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فر نده باد روز بین الملی کارگران جهان
با فرارسیدن اول می 2007
( )1386یک باردیگر روز بین
الملی کارگران جهان را گرامی
می داریم و بر ایدولوژی
برنامه سیاسی و استراتیژی
مبارزاتی انقالبی پرولتری مان
قاطعانه تاکید به عم می آوریم .
درشرایط امروزی جهان یعنی
گیریت
جهان
شرایط
( گلوبالزیسیون) تشدید یافته
امپریالیستی طبقه کارگر جهانی
و سایر زحمت شان و ستمدیدگان
در کشورهای م تلف جهان به
ویژه در کشور های تحت سلطه
با مصایب رشد
امپریالیزم
یابنده و عمی شونده روبرو
هستند  .در راس تمامی مصایب
این واقعیت تلخ وجود دارد که
امواج قدرتمند انقالب پرولتری
پیروز مند در قرن بیستم ی ی
پس از دیگری و تا اوا ر دهه
هفتاد قرن مذکور کال وبه سویه
جهانی از قدرت افتادند .
اما با ش ست انقالبات پیروزمند
نه
پرولتری در قرن بیست
مبارزات طبقه کارگر و سایر
زحمت شان و ستمدیدگان علیه
استثمار و ستم اتمه یافت و نه

آرمان انقالب پرولتری یعنی
آرمان نابودی استثمار و ستم در
جهان و پیریزی یک جهان عاری
از هر نوع استثمار و ستم به
فراموشی سپرده شد .
در طی سی سال گذشته با
وجودی که در هیچ کشوری از
جهان شاهد پیروزی سرتاسری
در هر دو
انقالب پرولتری
مولفه انقالب دموکراتیک نوین
در کشورهای تحت سلطه
امپریالیزم و انقالب سوسیالستی
در کشورهای امپریالیستی نبوده
ایم ؛ اما مبارزات کمونیستهای
انقالبی ( مارکسیست – لنینست
– مائوئیستها ) در راه انقالب
پرولتری در تعداد زیادی از
کشور های جهان ادامه یافته و
به دستاوردهای مهمی از لحاظ
تئوریک و عملی نای گردیده
است .
گرچه امروز نیز قدرت سیاسی
پرولتری بصورت سرتاسری در
هیچ کشوری از جهان وجود
ندارد اما قدرت سیاسی قسمی
بر ب ش های بزرگ وکوچک
چندین کشور جهان موجود بوده
و برای گسترش و سرتاسری
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شدن ود تالش می ورزند و در
کشورهای دیگری از جهان
مبارزه درمسیر دستیابی به چنین
دستاوردهایی جریان دارد .
از لحاظ تئوریک مهم ترین
دست آورد سی سال گذشته
عبارت است از :جمعبندی کلی
تئوری های انقالبی پرولتری
درچوکات مارکسیزم – لنینیزم-
مائوئیزم یعنی رسیدن به سومین
علم انقالب
مرحله ت ام
که هم ت یه
پرولتری
بردستاوردهای انقالبات و
مبارزات گذشته را بصورت عمده
در بر می گیرد و هم عبرت گیری
ها و درس آموزی ها از کمبودات
و کجروی های گریزپذیر و گریز
ناپذیرگذشته و گسست از آنها
را .
امر مسلم است که این
چه
دستاوردهای مبارزتی
درعرصه پراتیک و چه در
عرصه تئوریک باید بیشتر از
پیش و به صورت روزافزون
عم و گسترش یابند و به
گسست ها و ت امالت نوینی
دست یابند که جهتگیری آنها
دست یابی به انقالبات پیروز مند
پرولتری و رسیدن به مرحله
بعدی ت ام کلی ایدئولوژی و
علم انقالب پرولتری باشد  .اما
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فقط با ت یه بر مارکسیزم –
لنینیزم -مائوئیزم به مثابه یک
ایدئولوژی و علم انقالبی الق و
رهنمای اندیشه و عم میتوان به
پیش رفت نه با منح کردن
قسمی ویا کلی آن و نه هم با
بر ورد دکماتیک و در نظر
گرفتن آن به مثابه یک طریقت
جامد .
از میان دو انحراف رویزیونیستی
و دکماتیستی به ویژه در شرایط
امروز جهانی رویزیونیزم طر
عمده محسوب میگردد ولی
دگماتیزم نیز یک طر مهم به
حساب می آید  .در واقع
انحراف
ش
مهمترین
دگماتیستی نیز عبارت است از
یعنی نفی
دگمارویزیونیزم
دستاورد ها و ت امالت نوین با
ت یه برفرمولبندی های درست و
نادرست گذشته .
با فرارسیدن اول می 2007
( )1386سومین سال حیات
کمونیست
حزب
مبارزاتی
مائوئیست افغانستان سپری
گردید .
ما در برنامه و اساسنامه حزب و
همچنان در نشرات و تبلیغات
غیر تحریری در طی سه سال
گذشته پیوسته روی این امر
تاکید کرده ایم که وظیفه عمده
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مبارزاتی کنونی در راه پیروزی
انقالب دموکراتیک نوین انقالب
سوسیالیستی و پیش روی بسوی
جامعه جهانی کمونیستی عبارت
است از  :تدار برای برپایی و
پیشبرد جنگ مقاومت ملی
مردمی و انقالبی علیه
اشغالگران امپریالیست و رژیم
دست نشانده آنها  .اینک در
تجلی از روز بین المللی کارگران
جهان که روز تجدید عهد و پیمان
بر سر انقالب پرولتری و آرمان
های طبقه کارگر است یک بار
دیگر تاکید جدی بر پیشبرد این
وظیفه مبارزاتی را اعالم می
نماییم  .فقط در چنین صورتی
است که میتوانیم وظایف
مبارزاتی انقالبی مان را به مثابه
ب شی از مبارزات برای انقالب
جهانی پرولتری به پیش بریم .
بر پایه این تعهد ما باید تالش
کنیم که مبارزات روزمره
اقتصادی و صنفی کارگران و
سائر زحمت شان و ستمدیگان
افغانستان را سمت و سوی
انقالبی دهیم و در مرحله کنونی
به ب شی از مقاومت ملی مردمی
و انقالبی علیه اشغالگران و
ائنین ملی مبدل کنیم .
رویزیونیستهای دیروزی که
امروز به ریفورمیست – تسلیم
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طلبان محافظه کار تبدی گردیده
این توهم را درمیان
اند
کارگران و سائر زحمت شان و
ستمدیدگان افغانستان دامن
میزنند که راه ح مش الت آنها
بی اری حفظ
منجمله مش
س تور دولتی گذشته و جلو
گیری از صوصی سازی جاری
میباشد  .آنها با دامن زدن به
چنین توهماتی آنها را به سوی
پارلمان پوشالی می شانند تا
ازین مجمع ائنین ملی و مرکب
از جنایت ارترین چهره های
استثمار و ستم تامین حقوق شان
را گدایی کنند .
کارگران و سائر زحمت شان و
ستمدیگان باید آگاه شوند که
دولتی مناسبات
تبدی ش
صوصی
استثمار گرانه به ش
و یا حفظ و ابقای ش دولتی آن
نه تنها را ه ح اساسی
مش الت آنها نیست بل ه در
شرایط ویژه کنونی افغانستان
حتی یک را ح قسمی نیز
محسوب نمیگردد  .آنها باید
بدانند که یگانه را ح مش آنها
برپایی و پیشبرد مقاومت ملی
مردمی و انقالبی در مسیر انقالب
انقالب
دموکراتیک نوین
سوسیالیستی و پیشروی بسوی
کمونیزم جهانی است .
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این تصور که درشرایط اشغال
کشور و سلطه مناسبات نیمه
فیودالی بر کشور میتوان به
رفاه و اشتغال عمومی دست
واب و یالی بیش
یافت
نیست  .اینک مدت هاست که در
چوکات تقسیم کار بین المللی
جهانگیر( گلوبالیزه) کنونی سهم
افغانستان صدور قاچاقی مواد
م در و صدور قاچاقی نیروی
کار تعیین و تثبیت گردیده است .
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صوصی سازی جاری و برپایه
آن بی ار سازی روز افزون
کارگران و سائر زحمت شان و
ستمدیگان افغانستان سیاستی
است که برای حفظ و پیشبرد این
تقسیم کار روی دست گرفته شده
و ادامه می یابد  .مقاومت علیه
اشغالگران و رژیم پوشالی
یگانه راه مبارزه علیه این
سیاست است .

اطالعیه مطبوعاتي ششمین کنفرانس منطقوي
احزاب و سازمان هاي مائوئیست متحد در جنبش
انقالبي انترناسیونالیستي در جنوب آسیا
درين اواخر  ،ششمين کنفرانس
منطقوي احزاب و سازمان هاي
مائوئيست متحد در جنبش انقالبي
انترناسيوناليستي در جنوب آسيا  ،در
شرايطي از منطقه و جهان که فرصت
ها و چالش ها  ،بر زمينه ظهور موج
نوين انقالب جهاني و تعرض ضد
انقالبي امپرياليزم امريکا  ،اين دشمن
عمده خلق هاي جهان  ،در مقابل
نيروهاي مائوئيست شدبدا باال رفته
است  ،دائر گرديد  .اين وضعيت بطور
مشخص در نيپال  ،جائيکه انقالب
دموکراتيک نوين به رهبري حزب
کمونيست نيپال ( مائوئيست ) به سطح
تعيين کننده اي رسيده است  ،مشاهده
مي شود  .کنفرانس  ،بعد از اداي
احترام به جانباختگان انقالبي ،

مخصوصا ياد آوري از رفيق کرم از
حزب کمونيست هند ( مائوئيست ) که
در کنفرانس منطقوي گذشته بطور
فعالي شرکت داشت  ،وقت کافي براي
بحث روي اوضاع نيپال وقف نمود .
کنفرانس همبستگي انترناسيوناليستي
نيروهاي مائوئيست اين منطقه را با
حزب کمونيست نيپال ( مائوئيست )
تکرار کرد  ،مداخالت و توطئه هاي
نفرت انگيز امپرياليزم امريکا را در
تالش براي حفاظت از دولت و جامعه
ارتجاعي کهن تقبيح نمود  ،نقش
انحرافي توسعه طلبي هندي را ياد
آوري کرد و تبليغات ارتجاعي و
رويزيونيستي اي را که کوشش دارند
توده هاي انقالبي را دچار توهم سازند
و آنها را از مسير انقالب منحرف کنند
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دانشجويان در فرانسه کاال ارو ااا را بااه
 ،افشا نمود  .کنفرانس اين موضع
لرزه انداخت  .در جنوب آسيا  ،غير از
مائوئيستي را مجددا خاطر نشان کرد
مبااااارزات مساااالحانه تحاااات رهبااااري
که سازش ميان يک حزب مائوئيستي و
مائوئيساات هااا و نيروهاااي آزادياابخش
نيروهاي ارتجاعي در يک کشور ،
ملي  ،مبارزات بخش هاي مختلف تااوده
نيروهاي انقالبي در سائر کشور ها را
هااا علي اه گلوبالزيس ايون امپرياليسااتي و
ملزم نمي سازد که عين کار را انجام
تشاااديد اساااترمار و ساااتم امپريااااليزم و
دهند و اينکه آنها بايد به اجراي وظايف
طبقات ارتجاعي حاکمه  ،تانسيل مباادل
انقالبي شان ادامه دهند  .کنفرانس براي
ساختن کشااور هاااي منطقااه بااه عرصااه
يک کارزار وسيع بخاطر دفاع از
شااعله ور جن ا خلااق را قوي اا افاازايش
انقالب در نيپال فرا خوان داد و
داده است  .با وجود اين  ،حقيقت سااخت
خواست عدم مداخله امپرياليست ها و
عقبماناادگي نيروهاااي ذهن اي انقااالب تااا
تمام مرتجعين در مسائل نيپال را قويا
حال همچنان باقي است  .يک موضااوع
مطرح کرد .
مهم مااورد بحااث در کنفاارانس منطقااوي
اوضاااع عيناي در جهااان بااراي انقااالب
تعميق درک از مارکسايزم – لنينيازم –
مسااااعد اسااات  .جنا ا خلاااق  ،تحااات
مااائوئيزم و تکاماال آن از طري اق بکااار
رهبااري احاازاب مائوئيساات در هنااد و
گيا اري درسااات دياليکتيا اک تئاااوري و
فيليپين بااه ايش ماي رود  ،در ترکياه و
راتي اک در خاادمت بااه توانمنااد ساااختن
يرو عليرغم عقبگرد هاي سخت ادامااه
بيشتر مائوئيست ها در اجااراي وظااايف
يافتااه اساات  ،در حاليکااه در نيپااال بااه
شان در بر ائي انقالب در جهان کنوني
تصرف قدرت سياساي نزدياک گردياده
 ،بود .
است  .توده ها در سراسر جهان وسايعا
کنفرانس منطقااوي بااه واسااطه شااموليت
به مبارزه و مقاومت برخاسااته انااد  .در
حااااازب کمونيسااااات ( مائوئيسااااات )
عااراو و افغانسااتان  ،قااواي اشااغالگر
افغانساااتان و حااازب کمونيسااات بوتاااان
تحت رهبري امپرياليزم امريکا و رژيم
( مارکسيست – لنينيست – مائوئيساات )
هاي وشالي دساات نشااانده آنهااا  ،نتااايج
در آن تقوياات گرديااد  .تمااامي احاازاب
خونين سنگيني بدست ماي آورنااد و ايان
شرکت کننااده در کنفاارانس  ،ايان نتيجااه
امر امريکا را تحت فشار قرار مي دهد
گيري را با تصميم قاطع بيان داشتند که
که در اليسي هايش تجديد نظاار نماياد .
مسئوليت هاي انقالبي شااان را بااه ايش
متجاااوزين صهيونيساات مااورد حماياات
سااوو دهنااد و ظرفياات جناابش انقالبااي
امريکااا در مقابلااه بااا مقاوماات شااديد ،
انترناسيوناليستي براي بر عهااده گاارفتن
مجبااور شاادند از لبنااان بي ارون برونااد .
نقشش به مراباه مرکااز جنيناي نيروهاااي
همچنااان در کشااور هاااي امپرياليسااتي ،
مائوئيسااات جهاااان را بيشاااتر تقويااات
بااه شاامول امريکااا  ،مبااارزات و بس ايج
نمايند .
عليه جن و گلوبالزيسايون ادامااه ماي
ياباااد  ،در حاليکاااه شاااورش جواناااان و
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**************************
بقیه از صفحه ( ) 30
بلکه يام آور جن هاي تجاوزکارانه و
اشااغالگرانه امپرياليسااتي عليااه کشااور
هاااي تحاات ساالطه و ملاال تحاات سااتم
امپري االيزم و ي اام آور تشااديد کشاامکش
هاي امپرياليسااتي و ارتجاااعي بااا سااائر
قدرت هاي امپرياليسااتي و قاادرت هاااي

بزرگ ارتجاعي مراال چاين هسااتند  .در
واقع همين مسااائل سااب ماي گااردد کااه
قوت هاي ناتو در افغانستان با درگياري
هاااا و تصاااادمات جنگا اي روز افااازون
مواجاااه گردناااد و روي آراماااش بخاااود
نبيننااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد .

اطالعیه مطبوعاتي سیمینار بین المللي در باره
" امپریالیزم و انقالب پرولتري در قرن " 21
س ايمينار ب اين الملل اي در باااره امپري االيزم و
انقااالب رولتااري در قاارن  ، 21بااه مرابااه
بخش اي از تجلي ال از دهم اين سااالگرد آغاااز
جن خلق در نيپال  ،با شارکت  15حازب
و سااازمان مائوئيساات موفقاناااه بااه ايااان
رسيد  .سيمينار در گرهگاه تاريخي اي کاه
خلااق نيپااال بااه سااوي ياک ي اروزي قاااطع
باااالي دشاامنانش يشااروي مااي کنااد  ،در
حاليکه امپرياليزم امريکا  ،اين دشمن عمده
خلق هاي جهان  ،در جنا تجااوز کاراناه
اش در عراو و افغانستان گير مانده است ،
برگزار شد  .سيمينار با شناخت آگاهاناه از
تانس ايل عظ ايم موجااود در اوضاااع کنااوني

جهان براي يشروي هاي بزرگ انقالباي و
خواساات فااايق آماادن باار ضااعف نيروهاااي
کمونيساات بااراي آزاد ساااختن اي ان ني ارو ،
داير گرديد .
در ساااايمينار حاااازب کمونيساااات نيپااااال
( مائوئيسااات ) و حااازب کمونيسااات هناااد
( مائوئيست ) اسناد تحريري ارائه کردناد ،
در حاليکااه احاازاب ديگاار از طريااق ياااد
داشاات هااا و سااخنراني هااا سااهم گرفتنااد .
مباحرات سايمينار عمادتا روي چهاره هاا و
صااور وي اژه امپري االيزم در زمينااه کنااوني
گلوبالزيسااايون  ،نيااااز باااه اساااتراتژي و
تاکتياک هاااي قاباال تعقيا در کشااور هاااي
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امپرياليسااتي و تحاات ساالطه  ،در هاااي
ديکتااااااتوري رولتاريااااا در کشاااااورهاي
سوسياليسااتي سااابق و وظيفااه فاارا رفااتن از
نقطه اوج انقالب فرهنگي رولتاري عظايم
در چاااين و نيااااز باااه وحااادت نيروهااااي
مائوئيست در سطح جهان  ،متمرکاز باود .
تمااامي اياان مسااائل در يونااد و يوسااتگي
فشاارده اي بااا ضاارورت دفاااع  ،تطبي اق و
تکاماال مارکساايزم – لنينياازم – مااائوئيزم
( علاام انقااالب ) و خاادمت بااه اجااراي اي ان
وظايف مبارزاتي براي روياروئي با چالش
هااااي قااارن  ، 21مطااارح گردياااد  .ايااان
مباحرااات از لحاااظ عمااق خااود غنااي  ،از
لحاااظ وسااعت خااود گسااترده و از لحااااظ
برخااورد دي ادها ساار زنااده بااوده و روحي اه
انترناساااايوناليزم رولتااااري و اسااااتحکام
اياادئولوژي رولتااري را بااه مرابااه يااک "
شورشگري " همواره آمااده باراي مباارزه
در ميدان هاي يکار انقالب و مساوي با آن
براي مبارزه در حيطه اياده هاا  ،بصاورت
تمام عيار نشان مي داد .
يشنهادات جنبش انقالباي انترناسيوناليساتي
و حاازب کمونيساات هنااد ( مائوئيساات ) و
آماادگي احاازاب و ساازمان هااا باراي فااايق
آماادن باار مشااکالت شاارکت در س ايمينار ،
کمک عظيمي باه برگازاري موفقيات آمياز
سمينار به عمل آورد .
احازاب شاارکت کنناده در سايمينار عبااارت
بودند از :
حزب کمونیست ( مائوئیست ) افغانستان
حددزب کمونیسددت بوتددان ( مارکسیسددت –
لنینیست – مائوئیست )
حزب کمونیست هند ( مائوئیست )
حزب کمونیست هند ( مارکسیست –
لنینیست – مائوئیست )
حدددزب کمونیسدددت هندددد ( مارکسیسدددت –
لنینیست ) ناگزالباري
حددزب کمونیسددت ایددران ( مارکسیسددت –
لنینیست – مائوئیست )
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حزب کمونیست مائوئیست ایتالیا
حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست )
حدددزب کمونیسدددت مائوئیسدددت ( ترکید ده -
کردستان شمالي )
حددددزب پرولتددددري پوربددددابنگال ( کمیتدددده
مرکزي )
حزب پرولتري پوربابنگال ( گروپ وحددت
مائوئیستي )
کمونیست هاي انقالبي آلمان
احزابااي کااه بصااورت ناااظر در ساايمينار
شرکت کردند عبارت بودند از :
حزب کمونیست فیلیپین
حزب کمونیست انقالبي امری ا
حزب کارگران ایران ( رنجبران )
سيمينار با سرود انترناسيونال و ياد باود از
جانباختگااني کاه جاان هااي شاان را باراي
امر کمونيزم نرار کارده اناد  ،شاروع شاد .
ي اام هاااي احاازاب مختلااف خوانااده شاادند .
س ايمينار  ،بااا شاانيدن اخبااار قتاال وحش ايانه
رفياق چاناادرا ( ع ااو کميتااه مرکاازي ) و
رفيااق کارونااا ( ع ااو کميتااه ولسااوالي )
حزب کمونيست هند ( مائوئيست )  ،نسابت
به اين جانباختگان انقالباي اداي احتارام باه
عمل آورد .
ساااالون سا ايمينار باااا تصددداویر مدددارکس
انگلس لنین استالین و مائوتسه دون و
رهبدددران جندددبش مائوئیسدددتي و همچندددان
درفددش هدداي سددرح حدداوي نقدد عبددارات
کالسدیک هداي مارکسیسدتي و شدعار هداي
انقالبد دي  ،تااازئين شاااده باااود  .فراخاااوان
مانيفيست حزب کمونيست ( کدارگران تمدام
کشور ها متحد شدوید ) کاه باه زباان هااي
مختلف نوشته شاده باود  ،جلا توجاه ماي
کااارد  .نماينااادگان و نااااظرين در سا ايمينار
فرصت يافتند که فرهنگ انقالبي غني تولد
یافته در جنگ ل را از طرياق نمايشاات
هنري گروپ فرهنگي " ساامانه " مشااهده
کنند .
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**************************
اطالعیه جمعیت دوستي
پیروي نوین
رفقا و هواداران !
" جمعيت دوستي يروي نوين " اعالم ماي
کند که اينک ما يک سايت جديد داريم :
www.geocities.com/npfausa
سايت ما مواد در باره جن خلاق در يارو
و همچنان آخرين مسائل مربوط به کاارزار
دفاع از جان صادر گونزالاو را خاش ماي
کند  .ما از تمام هواداران دعاوت ماي کنايم
سايت ما را  ،که تازه کارده و بهتار سااخته
اياام  ،مالحظااه نماينااد  .جمعياات مااا يااک
تشکيالت در اياالت متحده امريکا است کاه
از سمپات ها تشاکيل شاده اسات و ماا وقتاا
فوقتا فعاليت هاي مختلفي داريم  .اگار شاما
عالقمند باشيد که معلوماات بيشاتري داشاته
باشايد ياا ماي خواهياد در فعاليات مااا سااهيم
شويد  ،مي توانيد از طرياق آدر ذيال باه
ما دسترسي يدا کنيد :
Nuevo-peru@hotmail.com
با درود هاي رفیقانه !
 9فبروري 2007
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گزارشي ازکنفرانس مشتر
سازمان ها و احزاب مارکسیست – لنینیست –
مائوئیست کشور هاي م تلف به مناسبت چهلمین
سالگرد " انتقاد از ود " حزب کمونیست اندونیزیا
متن ذی قسمت هائي از گزارشي است که توسط گزارشگر شعله جاوید از کنفرانس
مشتر سازمان ها و احزاب مارکسیست – لنینیست – مائوئیست کشور هاي م تلف
به مناسبت چهلمین سالگرد " انتقاد از ود حزب کمونیست اندونیزیا " در اوای
زمستان گذشته تهیه گردیده است  .درین متن رئوس مطالب پیام ها و بیانیه هاي
رفقاي شرکت کننده در کنفرانس بصورت الصه درج گردیده است .

س نران اول :
اين رفيق با تقديم يام و ارائه بيانياه اش
 ،کنفرانس را افتتاح نمود .
دراياان ياااام و بيانيااه کوتااااه  ،شاااراي
اندونيزيا تشريح گرديده واين مساائله کااه
چگونه آن کشوربه يک کشوروابسته به
امريکا تبديل گرديد مورد بررسي قاارار
گرفت ونقاط قااوت وضااعف ت انتقاااد از
خاااود ز حااازب کمونيسااات انااادونيزيا
تشريح شد  .ذيرش جنا خلااق ونقطااه
نظرات سياسي تشکيالتي آن بحيث نقاط
قوت تائيد شد و به رفقأ رهنمود داده شد
کااه ضاارورت گسساات بيشترازگذشااته ،
آموزش از انقااالب فرهنگاي و در نظاار
داشاات تغييراتااي کااه ازآنوقاات تاااکنون
بعماال آمااده موجااود اساات  .اوهمچنااان
ازچهار کليتي که مارکس مطاارح کاارده
ودرمورد از بين رفتن قدرت
سوسياليزم درشوروي وچين واينکه بين
م ل م و م ل ا صاارفا در لفاات اخااتالف

نيست  ،بلکه تکااامالت کمااونيزم توسا
مائو درعرصه هاي فلساافي  ،اقتصااادي
و سياس اي  ,باعااث تکاماال بااه مااائوئيزم
ميباشااااد  ،صااااحبت نمااااود  .او نظااااام
دموکراتيک را مورد ارزيابي قاارارداده
ودموکراسااي نااوين را بااا دموکراسااي
بااورژوايي مقايسااه نمااود واظهارداشاات
که بااراي داشااتن دموکراساي نااوين بايااد
دولت اي تحاات رهبااري رولتاريااا داشااته
باشاايم  .او جناا خلااق وکساا قاادرت
ازطريااق قهااررا منحيااث نکااات اساساي
بيان نمود.
س نران دوم :
قباال از سااخنران اصاالي  ،رفيقااي کااه
سمت ترجمان را داشاات سااخناني ايااراد
نماااوده ودرماااورد حااازب کمونيسااات
اناادونيزيا وتحااوالتي کااه درآن کشااور
رونمااااا گرديااااده روشااااني انااااداخت .
اوگفت  :درجريان تشااکيل حاازب خيلاي
ازکساااني کااه مااي خواسااتند بااه حاازب
بپيوندند  ,حلقااه هاااي غيرقااانوني بودنااد
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اندونيزيا دربين توده ها کارمي کند  ,بااه
که براي جذب آنها مشکل ايجاد ميشااد .
روساااتاها ارجحيااات ميدهدودرتااادارک
اولاااين کنگاااره حااازب درساااال 2000
تشکيل جبهه متحد ملي است .
دائرشاااد  .يکا اي ازنقااااطي کاااه حااازب
س نران چهارم :
نتوانست يشرفت کند و به طرف جنا
باب اواکيان گفت  :ت چيزي که درچااين
خلق يشروي نمايااد مساائله چسااپيدن بااه
اتفاو افتاده باعث ميشود کااه دنياااعوض
اکونااوميزم بااود  .اوادامااه داد  :حاازب
شود  .ز مبارزه دوخ درحاازب مااا بااا
دردومين کنگره اش کااه درسااال 2003
تاثير اااذيري ازجلاااد ااانج آثارمنتخااا
برگزارگرديد م ل م را برگزيد .
مائومنجرباااه انشاااعاب حااازب گردياااد .
گااروه هاااي مختلف اي کااه جاادا ازحاازب
بخش انشعابي حزب دربين اتحاديه هاي
فعاليت ماي کنناد وجااود دارنااد کااه آنهااا
کااارگري  ,نااا ديااد شااد  .بعااد ازکودتااا
انتقاد ازخود را به يمانااه هاااي متفاااوت
درچين بخصوص بعااد ازجريااان البانياه
مي ذيرند ولاي بع اي هااا آناارا اصااال
درسطح جهان  ,جهت گمکردگي بوجود
قبول ندارند .
آمد .
درمبااارزات درونااي عااده اي انحااالل
لنااين گفاات  :مااا برشااانه هاااي مااارکس
طل انااد ونميخواهنااد حاازب بازسااازي
وانگلس مي ايستيم  .ما حاال درشرايطي
شود ؛ ولي مااامي کوشاايم کااه بااه کمااک
هستيم که مااوجي کااه ازمااارکس شااروع
يکديگربه يش رويم .
شد و به مائو رسيد  ،خاتمه يافته و موج
درمورد موجوديت رويزيااونيزم گفاات :
نويني در سطح جهاني در حال سر بلنااد
فعال رويزيونيزم مدرن وجااود دارد کااه
کردن است  .استراتيژي وتاکتيک براي
بايااد آن را شناسااائي وعليااه آن مبااارزه
اهااداف نهااائي مااا تعيااين مااي شااود .
نمائيم  .او رويزيااونيزم در اناادونيزيا را
رويزيونيسم به اياان خاااطر رويزيااونيزم
مورد بررساي قاارارداده و رويزيااونيزم
است که دريک جهت ديگرحرکاات ماي
خروشچفي را فق بخاطر راه مبارزاتي
کند ودرخدمت ايدئولوژي نيست .
مسالمت آميزآن کوبيد وبعد باادون توجااه
انتقاد ازخود حزب کمونيساات اناادونيزيا
بااه انقااالب فرهنگ اي بطاارف فرو اش اي
داراي اهميااات زياااادي اسااات  .تکامااال
شرو رفت .
مارکساايزم ياا انحااراف از آن را ازکجااا
س نران سوم :
ماااي بيناااايم ي لناااين خيلاااي چيزهاااااي
اياان رفيااق در ماااورد جنااابش جواناااان
مارکساايزم راعااوض کاارد  .درمااورد
اندونيزيا صحبت نمود  .او بيان داشت :
حااااااازب  ،لنينيااااا ازم تغييراتاااااااي را
جنبش جوانان اناادونيزيا درسااال 2003
درمارکساايزم ايجاااد کاارد  .مااائوهم اياان
تشاااکيل شاااد  .ايا ان جنااابش معتقاااد باااه
کااار را کاارد و خيلاي چيزهااا راعااوض
سکوالريزم  ,انقالب دموکراتيااک نااوين
کااارد  ,اساااتالين هااام خيلااي چيزهاااايش
وانديشااه مااائو اساات  .اناادونيزيا يااک
درساات وبع ااي چيزهااايش نادرساات
کشاااورنيمه مساااتعمره  -نيماااه فئاااودالي
اسااات  .ضااارورت تکامااال مارکسااايزم
اساات وبايااد انقااالب دموکراتيااک نااوين
ايجاب مي کنااد کااه مااا خيلاي چيزهااا را
درآن انجاااام شاااود  .جنااابش جواناااان
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طبقاتي و ستم درمجموع وسااتم برزنااان
بايااد تغييرباادهيم  .تجربااه نشااان داد کااه
ازبااين باارود واياان چياازي اساات کااه
تغييرازسوسااياليزم بااه کمااونيزم خيلااي
اکررمااردم دنيااا م اي خواهنااد  .فعالعلاام
يچيده تراز آن چيزي است که مااارکس
وتمام يشرفت ها درخدمت طبقه حاکمه
وانگلس فکرمي کردنااد  .اسااتالين خيلاي
و بخش ممتازجامعه است  .اگرتغييراين
ميخواست انقالب را يشرفت داده وآنرا
جامعااه را ميخااواهيم نااه تنهااا ازنظاار
به جلو بباارد ؛ ولاي دورنمااايش را يااک
عمل اي بلکااه از نظاار ايااده اي ني از بايااد
کمي ازدست داد که باعث شد اشتباهات
کارکنيم  .دراين زمينه انقااالب فرهنگاي
مهمي را انجام دهد .
به باال ترين درجه رساايد کااه حااال باياد
رويزيونيزم بااا خروشااچف زاده نشااد ؛
تاحدي به عق برگشااته مساائله دفاااع از
بلکه ازقبل زاده شده بود .
جنبه هاي مربت وطرد جنبه هاااي منفاي
در امريکا از قبل رويزيونيزم درحاازب
آن را در نظر گرفت  .مرل شااعاري کااه
بااود  .ت براتاارز رهباارآن وقاات حاازب
باااب آوکيااان بکاااربرده اساات  " :يااک
نقااش زيااادي دراشاااعه ي رويزيونيساام
هسته محکم ومقداربسيارزيادي انعطاف
درامريکااااا داشاااات  .مبااااارزه عليااااه
"  .ازحاال تا زمان کمااونيزم مااا اياان را
رويزيونيزم خروشچفي هم داخلاي وهاام
ضرورت داريم تا مساائله را کااامال حاال
بين المللي بود  .اين باعث شااد کااه مااائو
کنيم  .ما احتياج زيادي داريم که ازيااک
هم نسل قديم وهم نسل جديد را درجهاات
سااااري تفکاااارات رايااااج بااااورژوا -
درسااات رهنماااون شاااود  .مائومرحلاااه
دموکراتياااک  ,اتو يساااتي و...گسسااات
جديدي رادر مارکسيزم – لنينيزم ايجاااد
کنيم  .يک نوع انتقاد به گذشته اين است
کرد  .او تنها چيزهاي جديد نيآورد بلکه
که انعطاف زياااد را بکااارمي باارد ولاي
ازچيزهاااي گذشااته هاام گسساات کاارد .
هساااته محکااام را درنظرنااادارد  .يکااي
ازجملااه خاادماتي کااه بااه جناا خلااق
ديگاااااراز مساااااائل  ،ا يساااااتومولوژي
وانقالب کاارد و ماي تااوان تاحااد زيااادي
( چگونگي درک حقيقت ) است که باب
خااود رامبتنااي بااردرک آن کاارد  .اياان
به آن خيلي اهميت مي دهد  " .ايده هاي
کارمائو يک سنتزجديد بود واياان دليلاي
صااحيح ازکجااا سرچشاامه م اي گيرنااد "
اسااات کاااه باعاااث ما اي شاااود ازم ل م
توس مائو مطاارح شااد  .لنااين هاام اياان
صحبت کنيم نه انديشااه مااائو  .مااائو 30
مسئله را در بحث با کسانيکه ماي گفتنااد
سال يش در گذشت  .ازآنوقت تا کنااون
حقيقاات عينااي وجااود ناادارد  ,مطاارح
جهان تغييرات زيادي کرده که بايااد مااا
کرده .
اياان نظاارات را تقوياات نمااائيم وتکاماال
درجريااان دسااتگيري رفيااق گونزالااو ،
دهيم . ....
موضوع " حقيقت سياساي " را مطاارح
مقصااد مااا تنهااا ساارنگوني امپرياااليزم
مي کردند . ...
امريکااا نيساات بلکااه امريکااا بايااد يااک
مارکس ايزم – لنيني ازم – مااائوئيزم يااک
ايگااااااه شاااااود علياااااه سااااارمايداري
ميتودولااوژي اساات کااه مااوقعي بااه آن
درسراسردنيا  .هاادف مااا اياان اساات کااه
رسيديم { و بکار برديم } به حقيقت مي
دنيااا را آنطورتغييرباادهيم کااه اختالفااات
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ايااادئولوژيک و فرهنگا اي -اقتصاااادي
رساااايم  .مارکسيساااات – لنينيساااات –
بااورژوازي نظاارات وي را تقوياات ماي
مائوئيست ها بايد بهتاارين کساااني باشااند
کرد .
که به اشتباهات خود برخورد مي کنند .
وسااااايع سااااااختن جنااااابش انقالباااااي
ولي { در موارد معيناي } اينطورنبااوده
انترناسيوناليستي خيلي اهمياات دارد کااه
است  .ما صاارف حاارف نميازنيم بلکااه
هميشه رشد کند و جلو برود  .روندهاي
ميخواهيم دنيا راعوض کناايم  .برخااورد
ديگاارهم هسااتند  .مااا ميخااواهيم هسااته
شما بااه مارکسايزم خيلاي ربا دارد بااه
محکاام داشااته باشاايم وبصااورت وساايع
برخااورد بااه روشاانفکران  .در گذشااته
درسااطح جه ااان متح ااد ش ااويم  .ازاي اان
برخورد با روشنفکران خيل ي بد بوده
خ انقالب ي
است  .يشرفت هاي علمي بااه يشاارفت
درکشاااورخود وکشاااورهاي ديگردفااااع
مارکسيزم خيلي کمک کرده است  .اياان
کنيم .
درسااات نيسااات کاااه { بگاااوئيم } تنهاااا
س نران پنجم :
مائويزم حقيقت را بااا خااود دارد  ،بلکااه
...اهميت دارد که تجارب حزب
بع ي مواقع بورژوازي هم آنرا دارد .
کمونيست اندونيزيا جمعبندي شود نه
ما بايااد بااه بااورژوازي گااوش باادهيم نااه
تنها به منظور انقالب در اندونيزيا بلکه
بخاااااطرقبول داشااااتن آن بلکااااه بايااااد
براي رولتاريا در مقيا جهاني نيز .
درخدمت تغييرجهان ازآن استفاده کنيم .
بنابراين تالش مي کنم به برخي نکات
اگرانتخابات چين در1977ميشد احتماال
در اين مورد اشاره کنم .
خيلي ازمردم توسا چااوئن الي مجاااب
گذشته حزب کمونيست ايران م ل م ،
مي شدند  .درحزب موضااوع اياان نبااود
اتحاديه کمونيستهاي ايران است که از
که اکرربا ما بودند  .توجه ما بااه انقااالب
درون آن بيرون آمده است  .اتحاديه
فرهنگي نه تنهااا بخاااطردرک وفهاام آن
کمونيست ها محصول انقالب کبير
اسااااات بلکاااااه ماااااا باياااااد ازآنهااااام
فرهنگي رولتاريايي در سطح جهاني و
جلوتربرويم. ...
در سطح ايران و گسست از راه حلها و
خيلي هااا ماي گوينااد مااائو ناسيوناليساات
شيوه هاي مسالمت آميز و رفرميستي
بااااااود  ،ولاااا اي مااااااا ماااا اي گااااااوئيم
بود.
اوانترناسيوناليساات بااود  .مگرمااا نم اي
هنگامي که انقالب ايران در سال
توانيم بگوئيم دراين زمينه کامال تکاماال
 1357تحت رهبري اسالمي ها
يافته بود  .ما بااا تروتسکيساات هااا فاارو
صورت گرفت مصادف بود با کودتاي
داريم  .آنها ماي گوينااد سوسااياليزم نماي
رويزويونيستي چين  ،از دست دادن
تواند دريک کشور يروز شود  ،ما ماي
حکومت رولتري در چين و بحراني
گوئيم يروز ماي شااود  ،البتااه بااه شااکل
که در جنبش مائوئيستي بوجود آمد  .در
زنجيره اي . ...
چنين شرايطي اتحاديه کمونيست هاي
چاارا تااين هساايائو ن درحاازب قاادرت
ايران  ،انديشه مائو را منحل کرد و
داشااات ي بخااااطري کاااه قااادرت شااات
خود را بر ايه مارکسيزم – لنينيزم
جبهااااه  ,ارتباااااط معااااين اقتصااااادي –
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اين قيام از نظر نظامي موفق نبود و
مبتني ساخت بدون درک لزوم و
شکست خورد  ،اما همين گسست مهم
ضرورت اهميت مائوئيسم  .اين مسئله
از شيوه تفکر گذشته سرآغازي براي
باعث عقيم کردن توانايي آن براي
گسست هاي بعدي شد که در حقيقت به
رهبري انقالب و از دست دادن فرصت
حفت سازمان از نظر ايدئولوژيک
و از دست دادن چشم انداز ضرورت
انجاميد  .دراين زمان است که با
کس قدرت سياسي بود .
جنبش بين المللي مائوئيستي رابطه
مي خواهم در اينجا به برخي از شباهت
برقرار مي شود و تالش مي شود که
هايي که بين اين اشتباه و اشتباهاتي که
گذشته بر مبناي مائوئيزم جمعبندي
حزب کمونيست اندونيزيا مرتک شد
شود  .با چنين جمعبندي مهمترين
بپردازم  .وقتي که خميني به قدرت
انحراف گذشته  ،سنتريزم نسبت به
رسيد  ،اتحاديه کمونيست هاي ايران
مائوئيزم ارزيابي مي گردد  .اين
نيز از تئوري ماهيت دوگانه دولت
جمعبندي همچنين با توجه به فهم و
برخوردار بود  ،يعني دوجنبه ارتجاعي
درک بهتر از شراي عيني و ذهني
و ضد امپرياليستي  .به معناي واقعي و
آنزمان و بخصوص درک موقعيتي که
عملي همه نيرو بر روي تصحيح رژيم
با از دست دادن قدرت توس رولتاريا
و عدم مبارزه براي تکامل خ ( براي
در چين و نقشي که در انقالب ايران
خلق و
تشکيل حزب ،بر ايي جن
داشت و همچنين بهتر ديدن رابطه بين
کس قدرت سياسي ) متمرکز شده
انقالب در يک کشور و انقالب جهاني
بود  .اما هنگامي که رژيم توانست
ممکن شد .... .
موقعيت خود را تحکيم کند  ،به يک
نکته ديگري را که مي خواستم به آن
کودتا و قتل عام عليه انقالبيون دست
اشاره کنم و بخصوص در رابطه با
زد و صدها هزار نفر کمونيست و
جمعبندي از انقالب ايران مهم است و
انقالبي اعدام کشته و يا زنداني شدند .
امروز کاربردهاي مهمي دارد مسئله
اين بهاي گزافي بود که کمونيستها
است .در
ايدئولوژي هاي رقي
براي آن مي رداختند  .بدين گونه بود
روزهاي اوليه انقالب وحدتي بين
که بعد از اين شکست تلخ با جمعبندي
اتحاديه کمونيست هاي ايران و
از گذشته مسئله اهميت کس قدرت
نيروهاي اسالمي حس مي شد  .آنها
سياسي جمعبندي شد  .بر ايي قيام آمل
عليه شاه بودند و ما نيز بوديم  .اين
تحت رهبري سربداران آغازي براي
تصور بسيار غال بود که حکومتي که
گسست از اين گذشته بود  ،اما اين ايان
جايگزين حکومت شاه شود نمي تواند
آن نبود  ،بلکه تنها سرآغازي براي آن
از شاه بد تر باشد .اين شيوه تصور به
بود  .آنچه در واقع در اين شراي
شکلي و يا بنوعي ديگر در بسياري از
جايش خالي بود موقعيت مائوئيزم بود .
نيروهاي چپ ديگر نيز عمل مي کرد .
سربداران به اي مبارزه مسلحانه و
ما اهميت خ ا -را به معناي واقعي
بر ايي يک قيام به يش رفتند اما لزوم
درک نکرده بوديم  .و اينکه اسالمي ها
بر ايي جن خلق را درنيافتند  .بر ايي
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مقطعي اين تکامالت مائوئسه دون به
بدنبال چه چيزي هستند .من فکر مي
رسميت شناخته نشد و يا حداقل به آن
کنم اين مسئله امروز بخصوص در
اندازه که به تکامالت لنين اهميت داده
مورد اندونيزيا که اسالمي هاي بنيادگرا
مي شد داده نشد و به مرابه قله نويني در
در حال گسترش هستند از اهميت
تکامل م ل ديده نشد و اين نقش مهمي
برخوردار است.
در عق نشيني سازمان بازي کرد .
ن اتي در مورد جنبش کمونیستي بین
در مورد سوال رفيق  ...که رسيده
المللي و مائوئیذم به مثابه طي براي
عليرغم تغييرات
بود  :چرا دن
انقالب در کشورهاي تحت سلطه :
انقالبي در هنگام انقالب فرهنگي و بعد
خدمات مائو در همه زمينه ها داراي
کس قدرت بازهم مورد اعاده حيريت
يک ايه فلسفي معين است که خود نيز
شد ي
تکاملي در ماترياليسم ديالکتيک
رفيق  ...صحبت مي کند که  :هدف
محسوب ميشود  .بطور مرال ضرورت
مائو معالجه بيمار بود  .برخي
انقالب دمکراتيک قبل از او درک مي
کادرهاي قديمي نمي توانستند درک
شد اما مسئله رهبري رولتاريا درک
کنند که چرا رهروان سرمايه داري در
نشده بود  .تکامالت تئوري و خطي
اشتباهند  .مقر فرماندهي رولتاريا که
نظامي مائو همچنين مبتني بر درک
شامل چهار نفر تحت رهبري مائو بود
فلسفي ازمسئله خ توده يي و رهبري
در مقايسه با مقر فرماندهي بورژوازي
رولتاريا و باالتر از همه درک از
بزرگ نبود  10 .سال بسيار زمان
هدف نهايي است  .اينجاست که تفاوت
کوتاهي بود که بتواند آگاهي را عميق
خلق
ميان مبارزه مسلحانه و جن
کند و به يش ببرد  .توازن قوا به نفع
مطرح مي شود که مسئله رهبري و
رهروان سرمايه داري بود  .اشتباهاتي
هدف رولتاريا در آن نهفته است -
نيز به اين مسئله کمک کرد  ،اما من
قدرت سياسي براي رولتاريا از درون
در شرايطي نيستم که آنها را بتوانم
انقالب دمکراتيک نوين و سوسياليزم .
درک کنم اما مي دانم که يک به دو
درک از سوسياليزم  ،مبارزه عليه
تقسيم مي شود .
رويزيونيزم بخصوص رويزيونيزم
چند نکته در اين مورد  :يکي برمي
خروشچفي نه تنها مبتني بر مارکسيزم
گردد به ماهيت يچيده سوسياليزم و
است بلکه باالتر از آن تکامل
مبارزه دو خ  .در روسه انقالب
مارکسيزم است  .از آن جمله درک اين
فرهنگي و در هم کوبيدن خ
مسئله که چگونه اشتباهات استالين به
ا ورتونيستي و رويزيونيستي راست ،
چنين نتايجي کمک کرد  ... .اينها همه
طولي نکشيد که خ ا ورتونيزم لين
بايد به مرابه تکامل همه جانبه يا
يائو به شکل چپ ظهور کرد  .در
بعبارت ديگر تکامل مارکسيزم از جنبه
رتو چنين شرايطي بود که يک خ
ها و عرصه هاي متفاوت بايد شناخته
راست نوين ديگر بار شکل گرفت و
شود و اين مسئله مهم و حياتي است.
اين با مکانيزم اينکه يک انحراف ،
در اتحاديه کمونيست هاي ايران  ،در
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رژيم از نقطه نظر تاکتيکي چيستي آيا
انحراف ديگر را مي وشاند  ،براي
مي توان گفت که در ايران اسالم
خ غل ديگر جاي مانور باز مي کند .
مترقي وجود داردي مرال شريعتيي
در آن شراي فشارهايي واقعي براي
بدون شک بررسي تجربه انقالب ايران
متحد شدن با يکي از آن دو خ عليه
از اين نظر بسيار حائزاهميت است .
انحرف عمده اعمال مي شود  .در آن
بهاي رشد اسالم در ايران يک انقالب
شراي مائو احتماال احسا مي کند که
شد .اسالم در طول سالهاي حکومت
مجبور است در مقابل لين که قدرتي
شاه رشد کرد  .مردم با شاه ت اد
يافته بود اتحادهاي معيني را بوجود
داشتند .خميني هم با شاه ت اد داشت از
بياورد  .البته اين مسايل نيز با موقعيت
غربي و
جمله عليه اشاعه فرهن
بين المللي چين و انترناسيوناليزم گره
بخصوص عليه رفرم ارضي که تحت
مي خورد که مرال بايد با آن نيروها در
حمايت و نظارت امپرياليستها صورت
مقابل "خطر عمده" شوروي ها متحد
گرفت  .چنين رفرمي به موقعيت
شوند  .همچنين اين مسئله رب هايي به
روحانيت که با مسئله زمين بسته بود ،
مسئله انترناسيوناليزم و چگونگي
ضربه مي زد  .شريعتي در حاليکه به
برخورد به انقالب در خدمت انقالب
اشاعه نظر اسالمي مي رداخت اما از
جهاني يدا مي کند ... .
آنجا که به عق ماندگي ايده هاي اسالم
در مورد اينکه چرا انقالب دمکراتيک
نيز واقف بود تالش مي کرد که برخي
نوين و نه انقالب دمکراتيک ملي ي
ايده هاي يشرو و روشنفکرانه را نيز
مائو برکلمه نوين از ابتدا تاکيد داشت .
اتخاذ کند و با اسالم تلفيق کند  .نه به
نوين معرف اين بود که تحت رهبري
خاطر مسايل مترقيانه بلکه به خاطر
رولتارياست  .بعد از کس قدرت
مترقي جلوه دادن اسالم  .بحرهاي او
سراسري رهروان سرمايه داري
براي بخشهايي از جوانان خانواده هاي
اصرار بر اين داشتند که انقالب
سنتي و بخشهايي از خرده بورژوازي
دمکراتيک بايد تحکيم شود  .اما مائو
که عليه شاه بودند جذاب شد  .بحرهاي
تاکيد داشت که بايد به انقالب
او در برخي کشورهاي ديگر نيز مورد
سوسياليستي يشروي کنيم  .درحقيقت
حمايت قرار گرفت  .بسياري از
آن جنبه اي را که انقالب دمکراتيک
سازمانهاي کمونيست  ،از خميني ،
نوين در بر مي گيرد اينست که انقالب
مجاهدين و شريعتي حمايت کردند و
دمکراتيک نوين را مي تواند در زمره
رابطه نسبتا خوبي بين آنان برقرار
انقالبات رولتري به حساب آورد .
بود  .تئوري دو جنبه يعني جنبه
بنابراين گرچه مسئله تنها تاکيد بر کلمه
ارتجاعي و جنبه ضد امپرياليستي که
نوين است اما در خود محتوي
بايد با آن متحد مي شدند وجود داشت .
بسيارعميقي را دارد.
اما واقعيت اينست که ت اد آنها با
در مورد سوال رفيق  ...که رسيده
امپرياليزم  ،از زاويه مترقي نبود و آنها
است  :بنيادگرايان اسالمي در ايران
خواستار جايگزيني فرهن و مناسبات
حکومت مي کنندي برخورد رفقا با اين

دوره سوم
شعله جاوید
شماره شانزدهم
داشت  ،حتي وقتي که براي انقالب
امپرياليستي با فرهن و مناسبات عق
دمکراتيک نوين مي جنگيم .
مانده تري و به همان اندازه ارتجاعي
رفيق ديگري از شرکت کنندگان
بودند  .خميني از حمايت کمونيستها
کنفرانس :جواب و نکات شما واضح
استفاده کرد و بعد از اينکه شاه
است  .يک مجله بزرگ و مهم به نام
سرنگون شد  ،کمونيستها و انقالبيون
تمپو در اندونيزيا مصاحبه اي را با
را در اولين فرصت و دو سال بعد از
خميني انجام داد و از او رسيده شد که
انقالب بعد از آنکه رژيم خود را تحکيم
کدام سيستم اقتصادي را براي کشورش
کرد مورد حمله قرار داد و آنها را قتل
برميگزيند سوسياليزم و يا کا يتاليزم .
عام کرد  ....بعالوه صعود اسالم و
او جواب داد قرآن  ...بنابراين خميني
گرفتن قدرت در ايران باعث شد که
اسالم را به مرابه وششي براي
تاثيرات زيادي را در منطقه بگذارد و
کا يتاليزم برگزيد.
علت مهمي در اسالمي شدن افغانستان
سخنران  :و در کشورهاي تحت سلطه
شد  .امپرياليزم امريکا اين ايده را قا يد
وششي براي اقتصاد نيمه فئودال  -نيمه
و به تاسيس سازمانهاي بنياد گراي
مستعمره .
جهادي عليه شوروري در افغانستان
س نران ششم :
کمک کرد  .و از آنجا که اين مسايل از
اين رفيق گفت که ازاندونيزيا اطالعااات
طريق اکستان صورت مي گرفت ،
دقيقاااي ناااادارد  .او تاريخچااااه حاااازب
اکستان نيز به اين بنياد گرايي آلوده
کمونيست ترکيه را چنين تشريح کرد :
شد  .چنين دوره اي که با از دست دادن
درسال  1972ابراهيم کايپاکايا حاازب را
چين مصادف بود  ،دوره مساعدي
بنا نهاااد  .او انقااالب اناادونيزيا را مااورد
براي امپرياليستها بود  .بسياري از
بررسي دقيق قرارداده بااود و ازشکساات
مردم جهان هنوز امروزه بهاي صعود
انقااااالب درآن کشورتوانساااات خااااوب
اسالم در ايران را مي ردازند  .اين
بياااآموزد ومطاااابق باااه آن راه انقاااالب
يک جمعبندي کامال منطقي است که به
درترکياااه را باااه ااايش بااارد  .رهباااري
مبارزه ايدئولوژيک عليه اسالم و
رويزيونيست اندونيزيا ازشناخت ماهيت
همچنين به ديگر ايدئولوژي هاي رقي
دولاات درآن کشااورکامال عاااجزبود  .بااا
نبايد کم بها داد  .بدون شک افراد
درک اين مسئله ابراهيم ماهيت حزب را
مترقي و طبقات درگير آن مي باشند ،
درانااادونيزيا ماااورد بررسااي قااارارداده
اما به مرابه يک ايدئولوژي ارتجاعي
است ...
بايد مورد مبارزه قرار گيرد تا افرادي
با توجه به خوانده ها  ،حزب نقش مهماي
را که تحميق شده يا قرباني اين
دردولت داشت وتوانساات يشاارفت هااائي
ايدئولوژي هستند متقاعد نمود  .اين يک
دراصالحات ارضي بکند و دادگاااه هاااي
وظيفه ايدئولوژيکي مهم است و همان
اصالحات ارضي را بوجود بيآورد .
است که يشتر به آن اشاره شد ،يعني
رولتاريا تنها طبقه اي است کااه منااافعش
اينکه بايد هدف کمونيزم را در نظر
مبتني بر تن نظري نيست  .همين اساات
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شراي يک موضااوع علماي را بااه عماال
که ميتواند ديگرطبقااات را رهبااري کنااد .
درآورده وبااااا اتخاااااذ موضااااع محکاااام
ترکي اع اي حزب { از لحاااظ منشااا
اسااتراتيژيک وانعطاااف درتاکتيااک خاا
طبقاااتي } نقااش مهم اي ناادارد  .بااا تکي اه
صاااحيح را باااه ااايش گذاشاااته اسااات .
براين مساائله حاازب نماي توانااد يشاارفتي
بيشتراين يشرفت ها بر اسااا اسااتحکام
بکنااد  .اسااتالين نتوانساات ببينااد کااه يااک
دراستراتيژي وانعطاااف درتاکتيااک بااوده
بااااورژوازي نااااو ازدرون { حاااازب و
است  .در مورد مسائلي مراال رابطااه بااين
دولت } برمي خياازد  .بااه عااوض توقااف
کارقااانوني وغيرقااانوني  ,مناساابات مل اي
روي ترکي اع اااي حاازب { از لحاااظ
وبااااين المللاااي و خااا نظااااامي و سااااه
منشاااا طبقااااتي } بهتراسااات روي خاا
نيرو( ارتش خلااق  ,گااارد ملاي وچرياک
حزب توقف کنيم .
هاي توده يي ) همين مسئله موجااود بااوده
آيا دراين مرحله رفقأ { دراندونيزيا } بااه
اساات  .در عااين حااال مناااطق ايگاااهي
انتقاد ازخود  ,انتقاد دارند يا نه ي رفيق به
تکاماال داده شااده و رابطااه بااين مناااطق
مبااارزه مساالحانه اشاااره کاارد ؛ ول اي بااه
ايگاااهي ونيمااه ايگاااهي وجااود داشااته
جن ا خلااق اشاااره اي نکاارد  .درسااطح
اساات  .درسااال  1999انتخابااات تحااريم
جهااان زياااد انااد کساااني کااه تفاااوت بااين
گرديد  ،تا جائيکه در بيشترازصد منطقااه
جناا خلااق ومبااارزه مساالحانه را نمااي
حتي يک کانديدهم نداشتند  .دراين مناطق
دانند .
قدرت خلق اعمال شد  .در رابطه بااا ايان
سخنران ازجن خلااق درنيپااال وجاهاااي
مسااائل اسااناد موجااود اساات  .در روسااه
ديگرمرال زده وگفت  :جنا خلااق ادامااه
جن خلق ايده ها تکامل کردند .
همان مبااارزات مساالحانه اساات  .اوادامااه
بخاطريک مبارزه تنگاتنا بااين طبقااات
داد  :هرکااادام ازرهباااران کيفيااات هااااي
متخاصم  ،مسئله دموکراساي درقاارن 21
نويني را به وجااود آوردنااد  .کيفياات هاااي
هاااام مااااورد بررسااااي اساااات % 80 .
نااوين آنهااا تنهااا ادامااه کيفي ات هاااي قبل اي
کشورتحت تسل حکوماات مائوئيساات هااا
نيست  ،بلکه گسست
است که اين نقطه عطف درنيپااال اساات .
ازگذشته هم هست .
اياان مبااارزه بااين دو طبقااه اساات  .مااا
س نران هفتم :
امياادواريم کااه دراياان نباارد اياادئولوژي
مبااارزه در نيپااال بااه مرحلااه اي رساايده
انقالبي يروزخواهد شد .
است کااه ياا ياروز ميشااود و ياا شکساات
يکي هم اتخاذ تاکتيکي در بين ماواحزاب
ميخورد  .بطور خالصه مي گويم  :رفيق
رويزيونيساات اساات کااه دراياان روسااه
اراچندا مسائل انقالب را مااورد بررساي
امياادواريم احاازاب مخااالف زده شااود و
قرارداده  ,در هاي شکست و يااروزي
يروزي بدساات آياد  .باتوجااه بااه تجااارب
انقاااالب درشاااوروي وچاااين را ماااورد
جنااابش انترناسيوناليساااتي باااه ياااروزي
ارزي اابي قاارارداده وبااه درسااهاي مرباات
اميدواريم .
ومنفي آنها توجه جاادي نمااوده وآن هااا را
س نران هشتم :
درشاااراي مشاااخص نيپاااال بصااااورت
راتيک درآورده است  .با توجااه بااه اياان
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اينکه تا چه حدي اصالحات ارضي انجام
موضع حزب کمونيست فيلپين مارکسايزم
ميشااود بسااتگي بااه قاادرت ارتااش دارد .
– لنينياازم – ماااائوئيزم ياااا مارکساايزم –
اعمااال ريفااورم ارضااي خيلااي اساسااي
لنينيزم – انديشه مائوتسه دون است  .تنها
و ايه اي است که جن خلااق را ت اامين
درشرايطي انقالب ميتواند يروزشود کااه
وحماياات م اي کنااد وآناارا تکمياال وبااه آن
درفااش مارکس ايزم – لنيني ازم – مااائوئيزم
خدمت مي کند  .ما فعال درمرحله انقالب
{ ياااا مارکسااايزم – لنينيااازم – انديشاااه
ملااي درسااطح حااداقل ريفااورم ارضااي
مائوتسه دون } را دردساات گرفتااه وخا
هستيم يعناي ااائين آوردن اجاااره  ,تقساايم
انقااالب دموکراتيااک واسااتراتيژي جن ا
محصول به تناسا  % 70و  % 30بااه
خلق دريک انقالب دومرحلااه اي انقااالب
نفع دهقانان و ازبين بردن سااود خااوري .
دموکراتيک وسوسياليزم را يش ببااريم و
ساختمان سازمان هاي توده يي دررابطااه
دريااا اک تشاااااکيالت باااااا سانتراليسااااام
باااا زناااان و فعاليااات فرهنگا اي درمياااان
دموکراتيک به يش رويم .
جوانان وجود دارد  .سااازمان هاااي تااوده
حزب کموني ست في لپي ن ادامه س ااازماني
يي وارگانهاي قدرت مردمي براي دولاات
است که درسال  1930توس کااارگران
آينده به وجود آمااده اساات  .اياان تشااکالت
بوجود آمد و ازدرون اايو وخمهااا حاازب
توس کميته هاي کمک دهنااده ياااري داده
را تشکيل کرد  .دراين روسه انحرافااات
ميشوند  .وقتي خرده بااورژوازي شااهري
زيااااااادي را مرتکاااااا شااااااد  .در28
که تعداد کمي ازافااراد جامعااه را تشااکيل
دسامبر 1968حزب تشااکيل شااد  .حاازب
ميدهناااد اسااايف بمانناااد نياااروي مهما اي
ماهيت نيمااه فئااودالي  -نيمااه مسااتعمراتي
درانقالب بشمارنمي رونااد  .آنهااا را يااک
کشااور را روشاان نمااود  .روسااه انقااالب
بخش مربت و نه اساسي انقالب به حساب
يک انقالب دموکراتيااک و بدساات آوردن
مااي آررياام  .وقتااي انقااالب قااوي اساات
استقالل ملي ولي بطوراساسي آزاد کردن
ميتاااوانيم آنهاااا راجلااا کنااايم و بحياااث
دهقانان ازقيد فئوداليزم اساات  .نيروهاااي
نيروهااااي تشاااکيل دهناااده جبهاااه بکاااار
چند گانه انقالب  ,طبقه کارگر ,دهقانان ،
گيريم  .عالوه براتحاااد بااا آنهااا ميخااواهيم
خااارده باااورژوازي و باااورژوازي ملا اي
ازاختالفااات نيروهاااي ارتجاااعي اسااتفاده
است .
کنيم وآنها را بهم بيندازيم .درحين مبارزه
اينکااه طبقااه کارگربااا دهقانااا ن متحااد
عليه ديکتاتوري مااارکو اياان حالاات را
شود
به وجود آمد .
اهمياات دارد { زياارا اياان اماار }حاادود
سااه ميليااون نفااراز اقلياات جنااوب فيليپااين
 % 90مردم را متحد ميسازد و ايه جبهااه
ميخواهند مبارزه شان را به مبااارزه ملاي
متحااد از طريااق بساايج کااردن دهقانااان
سراسااري وصاال وحااق شااان تااا ساارحد
وايجاد قدرت خلق درمناااطق روسااتائي ،
جاادائي بااه رسااميت شااناخته شااود  .بااه
يشاابرد مبااارزه مساالحانه و اصااالحات
عنااوان يااک اتحاااد تاااکتيکي بااا جناابش
ارضااي و ساااختن مناااطق ايگاااهي بااه
اسالمي اتحاد وجااود دارد  ،اگرچااه بااين
وجود مي آيد .
حزب کمونيست فيلپين و جناابش اسااالمي
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ازطرف حزب رويزيونيستي خلق کااه بااه
اختالفات معيني موجود است کااه ميتوانااد
سوسيال امپرياليسم شوروي شديدا وابسته
بااه اختالفااات مهمااي تبااديل شااود  .آنهااا
وازطرف شان هاادايت ميگرديااد  ,بوقااوع
برنامه واقعي ضد فئوادالي ندارند .
يوست  .اياان امرتعااادل قااوا درمنطقااه را
حااازب کمونيسااات فيلپا اين  14ساااازمان
باااه نفاااع سوسااايال امپريااااليزم تغييااارداد
منطقااه اي دارد کااه  113جبهااه چريک اي
وباعااث گرديااد تااا آرايااش قااوا درمنطقااه
درسراسرکشورداشاااته و جمعيااات -200
ازطرف امپرياليست ها ومرتجعين دنبالااه
 300هزارنفااررا تحاات نفااوذ خااود دارد
رو آن ازنوآغاااازگردد  .موضاااع ماااردم
ودرساااطح لشاااکرمي باشاااد  .نيروهااااي
افغانستان دربرابررژيم وابسته که آنرا به
مربوط به حزب درشهرهاهم جنبش هاااي
سااوي نااابودي سااوو داد  ,باعااث شااد کااه
تااوده يااي را رهبااري ماي کننااد ودرميااان
سوسااايال امپرياليسااات هاااا کشاااورما را
کمپني هاي کارگري  ,دانشکده هااا ,زنااان
درسااال  1979بااه اشااغال خااود درآورد
وديگاااربخش هااااي خااارده باااورژوازي
وافغانستان به يااک کشورمسااتمعره تبااديل
کااارمي کننااد  .چااون حاازب کمونيساات
گرديد .
فيلپا اين يا اک حااازب غيرقاااانوني اسااات
شاااعله جاوياااد کاااه ناشرانديشاااه هااااي
درانتخابات شرکت نمي کند ؛ ولي حاازب
دموکراسي نوين سازمان جوانااان مترقاي
برخي کانديداهاي ديگرراحمايت مي کنااد
بااود در سااال  1967بااه نشاارآغازنمود .
وازاين طريق سعي مي کند که وساايدگي
سااازمان جوانااان مترق اي درسااال 1966
رژياام وسااازمانهاي تشااکيل دهنااده آن را
بصورت مخفي تشکيل شده بااود وفعالياات
افشااأ کنااد و فشااار برکااارگران را کاااهش
مي نمود .
دهد  .اين کار مبتني بر ايان تااوهم نيساات
شعله جاويد درمدت کوتاه فعاليت خااويش
کاااااه وقتاااااي بخشاااااي ازباااااورژوازي
توانسااات درسااارتا سرکشاااورطرفداران
رويکاربيآيااد تغيياارات را بااه وجااود م اي
زيادي را به زيربيرو خااويش گاارد آورد
آورد  .مسئله گرفتن اکررياات هاام نيساات .
ودربااين کااارگران  ,روشاانفکران  ,اهاال
هدف از اين کار تکامل مبااارزه طااوالني
کساابه و{ تااا حاادي } دهقانااان ازحيرياات
و مبتني بر مواضااع کلاي بخاااطررهبري
واعتبارخاصااي برخااوردارگردد  .شااعله
انقالب توس حزب است .
يي ها مبااارزه اياادئولوژيک  -سياساي را
س نران نهم :
برضااد رويزيونيساات هاااي خلااق و اارچم
رفقا درجريان هستند که افغانسااتان ازسااه
واحااازاب طرفاااداردولت و اخاااواني هاااا
دهاااه باااه ايااان طااارف درمرکزتوجاااه
همزمان به يش مي بردنااد  .درانتخابااات
امپرياليساااات هااااا وماااارتجعين منطقااااه
اتحاديه هاي محصلين  ,استادان ومعلمااان
قرارداشته است وهمين امرباعث شده کااه
وجنبش کااارگران ساارتا سرافغانسااتان از
حااوادف فاجعااه باااري بااه وقااوع بپيوناادد
اکرريت مطلق برخورداربودند .
وخلاااق زحماااتکش کشاااور بيشاااترقرباني
سازمان جوانان مترقي ازانديشه مائوتسااه
سياسااات هااااي امپرياليساااتي ومااارتجعين
دون وانقالب عظيم فرهنگي رولتاريااائي
وابسته بااومي شااان گااردد  .درماااه ا رياال
که درچين تااوده يااي درجريااان بااود الهااام
 1978درافغانسااااتان کودتاااااي نظااااامي

دوره سوم
شعله جاوید
شماره شانزدهم
مسااالحانه وجناا خلاااق را کاااامال نمااي
مي برد ودرکااارتبليو ومبااارزات سياساي
فهميدند  .جن مقاوماات برضااد سوساايال
وافشاااي رويزيااونيزم خروشااچفي خيلااي
امپرياليزم شوروي ودولت مزدورتا سااال
مؤفقانه درخشيد  .ولي به ساختمان حزب
1989دوام نمود  .آن نيااروي انساااني کااه
توجه نورزيد وبه کاااردر بااين تااوده هاااي
طرفااداران شااعله جاويااد دراياان جناا
وساايع دهقاااني وآمااادگي وبر ااائي جن ا
ازدست دادند سربه ده ها هزارميزند ولي
خلااق توجااه نداشاات وبيشااترين نيااروي
نتيجاااه آن را امپرياليسااات هااااي غربا اي
خاااويش را درکارهااااي روزماااره علنا اي
کمائي نمودند  .درجريااان سااالهاي جنا
درشهرها به مصرف رساند  .سازمان به
عااده اي ازسااازمانها  ...وافااراد ونيروهااا
عااوض اينکااه اسااتحکام يابااد و تااا سااويه
درعمل { و نظر ) به اين نتيجااه رساايدند
حزب ارتقأ يابد  ,به محافاال وگااروه هاااي
که يش بردن جن بدون دورنما وهاادف
متعاااادد اکونوميسااااتي -آوانتوريسااااتي -
روشن  ،بدون مبناي انديشه جن خلق و
ا ورتونيسااتي  ,تجزيااه گرديااد ويااک خا
بدون رهبري يااک حاازب انقالباي کااه بااه
مستقل وروشن مارکسيسااتي  -لنينيسااتي -
سااالح مارکساايزم  -لنينياازم  -مااائوئيزم
مائويستي را نتوانست ارائه دهد .
مسلح باشد  { ,غير اصولي }  ...اساات .
درهمين اوضاع واحوال کودتاااي 1978
اياان هااا اياان نتيجااه گيااري درخشااان را
صورت گرفت .
درجرياااان عمااال باااه آزماااايش گزاشاااتند
بازهم نبااودن يااک خا روشاان کااه ملهاام
وباااراي سااااختمان ياااک حااازب ناااوين
ازانديشاااه مائوتساااه دون باشاااد و بتواناااد
مائويستي کاررا آغاز نمودند . ...
نيروهااا و سااازمانهاي مختلااف را برضااد
{ وقتا اي } امپريااااليزم امريکاااا { باااه }
کودتاچيان متحد و رهبري نمايااد  ,باعااث
کشورما { تجاوز نموده و آن } را اشغال
گرديااد کااه نيروهااا  ,سااازمانها ومحافاال
نماااااود  ،ايااااان حادثاااااه ياااااک شاااااوک
گونااااگون کاااه اساساااا ازبدناااه ساااازمان
وهوشاايارباش بااراي نيروهاااي انقالبااي
جواناااان مترقا اي { و يا اا جريا اان شاااعله
بااود  { .درياان موقااع } روسااه وحاادت
جاويد } جدا شده بودند  ,بااه عجلااه اتحاااد
جنااااابش کمونيساااااتي ( مارکسيساااااتي –
هاااا وائاااتالف هاااا را باااه وجاااود آورده
لنينيستي – مائوئيستي ) به وجود آمد  .بااا
واکرريت اين نيروها درحرکت هاي خااود
يشرفت و موفقيت نهائي اين روسه  ،به
ساااخته تااوده هااا وبعاادا جبهااات احاازاب
همياري فعال و درخشااان جناابش انقالباي
اسااالمي باادون هوياات سااازماني وانديشااه
انترناسيوناليساااااتي  ،مائويسااااات هااااااي
وي شرکت ورزيدند  .آنها کااه درسااالهاي
افغانسااتان  { ...توانسااتند } زيررهبااري
فعاليااات خاااود باااه فعاليااات هااااي علنا اي
واحاااد ت حااازب کمونيساات (مائويسااات)
روآورده بودند  ,ازطرف دولاات کودتااا و
افغانستانز جمع {...شوند}.
جبهاااات احااازاب اساااالمي و اکساااتان
دولااااات کودتاااااا  ,احااااازاب اساااااالمي
بيشترين تلفات را متقبل شدند ودرحاليکااه
وجنايتکاران
برضد تجاوزگران سوساايال امپرياليسااتي
حرفااه وي  ،ده هاهزارانسااان را بااه نااام
م اي رزميدنااد بااازهم صاارف ب اه مبااارزه
شعله يااي  ،زنااداني  ,شااکنجه وقتاال عاام
مساالحانه عقيااده داشااتند وتفاااوت مبااارزه
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مائويساات هاااي افغانسااتان کااه حاااال بااه
نمودناااد  .. .شاااعله ياااي هاااا باااه مباااارزه
مفهاااااوم جنااا ا فهمياااااده اناااااد وآن را
مسلحانه شتافتند بدون اينکااه بااين مبااارزه
ازنظرطبقاااااتي درنظرماا اي گيرنااااد بااااا
مسلحانه وجن خلق تفاؤتي قايل شااوند .
مرتجعين ونيروهاي فئودال داخل معاملااه
به مبااارزه مساالحانه شااتافتند باادون اينکااه
نماااي شاااوند و باااراي بر اااائي جنااا
يک حزب انقالبي آنهااا راهاادايت نمايااد -
{ مقاومت ملي مردمي و انقالبي } براي
حزبي که انديشه رهنماي آن مارکسيزم -
{ اخااراج } امپرياليساات هااا بااه رهبااري
لنينيااازم  -مائويسااام باشاااد  , -درجنا ا
امريکاااا و سااارنگوني { رژيااام دسااات
شرکت نمودند بدون اينکه ماهيت احزاب
نشاااانده } و مزدورکااارزي باااه فعاليااات
اساااالمي  ,موضاااع طبقااااتي ووابساااتگي
مساااتقل ما اي ردازناااد تاااا مناااافع خلاااق
امپرياليستي آنها را درنظرداشته باشند .
زحمتکش را حمايت نمايند  .ازاينجا است
ساااازمان جواناااان مترقا اي درگرمااااگرم
که به توده هاي ميليااوني زحمااتکش  -کااه
فعاليااااات خاااااويش ازکودتااااااي ضاااااد
از اشغال و تجاااوزرنج ماي برنااد  -تکيااه
کمونيساااااتي  ...ساااااوهارتووقتل عاااااام
مي شود و { ...تالش مي نمايند } آنها را
کمونيست ها وتااوده هاااي اناادونيزيائي بااا
زيررهبااري حاازب درآورنااد ؛ زياارا اياان
تاثراطالع يافاات ومتعاقا آن انتقاااد نامااه
خلق است که جهان نوين رامي سازد.
حااازب کمونيسااات انااادونيزيا را  -کاااه
عملکردهاي حزب رابه نقد کشاايده بااود -
اااس از اختتاااام صاااحبت هااااي آخااارين
دريافاات نمااود  .جاااي تأسااف اساات کااه
سااخنران بحددپ پیرامددون سوسددیالیزم
کمونيساااات هاااااي افغانسااااتاني { در آن
توس ا يک اي از رفقاااي شاارکت کننااده در
وقت } بااه در هاااي مهماي کااه باااخون
کنفرانس آغاز گرديد و سپس توس رفيق
صد ها هزارکمونيست اندونيزيائي بدست
ديگري ادامه يافت :
آمده بود  ,توجه ننمودند  ,غافلگيرحوادف
الزمست که يشرفت سوسااياليزم درچااين
گرديدنااااد و بااااراي ساااااختمان حاااازب
وجهانشااامول باااودن آن رادرنظرگرفتاااه
مارکسيسااااتي  -لنينيسااااتي  -مائويسااااتي
عملي سازيم  ....خيلي ها سعي ميکنند که
اهميتي ندادند  ,فرو بين مبارزه مساالحانه
م مون مبارزه درچين را { صرفا } به
{ صاارف } وجناا انقالبااي وخلااق را
{ جن بر سر } قاادرت رابطااه بدهنااد ،
نفهميدنااااد وبااااا دوري از مارکساااايزم -
درحاليکااه موضااوع اياادئولوژيکي { در
لنينياازم  -مااائويزم  ... ,خااود را قرباااني
مياان بااود }  .همااه اينهااا بااه { ماهيات }
توطئاااه هااااي امپرياليساااتي ومااارتجعين
سوسااياليزم برم اي گااردد و در رابطااه بااا
وابسته به آن نمودند .
هماااااا اين ماهياااااا ات {آن شااااااااراي }
ازاينجااا اساات کااه امروزحرکاات حاازب
بوجودآمد ... .
کمونيساااااات (مائويساااااات) افغانسااااااتان
" نقد اقتصاد شوروي " کااه بوساايله مااائو
درمباااارزه ورويااااروئي باااا اشاااغالگران
نگاشته شااد بااه اشااتباهات اسااتالين اشاااره
ونيروهاي مرتجع وابسته به آن ساانجيده ,
ميکند و مي گويد  :استالين افراد را نماي
خته وحساب شااده ماي باشااد  .درحاليکااه
بيند  ,رابطه اقتصاد صنعتي وکشاااورزي
جناا برضااد اشااغالگران جريااان دارد
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مااائو بااه خيل اي ازمسااائل فرهنگ اي حت اي
را نم اي بينااد بلکااه تکيااه اش بااه صاانعتي
هنروتبليغات آن خيلاي اهمياات داد  .مااائو
کردن واقتصاااد شااهري اساات  .مائوگفاات
گفت کااه  :درسوسااياليزم اقتصاااد کاااالئي
من نمي توانم دررابطه به چين اين قاعااده
موجود است  ,طبقات موجود اند . ...
را اعمال کنم  .اگرميخواهيم کمااونيزم را
يک اي ديگاار از رفقاااي شاارکت کننااده در
فهميده ودرک کنيم بايد با اياان ت ااادهائي
کنفاارانس  :باتوجااه بااه انقااالب باعظماات
که ازهرسوبيرون ميزند برخورد صحيح
فرهنگي چاارا تااين هساايائو ين توانساات
بنمااائيم  .تکيااه يکجانبااه بااه صاانعت وب اي
قدرت را بگيرد ي
اهميت دانستن کشاورزي مرل رفتن روي
جددواب  :درسااال هاااي دهااه  60اوضاااع
يااک ااا اساات  .سااازماندهي کمااون هاااي
جهاااني بااه نفااع چااين بااود  .ازنظرعين اي
خلق خيلي مهم است  .نااه تنهااا در{ دوره
انقالب فرهنگي آمد  .جريان ويتنام باعث
ساختمان } سوسياليزم بلکااه ازقباال درک
شااد کااه ليوشااائوجي شکساات بخااورد .
ماااااائوازچگونگي مرکزيااااات ودولااااات
رهااروان ساارمايداري دراياان کشااورها
ودساااااتگاههاي مرکااااازي ديکتااااااتوري
سعي مي کننااد ائااتالف معااين ر ا بااه نفااع
رولتاريا مشخص بود .
امپرياليزم بوجود بيآورنااد  .درسااال هاااي
ما انارشيست نيستيم ولاي علياارغم اينکااه
 70تحااوالت داشاات بااه ضااررنيروهاي
بااه دولاات وحاازب اعتقاااد دارياام فکرم اي
انقالبي بوجود مي آمد  .مرال ت اد عمااده
کنيم که اين ها وسيله اند  ,دريک روسااه
درجهااااان بطااااورمعين عااااوض شااااد ،
باالخره همه اينها ازبين خواهند رفت .
{ يعناااي } از ت ااااد باااين خلاااق هاااا و
راجاااع باااه ارتاااش ودولا ات وچگاااونگي
امپريااااااليزم { باااااه } ت ااااااد { بااا اين
برخااورد صااحيح بااه آن { باي اد گفاات کااه
امپرياليسااااات هاااااا }  .درآن شاااااراي
} بعد ازکس قدرت بايد ارتااش حرفااوي
مائواحسااا کاارد کااه لاازوم دارد بااا تااين
داشااته باشاايم واگرنداشااته باشاايم چگونااه
هسياو ين متحد شود که اين مسئله تاحد
ميتاااوانيم قااادرت سوساااياليزم را اعماااال
زيادي يااک جهاات گاام کردگاي را دربااين
نمائيم .
کمونيست هاااي جهااان داماان زد و برآنهااا
خيلا اي ازرويزيونيسااات هاااا درکا اي کاااه
تأثيرگزاشاات واياان تااأثيرات را درخااود
ازسوسااياليزم دارنااد بااه اياان سااه نکتااه
چين هم گزاشاات  .اياان ياک خطرواقعاي
اکتفأميشااود  :رفاااه اجتماااعي  ,آمااوزش ,
بااود کااه درآن موقااع شااوروي هاام حملااه
بهداشا ات  ,درحاليکاااه سوساااياليزم ايااان
کنااد  .حتااي ايااان مسااائله باااين شاااوروي
نيساات  .ت ااادهاي معينااي را بايااد حاال
وامريکاهم مطرح شد کااه شااوروي گفاات
کنيم  .ما خيلي باال ترازاين مي خااواهيم .
ما به چين حمله ميکنيم ولي امريکااا گفاات
مسئله آينده دموکراسي درقرن  21را بايد
حاال نه  .وقتاي مااارکو بااه چااين رفاات
حل کنيم  .اينها { بحااث هاااي }اکادميااک
تأثيرات خيلي بدي گزاشاات  .مااائو سااعي
نيست .
مي کرد ائااتالف ضااد شااوروي را وجااود
 -اين ها مسائل روبنائي اساات  .قباال ازآورد  .شکي نيست که { مساائله اصاالي }
{ ماااائو } باااه مسااائله روبناااا اهميااات
ت اد چين وشوروي بود ولي بدي دراين
{ الزم } نمي دادند  .بهمين خاطربود که
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اکررمردم ضااد امريکااائي هسااتند – اينهااا
بود که درسطح دنيا تأثيرگذاشاات  .اينکااه
بودند که به بوش خوش آمديد گفتند.
چرا چين شکست خورد علتش خيلي قوي
رفي اق سااوال کننااده بااا تأئيااد اياان مطل ا
تربودن امپرياليزم بود ولي سياست هااائي
گفت  :خود انگليس اعالم کاارد کااه دربااه
کااه توسا رفقاااي مااا اتخاااذ شااد نياازغل
وجود آوردن جماعت اسالمي کااه انفجااار
بودنااد  .مااا بايااد آنهااا رامااورد بررسااي
را کرد  ,کمک کرده  .درسالهاي  60اين
قراربدهيم .
ها سازمان هاااي اسااالمي را حماياات ماي
موضوع دیگر مورد بحپ توسا مساائول
کردناااد کاااه يکا اي ازآنهااااهمين جماعااات
جلسااه  « ،بنیددادگرائي اسددالمي » اعااالم
اسالمي شد .
شااد وازرفيق اي خواسااته شااد ت ااا نق ااش ت
رفياق ديگاار  :سياساات مااا اياان اساات کااه
بنيااااااد گرائااااي اساااااالم ي ز را در
برروي جوانان مسلمان تأثيربگذاريم .
اندونيزيا تشريح نمايد ي
مسئول جلسه دررابطه با موضااوع چنااين
 -ت بنيااااادگرائي اسااااالمي ز ونظااااامگفاات  :درسااال  1965عااالوه باارارتش
دموکراتيااااک  :منظوربرسااااراتحاد بااااا
بسااياري ازنهادهاااي اسااالمي  -مساايحي
مساالمان هااا وگااروپ هاااي ديگراساات .
ازکودتا استفاده کردند  .خيلاي مهاام اساات
اتحااااد بخاطرمباااارزه نيسااات  .اساااالم
که ما ايه ها وريشه هاي فناادمينتاليزم را
ايدئولوژي ستم واسترماراساات  .اتحاااد بااا
بيرون نمااوده وافشااأ نمااائيم  .ماارال حاازب
آنها کامال اشتباه اساات  .اسالميساات هااا و
کمونيسااات انقالباااي امريکاااا  ،کتاااابي
ناسيوناليست ها درتحليل نهائي کمونيست
درمورد آفاارينش وتکاماال آن بياارون داده
ها را خواهند کشت .
است  .آيا درين زمينه کار صورت گرفته
رفي اق ديگااري درينمااورد رس ايد  :چااون
است ي
برمسائل تاريخي زياد واقف نيسااتم لطااف
 : -تااالش هاااي اناادکي شااده ولااي مااانمااوده بگوئيااد کااه نقااش جناابش اسااالمي
ميگااوئيم بيآئيااد ارزش هاااي اسااالمي را
دردهه  60چه بودي
دربرابااااار ارزش هااااااي دموکراتياااااک
جواب  :رژيم سوهارتوناسيوناليست نبااود
بگذاريد تا مردم فرو اينها را بدانند .
بلکه بورژوا کمپرادوربود  .ارتش کودتااا
يک رفيق ديگاار  :بعااد ازسوهارتواسااالم
کرد وبراي برانگيزاندن مسلمانان کمااک
خيلااي ايااه گرفاات  .دردهااه  20حاااجي
نماااااود  .درشاااااراي کناااااوني برخااا اي
مصباح خليفه مسلماني است که مي گويااد
ازاسالميساات هاااي بنيااادگرا بازمانااده اي
بهتاارين مساالمان کمونيساات اساات .اياان
همااااااااان دوره هسااااااااتند  .درحااااااااال
مسئله کمااک کاارد کااه خيلاي از رهبااران
حاضرمدار اسالمي تاحد زيادي توس
کمونيسااات هاااا از ميا اان خاااانواده هااااي
(ان جااااي او) هااااااي امريکاااااائي کاااااه
مساالمان برخيزنااد و زمينااه بااراي رشااد
درمرکزجاوه نفوذ دارند واکررآنها توسا
کمونيست ها به وجود آمد  .ما بايد ازاياان
امريکاااا کماااک ماااالي ميشاااوند  ,اداره
مساائله در هااائي را داشااته باشاايم  .مااا
ميشااود  .چناادي ااايش وقتااي بااوش باااه
ميخااواهيم روي جوانااان تأثيربگااذاريم .
اناااادونيزيا ساااافر داشاااات  -درحاليکااااه
درنسل قديمي تلقين شده که کمونيست هااا
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احزاب اسالمي تشکيل شده ورشااد کاارد .
بايد کشته شوند ؛ زيرا آنها ضد خدا انااد .
نيروهاي شعله جاويد طوريکااه رفيااق مااا
بعااااد از 11سااااپتامبر ,مساااالمانان بااااا
تشريح نمودند ازداشتن حاازب کمونيسااتي
امپرياليساات هاهسااتند  .امپرياليساات هااا
يشروکه بتواند راهنماي راه شااان باشااد ,
خيل اي کوشااش ميکننااد تااا مدرسااه هااا را
محروم بودند وبا نداشااتن برنامااه انقالباي
تحت نفوذ خود داشااته باشااند ودراياان راه
راه را گم نموده ونتوانسااتند ازشااراي بااه
خيلي مؤفق هم بوده اند.
نفع تااوده هااا اسااتفاده نماينااد  .گرچااه آنهااا
رفيااق ديگااري رونااد رشااد بنيااادگرائي
دساات بااه مبااارزه ومقابلااه بااا نيروهاااي
اسااالمي را در افغانسااتان را اياان گونااه
اشااغالگرودولت ماازدورآن زدنااد ؛ ولااي
ارزيابي کرد  :اسالميست ها چه بنيادگرا
بيشترمبارزات مسلحانه آنهااا تحاات لااواي
وچااه غيربنيااادگرا درافغانسااتان  ,خااالف
نيروهاااا ي اساااالم ي وباااه نفاااع آنهاااا
منااافع مااردم عماال کردنااد .دردوره بعااد
صورت
ازاساااتقالل افغانساااتان مالهاااا  ,ساااادات
گرفت .
وشيوخ بودند که به همدسااتي انگلاايس هااا
درجريااان جناا مقاوماات چااه درداخاال
برضااد حکوماات اماااني دساات بااه تبليااو
وچااااه درخااااارج کشااااورهزارها تاااان
وتخرياااا زدنااااد تااااا آنکااااه نادرشاااااه
ازنيروهاااي شااعله جاويااد توس ا احاازاب
درظاهرشاه که متحااد انگلاايس هااا بااود ,
اخواني تعقي  ,دستگيروکش ااته ش اادند و
روي کارآمد .
يا مجبوربه فراربه
دردهه  60که مبارزات نيروهاي مترقاي
کشورهاي نسبتا امن گرديدند .
شاااعله جاوياااد برنيروهااااي مزدورخلاااق
جايگاه و رورش گاه اخااواني هااا مصاارو
و اارچم وابسااته بااه سوساايال امپرياااليزم
از وهابي ها عربستان اساات  .وهااابي هااا
شااااوروي  ,برتااااري جسااااته ودربااااين
ازطريق فاکولته الحديث تنظيم شااده و بااه
اقشااارمختلف جامعااه نفااوذ نمودنااد  ,بااا
کشاااورهاي مختلاااف فرساااتاده ميشاااوند .
سفرجمال عبدالناصااربه افغانسااتان دولاات
وهابياات در افغانسااتان درزمااان اشااغال
بابسااتن قراردادهااائي کااه شااامل تحصاايل
سوساايال امپرياليس اات ه ااا نف ااوذ نم ااود .
دانشااااااجوهاي افغاااااااني دردانشااااااگاه
بخش هائ ي
االزهرمصربود  ,طرح ايجاد اولين نطفه
ازاحاااازاب اسااااالمي وطالبااااان وهااااابي
هاي اخوان درافغانستان را ريختااه وچنااد
هستند .
ساااال بعاااد ساااازماني کاااه خا ا اخاااوان
دولااات اساااالمي وحاکميااات طالباااان هااام
المسلمين را يش ماي باارد  ,بوجااود آمااد.
برشااادت کشتاروسااارکوب روشااانفکران
اخاااواني هاااا تحااات حفاظااات دولااات باااه
وايجاااااد قيااااودات شااااديد نساااابت بااااه
نيروهاي شعله جاويد حمله ورشده ويکاي
اقشارمختلف جامعه ازجمله
ازفرزندان دليرجامعه بنام سيدال سخندان
زنان  ,افزودند .
را کشتند .
دولت کنوني افغانستان نيزمتشکل ازتمااام
دردوره جنااا مقاومااات علياااه قاااواي
جنايتکاااران اخااواني  ,وهااابي  ،خلقااي-
سوساايال امپرياااليزم اشااغالگر ،بااه کمااک
رچمي و ديگرجنايتکاران است .
امپرياااليزم امريکااا وکشااورهاي منطقااه ,
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ميگزارد  .تنها مسئله اعتقاااد نيساات بلکااه
رفيااق ديگااري رسايد  :درمااورد طالبااان
اينها برنامه دارند ماارال در رابطااه بااا زن
وخ مشي آنهاچه ميگوئيد ي
ها  .اينها دشمنان قسم خورده ما اند  .بايد
جواب  :طالبان نيروهاي بنياد گرائي انااد
اين را به رسميت بشناسيم .
کااه اصااول  .احکااام دين اي را مطااابق بااه
رفيق مسئول جلسه ايان جلسااه را اعااالم
قرآن يش ميبرنااد .آنهااا مساالمانان واقعاي
کرد .
انااد وخاا مشااي شااان ايجاااد حکوماات
نماینده حزب کمونیست اندونیزیا :
اسالمي است .
خيلااا اي ممناااااون از جنااااابش انقالبااا اي
رفيق ديگري درينمورد گفت  :کمونيساات
انترناسيوناليستي که اين زمينه را مساااعد
ها به اندازه کافي روي اين بخش مبااارزه
کاارد تااا رفقااأي احاازاب مختلااف درياان
نکرده انااد  .درحصااه نيروهاااي عيسااوي
کنفاارانس شاارکت کننااد و دررابطااه بااا
نقش بازي کاارده انااد  .بااه نظاارمن خيلاي
خطااوط معااين همااديگررا تشااويق نمااوده
درساات اساات کااه بااا افاارادي کااه دراياان
والهام بخشند  .انتظار و خواست آن است
زمينه مترقي اند متحااد شااويم ولاي بااد آن
کااااه مناساااابات مياااان جناااابش انقالباااي
است که زيررهبري اش برويد  .آنهائيکه
انترناسيوناليسااااتي وحاااازب کمونيساااات
جهاات گاام کاارده بودنااد  ,زيررهبااري اش
اندونيزيا افزايش يدا کند و اين حاازب در
رفتناااد و ضاااربه هااام خوردناااد  .خيلا اي
وحدت جنبش کمونيستي سهيم شود .
ازکساني که با بنيادگراها همکاراند  ,بايد
اياااه هااااي ماااا باشاااند  .درامريکاااا هااام
زنده باد کمونیسم !
همينطوراسااات  ,طبقاااه ي اااائين تحااات
تأثيرماااااذه اسااااات  .دررابطاااااه باااااا
زنده باد مائویسم !
فندمينتاليست هاي مسيحي مااا مخااالفيم نااه
تنهابخاطراينکه حامل ايدئولوژي اند بلکه
مسئول جلسه ازشرکت رفقأ در کنفاارانس
ميخواهنااد مااردم تحاات سااتم را بااه سااوي
خود بکشانند  .ما درمقابل اينها بايد رچم
تشکرکرد وجلسه خاتمه يافت .
خود را برافرازيم  .دربين سياه ها کسااان
زيادي هستند که ضد امپرياليست هستند .
اين مسئله مهمي است کااه مااا بااا آنهااا چااه
کارکنيم  .درنتيجه ما بايااد اارچم خااود را
بلند کنيم وآنها را به ايه هاي خااود تبااديل
نمائيم .
بايااد بااين نيروهاااي سااازمان يافتااه وتااوده
هاي مذهبي فرو بگااذاريم  .فناادامينتاليزم
وکمااااونيزم اصااااال باااااهم جورنيامااااده
ودرمقابل هم قراردارند  .ماارال درامريکااا
 ،حزب کمونيست انقالبي  ،اين تفاوت را
بااااين عيسااااوي هاااااي اصاااالي ومااااردم
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سند ذی در گرد همآیي ای ه توسط جنبش مقاومت ل هاي جهان در ی ي از کشور
هاي اروپایي در ماه فبروري دایر گردیده بود توسط نماینده حزب کمونیست
( مائوئیست ) افغانستان قرائت گردید .

نیروهاي اشغالگر ناتو در افغانستان
رفقااا و دوسااتان عزيااز ! قباال از همااه
ح اااور يکاياااک شاااما را در محفااال
امروزي شاد باش ماي گااويم  .خرسااندم
از اينکااه در محفاال امااروزي فرصاات
صااحبت بااا شااما رفقااا و دوسااتان باارايم
ميسااار شاااده اسااات  .از اينکاااه چناااين
فرصاااتي باااه مااان داده شاااده اسااات از
ساااازماندهنگان اصااالي محفااال اباااراز
امتنان مي نمايم  .در صااحبت امااروزي
ام سعي مي نمايم تا شما رفقا و دوسااتان
را  ،تا آن حدي که برايم مقدور اساات و
مي توانم در محفل حاضاار وقاات داشااته
باشاام  ،در جريااان وضااعيت نيروهاااي
ناااتو در افغانسااتان قاارار دهاام  .سااعي
خااواهم کاارد صااحبتم مختصاار و کوتاااه
باشد و وقت زياد رفقا و دوستان شرکت
کننده در محفل را نگيرد .
طوريکاااه هماااه ما اي دانا ايم افغانساااتان
کشوري است که تحت اشغال نيروهاااي
نظااامي امپرياليسااتي قاارار دارد  .اياان
نيروهاااي اشااغالگر ترکي ا وس ايع ب اين
المللاا اي دارد و نيروهاااااي  36دولاااات
امپرياليستي و ارتجاااعي را در باار ماي
گيرد  .تعااداد مجمااوعي ايان نيروهااا در
محاسبات رسمي در حاادود نجاااه هاازار
نفاار تخماين زده ماي شااود  ،ولاي تعااداد
حقيقي آنها خيلاي بيشااتر از ايان اساات .
نيروهاااااااي متجاااااااوز و اشااااااغالگر

امپرياليستي امريکا در را تمامي ايان
نيروهاااا قااارار دارد  .قسااامت اعظااام
نيروهااااااي اشاااااغالگر را نيروهااااااي
امريکااائي تشااکيل مااي دهنااد  ،قساامت
اعظم تجهيزات نظامي و مدرن تاارين و
مخرب ترين آنها نيز به قواي امريکائي
تعلق دارد و اين نيروها از نقش رهبري
کننده و هدايت دهنااده در رابطااه بااا کاال
قوت هاي اشغالگر برخوردار است .
قوت هاي اشغالگر امپرياليستي نااه تنهااا
به دولت هاااي امپرياليسااتي و ارتجاااعي
گوناااگوني تعلاااق دارنااد بلکاااه اشاااکال
سازماندهي  ،وظايف و نامگذاري هاااي
متفاوتي نيز دارند .
در ابتااداي تجاااوز بااه افغانسااتان  ،اياان
قوت هاي مربوط به " نيروهاي ائتالف
بين المللي ضااد تروريازم " بااود کااه بااه
اين کشااور تجاااوز کاارده و آناارا اشااغال
کردنااد  .اياان نيروهااا عماادتا نيروهاااي
امريکائي بودند ولاي شاارکت نيروهاااي
انگليسااي نيااز در حملااه و تجااااوز باااه
افغانسااتان چشاامگير بااود  .عالوتااا در
سااطح ااائين تاار از قااواي امريکااائي و
انگليسي  ،قوت هاي نظااامي کانااادائي ،
اسااتراليائي و بع ااي از کشااور هاااي
ديگر ارو ائي ع و ناتو نياز در حملااه
و تجاااوز بااه افغانسااتان سااهم گرفتنااد .
نيروي بحري امپرياليست هاااي جا اااني
نيز در همکاري با نيروهاااي امريکااائي
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نشانده جلوگيري نمايند  .اما در مراحاال
 ،در بحاااار هنااااد يکتعااااداد وظااااايف
بعاادي اي ان نيروهااا در نقاااط ديگااري از
لوجيستيکي براي حمله و تجاااوز را باار
افغانستان نيز جابجا شدند و تعااداد شااان
عهده گرفت و عالوتا امپرياليساات هاااي
بصورت يهم افاازايش يافاات و وظااايف
جا اااني مبااالو معتنابااه اي از مجمااوع
شان نيز بااه تاادريج از حالاات " وظااايف
مصااارف جناا تجاااوز گرانااه را باار
امنيتااي " خااارج شااده و بااه " وظااايف
عهده گرفتند .
مسااتقيم جنگ اي " مباادل گردي اد  .اکنااون
از وقتي که نيروهاي " ناااتو" مساائوليت
ديگر مدت ها اساات کااه فرماناادهي ايان
اصلي يشبرد جن در افغانسان را باار
نيروها رسااما بااه " ناااتو " تعلااق گرفتااه
عهده گرفته است مسئوليت هاااي جنگاي
اسااات  .باااا وجاااودي کاااه موجودياات "
و همچنان تعداد " نيروهاي ائتالف باين
نيروهاي بين المللي کمااک بااه امنيات "
المللي ضد تروريزم " نسبتا کاام گردياده
بصورت اسمي هنااوز باااقي اساات  ،امااا
است  .فعال تعداد مجموعي ايان نيروهااا
عمال ديگر چيزي بنام " ايساف " وجود
بصورت تخميناي بااه بيساات هاازار نفاار
نااادارد  .فعاااال بخاااش عماااده نيروهااااي
مي رسد يعناي تقريبااا دو سااوم مجمااوع
مربااوط بااه " ناااتو " در مناااطق جنگ اي
نيروهاي " ناتو " .
جنوب کشور مستقر گرديده اند و وسيعا
وقتي " نيروهاي ائتالف بين المللي ضد
و عميقا در جنا هااا دخيال انااد  .فعااال
ترورياازم " يعنااي نيروهااااي متجااااوز
نيروهاي مربااوط بااه " ناااتو " بيشااتر و
امپرياليساات هاااي امريکااائي و متحاادين
جاادي تاار از " نيروهاااي ائااتالف بااين
جنگااي نزديااک شااان  ،در نزديکااي و
المللااي ضااد ترورياازم " در جناا هااا
همکااااري فشااارده و نزدياااک جنااا
سااهيم انااد و بااار اصاالي يشاابرد جن ا
ساااالران جهااادي " ائااتالف شاامال " ،
اشغالگرانه را بر عهده گرفته اند .
موفق شدند افغانستان را اشغال نماينااد ،
اما نبايد تصور کرد که ديگر قوت هاي
زمينااه بااراي ورود بخااش ديگااري از
اشغالگر امريکائي نقش رهبري کننااده ،
نيروهاي اشغالگر امپرياليسااتي يعناي "
هدايت کننااده و تعيااين کننااده شااان را از
نيروهاي بين المللي کمااک بااه امنيات "
دساات داده انااد  .کماکااان اي ان نيروهاااي
به افغانستان مساعد گرديد  .اين نيروهااا
اشغالگر امريکائي اند که نيروي اصلي
مطابق به فيصله جلسه بن  ،يعني تجمااع
جن اشغالگرانه را تشکيل ماي دهنااد .
خااااائنين ملاا اي در زياا ار بااااال و اااار
قسمت عمده نيروهاي مربوط بااه " ناااتو
امپرياليست ها و کار گرداني فريبنده به
" ني از هماننااد " نيروهاااي ائااتالف ب اين
اصاااطالح ساااازمان ملااال متحاااد  ،باااه
المللي ضد تروريزم " امريکااائي انااد و
افغانستان وارد گرديدند و قرار بااود کااه
هااام اکناااون ياااک جنااارال امريکاااائي
گويا نيروي مربوط به ملل متحد باشااد .
فرماناادهي نيروهاااي ناااتو را باار عهااده
اياا ان بخااااش از نيروهاااااي اشااااغالگر
دارد  .همچنااان نبايااد تصااور کاارد کااه
امپرياليستي ابتدا صاارفا در شااهر کاباال
قاادرت هاااي امپرياليسااتي ارو ااائي در
مستقر گرديدند تا از برخااورد و تصااادم
چوکات قااوت هاااي مربااوط بااه ناااتو بااه
مي اان جناااح هاااي مختلااف رژي ام دساات
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تاايم هااا ظاااهرا وظااايفي در رابطااه بااا
نوع فعال تااري در جنا هااا سااهم ماي
برنامه باز سازي بر عهده دارند  ،ولاي
گيرند  .در چوکات نيروهاي ناتو نياز ،
در اصاال گااروه هااائي انااد کااه وظااايف
بعد از نيروهاي امريکائي اين نيروهاي
جاسوسي و اسااتخباراتي را بااراي قااوت
انگليسي اند که عميق تاار و گسااترده تاار
هاي جنگاي اشااغالگر و همچنااان دولاات
از سااائرين در جناا هااا دخياال انااد .
هاي شان يش ماي برنااد  .افااراد شااامل
نيروهاااااي کانااااادائي  ،اسااااتراليائي و
در اين تيم ها همه افراد نظااامي مربااوط
هالندي در قدم بعدي قاارار ماي گيرنااد .
به کشور هاي ع و ناتو هستند  .گرچه
اما نيروهاي فرانسوي و آلماني تااا حااال
خود شان با لبا ملکي فعاليت مي کنند
حاضر نشده اند به مناطق جنگي جنوب
ولي محافظين مسلح دارند  .در صورت
و حتي شرو و جنوب شرو بروند و در
لاازوم خااود شااان نياز ماي تواننااد مساالح
جن ها عمال سهم بگيرند  .ت اد ميان
شااوند تااا در صااورتي کااه مااورد حملااه
قدرت هاااي امپرياليسااتي چيازي نيساات
قاارار بگيرنااد بتواننااد بااه اصااطالح از
که تبارزاتي نداشته باشااد  .حتاي ت اااد
خود شان دفاع کننااد  .عالوتااا بصااورت
ميا اان امپرياليسااات هااااي امريکاااائي و
متواتر ديده شده است که افراد شامل در
انگليسي کااه نيروهاااي شااان فعاالنااه در
اياان تاايم هااا در عمليااات هاااي نظااامي
جنوب ح ور دارنااد هميشااه تبااارزاتي
تعرضي نياز سااهم گرفتااه انااد  .بااا ياک
دارد و گاهي شديد هم مي شود .
محاسبه تخميناي تعاداد مجمااوعي افااراد
در هاار حااال فعااال بااار عمااده جناا
شامل در " تيم هاي بازسازي واليتاي "
اشااغالگرانه در افغانسااتان را نيروهاااي
تقريبا نج هزار نفر بر اورد مي گردد .
مربوط به ناتو باار عهااده گرفتااه انااد کااه
اسااارار آميا از تااارين بخاااش نيروهااااي
تعداد مجموعي آنهااا بااه ساي هاازار نفاار
اشااااغالگر امپرياليسااااتي را نيروهاااااي
م اي رسااد  .در واقااع امپرياليساات هاااي
مرباااوط باااه " کمپناااي هااااي امنيتاااي
امريکااائي از اي ان طري اق م اي خواهنااد
خصوصا اي " امريکاااائي تشاااکيل ما اي
اتحاد ناتو را نشان دهند و در جنگي که
دهند  .اين نيروها وظايف گوناااگوني را
عمدتا خود شان يش مي برنااد کاال ناااتو
يش مي برند و هاار وظيفااه اي را ماي
را دخيل سازند و در حاليکه خااود شااان
تواننااد از اردوي امريکااا تيکااه کننااد .
سااهم عمااده و تعيااين کننااده را باار مااي
تعداد مجموعي آنها نيز روشن نيساات و
دارند سائر قدرت ها را نياز کاام و بايش
مي توان گفت که تعداد آنها دايما زياد و
در نظاار بگيرنااد  .آنهااا در واقااع مااي
کم مي شااوند  .تعااداد کمپناي هائيکااه در
خواهند نقص عدم اتحاد ناااتو در عااراو
افغانستان فعاليات ماي کننااد نياز هميشااه
را از طرياق نشااان دادن چناين اتحااادي
ثاباات نيساات  .يک اي از اي ان کمپن اي هااا
در افغانستان جبران کنند .
همان است که گارد امنيتي براي کرزي
بخااش ديگااري از نيروهاااي اشااغالگر
فراهم مي نمايد  .کمپني ديگااري کااه در
امپرياليسااتي را " ت ايم هاااي باااز سااازي
افغانستان فعاليت مي نمايد همان کمپناي
واليتي " تشکيل مي دهند که در تمااامي
اي اساات کااه دفتاار آن در کاباال مااورد
واليات افغانسااتان ح ااور دارنااد  .ايان
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مااي تااوان تخمااين زد کااه تعااداد افااراد
حمله انتحاري قرار گرفت  .کمپني هاي
کمپن اي هاااي امنيت اي خصوص اي بطااور
امنيتا اي خصوصا اي امريکاااائي تاااامين
متوس حد اقل از تعااداد مجمااوع افااراد
امني ات شاااهراه هااا را ني از بااراي ماادت
تاايم هااااي بااااز ساااازي واليتااي کمتااار
هاي معين به تيکه مي گيرنااد  .همچنااان
نيستند .
آنها عمليات هائي از قبيال خانااه تالشاي
در احصائيه هاي رسمي وقتي از تعااداد
هااا  ،ربااودن افااراد و اشااخاص معاين و
مجمااااااوعي نيروهااااااااي اشاااااااغالگر
مورد شکنجه قرار دادن آنهااا  ،حفاظاات
امپرياليسااتي صااحبت ميگااردد صاارفا
از زندان هاي امريکائي در افغانستان و
قااوت هاااي مربااوط بااه " ائااتالف بااين
سااائر عملياات تروريسااتي را ايش م اي
المللاي ضااد تروريسااتي " و قااوت هاااي
برند  .يکي از افراد همين کمپني ها بود
مربوط به " ناتو " در نظاار گرفتااه ماي
که زندان خصوصي تشکيل داده بااود و
شود و نيروهاي مربااوط بااه " تايم هاااي
افراد را دسااتگير و شااکنجه ماي کاارد .
باااز سااازي واليت اي " و " کمپن اي هاااي
وقتي فعاليت هاي او افشا گرديد ظاااهرا
امنيتي خصوصاي امريکااائي " کااه حااد
توس محاکم رژيم دساات نشااانده مااورد
اقاال تعااداد مجمااوعي شااان بااالو باار ده
محاکمه قرار گرفت و مجازاتي باارايش
هزار نفر مي گردد و نقااش هاااي بسايار
اعااالم شااد  .امااا ماادتي بعااد ق ايه اي ان
حساسا اي در ميا اان مجماااوع نيروهااااي
دهشت افگن به فراموشي سااپرده شااد و
اشغالگر بر عهده دارند  ،کامال نااا دياده
کال در مورد او سکوت در ايش گرفتااه
گرفته مي شود ،
شد و قويا احتمال دارد کااه باادون ساار و
بااا توجااه بااه اينچنااين مجموعااه اي از
صدا به امريکا بر گردانده شده باشد .
نيروهاي اشغالگر امپرياليستي است کااه
در هاار حااال درياان شااکي نيساات کااه
نقاااش نااااتو را ماااي تاااوان در اشاااغال
افسران نيروهاي کمپني هاي خصوصي
افغانسااتان بطااور مشااخص بااه ارزياابي
امنيتااااي فعااااال در افغانسااااتان همااااه
گرفت .
امريکائي هستند و بخش عمده سربازان
در ابتداي تجاوز به افغانسااتان و اشااغال
آنها نيز امريکائي هستند  .امااا در مياان
اياان کشااور  ،نيروهاااي مربااوط بااه "
سربازان شااان عااالوه از امريکااائي هااا
ائتالف باين المللاي ضااد تروريازم " از
افرادي از سائر کشور ها نيز دياده ماي
نقااش عمااده در مياان مجمااوع نيروهاااي
شاااوند  .مااارال تعاااداد مهماااي از ايااان
متجااااااوز و اشاااااغالگر امپرياليساااااتي
سااربازان را نظاميااان ماازدور نيپااالي
برخوردار بودند  ،اما فعال اين نقااش بااه
تشکيل مي دهند که چشمگير هستند و تا
نيروهاااي مربااوط بااه " ناااتو " تعلااق
حال تلفاااتي را نياز متقباال گردياده اناد .
گرفتااه اساات  .در هاار دو حالاات عمااده
چناااد نفااار از ايا ان نظاميا اان در حملاااه
باااودن نيروهااااي متجااااوز و اشاااغالگر
انتحاري باالي دفتاار کمپناي خصوصاي
امريکاااائي و نقاااش رهباااري شاااان در
امنيتا اي در کابااال کشاااته شااادند و ايا ان
تجاوز به افغانستان و اشغال اين کشااور
موضااوع مخفااي شااده هاام نتوانساات و
مسااجل و مساالم اساات  .موضااوع ديگاار
توس رسانه هاي خبري اعالم گردياد .
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که اينچنين وضعيتي بااراي امپرياليساات
اينکه عمااال هاام نيروهاااي مربااوط بااه "
هاي امريکائي در بر دارد اين است کااه
ائتالف بين المللي ضد تروريزم " و هم
نسبت به عراو همسوئي بيشااتري مياان
نيروهاي مربوط به ايساف و نيروهااائي
قدرت هاي امپرياليسااتي ع ااو ناااتو را
که فعال بصورت رسمي نيروهاااي ناااتو
نشااان مااي دهااد و در مجمااوع شااگاف
ناميده مي شوند  ،کال مربوط بااه کشااور
ميا اان امپرياليسااات هااااي امريکاااائي و
هااااي ع اااو نااااتو هساااتند  .نيروهااااي
بع ي از قدرت هاي امپرياليستي ارو ا
مربوط به تايم هاااي باااز سااازي واليتاي
را کمتاار ميسااازد  .امااا از جانا ديگاار
نيا از چنا اين وضاااعيتي دارناااد  .يگاناااه
بيشااااتر شاااادن نقااااش قاااادرت هاااااي
نيروئي کااه بااه اصااطالح خالصااا تحاات
امپرياليسااتي ارو ااائي در افغانسااتان بااه
فرماندهي امريکائي ها باقي مانده اساات
مفهوم بيشتر شاادن تاااثير گااذاري ت اااد
و به ناتو تعلق ندارد  ،نيروهاي مربااوط
هاااي ذات البين اي انهااا در مي ادان جن ا
باااه کمپنا اي هااااي خصوصا اي امنيتا اي
افغانستان نياز هساات  .بااا رساامي شاادن
امريکائي هستند  .کمااا اينکااه در نهايات
نقااش رهبااري ناااتو باار کاال نيروهاااي
اين نيروها نيز به قدرت رهبااري کننااده
اشااغالگر امپرياليسااتي در افغانسااتان ،
ناتو يعني امريکا تعلق دارد  .تفاوتي که
اکنون ايان مجموعااه بااا تمرکااز کمتااري
فعال به وجود آمااده اساات ايان اساات کااه
نساابت بااه سااابق  ،يعناي زمانيکااه نقااش
ناتو ديگر رسما مسئوليت رهبري کننااده
رهبري کننده بااه نيروهاااي ائااتالف باين
بااااار مجماااااوع نيروهااااااي اشاااااغالگر
المللي ضد تروريزم تعلق داشت  ،عمل
امپرياليساااتي را بااار عهاااده دارد  .باااه
ما اي نمايا اد  .ت ااااد هاااائي کا اه ميا اان
عبااارت ديگاار کماکااان ايان اشااغالگران
امپرياليست هاي امريکائي از يکطاارف
امريکااائي هسااتند کااه نقااش عمااده در
و امپرياليساات هاااي ارو ااائي و سااائر
اشغال افغانستان را بر عهده دارند  ،اما
امپرياليساات هااا از جان ا ديگاار وجااود
قبال اين نقش را رسااما بنااام " نيروهاااي
دارد باعث ايجاد اين عدم تمرکااز نساابي
ائتالف بين المللي ضد تروريزم " بازي
مااي گااردد  .عالوتااا کااار آئااي نظااامي
مي کردند و فعال بنام " نيروهاي ناتو "
نيروهاي ارو ائي ع و ناتو و همچنااان
بازي مي کنند .
نيروهاااي کانااادائي و اسااتراليائي نساابت
بااه اي ان ترتي ا اگاار از يکجان ا نقااش
بااه نيروهاااي امريکااائي کمتاار اساات .
قاادرت هاااي امپرياليسااتي ارو ااائي در
هما اين دو موضاااوع را بايا اد از جملاااه
اشغال افغانسااتان  ،بااا توجااه بااه رساامي
عواماال بيشااتر شاادن مشااکالت امنيتااي
شاادن رهبااري ناااتو بجاااي رهبااري "
اشااغالگران و رژياام دساات نشااانده در
ائتالف بين المللاي ضااد تروريازم " باار
طااول تقريبااا يکسااال گذشااته بااه حساااب
مجموع قوت هاي اشااغالگر  ،نساابت بااه
آورد  .يقينا امپرياليست هاااي امريکااائي
قباال بيشااتر شااده اساات  ،امااا از جان ا
اي ان موضااوع را بااه روشااني ماي بيننااد
ديگاار عمااده بااودن نيروهاااي اشااغالگر
ولي با توجه به مشکالتي کااه در عااراو
امريکائي در ميان مجمااوع ايان نيروهااا
دارنااد چاااره اي ندارنااد کااه عااوارض
کماکان محفوظ باقي مانده است  .مزيتي
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امپرياليساات هاااي ارو ااائي بخصااوص
جانبي نظامي و سياسي اين وضعيت را
امپرياليساات هاااي آلماااني و فرانسااوي
بپذيرنااد تااا در افغانسااتان ني از از لحاااظ
وجود دارنااد و نياروي گرياز از مرکااز
سياس اي و نظااامي بااه وضااعيت عااراو
در آنهااا قااوي اساات  .امپرياليساات هاااي
گرفتار نگردند .
امريکائي با يشبرد سياستي که شااريک
بهر حال نقشي را که ناتو در افغانسااتان
ساختن قسمي در تجاوز و اشااغالگري و
بازي مي کند بخش مهماي از نقااش باين
همچنااان منااافع ناش اي از اي ان تجاااوز و
المللي اين يمان نظامي امپرياليسااتي در
اشااغالگري را يکجااا بااا تهدي اد بااه کنااار
سااطح جهااان اساات  .ناااتو ديگاار يمااان
گذاشته شدن و در شرايطي عمااال کنااار
نظامي بلوک امپرياليسااتي رقيا را در
گذاشتن آنها را در بر مي گيارد  ،سااعي
مقاباال خااود ناادارد تااا وجااودش را در
دارند کماکان آنها را تحت رهبري شااان
مقابلااه بااا آن توجيااه کنااد  .اياان يمااان
نگه دارند  .گرچااه در اثاار يشاابرد ايان
نظامي امپرياليستي همااان نقشاي را کااه
سياساات اينااک تقريبااا دو دهااه ااس از
به مرابااه ياک يمااان نظااامي سارکوبگر
فرو اشا اي بلاااوک وارساااا بلاااوک نااااتو
بين المللي هميشه بر عهده داشته است ،
کماکااان ااا باار جااا باااقي مانااده و اتحاااد
اکنون بصورت بسيار روشاان و واضااح
امپرياليست هاااي امريکااائي و ارو ااائي
عمدتا عليه کشااور هاااي تحاات ساالطه و
عمدتا حفت شده است  ،امااا ت اااد مياان
ملل تحاات سااتم امپريااليزم  ،بااازي ماي
امپرياليساااااات هاااااااي امريکااااااائي و
نماياد  .از آنجائيکااه بلااوک امپرياليسااتي
امپرياليساات هاااي ارو ااائي بخصااوص
رقي وجااود ناادارد  ،امپرياليساات هاااي
امپرياليساات هاااي آلماااني و فرانسااوي ،
امريکائي و متحدين شااان در ناااتو  ،بااه
رو بااه تشااديد اساات  .مياادان کااارزار
اصطالح تروريزم اسالمي را بااه مرابااه
افغانساااااتان نشااااااندهنده اياااان اتحااااااد
يااک خطاار باالفعاال کااه جاااي بلااوک
امپرياليست هاي امريکائي و ارو ائي و
سوسيال امپرياليسااتي را در مقاباال آنهااا
در عااين حااال نشاااندهنده تشااديد ت اااد
گرفته است  ،مي نمايانند و لشکر کشاي
ميان انها است .
هاي تجاوزکارانه و اشغالگرانه شان بااه
ناتو در طول مدت تقريبا دو دهه ايکه
افغانستان و کل " شرو ميانااه باازرگ "
از
را تحت وشش " کااارزار جهاااني ضااد
فرو اش اي بلااوک سوس ايال امپرياليسااتي
تروريزم " انجام مي دهند  .ناتو اکنااون
وارسا مي گذرد  ،هم در ارو ا و هم در
اي ان نقشااش را در افغانسااتان رسااما باار
آس ايا  ،يوسااته بجان ا شاارو يشااروي
عهده دارد .
داشااته اساات  .اياان يشااروي در ارو ااا
نقااش ديگاار ناااتو اياان اساات کااه کااال
متوجااه محاادود ساااختن هاار چااه بيشااتر
موقعيت رهبري کننده امپرياليست هاااي
امپرياليسااات هااااي روسااي اسااات  ،در
امريکائي باار قاادرت هاااي امپرياليسااتي
حاليکه در آسيا هم محدود ساختن بيشتر
ارو ائي را همچنان ا بر جا نگه دارد .
امپرياليست هاي روسي را مدنظر دارد
چنانچه ميدانيم ت اااد هاااي مهماي مياان
 ،هم متوجه قدرت در حال اعتالي چين
امپرياليساااااات هاااااااي امريکااااااائي و
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بلکه روسيه را در مسافت بعيد تري بااه
است و هم توجااه و تااالش بااراي کنتاارل
طرف شمال  ،چاين را در شاارو و هنااد
توسعه طلبان هندي را مدنظر دارد .
را در مسافت بعيد تري بطرف شاارو و
به اين ترتي قوت هاي نظامي اشغالگر
جنوب  ،نيز مطمع نظر قرار داده انااد .
ناااااتو  ،عماااادتا نيروهاااااي اشااااغالگر
ازينجا است که ايان نيروهااا نااه تنهاا در
امپرياليسااتي امريکااائي  ،در افغانسااتان
افغانستان بلکااه در سااطح کاال منطقااه و
ناه تنهااا متوجااه جمهااوري هاااي آس اياي
جهان نه يام آور صلح و ارامش
مياناااه در شااامال  ،ايااران در غااارب و
بقیه در صفحه ( ) 6
اکسااتان در شاارو و جنااوب هسااتند ،

پیام تبری یه
از طرف
" گ ر وه ک م و ن ی س ت ا ن قال ب ي د ر

لیج “

به حزب کمونیست ( مائوئیست ) افغانستان
رفقاي عزیز !
مي خواهيم بخاطر وحدت جنبش انقالبي تان در افغانستان  ،امااري کااه جناابش تااان بااراي
مدت طوالني چانس آنرا نداشته است  ،به شما تبريک بگااوئيم  .حاااال واقعااا احسااا ماي
کنيم که افغانستان اميدي دارد که نام آن حزب کمونيست ( مائوئيساات ) افغانسااتان اساات ،
حزبي که وارف روايات انقالبي بنيانگذاشته شده توس شهيد کبير اکرم يااري اساات  .مااا
فکر مي کنيم که او يک چهره جاويد براي جنبش مارکسيستي – لنينيستي جهان است  .بااا
شما هم عقيده ايم که افغانستان در مبارزه بخاطر استقالل و به سوي سوساياليزم بااه ايش
خواهد رفت  .تجربااه شااما  ،بخاااطر مشااابهت مياان کشااور هاااي خلايج عاارب ف فااار و
افغانستان  ،براي ما اهميت عظيم دارد .
ما در حاليکه نمي توانيم دري را بخوانيم  ،واقعا مشتاو هستيم که ارزيابي تان از اوضاع
جاري افغانستان و خطوط اصلي برنامه تان را در اختيار ما بگزارياد  .مااا همچنااان امياد
واريم که شما قادر خواهيد بود نيروهاي سياسي موثر در سياساات افغانسااتان را بااراي مااا
ارزيابي کنيد  .در
را تمامي ارزيابي ها خيلي بجا خواهد بود که برا ي ما در باره تاري خ جنبش
کمونيستي در افغانستان مخصوصا شعله جاويد و تداوم آن معلومات دهياد  .در آخاار ماي
خواهيم موضع شما را در باره رهبران مجاهدين سابق  ،مخصوصا در باره رهبر مقتول
احمد شاه مسعود بدانيم  .بع ي از رفقاي ما فکر مي کنند که او از
سائرين متفاوت بوده است .
يکبار ديگر تبريکات مااا را بخاااطر ايجاااد حاازب تااان و نياک تاارين تمنياات مااا را بااراي
تمامي رفقاي افغان تقديم مي کنيم .
زنده باد حزب کمونیست ( مائوئیست ) افغانستان !

شعله جاوید

شماره شانزدهم
زنده باد جنگ ل افغان !

به پیش در راه اکرم یاري تان پیروزي !
زنده باد انترناسیونالیزم پرولتري !
رفقاي صادو شما :

" گروه کمونیست انقالبي در لیج"
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پیام به کنگره موسس حزب کمونیست انقالبي کانادا
رفقاي همرزم !
فرجام موفقيت آميز مبارزات چند ساله شما براي تاسيس حزب کمونيست انقالبي  ،حزب
مارکسيساات – لنينيساات – مائوئيساات  ،در کانااادا را بااه تمااامي رفقاااي شاارکت کننااده در
کنگره و سائر اع ا و هواداران حزب تان و به ويژه براي کميته سازماندهي  ،از ته دل
و با شادماني  ،تبريک و تهنيت مي گااوئيم  .قوياا امياد واريام کااه کنگااره تااان بااا موفقيات
برگزار گردد  ،بطور اصولي و بصورت جدي يش برود و بااا ساار فاارازي و افتخااار بااه
ايان رسد .
رفقا !
کانادا يکي از کشور هاي امپرياليستي " گروه هشت " به شمار مي رود  ،س از روسايه
بزرگترين کشور امپرياليستي از لحاظ مساحت است و امپرياليست هاي کانادايي از جمله
متحدين نزديک سياسي – نظامي امپرياليست هاي امريکايي محسوب مي شااوند  .تاسايس
حزب کمونيست انقالبي  ،حزب يشاهن رولتاريا  ،در چنين کشوري  ،براي کااارگران
و زحمتکشان سراسر جهان يک نويد خوش و يک خبر شاد کننده و اميد بخش است .
تاساايس حاازب کمونيساات انقالبااي در کانااادا  ،بااراي حاازب کمونيساات ( مائوئيساات )
افغانستان از يک جهت خاااص و وياژه نياز داراي اهميات و شايسااته شاااد باااش و ساارور
است  .هم اکنون قوت هاي نظامي امپرياليست کانادايي بخش مهمي از قوت هاي متجاوز
و اشغالگر امپرياليستي در افغانستان را تشکيل مي دهند  .اين قوت هااا کااه تعااداد آنهااا بااه
چند هزار نفر مي رسد  ،در منطقه مهم استراتژيک قندهار متمرکااز شااده انااد  .طاي چنااد
ماه گذشته  ،يکي از جنراالن کانادايي فرماندهي کل نيروهاي اشغالگر ناتو در افغانسااتان
را بر عهده داشته است  .طاي هماين ماادت  ،نيروهاااي کانااادايي و سااائر نيروهاااي تحاات
فرماندهي اين جنرال  ،در واليت قندهار دست به قتل عام اهالي ملکي زده و هزاران زن
و مرد و کودک را از ميان برده اند و هزاران تن ديگاار را زخماي و معياوب کاارده انااد .
ويراني هاي ناشي از بمباران ها  ،راکت راني ها و توپ زني هاي کور  ،آنچنااان وسايع
و گسترده است که تقريبا تمامي اهالي دو ولسوالي نجوايي و ژيري واليت قندهار را کااه
تعداد شان حد اقل به سيصد هزار نفر مي رسااد  ،بااه خاااک ساياه نشااانده اساات  .مااا يقاين
داريم کااه طناين اار قاادرت افشاااگري حاازب شااما در مااورد ايان جناياات تجاوزکارانااه و
اشغالگرانه امپرياليستي  ،در درون دژ امپرياليسااتي  ،مبااارزات اار خااروش تااوده هااا را
دامن خواهد زد و به مرابه عاااملي در جهاات شااگوفايي کاال مبااارزه انقالباي رولتااري در
کانادا نقش بازي خواهد کرد  .حزب کمونيست ( مائوئيست ) افغانستان اميد وار است کااه
بااااااااااااااا حاااااااااااااازب شااااااااااااااما رابطااااااااااااااه نزديااااااااااااااک و يونااااااااااااااد
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زنده باد انترناسیونلیزم پرولتري !
اسااااااتوار و محکاااااام داشااااااته باشااااااد .
انترناسايوناليزم رولتااري راهنماااي مااا در
ايجاد  ،تحکيم و يشبرد هر دم فزاينده ايان
زنده باد حزب کمونیست انقالبي کانادا !
رابطه و يوند بااوده و خواهااد بااود  .چناين
رابطاااه و يونااادي مياااان حااازب شاااما و
حزب کمونیست ( مائوئیست )
هواداران ما در آن دياار از قباال بااه وجااود
افغانستان
آمده و دوام کرده است و مااا انتظااار داريام
که بيشتر از يش تحکيم  ،گسترش و تداوم نوامبر سال  ( 2006قوس سال ) 1385
يابد  .اما اينچنين رابطه و يوندي بااه نظاار
ما کااافي نيساات  .اقت اااي انترناسايوناليزم **************************
رولتااري و ضااروريات يشاابرد هاار چااه **************************
فشاارده تاار مبااارزات مشااترک از مااا م اي
***
طلبد که سطح مناسبات مياان دو حاازب را
.
بااااااااال تااااااار بباااااااريم
ایمی آدرس شعله جاوید
يکبار ديگر تدوير کنگره انقالبي و تاسيس
حاازب کمونيساات انقالب اي در کانااادا را بااه
S h o l a j a w i d 2 @ h o
شما و تمامي کمونيست هاي انقالبي جهااان
t m a i l . c o m
تبريک مي گوئيم !
زنده باد جنبش بین المللي کمونیستي !
زنده باد مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم !

مصاحبه با رهبر مائوئیست افغانستان
متن ذی که قبال توسط مجله بین المللی " جهانی برای فددت" " منتشددر گردیددده اسددت
قسمتهای منت بی از یک مصاحبه تنظیم شده در زمستان  2006با صدر کمیتدده مرکددزی
حددزب کمونیسددت ( مائوئیسددت ) افغانسددتان اسددت  .حددزب کمونیسددت ( مائوئیسددت )
افغانستان ی ی از احزاب شرکت کننده در جنبش انقالبی انترناسیونالیستی است .
عنوان مصاحبه توسط " جهانی برای فت" " تعیین گردیده است .
 - 1سوال -
افغانستان توس اتحااد شاوروي اشاغال شاد و
احااازاب حااااکم کاااه در آن زماااان خاااود را "
کمونيساات " م اي ناميدنااد  ،حکوماات ظالمانااه
ارتجاعي را بر مردم اعماال ماي کردناد  .چاه

چلنج هائي را ايان مسائله در مقابال کمونيسات
هاي حقيقي قرار مي دهد ي
جواب :
ادعاهاي کمونيستي دروغين آ نها در ذات خود
نيز زمينه ساز برداشت هاي غلا بساياري از
توده ها در مورد کمونيزم و کمونيست ها باود
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و هست  .اين وضعيت در همان ابتداي سربلند
کردن مبارزات ضد رژيام مازدور و مقاومات
هاااي ضااد سوس ايال امپري االيزم شااوروي  ،از
لحاظ عيني و ذهني  ،فشار هاي شديدا مخارب
و منفي بار جنابش چاپ و مباارزات شاان در
افغانستان اعماال نماود و انحرافاات مسال بار
آنها را بيشتر از يش عمق و گسترش بخشيد .
عمق و گسترش ايان انحرافاات باه نوباه خاود
عااملي ديگاري شاد در جهات تقويات هار چااه
بيشتر انتي کماونيزم در جامعاه و بااز گذاشاته
شدن هرچه بيشتر دست آن در منساوب کاردن
جناياات سوسايال امپرياليساات هاا و ماازدوران
شان
به کمونيزم .
انتي کمونيزم به عناوان بخشاي از ياک تاالش
بين المللي با تمام قوا سعي کرده و مي کند کاه
شکست سوسايال امپرياليسات هاا و مازدوران
شااااان در افغانسااااتان را شکساااات کمااااونيزم
بنماياند .
البتااااه انتاا اي کمااااونيزم اسااااالمي ،در دوران
حاکميت جهادي ها و طالبان  ،نتوانست چهاره
بهتاري نساابت باه حاکميات کماونيزم دروغاين
سوسيال امپرياليسات هاا و مازدوران شاان از
خود نشان دهد  .اين امر تا حد معيني تااثيرات
انتاي کماونيزم را ت اعيف کارده اسات  .ولاي
عواماال عيناي و ذهناي کشااوري  ،منطقااوي و
بين المللي معيني کماکاان در جهات تقويات آن
عمل ماي کناد  .همچناان تااثيرات مخرباي کاه
ادعاهاي کمونيستي دروغين آنها باالي توده ها
داشته است کماکان عمل مي نمايد  .در نتيجاه
چلانج هاائي کاه ايان امار در مقابال کمونيساات
هاي حقيقي در افغانستان قرار داده و مي دهاد
 ،در شراي کنوني نيز خود نماائي ماي کناد و
يشاابرد مبااارزات اصااولي قاااطع  ،حوصااله
مندانه و متداوم را طل مي نمايد .
يکي از اين چلنج ها بر شکست سوسيال
امپرياليست ها و مزدوران شاان در افغانساتان
متکي است و توس اين امر تقويات ماي شاود
کااه جناابش چااپ ني از در جنا مقاوماات ضااد
سوسا ايال امپرياليساااتي باااا شکسااات روبااارو
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گرديد  .انتي کمونيست هاا از ايان دو واقعيات
اين نتيجه گيري را کاه کماونيزم در افغانساتان
جاي ندارد استخراج کرده و بار ذهنيات بخاش
هااائي از تااوده هااا جااا انداختااه انااد  .بطااور
مشااخص انت اي کمونيساات هاااي اسااالمي اي ان
نتيجااه گي اري را شااايع ساااخته انااد کااه جامعااه
افغانستان يک جامعه ماذهبي اساالمي اسات و
کمونيزم کاه مبتناي بار جهاانبيني ماترياليساتي
دياليکتيکي و ضاديت باا ماذه اسات  ،در آن
جاي ندارد .
بخش هاي مهمي از جنبش چاپ افغانساتان در
همان موقع مباارزه و مقاومات علياه سوسايال
امپرياليساات هااا و ماازدوران شااان بااا سااپر
انداختن در مقابل اين چلنج  ،بر آماد و وشاش
اسالمي را تئوريزه کردند و جزئاي از برناماه
شااان ساااختند  .بخااش هاااي ديگااري گرچااه از
لحاااظ تئورياک باار آمااد و وشااش اسااالمي را
برناموي نساختند ولي از لحاظ عملي وسيعا به
اين کار مبادرت ورزيدند .
تسليم طلبان کنوني قابال منساوب باه چاپ ايان
موضااوع را اينگونااه جمعبناادي م اي کننااد کااه
جامعه افغانستان ياک جامعاه نهايات عقبماناده
اساات و تااا زمانيکااه اي ان عق ا ماناادگي رفااع
نگاااردد زميناااه يشااابرد مباااارزات انقالبااي و
کمونيستي در آن وجود ندارد .
يکي از چلنج هااي ديگار شايوع بار داشات ناا
درساااات از يونااااد انترناسيوناليسااااتي مياا اان
کمونيست ها است.
انتي کمونيزم شايع ساخته است که کمونيزم به
عنوان يک " ايدئولوژي وارداتي " در جامعاه
افغانسااتان زمينااه ناادارد و فق ا م اي توانااد از
طري اق تحمي ال توس ا قاادرت ي اا قاادرت ه ااي
خااارجي کمونيسااتي باار مردمااان افغانسااتان ،
درين جامعه جاي اي متزلزلي داشته باشد.
وجه معيناي از ايان چلانج  ،اينگوناه در مقابال
کمونيست هاي حقيقي قرار مي گيارد کاه آنهاا
فعال هايو دولات حاامي خاارجي ندارناد و لاذا
نمي توانند بدون چنين حمايتي در افغانستان جا
باز نمايند و ا بگيرند .
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يکاي از چلانج هااي ديگاار  ،اتهاام اساتبداد باار
کمونيساات هااا اساات  .طااوري کااه م اي دان ايم
حاکميت سوسيال امپرياليست هاي اشاغالگر و
ماازدوران شااان در افغانسااتان يااک حاکمياات
استبدادي و متکي بر سارکوب تاوده هاا باود .
ظاااهر کمونيسااتي اي ان اسااتبداد و ساارکوب در
ذات خاااود نيا از خاااواهي نخاااواهي دامنگيا ار
کمونيست هاي حقيقاي شاده و ماي شاود  ،کماا
اينکه انتي کمونيزم باه شادت باراي تعمايم آن
باالي کمونيست هاي حقيقي کوشيده و کماکاان
مي کوشد .
به اين ترتي  ،چلنج هائي که تجرباه حاکميات
اشاااغالگرانه و ظالماناااه ارتجااااعي سوسا ايال
امپرياليست ها و مزدوران شاان در افغانساتان
 ،در مقاباال کمونيساات هاااي حقيقاي قاارار ماي
دهد  ،بطور خالصه در استنتاج غلا ذيال در
مورد کمونيزم بيان شده مي تواند :
کمونيزم در افغانساتان زميناه نادارد و فقا باا
تکيه بر استبداد و سرکوب توده ها و يا تجاوز
و اشغالگري خارجي مي تواند بر مردمان اين
کشور تحميل گردد  ،ولي در ان صاورت نياز
نمي تواناد بقااي دراز مادت و دوامادار داشاته
باشد .
طوريکه روشن است ايان چلانج هاا بصاورت
مطلق ويژه شراي و اوضاع افغانساتان نباوده
و صرفا دامنگير کمونيست هاي حقيقي در اين
کشور نيست  ،بلکه تقريبا به عين شکل و يا با
تفاااوت هاااي کاام و بايش معاين  ،دامنگيار کاال
جنبش بين المللي کمونيستي نياز هسات  .البتاه
در شراي کشوري مرل افغانستان که تطبيقگاه
مستقيم کمونيزم دروغين سوسيال امپرياليسات
ها و مزدوران رويزيونيست باومي شاان باوده
است  ،شدت و گستردگي اين چلانج هاا نسابت
به جاهاي ديگر بيشتر و وسيع تر است .
يگانااه راه اسااخ ده اي درساات و اصااولي در
مقابااال ايااان چلااانج هاااا  ،باااردن اصاااولي و
جرئتمندانااه برنامااه کمونيساات هاااي حقيقااي
( مائوئيست هاا ) و بصاورت مشاخص باردن
برنامااااه حاااازب کمونيساااات ( مائوئيساااات )
افغانستان در ميان توده ها اسات تاا آنهاا قاادر
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گردناااد تفااااوت ميااان اياان برناماااه و برناماااه
سوسيال امپرياليست هاي شوروي و مزدوران
شان را دريابند .
 - 2سوال -
چگونه توده ها مي توانند تفاوت بين برنامه
مائوئيست هاي واقعي و برناماه رويزيونيسات
ها يا سوسيال امپرياليست ها را ببينند ي
جواب -
درينجا سه موضوع کليدي داريم و دو عرصه
مبارزاتي :
سه موضوع کليدي :
 : ) 1تفااااوت ميا اان مارکسا ايزم – لنينيا ازم –
مااااائوئيزم و رويزياا اونيزم و تفاااااوت مياا اان
انترناساااا ايوناليزم رولتااااااري و سوساااا ايال
امپرياليزم .
 : ) 2تفاوت ميان انقالب دموکراتيک ناوين و
آنچه سوسيال امپرياليست هاا و رويزيونيسات
ها در افغانستان و همچنان جاهاي ديگار بناام
انقااالب ملااي و دموکراتيااک  ،انجااام دادنااد ؛
تفاااااوت ميااااان درک مائوئيسااااتي انقااااالب
سوسياليستي  ،انقالب جهاني و حرکت بساوي
کمونيزم و آنچه رويزيونيست ها و سوسايال
امپرياليساات هااا دري ان مااوارد گفتنااد و انجااام
دادند .
 : ) 3تفاوت م ي ان استراتژ ي مبارزاتي
جن خلق مائوئيستي کاه متکاي بار تاوده هاا
اسااااات و اساااااتراتژي کودتاگراياناااااه و يااااا
ارلمانتاريسااتي رويزيونيسااتي کااه متک اي باار
حمايت هاي سوسيال امپرياليستي بوده است .
ما نه تنها در عرصه مباارزاتي تئورياک باياد
تفاااوت مياان برنامااه خااود و برنامااه سوس ايال
امپرياليساات هااا و رويزيونيساات هااا را بااراي
توده ها روشن سازيم  ،بلکه اين تفااوت را در
راتيک يعني در تطبيقاات عملاي برناماه ماان
در جامعه نيز براي تاوده هاا نشاان دهايم  .باه
عبارت ديگر ماا باياد اهميات هار دو عرصاه
مبااارزاتي تئااوريکي و راتيکااي را در نظاار
بگيريم .
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جناااابش مائوئيسااااتي افغانسااااتان و جناااابش
دموکراتيک نوين مرتب با آن  ،در دهه چهال
خورشيدي  ،باا مرزبنادي نسابتا روشان علياه
رويزيونيزم و سوسيال امپرياليزم شاوروي اا
به عرصه وجود گذاشات  .ايان جنابش گرچاه
نتوانساات بااه ي اک جناابش تااوده ئ اي در مي اان
دهقانان مبدل گردد و بنا باه گفتاه رفياق شاهيد
اکاارم ياااري  ،همااين اماار يکااي از عواماال
فرو اشاي آن در دهااه نجاااه خورشايدي شااد ،
ولي توانست در ميان روشنفکران  ،کاارگران
و خرده بورژوازي شهري جا باز نموده و باه
ي ک جنبش نسبتا وس يع توده ئي مبدل
گردد .
در دوران مبارزه عليه رژيم کودتاي هفت
ثااور و مقاوماات عليااه اشااغالگران سوساايال
امپرياليست  ،شعله ئي ها وسيعا در درون اين
مبارزه و مقاومات جااي گرفتناد و در منااطق
بسياري از کشور در ميان توده هااي رزمناده
و مقاومت کننده رفتند  .متاسافانه ايان حرکات
توده ئي تقريبا در مجموع به صورت اصاولي
و درست براه نيفتاد و يش نرفت  .اما با آنهام
در طي چند ساال اول ايان مباارزه و مقاومات
کااه شااعله ئ اي هااا در آن بااه اشااکال و صااور
گوناااگون ح ااور فعااال داشااتند  ،تااوده هاااي
مناااطق تحاات فعالياات آنهااا  ،ولااو بصااورت
مغشاااوش  ،نااااقص و حتا اي در ماااواردي ناااا
درساااات  ،تفاااااوت مياااان آنهااااا و سوسااايال
امپرياليست ها و مزدوران رويزيونيست شاان
را هم در نظر و هم در عمل ديدند .
خاطرات ايان دوره هااي مباارزاتي هناوز در
ذهن بخش هاي معيني از توده هاا وجاود دارد
و مي تواند بمرابه يک ميدان قابل اتکاي اولياه
در فعاليت هاي تاوده ئاي ماورد اساتفاده قارار
بگياارد و در واقااع در حااد معينااي  ،علياارغم
محدوديت ها و عدم گستردگي  ،بعد از بر آمد
جناابش نااوين کمونيسااتي در ط اي بيساات سااال
گذشته ماورد اساتفاده قارار گرفتاه اسات  .در
نتيجه بخش هاي معيناي از تاوده هاا  ،مياان "
شعله ئي هاا " و " خلقاي هاا – رچماي هاا "
تفاوت قائال اناد و آنهاا را باه ياک نظار نماي
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بينند  .به عبارت ديگر  ،چلانج هااي ناشاي از
تطبيقاااااات کماااااونيزم دروغااا اين سوسااا ايال
امپرياليست ها و مزدوران رويزيونيست شاان
در افغانستان ،براي کمونيست هااي حقيقاي ،
گرچه عميق و وسيع است اما يک امر مطلاق
نيست و بصورت نسبي يک ميادان مباارزاتي
آماده از قبل وجود دارد که در يشبرد مباارزه
بااراي مااا ياک قاعااده قاباال اتکااا فااراهم کاارده
است  .در واقاع موجود يات حازب ماا دل يال
زنده و
روشن اين مدعا است .
عالوتااا در شااراي فعل اي ني از م اي تااوانيم باار
محور فعاليت هااي مباارزاتي حزباي و تحات
رهبري آن  ،از طرياق ايجااد و فعاال سااختن
سازمان هاي دموکراتيک توده ئي در عرصاه
هاااي مختلااف  ،ماارال عرصااه هاااي زنااان ،
جوانان و غيره و همچنان اتحاديه هاي صانفي
 ،مرال اتحاديه هاي اصناف مختلف کارگران ،
يشه وران و غيره  ،باراي ايجااد يوناد نسابتا
وسيع با تاوده هاا بکوشايم  .ماا ماي تاوانيم از
طريق يشبرد مخفي و نيمه مخفي اين فعاليات
ها  ،برنامه خود را  ،حد اقل از جوان معيني
 ،در ميان توده هاا بباريم و در ايان ماوارد باه
روشنگري بپاردازيم و در راتياک مباارزاتي
روزماااره تفااااوت آنااارا باااا برناماااه سوساايال
امپرياليست ها و رويزيونيست ها باه تاوده هاا
نشان دهيم  .در ايان ماوارد ضارور اسات کاه
حتي امکانات فعاليت هااي نسابتا علناي  ،اعام
از فعاليت هاي غير قانوني و نيمه قانوني  ،را
نيز مورد مطالعه قرار دهيم .
موضوع کليدي اين است کاه تحات هار گوناه
شرايطي و در يشابرد هار شاکلي از مباارزه
بايد قاطعانه توجاه داشاته باشايم کاه تادارک ،
بر ائي و يشبرد جن مقاومت ملي مردمي و
انقالب اي بمرابااه شااکل مشااخص کنااوني جنااک
خلاااق در افغانساااتان  ،محاااور فعاليا ات هااااي
مبارزاتي ما را مي سازد و بايد تمامي اشاکال
مبارزاتي در خادمت ايان محاور قارار داشاته
باشد و به آن خدمت نمايد .
 - 3سوال -
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بعد از شوروي ها طالباان آماد  ...چاه چيازي
مااردم را بااه اسااالم جلاا ميکنااد ي چگونااه
کمونيست ها ميتوانند توده
ها را از طرف آنها به خود جل کنند ي
جواب -
اگر از " تحريک اسالمي " جديد حرف بازنيم
باي اد بگااوئيم کااه اي ان تحري اک در دهااه چهاال
خورشيدي بر آمد آشکارش را نشاان داد  .در
اين دوره براي اولين بار در تاريخ افغانستان ،
نيروهاااي سياسااي گوناااگون بااا گرايشااات و
مواضع ايديولوژيک – سياساي و ديادگاه هااي
معين طبقاتي و ملي در سطح نسبتا وسايعي اا
بااه عرصااه وجااود نهادنااد  .جناابش کمونيسااتي
( مائوئيستي ) زاده شاد و جنابش دموکراتياک
نااوين قااد باار افراشاات  ،حاازب رويزيونيساات
وابسته به سوسيال امپرياليزم شوروي ( حزب
دموکراتيک خلاق افغانساتان ) در دو شااخه "
خلق " و " رچم " بوجود آماد  ،گاروپ هاا و
دسته هاي بورژوا ناسيوناليسات و دساته هاا و
گااروپ هاااي سياس اي ديگااري دي ادار شاادند .
عکس العمل ارتجاع فئودالي و مذهبي در قبال
اين اوضاع  ،بصورت ظهور جنبش ارتجاعي
مذهبي – سياسي که از حمايت محافظه کااران
دربار  ،شتيباني علني ارتجاع منطقه و عارب
و التفااات امپري االيزم غاارب برخااوردار بااود ،
تبارز نمود .
اماااا تسااال فرهنا ا فئاااودالي بااار جامعاااه ،
موجوديا ات ماساااک دورغا اين دموکراسا اي و
ترقااي خااواهي باار چهااره رژياام ماازدور و
ادعاهاي کمونيستي کاذب سوسايال امپريااليزم
شااوروي  ،موجودي ات رژي ام هاااي ارتجاااعي
اسااالمي در ايااران و اکسااتان و حماياات بااي
دريو امپرياليست هاي غرباي  ،رويزيونيسات
هااااي چينااي و ارتجااااع عااارب  ،آن عوامااال
مساعدي بودند که تسل روز افزون نيروهاي
ارتجاعي اسالمي وابسته باه غارب و ارتجااع
منطقااااه را باااار مقاوماااات ضااااد سوساا ايال
امپر يال يستي در افغانستان
باعث گرديدند .
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تسل فرهن فئودالي بر جامعه باعاث گردياد
که مبارزات و مقاومت هاي خود جاوش تاوده
هاي ماردم علياه رژيام مازدور و اشاغالگران
سوس ايال امپرياليساات رن ا و بااوي اسااالمي
داشته و حامل شعار هاي اساالمي باشاد وايان
وضعيت خود بخود به نفع نيروهاي ارتجااعي
اسالمي بود و زمينه مسااعد باراي نفاوذ روز
افزون آ نها بر جبهات مقاومات خاود بخاودي
بوجااااود آورد  .درياا ان مياا اان دنبالااااه روي
کمونيساات هااا و نيروهاااي انقالب اي و مل اي از
مبارزات و مقاومات هااي خاود بخاودي تاوده
هاي مردم و حتي اتخاذ مواضع تساليم طلباناه
توس آنها در قبال نيروهاي ارتجاعي اسالمي
 ،زمينااه مساااعد ديگااري بااراي تساال روز
افزون اسالمي هاا بار مقاومات ضاد سوسايال
امپرياليستي بوجود آ ورد .
بااه اياان ترتياا تساال روز افاازون احاازاب
ارتجاعي اساالمي بار مقاومات ضاد سوسايال
امپرياليستي در افغانستان زمينه ساز حاکميات
آنها بر افغانستان بعد از فرو اشي رژيم نجي
گرديد .
چنانچه ديديم اسالم يگاناه عامال ايان تسال و
حاکميت نبوده است  ،بلکه در هلاوي عوامال
اسالمي  ،عوامل نيرومناد ديگاري نياز دخيال
بوده و بصورت جدي نقش بازي کرده اند .
يشروي برو آسا و تبديل شدن سريع طالباان
از يک نيروي کوچک به يک نياروي بازرگ
مدعي حاکميت سرتاساري در واقاع محصاول
تجماااع ساااه عامااال نيرومناااد امپرياليساااتي و
ارتجاعي در چوکاات ايان " تحرياک " باود .
امپرياليستهاي امريکائي و انگليسي نه تنها در
بنيااانگزاري اياان " تحريااک " ارتجاااعي از
شت ارده ساهم گرفتناد  ،بلکاه باه حمايتهااي
مستقيم و غير مستقيم از آن رداختند .
به اين ترتي از ميان سه عامل ايجااد کنناده و
رورش دهناده طالباان  ،صارفا يکاي از آنهاا
عامل اسالمي بود  .اين عامل اسالمي نياز ناه
در تقاباال بااا کمونيساات هااا و ي اا ني اروي غي ار
اسالمي ديگري  ،بلکه علياه " فساق و فجاور
مجاهدين اسالمي " ( آن عملکرد هاي جهادي

شماره شانزدهم

شعله جاوید

ها که به نظر طالبان خالف شاريعت اساالمي
بود ) عمل کرد  .باه عباارت ديگار نقاش ايان
عامل آن بود کاه " جنا باين المسالمين " را
شرعي و رسمي ساخت .
بااه اياان ترتياا اگاار ارتجاااع اسااالمي را در
مجمااوع در نظاار بگياريم ماي بينايم کااه بخااش
عمااده آن در واقااع در رژي ام وشااالي يعن اي "
جمهوري اسالمي افغانستان " گرد آماده اسات
که قدرت دست نشاندگي و حمايت اشاغالگران
امريکائي و متحادين امپرياليساتي و ارتجااعي
خااارجي شااان را بااا خااود دارد  .لااذا طالبااان
امروزي ممرل اصالي اساالميزم در افغانساتان
نيستند .
اگاار موضااوع را در سااطح کاال کشااورهاي
اسالمي و حتاي کال جهاان در نظار بگياريم ،
نيز مي بينيم که ان اساالميزم ضاد امريکاائي
( تيا اپ اساااالم القاعاااده ئا اي) نيا اروي عماااده
اسالميست ها را نمي سازد.
يقينااا جنايااات بااي شاامار اسالميساات هاااي "
جهااادي " و " طااالبي " در دوران حاکميات "
دولااات اساااالمي " جهاااادي هاااا و " اماااارت
اسالمي " طالبان  ،حناي اساالميزم را تاا حاد
زيادي در نزد توده ها کمرن ساخته و زمينه
هاي مسااعد باراي جلا شادن آنهاا باه ساوي
گرايشات سياسي غير مذهبي باه وجاود آورده
است  .اين زميناه هاا باراي کمونيسات هاا در
جهت جل توده ها بسوي
خود شان بخوبي قابل استفاده است .
تساال فرهنا فئااودالي باار جامعااه بصااورت
خود بخودي زمينه هاي توده ئي آنهاا را تولياد
و باز توليد مي نمايد و عادم ح اور نيرومناد
سياسااات غيا ار ماااذهبي در جامعاااه  ،بطاااور
مشخص سياست کمونيست ها  ،بخش عظيمي
از توده ها را باه دور باطال سارگرداني مياان
جناح هاي مختلف اسالميست و يا باي تفااوتي
سياسي مي کشاند .
تا جائيکه به اسالميزم رژيم دسات نشاانده کاه
در قااانون اساس اي رژي ام مسااجل شااده اساات ،
مربوط مي باشد  ،اين اسالميزم مورد حمايات
امپرياليست هاي اشاغالگر و همچناان ارتجااع
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اسالمي حاکم بر کشور هاي منطقه وعرب که
مزدوران گوش بفرمان امپرياليست هاا هساتند
 ،قاارار دارد  .بخااش عمااده طبقااات فئااودال و
بورژواکمپرادور حامياان اصالي طبقااتي ايان
اسالميزم هستند  .طبعا تا زماني که اين سلطه
مسااتعمراتي – نيمااه فئااودالي توساا جناا
مقاوماات مل اي مردم اي و انقالب اي و يشاارفت
هاااي آن بااه مصاااف طلبيااده نشااود ،خااواهي
نخواهي ايه توده ئي خود را خواهد داشت .
اما تا جائيکه به اساالميزم طالبااني کناوني در
افغانساتان و باه کاال اساالميزم القاعاده ئاي در
جهااان مربااوط اساات  ،در شااراي مشااخص
کنوني عوامل ديگري دخيال اسات  .سارکوب
اياان اسااالميزم بهانااه مهمااي بااراي کااارزار
جهاني تجاوزکارانه امپرياليست
هاي امريکائي قرار داده شده است .
به عبارت روشن تر طالبان به مرابه بخشي از
يک حرکت وسيع بين المللي مي جنگند  .طبعا
اي ان عاماال نقااش خااود را در کش اااندن بخ ااش
هائي از توده ها بسو ي
طالبان بازي مي نمايد .
در واقع باه دليال نباود ياک الترنااتيو قدرتمناد
انقالباي کمونيسااتي و حتاي ناسيوناليسااتي ضااد
امريکااائي درکشااور هاااي اسااالمي  ،منجملااه
افغانستان  ،است که امروز عقاده هاا و نفارت
هاي ضد امپرياليساتي و بطاور مشاخص ضاد
امريکائي توده ها در مسير اسالميساتي جناون
آميز ماي افتاد و شاکل ياک حرکات اجتمااعي
ارتجاعي واستبدادي مذهبي را بخود مي گيارد
که به يک معني توجيه کننده کارزار جهااني "
صااااادور ترقااا اي و دموکراسااا اي " توسااا ا
امپرياليساات هاااي امريکااائي م اي شااود  .اگاار
الترناتيو قدرتمند انقالبي در افغانستان و ساائر
کشااور هاااي اسااالمي وجااود م اي داشاات  ،در
شرايطي که اسالميزم عمدتا خادم و خادمتگار
متجاااوزين و اشااغالگران امپرياليساات اساات ،
مباااارزه عليااه آنهاااا نمااي توانسااات در قالاا
اسالميستي طالبي و القاعده ئاي باروز نماياد و
اگر بروز هام ماي کارد نماي توانسات در حاد
کنوني نيرومند و گسترده باشد .

شماره شانزدهم

شعله جاوید

مبارزه کمونيست هاي افغانستان  ،براي
کشاندن توده هائي که با انگيزه هاي ضد
امريکائي در رکاب طالبان مي جنگند  ،بسوي
خود شان  ،بايد بمرابه بخشي از يک مبارزه
بين المللي در نظر گرفته شود  .اين مبارزه
بايد در متن مبارزه و مقاومت عليه کارزار
تجاوز کارانه و اشغالگرانه امپرياليست هاي
امريکائي و متحدين و دست نشاندگان شان و
با تکيه بر آن و بر محور آن  ،در سطح جهان
 ،منطقه و افغانستان يش برده شود  .تا زماني
که ما نتوانيم نقش مان را در مقاومت عليه
اشغالگران امپرياليست و دست نشاندگان شان
به نحو قدرتمندي ايفا نمائيم  ،طالبان کماکان
قادر خواهند بود احساسات ضد امريکائي
توده ها را به نفع خود شان بسيج و
سازماندهي نمايند.
اسااالميزم طالبااان نقاااط ضااعف بس ايار جاادي
دارد  .طالبان در زمان قدرت شان  ،تحت ناام
" امارت اسالمي "  ،استبداد شديدي را بااالي
تااوده هاااي مااردم اعمااال نمودنااد کااه يک اي از
وجوهااات آن اعمااال شااوونيزم غلاايت باااالي
مليتهاي غيار شاتون باود  .باه هماين جهات ،
اسالميزم طالبان در ميان توده هاي مربوط به
مليتهاااي غي ار شااتون طرفاادار ناادارد  .عاادم
ح ور اسالميزم طالباان در مياان تاوده هااي
غير شتون زمينه هاي مسااعد وسايعي باراي
ما در ميان آنها بوجود مي آورد که مي تاوانيم
مخالفاات تااوده هااا علي اه اشااغالگران و دساات
نشاندگان شان را بسيج و ساازماندهي نماائيم .
قابل تاذکر اسات کاه ايان گفتاه هرگاز باه ايان
معني نيست که در ميان توده هاي شتون هايو
زمينه اي باراي بسايج و ساازماندهي مخالفات
ها و مقاومت هاي توده ها علياه اشاغالگران و
دست نشاندگان شان ناداريم  .چناين زميناه اي
وجود دارد زيرا که توده هااي شاتون نياز از
استبداد خشن طالبان" بي بهره" نبوده اند .
کمونيساات هااا  ،در مبااارزه علي اه تئوکراس اي
اسالمي و کشاندن توده ها به سوي خاود شاان
 ،آن زماني زمينه هااي وسايع باراي موفقيات
بدست خواهند آورد که جنبش سياسي سکوالر

دوره سوم

تقويا ات و گساااترش ياباااد  .باااراه اناااداختن و
رهبري چناين جنبشاي ،يکاي از وظاايف مهام
دموکراتيک کمونيست ها اسات  ،چارا کاه در
عصاار حاضاار بااورژوازي قااادر بااه ايجاااد و
رهبااري چن اين جنبش اي نيساات و اي ان وظيفااه
هماننااااد تمااااامي وظااااايف اصاااالي ديگاااار
دموکراتيک بر عهده کمونيست ها قرار گرفته
است .
کمونيساات هااا در کشاااندن تااوده هااا ازسااوي
اسالميسااات هاااا بطااارف خاااود شاااان بطاااور
مشخص نيازمند يشبرد مبارزات ايادئولوژک
در سطح جهان بيناي يعناي مباارزه علياه اياده
آليزم و تبلياو و تارويج ماتريااليزم دياليکتياک
هستند  .ايان مباارزه ساطوح ديگار مباارزات
ايدئولوژيک يعني مبارزه عليه اصاول بينشاي
اقتصااادي و سياس اي اسااالم و تبلي او و تاارويج
براي اساسات اقتصادي و سياسي مارکسيستي
– لنينيسااتي – مائوئيسااتي را نيااز درباار مااي
گيرد  .بدون يشبرد موفقيت آميز ايان مباارزه
حزب کمونيست نمي تواند به يک حزب تاوده
ئي مبدل گردد  .يقينا خصالت دراز مادت ايان
مبااارزه را بايااد در نظاار گرفاات  .امااا اياان
خصاالت دليلااي بااراي بااي تااوجهي بااه چنااين
مبارزه اي نمي تواند تلقي گردد  .ايان مباارزه
به دليل سطح باالي ترويجي و ساائر خصاايل
خود نمي تواند مرل مبارزه باراي ساکوالريزم
مياادان تااود ئااي وساايعي داشااته باشااد  ،ولااي
يشبرد آن الزامي و گريز نا ذير است  .مسئله
اسالم در افغانستان و کشور هاي مشابه ديگار
مرل ايران صرفا مسئله اعتقادات مذهبي تاوده
ها نيست  .ماا باا حاکميات اساالمي روباروئيم
وبطور مشخص با جمهوري اسالمي در حاال
مبااارزه اياام .در شااراي ماااا سياساات دينااي
اسااالمي حاااکم شمش اير انت اي کمااونيزم را در
دست دارد  .کمونيست ها نماي توانناد مباارزه
همه جانبه عليه اين دشمن شمشير بدست را به
فراموشي
بسپارند .
 - 4سوال  -امپرياليست هاي امريکائي
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شااعار " دموکراسااي " را علاام کاارده انااد تااا
تجاوز شان بر افغانستان و بقيه جاها را توجيه
کنند  .اين چگونه مي تواند اسخ داده شود .
جواب -
اسااخ مااا اياان اساات کااه علاام شاادن شااعار
دموکراسي توس امپرياليست هااي امريکاائي
بمراباااااه رو وشاااااي در خااااادمت کاااااارزار
تجاوزکارانه آنها قرار دارد  .حزب ما هميشاه
روي اين نکته تاکيد کرده است که حاق تعياين
سرنوشاات مردمااان ي اک کشااور اشااغال شااده
توساا قاااوت هااااي متجااااوز امپرياليساااتي و
ارتجاااعي خااارجي در اسااا امااال شااده و
ازميان رفته است و چنين مردماني نمي توانند
و قادر نيستند از حق داشتن دموکراسي  ،حتي
به مفهاوم نيماه مساتعمراتي آن  ،بار خاوردار
شوند  .از جان ديگر قادرت هااي متجااوز و
اشغالگر امپرياليستي و ارتجااعي خاارجي اي
که اساتقالل ياک کشاور و حاق خاود اراديات
مردمااان آن کشااور را مااورد امااالي وتجاااوز
قااارار ما اي دهناااد  ،نما اي توانناااد آورنااادگان
دموکراسي براي چنين کشوري و مردماان آن
باشند  .آن باه اصاطالح دموکراساي سار و دم
بريده اي که امپرياليست هااي امريکاائي مارال
بااراي افغانسااتان آورده انااد  ،خاصايت اصاالي
اش اين اسات کاه باراي مردماان ياک کشاور
اشغال شده اين تاوهم را بوجاود آورد کاه آنهاا
در تعيين سرنوشات خاود و کشورشاان داراي
حاااق و اختيا اار هساااتند و تعياااين و انتخااااب
حاکميت بدست آنها است .
موضوع د يگر ا ي ن است که باند حاکم
فعلااي در اياااالت متحااده امريکااا  ،حتااي در
کشاااور خاااودش معياااار هااااي دموکراساااي
بورژوائي امپرياليستي را که ساال هااي ساال
دراين کشور بر قرار بوده است  ،وسيعا امال
مي نمايد و حقوو مدني خود ماردم امريکاا را
مورد تعدي هاي فراوان قرار مي دهد  .بهاناه
اش هم مبارزه عليه تروريزم است  .اين بهانه
اگاار در خااود امريکااا باعااث زيار ااا گذاشااتن
معيا اار هااااي معماااول دموکراسا اي باااورژوا
امپرياليسااتي گااردد  ،در افغانسااتان و کشااور
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هاي اشغال شده ديگر نمي تواند باعث تطبياق
معيار هاي دموکراتيک گردد  ،چرا که تجاوز
نظامي به ياک کشاور و اشاغال آن از طرياق
زور  ،استبدادي ترين عملي است کاه در حاق
يک کشور و مردمان آن مي تواند اجرا شود .
اما گذشته از اين موضاوعات کلاي  ،آنچاه را
کاااه امپرياليسااات هااااي امريکاااائي و دسااات
نشاندگان شان بنام دموکراسي تبليو مي نمايناد
 ،بطور مشخص عبارت از چه چيزي است ي
نمونه افغانستان را در نظر بگيريم .
در چنااين دولتااي  ،مطااابق بااه احکااام قااانون
اساسااي آن  ،فعالياات احاازاب سياسااي  ،حااق
آزادي بياان و عقياده  ،آزادي مطبوعااات و در
ياک کااالم تمااامي حقااوو و آزادي هاااي ماادني
فردي و اجتماعي در چوکاات اساالم و احکاام
اسااالمي تعريااف و تحديااد مااي گردنااد و در
بيااارون از آن مجااااز نباااوده وغيااار قاااانوني
محسوب مي گردند  .تاا اينجاا فارو جمهاوري
اسالمي کنوني با امارت اسالمي طالبان صرفا
در اياان اساات کااه آن امااارت اسااالمي نظااام
اسااالمي يااک حزبااي بااود و اياان جمهااوري
اسااالمي نظااام اسااالمي چنااد حزباي ياا چناادين
حزبا اي اسااات  .در چنا اين " جمهاااوري " اي
احزاب  ،مطبوعات و باور هاي غير اساالمي
 ،اعااام از کمونيسااات و غيا ار کمونيسااات  ،از
فعاليت و موجوديت قانوني برخوردار نيستند .
بع ا اي هاااا خاااوش دارناااد ايا ان نظاااام را "
دموکراسي اسالمي " بنامند  .اما " دموکراسي
اسالمي " اسم باي مساما و باي مفهاوم اسات ،
همانگونه کاه " جمهاوري اساالمي " اسام باي
مسما و بي مفهاوم اسات  .دموکراساي فقا باا
سکوالريزم و نظام الئياک ماي تواناد تعرياف
گردد ومعناي و مفهاوم يادا نماياد  .بع اي از
نظريه اردازان جمهاوري اساالمي افغانساتان
صريحا مي گويند که در افغانستان دموکراسي
بمرابه يک روش مطرح است و نه مراباه ياک
بينش  .باه عباارت ديگار  ،بيانش هماان بيانش
شاارعي و اسااالمي اساات کااه قواعااد و احکااام
اساسي و اصلي آن توس شارع تعيين وتربيات
گردياده و کساي در آن حاق تعاديل و تغييار را
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ندارد  .دموکراسي بمرابه يک روش در واقاع
استفاده ابزاري از به اصطالح دموکراساي در
داخاال چوکااات نظااام ضااد دموکراتي اک دين اي
اسااالمي بااراي آرايااش و ماادرن نماياناادن آن
است .
به اين ترتي وظيفه ما افشاي هر چه وسيع تر
و يگير تر نيرن امپرياليست هااي اشاغالگر
است که تجاوز و اشغالگري شان را وشش به
اصطالح دموکراساي داده اناد  .افشااي هرچاه
وسيع تر و يگيرتر دموکراسي قالباي اهادائي
اشغالگران نيز در متن و بطن اين وظيفه قرار
دارد  .اين وظاايف باياد در راساتاي تادارک ،
بر ائي و به ايش ساوو دادن جنا مقاومات
ملي مردمي و انقالبي عليه اشغالگران و دست
نشاندگان شان يش برده شوند .
اکرريت قاطع توده ها فريفته دموکراسي
قالبي اهدائي امپرياليست هاي اشغالگر نشده و
آن را نپذيرفتااه انااد  .گرچااه انتخابااات رياساات
جمهوري رژيم دست نشانده نيز يک انتخاباات
ناکااام بااود و اکرري ات تااوده هااا در آن شاارکت
نکردناااد  .اماااا گساااتردگي ناکاااامي انتخاباااات
ارلماااني و شااوراهاي واليتااي رژياام آنچنااان
روشن و آفتابي است که خود امپرياليست هاي
اشغالگر و دست نشاندگان شان نياز معتارف
اند که اکرريت
در آن شرکت نکرده اند .
ما باياد مادل دموکراساي ماورد خواسات خاود
مااان را يعن اي دموکراس اي نااوين را در مقاباال
دموکراسي قالبي آنها مطرح نمائيم و در نظار
و عمل برتري آنرا به توده ها نشان دهيم .
ما بايد تطبيقات عملي گذشته دموکراسي ناوين
در انقالبااات يروزمنااد گذشااته را بااا قاادرت و
قوت مطارح نماائيم و نشاان دهايم کاه چگوناه
دموکراس اي نااوين توانساات آزادي و بهااروزي
بي ساابقه اي باراي تاوده هاا بوجاود بيااورد .
آزادي و بهااروزي اي کااه حتااي دموکراسااي
واقعي بورژوائي نتوانسته  ،و نمي تواناد  ،در
دسااتر تااوده هااا قاارار دهااد  ،چااه رسااد بااه
دموکراسي قالبي مستعمراتي – نيمه فئودالي
جمهوري اسالمي افغانستان .
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يقينا اين مبارزه صرفا به تبليو و ترويج براي
دموکراسي نوين محدود نبوده و نمي تواناد در
همين حد نگاه داشته شود  .دفاع از ميراف ار
بار انقالبات يروزمناد سوسياليساتي گذشاته و
آزادي هاي گسترده اي کاه باراي تاوده هاا باه
ارمغان آورده بودند و تبليو و ترويج ر قدرت
آنها نيز در محراو اين وظيفه قرار دارد .
دري ان مبااارزه مااا باي اد باار برتااري تطبيقااات
گذشته سوسياليزم نسبت به نظام سرمايه داري
و نظام نيمه فئودالي وابساته باه نظاام سارمايه
داري امپرياليسااتي در تمااامي عرصااه هااا ،
منجملاه در عرصااه تااامين دموکراساي توسا
ديکتاتوري رولتاريا براي توده هااي ماردم ،
بااه وياژه عااالي تاارين دسااتاورد ايان تطبيقااات
يعناي انقااالب کبي ار فرهنگ اي رولتاري اائي در
چين تکيه نمائيم.
 - 5سوال –
چاارا کشااش بااه " جبهااه ايازم " بااراي ماادفون
کردن نقش کمونيست ها در جبهاه متحاد – در
کشور شما اين همه قدرتمناد باوده اسات ي چاه
در هااائي از شکساات کمونيساات هااا در باار
افراشتن ارچم مساتقل در روساه جنا ضاد
شوروي مي تواند گرفته شود  .ي
جواب -
سااازمان جوانااان مترق اي بااه عنااوان سااازمان
بنيااانگزار جناابش کمونيسااتي ( مائوئيسااتي )
افغانستان ديد نادرستي در مورد مخفي کااري
داشت  .ايان ساازمان در نشسات عماومي دوم
خود ( در ميزان سال  ) 1346فيصله به عمل
آورد که يک نشريه دموکراتيک و يک نشريه
کمونيستي – که در اسناد رسمي نشست تحت
عنوان نشريه اي که زبان بي قيد و بند انقاالب
باشاااد يا ااد گرديا اد – منتشااار نمايا اد  .نشاااريه
کمونيستي هيو وقت منتشار نشاد  .اماا نشاريه
دموکراتيک همان جريده شعله جاويد باود کاه
اجااازه نشاار آن از اداره مطبوعااات حکوماات
وقت گرفته شده بود و صرفا يازده شاماره باه
نشر رسيد و بعد از آن توس حکومت توقياف
گرديد  .سازمان براي انتشار اين نشريه با دو
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محفل چپ بيارون از ساازمان وارد همکااري
گردي اد  .امااا بااه اي ان صااورت کااه موجودي ات
سااازمان و برنامااه آناارا از ايان محافاال نهااان
نمود و بر عالوه خود را براي آنهاا بصاورت
دو محفاال مسااتقل از هاام ( محفاال يااري هااا و
محفاال محمااودي هااا ) نمايانااد .در حاليکااه
جريان دموکراتيک نوين باه سارعت باه ياک
جنبش وسيع در کشور مبدل گردياد  ،ساازمان
جوانان مترقي تا آخر باه شايوه جلا و جاذب
انفرادي و شديدا محدود و معدود منسوبين اين
جنبش به سازمان ادامه داد  .مسئله صرفا بار
ساار مخفااي کااردن سااازمان و برنامااه آن از
جرياان نبااود  ،بلکااه داماان زدن و ش ايوع اي ان
بينش غل نياز باود کاه موجوديات ساازمان و
حاازب و رهبااري متشااکل مااورد ضاارورت
نيست و جنبش توده ئي کافي اسات  .ساازمان
جوانان مترقي ضرورت مبارزه براي تشاکيل
حزب کمونيست را اصال مطرح نکرد .
شعله ئي ها با اينچنين بينشي ارورش يافتناد .
در واقع همين بينش يعني بينش باي تاوجهي و
کام تااوجهي بااه کااار متشااکل و تحاات رهبااري
متمرکز  ،که در واقع چيزي جز باي تاوجهي
بااه رهبري ات رولتااري و حزبي ات کمونيسااتي
نبود  ،در سطوح و درجاات مختلاف  ،منشاا
تاريخي تمامي دنباله روي هاا و جبهاه گرائاي
هاي بعدي منسوبين راگنده و متشاتت جرياان
 ،بعاااد از کودتااااي ثاااور و تجااااوز سوسا ايال
امپرياليزم شوروي به افغانستان گرديد .
" سرخا " اولين سازمان چاپ باود کاه طارح
اتحاد جبهوي تمام چپي هاا را رساما باه مياان
کشيد  " .سرخا " مي گفت کاه تشاکيل حازب
بنااا بااه موجوديات اختالفااات عدياده بااه زودي
ممکن نيست ولي مبارزه متحداناه علياه رژيام
کودتا ضرورت عاجل دارد  ،بنا ً مي تاوان و
باياد تمااام چپ اي هااا را در ي اک جبهااه  ،متحااد
نمود .اين طرح در واقع مبتني بر طفره رفاتن
از يشبرد مبارزات ايادئولوژيک – سياساي و
تشکيالتي براي ايجاد حزب کمونيسات بمراباه
يک وظيفه عاجل و حواله نماودن آن باه ياک
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آينده نا معلوم بود .اين طرح به نتيجه نرسيد و
چنين جبهه اي اساسا تشکيل نگرديد .
عمااق و گسااترش انحرافااات در جبهااه گرائ اي
هاااي رساامي و غي ار رساامي بعاادي بااه شاادت
افزايش يافت.
جبهه متحد ملي  ،مربوط به " ساما " و جبهه
مبارزين مجاهد ،مربوط به ساازمان رهاائي ،
با خواست جمهوري اسالمي بميان آمدند  .اين
خواساات نااه تنهااا دنبالاه روي از جناابش هاااي
خاود بخاودي تاوده ئاي علياه رژيام کودتاا کاه
معموال شکل مذهبي داشت  ،بود  ،بلکه تساليم
طلبي از احزاب اسالمي را نياز مانعکس ماي
کرد .
" ساااما " سااازماني بااود کااه اصااال بصااورت
رساااامي و در اسااااناد سااااازماني ادعاهاااااي
کمونيساااتي نداشااات  ،داراي برناماااه درونااي
دموکراتياا اک و برنامااااه بيروناا اي ( اعااااالم
مواضع ) با خواست جمهوري اسالمي بود .
گروه انقالبي خلق هاي افغانستان  ،که اس از
انتشار مشعل رهائي اسم سازمان رهائي بخود
گرفاااات  ،بعااااد از خاااازان سااااال  1357بااااا
رويزيونيست هاي حاکم برچين يوناد يافات و
اکونااوميزم آن بااه رويزيااونيزم تکاماال منفااي
يافت  .گروه انقالبي و سازمان رهائي نه تنهاا
خواساات جمهااوري اسااالمي بلکااه خواساات
انقالب اسالمي را نيز در اسناد شاان باه مياان
کشيدند .
مقاومت ضد سوسيال
در جن
امپرياليستي سااما در چناد نقطاه و باراي چناد
سااال بنااام خااود جنگياد  ،امااا بااا علاام کااردن "
برنامااه بيرونااي " و بااا خواساات جمهااوري
اسااالمي  .ول اي در جاهاااي بس اياري مسااتقيما
تحت درفش احزاب اساالمي خزياد  .ساازمان
رهااائي غيار از کودتاااي باالحصااار کاباال کااه
گوياا از طاارف " جبهااه مبااارزين مجاهااد " ،
آنهم با خواست جمهوري اسالمي  ،باراه افتااد
 ،مجموعاااا در تماااام نقااااط افغانساااتان باااراي
شاارکت در جناا مقاوماات در زياار درفااش
احزاب اسالمي وشش گرفت .
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به اين ترتي اين دو سازمان شرکت در جن
مقاومت را به يک امر مطلق و غيار مشاروط
مبدل کردند و نظرا و عمال ناه تنهاا مباارزات
کمونيسااتي و دموکراتي اک را منحاال کردنااد ،
بلکه مبارزات ملي را نياز بصاورت جنگيادن
در زير درفش اسالميزم يش بردند و از ياک
مبارزه ملي مبتني بر ناسيوناليزم غيار ماذهبي
نيز انصراف کردند .
ساائر سااازمان هاااي چااپ بااا وجااود اينکااه در
سطح اسناد سازماني براي جمهوري اساالمي
شعار ندادند و حتي بع ي هاي شان موضوع
تشکيل حازب کمونيسات افغانساتان را ظااهرا
بصورت جادي مطارح کردناد  ،اماا در عمال
همااه بااراي شاارکت در جن ا مقاوماات ضااد
سوسيال امپرياليستي در زيار وشاش احازاب
اسالمي قرار گرفتناد و نخواساتند و نتوانساتند
بطورمستقالنه در اين جن شرکت کنند .
باه ايان ترتيا مجمااوع ساازمان هاااي چااپ ،
همسوئي با احزاب اسالمي در جن مقاومات
ضد سوسيال امپرياليستي را نه تنهاا باه قيمات
انصراف از نقش مستقل کمونيست ها در ايان
جن  ،بلکه به قيمات انصاراف از مباارزات
دموکراتيک و حتي مبارزات ملي مبتناي بار
ناسيوناليزم غير
مذهبي حفت کردند.
نقش کمونيست ها در جبهه متحد نقش رهبري
کننده است .طبيعي است که تامين اين نقش در
قاادم اول مسااتلزم اسااتقالل کمونيساات هااا در
جبهه متحد است  .بدون استقالل نقش رهباري
کننده اي نمي تواند مطارح باشاد  ،کماا اينکاه
براي تامين نقش رهباري کنناده کمونيسات هاا
در جبهه متحد داشتن اساتقالل نياز باه تنهاائي
کافي نيست  .مادامي که نه تنها نقاش رهباري
کننااده کمونيساات هااا در جبهااه مقاوماات علي اه
سوسيال امپرياليزم مدفون گاردد  ،بلکاه نقاش
مسااتقل کمونيسااتي آنهااا و حت اي نقااش مسااتقل
دموکراتيک و حتي ملي آنها نيز مدفون گاردد
 ،معلوم است که به قول رفياق اواکياان  ،ايان
کمونيست ها  ،کمونيست نيستند و حتي ميتوان
گفت دموکرات ها و مليون استوار نيستند .
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کمونيسااات هائيکاااه کمونيسااات نبودناااد نما اي
توانساااتند در بااار افراشاااتن درفاااش مساااتقل
کمونيست ها در جن مقاومت ضاد سوسايال
امپرياليستي شکسات نخورناد  .آنهاا اصاال در
خ بر افراشتن درفاش مساتقل کمونيسات هاا
در جن قرار نداشتند و اگر بع ا در حارف
چيز هائي در اين مورد بر زباان آوردناد  ،در
عماال روي آن اسااتواري نشااان ندادنااد  .آنهااا
شکست خوردند  .وقتي از درون اين شکسات
 ،جنبش ناوين کمونيساتي در وجاود حلقاات و
دساااته هااااي ضاااعيف سااار بلناااد کااارد  ،باااا
مصاااروفيت در کاااار هااااي ايااادئولوژيک –
سياسي و تشکيالتي اوليه باراي رفاع ابهاماات
و سر درگمي ها  ،اساسا فرصت و توان آنارا
نيافت که براي شرکت در جنا مقاومات  ،و
بطريااق اولااي باااراي تاااام ي ن نقاااش مساااتقل
کموني ست ها در ا ين
جن  ،عمال کاري انجام دهد .
امروز يکبار ديگار ايان ضارورت مباارزاتي
در براباار مااا قاارار گرفتااه اساات کااه بااراي
جنگيدن مستقل عليه متجااوزين و اشاغالگران
امپرياليست امريکائي  ،متحدين شاان و رژيام
دست نشانده شان تدارک ببينيم و هار چاه زود
تر اين چلنج را اسخ مربت دهيم  .براي اساخ
مربت دادن به اين چلنج ما چناد زميناه مسااعد
داريم :
اول  :تجربااه جناا مقاوماات ضااد سوساايال
امپرياليستي ).
دوم  :مااا امااروز حاازب مااان را داريام و بنااا
برين سالح اساسي مبارزات کمونيسات هاا را
کااه در دوران جن ا مقاوماات ضااد سوس ايال
امپرياليسااتي در اختيااار نداشااتيم  ،اکنااون در
اختيار داريم.
سااوم  :موجودياات حاازب رزمنااده اي ماننااد
حزب کمونيست انقالباي امريکاا در داخال دژ
امپرياليزم متجاوز واشاغالگر باراي بر اائي و
يشااابرد مساااتقالنه جنا ا مائوئيسااات هااااي
افغانستان و توده هاي تحت رهبري انهاا علياه
اشغالگران امپرياليست و دست نشاندگان شاان
يک زمينه مساعد بسايار خاوب اسات  .چناين
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زميناااه اي در زماااان جنا ا مقاومااات ضاااد
سوساا ايال امپرياليسااااتي در درون شااااوروي
موجود نبود .
چهااارم  :اسالميساات هاااي طااالبي کااه امااروز
عليه امريکائي ها و رژيم کرزي مي جنگناد ،
دساات روردگااان دياروزي خااود امپرياليس ات
هاي امريکائي اند  .بار عاالوه آنهاا در زماان
حاکميت شان جنايات بي شماري در حق تاوده
هاي مردم مرتک
شده اند .
با توجه به اين مطال است که حزب ما
شعار جنا مقاومات ملاي مردماي و انقالباي
عليه اشغالگران امپرياليست و دست نشاندگان
شانرا مطرح کرده است  .ايان جنا  ،جنا
مقاومت مستقلي است که بايد مائوئيسات هاا و
توده هاي تحت رهبري شان به راه بيندازناد و
باه ايش ببرنااد  .ايان جنا  ،جنا مقاوماات
است  ،يعني جن مقاومت عليه متجااوزين و
اشغالگران امپرياليست و دست نشاندگان شاان
در جهت تامين استقالل کشور است و نه جهاد
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اسااالمي  .ايان جنا  ،جنا ملاي و بخاااطر
آزادي ملي است  ،يعني جن مذهبي و بطور
مشخص جن اسالمي و جن مسلمانان عليه
عيسويان نيست  .ايان جنا  ،جنا مردماي
است  ،يعني جن طبقاات مردماي اسات وناه
جن ا طبقااات اسااترمارگر فئااودال و بااورژوا
کمپرادور  .اين جن  ،جن انقالبي اسات و
نااه جنگ اي بااراي حفاات نظااام اسااترمارگرانه و
ستمگرانه موجود  .به عبارت ديگر اين جن
 ،جنگي است در راستاي انقالب دموکراتياک
نوين و انقالب سوسياليستي .
ما در حاال حاضار باراي بار اائي و يشابرد
چنين جنگي تدارک مي بينايم  .امياد واريام باا
شاات گرم اي جناابش باين الملل اي کمونيسااتي ،
بطااور مشااخص شاات گرم اي جناابش انقالب اي
انترناسيوناليستي  ،هر چاه زود تار و موفقاناه
تر اين مرحله مبارزاتي را شت سار بگاذاريم
و در ميدان کاارزار افغانساتان درفاش جنگاي
مسااتقل مائوئيسااتي را باار افاارازيم و بااه ايش
رويم .
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