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ارگان مرکزی حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان

جریده شعله جاوید ارگان مرکزی حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان شعله جاوید
مقاومت  جنگ  ربشیپد  و  ربپائی  رک،  تدا خدمت  رد  عمدات  هک  است 
دارد.   قرار  خلق(  جنگ  کنونی  مشخص  شکل   ( انقالبی  و  مردمی  ملی 

)اساسناهم حزب(

اطــالعــیه
به اطالع عموم خوانندگان و عالقه مندان ویب سایت حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان رسانیده می شود که انتشارات رسمی 

حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان از طریق ویب سایت:

)www.cmpa.af(
صفحه 2 منتشر می گردد.          

"محفل هرات" چه گونه شکل گرفت و چه 
مسیری را پیموده است؟

قسمت های چهارم، پنجم و ششم
بحث "ش. آهن گر"  در قسمت چهارم سندش بر محور "تحکیم 
پیوند" دور می زند. ما در این قسمت فقط مختصراً روی جعل کاری 
تاریخی که "ش. آهن گر" که در آن خیلی مهارت دارد صحبت 

صفحه 3 می نماییم.    

حزب سازان فريب كار و اغواگر
بعد از لشکر کشی اشغال گران امپریالیست به رهبری امپریالیزم 
این کشور توسط آن ها،  اشغال  و  افغانستان  به  امریکا  اشغال گر 
مانند  و  نشناخته  پا  از  سر  چپ  اصطالح  به  ارتجاعی  نیروهای 
احزاب ارتجاعی جهادی به دنبال اشغال گران امپریالیست به راه 

صفحه 15 افتاده و اشغال کشور را .....   

علیه تسلیم طلبی ملی و طبقاتی 
مبارزه كنید

امریکا  اشغال گر  امپریالیزم  رهبری  به  امپریالیست ها  تجاوز  با 
در افغانستان موج عظیمی تسلیمی و تسلیم طلبی از"چپ" و 
یعنی  فئودالیزم  نمایندگان فکري  نمود.اکثریت  راست سربلند 
گلبدین(  اسالمی  حزب  استثنای  )به  هفت گانه  جهادی  احزاب 
نظام  پیاده  نیروی  نقش  بدنام  ملیشه های  و  گانه  هشت  و 
از  بعد  نمودند.  بازی  افغانستان  در  را  امپریالیست  اشغال گران 
اشغال افغانستان نیروهای "چپ" )خلقی پرچمی ها و به اصالح 
شعله یی ها( نیز به مبلغ و مروج اشغال گران امپریالیست تبدیل 
گردیده و هر کدام احزاب شان را ساختند و در وزارت عدلیه 
را  کار  این  تنها  نه  نمودند. آن ها  و راجستر  رژیم پوشالی ثبت 
کردند، بل که سعی نمودند که از طریق نوشتن کتاب ها و مقاالت 
نوشتن  با  آن ها  دهند.  جلوه  موجه  را  شان  تسلیمی  متعدد 
کتاب ها و مقاالت متعددخط مشی تسلیم طلبانه رفزمیستی و 

صفحه 24 پارلمانتاریستی را ارائه نمودند.  
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به اطالع عموم خوانندگان و عالقه مندان ویب سایت حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان رسانیده می شود که 
انتشارات رسمی حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان از طریق ویب سایت:

(www.cmpa.af)
منتشر می گردد. 

ضمنا قابل ذکر است که شماره 26 - 27 - 28 و 29 شعله جاوید و هم چنین مقاالت شماره 30 شعله جاوید در 
ویب سایت حزب کمونیست )مائوئیست(افغانستان درج است. 

حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان با صراحت اعالم می دارد که نشرات وبسایت شعله جاوید با آدرس:

)www.sholajawid.org( 

 و صفحه فیسبوک با آدرس:

 https//:www.facebook.com/Shola-jawid896077590481875-

و تمام صفحات اجتماعی مربوط به آن، هیچ ربطی به حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان ندارد، نمایندگی از 
حزب نمی کند و فاقد اعتبار میباشد. 

حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان

18 حوت 1399 خورشیدی

)8 مارچ 2021 میالدی(

www.cmpa.af

sholajawid2@hotmail.com
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سند ذیل توسط هیات تحریر شعله جاوید، در ماه سنبله 1399 نهائی شده بود؛ ولی متاسفانه توسط )ملیار( از واحد شماره ششم بایگانی گردید و 
منتشر نشد. ما  با رعایت اصول حزبی و مبارزات جدی در این راه، موانع را مرفوع و نشرات را مجددا از سر گرفته ایم که اینک خدمت خوانندگان 

محترم تقدیم میداریم.

"محفل هرات" چه گونه شکل گرفت و چه مسیری را پیموده است؟

) قسمت های چهارم – پنجم و ششم (
قسمت  آهن گر«  در  »ش.  بحث      
»تحکیم  محور  بر  سندش  چهارم 
پیوند« دور می زند. ما در این قسمت 
فقط مختصراً روی جعل کاری تاریخی 
خیلی  آن  در  که  آهن گر«  »ش.  که 
او  می نماییم.  صحبت  دارد  مهارت 

بحثش را این طور آغاز می نماید:

کودتا  از  قبل  به  امر  این  »آغاز      
می رسد و در گزارش حضوری هیئت 
اعزامی حوزه قباًل ارائه شده و ثبت 
اسناد سازمان است؛  و  پروتوکول ها 
در  “ساما”،  تشکل  پروسۀ  در  که 
“رستاخیز”  نفری،  سه  حلقۀ  اولین 
)جدی13۵6  است  داشته  عضویت 
از  تأکید  ـ  سند   12 )صفحۀ  ش(.« 

ماست(

    همان طوری که قباًل گفتیم » آهن گر« 
تالش می ورزد تا با جعل تاریخ از خود 
چنان چه  نیست.  که  بسازد  شخصیتی 
مارکسیست-  »سازمان  برای  زمانی 
سال  از  جعلی  تاریخچۀ  لنینیست«ها 
سایت  در  و  ساخت  خورشیدی   13۵7
در شمارۀ 26  که  نمود  نشر  رزمندگان 
عنوان  تحت  سوم  دور  جاوید  شعلۀ 
در  بی پایه  ادعای  یک  بر  »مکثی 
کشیده شد،  نقد  به  افغانستان«  تاریخ 
زمینه  این  در  بیش تر  معلومات  )برای 
جاوید  شعلۀ  بیست وششم  شمارۀ  به 
زمان  آن  از  نمایید(  مراجعه  سوم  دور 
به سخن  او دم فرو بست و لب  بعد  به 
می خواهد  اینک  نگشود.  مورد  این  در 
استفاده  با  و  تاریخی  سند  جعل  با  باز 
بزرگ جلوه  را  »رستاخیز« خود  نام  از 
تاریخ  خودش  برای  یک سو  از  و  دهد 
جعلی مبارزاتی درست نماید و از سوی 
مشی  شریک  را  »رستاخیز«  دیگر 

خود  اسالمیستی  ـ  اپورتونیستی  تسلیم طلبانۀ 
زمان  تا  »رستاخیز«  از  ما  که  شناختی  بسازد. 
خورشیدی(   13۵7 )سرطان  اش  دست گیری 
داریم او به هیچ عنوان در تدوین مشی ارتجاعی 
بود  علت  همان  به  نبود.  شریک  اسالمیستی 
و  داد  ترجیح  تسلیم طلبی  بر  را  مرگ  که 
»شیر  شتافت.  مرگ  استقبال  به  شرافت مندانه 
آهن گر« نیز همین مطلب را تائید می کند و اذعان 
دارد که مشی تدوین شده به امضای »آیژک« ثور 
13۵8 خورشیدی است. در آن زمان »رستاخیز« 

در زندان پل چرخی بوده است.

    در سال 13۵6 خورشیدی نه طرحی برای ایجاد 
»ساما« از طرف »محفل هرات« وجود دارد و نه 
هم طرح کدام تشکیل دیگری. "محفل هرات" 
پوشش  و  آمد  بر  با  خود  گونۀ«  برنامه  »طرح  با 
اسالمی در خزان سال 13۵7 خورشیدی به سراغ 
و  اشرف  محفل  پویا،  )محفل  دیگر  محفل های 
محفل شاه پور( می رود.  پس از چند جلسه آن ها 
گیری  به شکل  منجر  که  می رسند  تفاهماتی  به 
تشکیل  از  بعد  می گردد.  متحده"  گروه  "چهار 
"چهار گروه متحده" آن ها به سراغ داکتر هادی 
می روند.  سازمان  یک  ایجاد  خاطر  به  محمودی 
زنده یاد  که  نیست  میان  در  "ساما"  هنوز طرح 
در  می نماید،  انشعاب  انقالبی"  "گروه  از  مجید 
محفل  هم راه  متحده"  گروه  "چهار  زمان  این 
هادی محمودی به سراغ زنده یاد مجید می روند 
دست  روی  سازمان  یک  برای  را  جلساتی  و 
یک  خورشیدی   13۵8 سرطان   در  می گیرند. 
سه  هر  نمایندگان  توسط  مشترک  کنفرانس 
جناح )جناح تازه اندیشان، جناح هادی محمودی 
و جناح زنده یاد مجید( به خاطر پیش برد بحث 
تشکیل  جناح ها  ایدیولوژیک  اختالفات  روی 
روی  بحث  جای  به  کنفرانس  این  اما  می گردید. 
برای  ایدیولوژیک و تالش  مسایل مورد اختالف 
حل و فصل آن بدون تدارک کافی و نقشۀ قبلی 

دست به تشکیل "ساما" می زند.

    "شیر آهن گر" می گوید که آن ها »در پروسۀ 

تشکل ساما در سال 13۵6 خورشیدی« 
تالش نمودند، اگر این حرف او درست 
است پس چرا در شروع بحثش نیروهای 
سیاسی را »مصاب به بیماری های درونی 
افتراق آور و کرختی زا« می داند و آن ها 
داالن های  و  دهلیز  در  را»فرومانده 
تاریک تاریخ جامعه« می خواند. به این 

بحثش توجه نمایید: 

کودتاي 7 ثور 13۵7 ش  از  »قبل      
چندین  و  گران  سخت  خوابي  تقریبًا 
نیروهاي  بود.  ما  ملت  دامنگیر  ساله 
سیاسي اش فرومانده در دهلیز و داالن 
گیر  پاي  وجامعه  تاریخ،  تاریک  هاي 
آبستني دیرپا و دور از زادني پرآوا. تک 
جوانه هاي روئیده نیز مصاب به بیماري 
کرختي  و  آور  افتراق  دروني  هاي 
سیاسي،  روشن  برنامۀ  فقدان  زا. 
ایدئولوژیک، تشکیالتي و . . . مشخصۀ 
پیشرو  نیروهاي  سیاست  پیچ  این 
فریادهاي  تک  بود.  افغانستان  جامعۀ 
هم  بر  و  درهم  هیاهوي  هم  را  گویا 
خون  عفریت  ناگاه  که  گرفت؛  مي  راه 
را  خونینش  چنگال  ثور  کودتاي  آشام 
نفس  متعفن  تفت  و  کوبید  دروازه  بر 
استعمار فضاي میهن را آگنده ساخت.« 
)قسمت اول ـ صفحه اول ـ تاکیدات از 

ماست(   

سوم  قسمت  در  دیگر  سوی  از  و      
سندش می گوید که: 

و  کار  درنتیجۀ  »درثور 13۵8ش،      
پژوهش پر ارج رفقای مدبر و آگاه این 
علمی  مشی  تدوین  افتخار  به  حوزه، 

انقالبی نایل شدیم«

است  دقیق  کاماًل  ضرب المثل  این 
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از  او  ندارد«.  حافظه  »دروغ گو  که 
روشن  »برنامه  عدم  از  یک طرف 
تشکیالتی«  ایدئولوژیک-  سیاسی- 
به  »مصاب  را  همه  و  می کند  صحبت 
و  دهلیز  »در  که  کرختی«  و  افتراق 
گیر  و جامعه«  تاریخ  تاریک  داالن های 
توصیف  می زنند  وپا  دست  و  مانده 
خود  برای  دیگر  سوی  از  و  کند  می 
 13۵6 سال  از  مبارزاتی  جعلی  تاریخ 
خورشیدی می سازد. "ش. آهن گر" در 
چندین  اش  تحریری  سند  قسمت   18
جای به چنین تقلب کاری و جعل سازی 
تاریخی پرداخته است. ما در هر قسمت 
جعل سازی  و  تقلب کاری  بحث  این 
به  می نماییم.  برمال  را  تاریخی اش 
او در  تاریخی  تقلب کاری و جعل سازی 

گفته های ذیلش توجه نمایید:   

    »...از اسد 13۵7 ش حلقۀ مرکزی 
در  کاری  دوبخش  در  هرات،  محفل 
سدی  تا  شد،  مستقر  کابل  و  هرات 
فرا راه این مأمول پیش نیاید... بخش 
محکم  نظم  ایجاد  درپی  کارهرات 
درونی شد تا ازجانبی درشرایط  ترور 
و اختناق حاکم، ضربه پذیری اش به 
کمترین حد ممکن برسد، و ازسوئی 
و  جمع  و  جذب  به  برآن،  تکیه  با 
محیط،  خوب  نیروهای  انسجام 
روشنفکری  شم  درجاتی  به  که 
که  ای  روشنفکرانه  ازفضای  شان 
ها  گذشته  از  رفقا  همین  کار  اثر  از 
بوده  متاثر  بود،  برمحیط خیمه  زده 
است، بپردازد. چه معتقد بودیم، این 
دوستان نیز، که از تیر سیاستبازان 
رنگارنگ محفوظ مانده اند، قلب پاک 
یکپارچگی همرزمان می  برای  شان 
درین  ریا  وبی  طبیعی  و کشش  تپد 
جهت دارند. با فرا رسیدن زمستان 
پاک  جویباری  ها،  قطره  13۵7ش، 

وبهره مند را به جریان انداختند.

    عرصه های آموزشی شهر هرات، 
کارگری،  محیط  و  پروژه ها  برخی 
دفاتر، شماری از روستاها به نسبت 
هائی زیر پوشش کار قرار گرفتند و 
پای کار به سرباز خانه ها نیز کشیده 

اطراف  دروالیات  شهر،  ازاین  بیرون  شد. 
نیمه  نیمروز، غور و فراه( روابطی  )بادغیس، 
و  وشاخ  یافتند  می  ترکیب  باحرارت  سرد، 
های  گروه  نمایندگان  با  کشیدند.  می  برگ 
دیگر، که سخت از مرکزیت های خود دلزده 
نیز  خواندند،  می  شان  کفایت  بی  و  بودند 
نقد  برای  را  خویش  مشی  و  گشودیم  بابی 
که  آنانی  کردیم.  شان  پیشکش  بررسی  و 
مردمانی آمادۀ حرکت و چشم انتظار تعیین 
ومشعل  نما  قطب  را  ما  مشی  مسیربودند، 
متبارز  های  شخصیت  یافتند،  می  راه  افروز 
رفقا راهم که می شناختند؛ لذا دست وحدت 
مان را فشردند )دلزدگان “اخگر” وعده ای هم 
“سازمان  نام  بعدها  که  دوستانی  از  منشعب 

پیکار” برخود نهادند، به ما پیوستند(.

نیزگسترۀ  دموکراتیک   – ملی  روابط      
به  منجر  که  کرد  می  احتوا  را  چشمگیری 
بندی “شورای جانبازان” شد.)این ها  سرهم 
همه قبل از ایجاد “ساما” است.« )صفحۀ 12 

و 13 سند(

    "شیر آهن گر" مدعی است که از اسد 13۵7 
خورشیدی: 

    »بخش کاری هرات در پی ایجاد نظم محکم 
و  ترور  رژیم  پذیری«  »ضربه  تا  شد«  درونی 

اختناق را »به کم ترین حد ممکن« برساند.   

    ابدا چنین نیست. طوری که ما شاهد و گواه 
روی دادهای هرات در آن زمان بوده ایم، آن ها تا 
اسد 13۵7 از رفت و آمد با "خلقی"ها خالصی 
به  با گل بردن  امیدواری داشتند که  نداشتند و 
کودتاگران و مبارک باد گفتن کودتا به نام انقالب،  
"خلقی"ها آن ها را در بغل می گرفتند. حتی بعد 
پندار  این  به  هم  هنوز  رستاخیز  دست گیری  از 
خام بودند که "خلقی" ها ممکن بعد از تحقیقات 
به رهایی شان اقدام نماید. این پندار خام بود که 
اکثریت رفقای شان را به زندان و اعدام کشاند. 
اگر واقعًا چنین بود چرا "محفل هرات" نتوانست 
"رستاخیز" به غور و ضربه پذیری اش  از رفتن 
نتوانست  "محفل هرات"  نماید؟ چرا  جلوگیری 
قدوس  و  معلم  سلطان  کریم،  پذیری  ضربه  از 
در  نماید؟  جلوگیری  دیگر  فرد  و صدها  کارمند 
سیاسی  نیروهای  را  ضربه  بزرگ ترین  حالی که 
الی   13۵7 اسد  از  بعد  ها  شعله یی  به  منتصب 

جوزای 13۵8 در هرات خوردند. حتی 
قیام  از  بعد  هرات  در  افراد  از  بسیاری 
24 حوت 13۵7 خورشیدی دست گیر و 
سال  در  که  ما  رفقای  گردیدند.  اعدام 
در  "رستاخیز"  با  خورشیدی   13۵7
یک حلقه کار می کردند، او را از رفتن به 
غور منع نمودند، اما او نپذیرفت. برایش 
لیسۀ  شاگردان  حمایت  اگر  که  گفتند 
رژیم  ترا  امروز  همین  نمی بود  جامی 
دست گیر می نمود. این حمایت بی دریغ 
پولیس  که  بود  جامی  لیسه  شاگردان 
خواسته  معذرت  منزلت  درب  از  رژیم 
برگشت ورنه برای دست گیری تو آمده 
برای  مساعد  زمینۀ  غور  به  رفتن  بود. 
"خلقی"ها  و  می باشد  تو  دست گیری 
"رستاخیز"  را می کنند. گرچه  این کار 
متوجه این امر بود که "خلقی"ها او را 
بازداشت می نمایند، اما خوشبین به آن 
این  می کنند.  رهایش  زودی  به  که  بود 
"خوشبینی" نه تنها دامن گیر "محفل 
اکثریت  دامن گیر  بل که  بود،  هرات" 
علت  بود.  شعله یی"  "چپ  نیروهای 
این همه خوش بینی فقدان یک برنامۀ 
مارکسیستی-  روشن  انقالبی  و  علمی 
"محفل  بود.  مائوئیستی  لنینیستی- 
هرات" و بقیه نیروهای قباًل منسوب به 
از  بعد  تقریبًا  نوین  جریان دموکراتیک 
قیام 24 حوت 13۵7 هرات متوجه این 
امر گردیدند که دست گیر شدن توسط 

"خلقی"ها توأم با اعدام است. 

اول سال  ماه  در چند  "رستاخیز"      
و  کم  دست گیری  اش،  از  قبل   ،13۵7
بیش فعال بود. اما ما از "محفل هرات" 
در سال 13۵7 خورشیدی کدام تحرکی 
همین  می داشتند  تحرکی  اگر  ندیدیم. 
رفقای هراتی که اکنون عضویت حزب 
را  افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست 
که  گروهی  به  پیوستن  از  قبل  اند  دارا 
خود  بر  را  پیکار"  "سازمان  نام  بعداً 
نهاد توسط "رستاخیز" در اوایل سال 
13۵7 خورشیدی جذب شده بودند و تا 
زمان رفتن "رستاخیز" به غور جلسات 
طریق  از  چرا  داشتند.  مرتب  آموزشی 
معرفی  هرات"  "محفل  به  رستاخیز 
ادامه  آن ها  با  سیاسی  کار  و  نگردید 
پیدا نکرد؟ این رفقا برای مدت چند ماه 
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بعد از "رستاخیز" حلقات شان را پیش 
"ضابط ضیاء"  توسط  این  که  تا  بردند 
)عقرب  گردیدند  وصل  کابل  حلقه  به 

13۵7خورشیدی(.   

"شیر آهن گر" می گوید که: 

ش،   13۵7 زمستان  رسیدن  »فرا      
قطره ها، جوی باری پاک و بهره مند را به 

جریان انداختند.«

نیش خند  با  انقالبی هرات  نیروهای      
به "شیر آهن گر" می گویند که نه تنها 
"محفل  طرف  از  »جوی باری«  هیچ 
هرات" در »زمستان 13۵7 خورشیدی« 
به راه نیفتاد، بل که آن ها نتوانستند که 
از ضربه پذیری رفقای شان در زمستان 
نمایند.  جلوگیری  خورشیدی   13۵7
که  را  گروپی  نتوانستند  آن ها  حتی 
و  گردیده  تشکیل  "رستاخیز"  توسط 
بین شاگردان  آموزشی شان  با حلقات 
بودند،  نفر  پنجاه  از  بیش  جامی  لیسۀ 
هرات"  "محفل  گاه  هر  نمایند.  جذب 
که  بود  ممکن  غیر  می بود  فعال  واقعا 
رستاخیز حین رفتن به غور روابطش را 

به آن ها معرفی نکند. 

 24 قیام  تا  حتی  هرات"  "محفل      
حوت 13۵7 در مورد رژیم "خلقی"ها 
و  می بردند  سر  به  گمی  سردر  یک  در 
معتقد بودند که رژیم بعد از دست گیری 
و تحقیق، "رستاخیز" و سایر دست گیر 
نبودند  را رها می کند و معتقد  شدگان 
قربان گاه  به  دست گیری  از  پس  که 
به  و  هرات  سیاسی  نیروهای  می روند. 
قیام  از  بعد  هرات"   "محفل  خصوص 
24 حوت سال 13۵7 خورشیدی هرات 
متوجه اشتباه شان شدند. آن ها زمانی 
به این اشتباه پی بردند که تلفات بیش 

از حد و سهم گین بود.

فقط  هرات  حوت   24 از  قبل      
دید  باز  و  دید  برای  "اخگری ها" 
از  تن  یک  داشتند.  زیادی  تالش های 
"اخگری ها" به نام صدیق )قبل از 24 
حوت 13۵7 خورشیدی توسط برادرش 

که خلقی بود بازداشت و اعدام گردید( با افرادی 
ننهاده  خود  بر  را  پیکار  سازمان  نام  هنوز  که 
بودند تماس هایی داشت. همین تماس بود که در 
به تشکیل کمیته  سال 13۵8 خورشیدی منجر 
این  در  گردید.  از چهار سازمان  نظامی متشکل 

مورد بعداً به تفصیل صحبت می نماییم.

"شیر آهن گر" مدعی است که در زمستان      
"اخگر"  13۵7 خورشیدی برخی از »دل زدگان 
نام  بعدها  از دوستانی که  و عده ای هم منشعب 
"سازمان پیکار" برخود نهادند، به ما پیوستند« 
نمی دانیم  چیزی  اخگر«  »دل زدگان  مورد  در  ما 
اما  اند،  پیوسته  هرات"  "محفل  به  چه وقت  که 
در مورد »دل زدگان "سازمان پیکار"« در هرات 
الی هشت  اقلیتی در حدود هفت  باید گفت که 
قرار  "ضابط ضیاء"  آن ها  رأس  در  که  نفر شان 
بعد  یعنی  خورشیدی   13۵8 سرطان  در  داشت 
از ایجاد "ساما" به گروپ "ش. آهن گر" ملحق 
چنان چه  خورشیدی.   13۵7 زمستان  نه  شدند، 
"ضابط ضیاء" در کمیتۀ نظامی به نمایندگی از 

"ساما" حضور داشت.

    توجه نمایید به قسمت دیگری از جعل سازی های 
تاریخی "شیر آهن گر": 

»روابط ملیـ  دموکراتیک نیز گسترۀ چشم گیری 
را احتوا می کرد که منجر به سرهم بندی "شورای 
جان بازان" شد.)این ها همه قبل از ایجاد "ساما" 

است.«

    هدف "شیر آهن گر" از »فرارسیدن زمستان 
و  پاک  جوی بار  »قطره ها،  که   » 13۵7ش، 
بهره مند را به جریان انداختند« همین "شورای 
که  می گوییم  قطع  طور  به  ما  است.  جان بازان" 
نه  خورشیدی   13۵7 سال  در  هرات"  "محفل 
روابط ملی- دموکراتیک گسترده ای جذب نموده 
بود و نه هم "شورای جان بازان" را تشکیل نموده 
"ساما"،  "شورای جان بازان" بعد از ایجاد  بود. 

درسال 13۵9 خورشیدی پا به صحنه می گزارد.

معلم  توسط  ابتدا  جان بازان"  "شورای      
می شود  گذاری  بنیان  هرات  شهر  در  سیدآقا 
آن  زمان  در  سیدآقا  خورشیدی(.   13۵9 )اوایل 
از  بعد  او  ندارد.  "ساما"  با  ارتباطی  هیچ گونه 
ایجاد "شورای جان بازان" به ایران می رود و در 
جریان  به  منسوب  روشن فکران  از  یکی  طیبات 
خواهان  وی  از  و  می بیند  را  نوین  دموکراتیک 

هم کاری در شورای جان بازان می گردد 
نمی گیرد.)این  قرار  پذیرش  مورد  که 
است(  زنده  شاهد  اکنون  همین  فرد 
"شیر  با  در مشهد  و  می رود  او مشهد 
"ساما"  به  و  می گیرد  تماس  آهن گر" 
"شورای  زمان  آن  از  می شود.  جذب 
جان بازان" مربوط به "ساما" می گردد. 

رهبری  تحت  جان بازان"  "شورای      
معلم سیدآقا با روحیۀ ضد اشغال و ضد 
رژیم دست نشاندۀ شان ایجاد می گردد، 
"شیر آهن گر"  ارتباط  اما زمانی که در 
دام  در  رهبرش  با  هم راه   می گیرد  قرار 
تسلیمی و تسلیم طلبی می افتد. "شیر 
ایجاد  موضوع  سندش  در  آهن گر" 
"شورای جان بازان" را نیز جعل نموده 
شاه کاری های  جزء  که  می خواهد  و 

خودش وانمود سازد. 

مدعی  سندش  در  آهن گر"  "شیر      
بعد  جان بازان"  "شورای  که  است 
در  چریکی  جنگ های  افتادن  راه  از 
ما  است.  گردیده  تشکیل  هرات  شهر 
او تاریخ  اما  او را می پذیریم.  این بحث 
چریکی  "جنگ  و  نظامی"  "کمیتۀ 

شهری" را جعل می کند. 

    طوری که بیان داشتیم طراح" کمیتۀ 
"سازمان  و  "اخگر"  ابتدا  نظامی" 
اشتراک  با  کمیته  این  است.  پیکار" 
گردید  پایه گزاری  "ساما"  نمایندۀ 
آن  به  نیز  مردم"  "سازمان  بعداً  که 
مردم"  "سازمان  پیوستن  پیوست. 
 13۵8 جدی  در  نظامی  کمیتۀ  به 
"جنگ های  گرفت.  صورت  خورشیدی 
 13۵8 جدی  از  شهری"  چریکی 
خورشیدی شروع شد و تا اوایل حوت 
نمایندۀ  دست گیری  با  هم زمان  یعنی 
از  بعد  یافت.  ادامه  پیکار"  "سازمان 
پیکار"  "سازمان  نمایندۀ  دست گیری 
کمیته  اصال"  نظامی"،  "کمیتۀ  در 
ادامه دهد   را  کاروپیکار خود  نتوانست 
بعدی  قسمت های  در  هم  پاشید.  از  و 
این موضوع را مفصل تر بررسی خواهیم 

نمود. 
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قسمت پنجم
پنجم  قسمت  در  آهن گر"  "ش.      
سندش قیام 24 حوت 13۵7 خورشیدی 
به  را  مسلحانه  جنگ  تدارک  و  هرات 
بحث گرفته است. طوری که قباًل گفتیم 
دادن  جلوه  وارونه  با  می خواهد  او 
جعلی  مبارزاتی  تاریخ  برایش  حقایق 
درست نماید تا به زعم خودش خود را 
شخصیتی جلوه دهد که نیست. به این 

نقل ِقولش توجه نمایید: 

نیز  ما  در محیط  که  این  اضافۀ  »به      
روشنفکران  تبلیغاتی  های  انگیزه 
با  اخوان  تبلیغات  ازجانبی  و  انقالبی، 
سرانجام  مردم،  ازعقاید  استفاده  سوء 
هرات  وشکوهمند  سرتاسری  قیام  به 
13۵7ش  وچهارحوت  دربیست 
است  عطفی  نقطۀ  که  منجرگردید 

درجنبش انقالبی کشور.

زمین  هریوا  پیکارجوی  جوانان   ...     
شوند  می  درخون  غرق  دسته  دسته 
خود  شهر  برفراز  را  آزادگی  بیرق  تا 
هرات  روز،  درین  نگهدارند....  باال 
شود  اثبات  درآن  تا  شد  گاهی  تجربه 
که:  “خلق و فقط خلق است که تاریخ 
نظارۀ  به  نیز  را  جهان  و  سازد”  می  را 
وخطی  خواند  فرا  آزمون  این  مستقیم 
غریو  زد.  رقم  انسان  برگهنامۀ  گلگون 
که  ساخت  حالی  مردم  ساز  هستی 
چگونه خلقی و ملتی برای آزادی اش، 
به  را  ابرقدرت  یک  مدرن  ملیتاریسم 
سخریه می گیرد و فلسفۀ برتری سالح 
را برانسان، به زباله دان می سپارد و. . 
. وصف این روزگار، کاردشواری است.« 
از  تأکیدات  ـ  سند   1۵ و   14 )صفحۀ 

ماست(

    هدف »ش. آهن گر«، از »انگیزه های 
تبلیغاتی روشن فکران انقالبی«، »محفل 
هرات« است. او می خواهد طوری وانمود 
 13۵7 ثور   7 کودتای  از  بعد  که  سازد 
و  تبلیغ  به  هرات«  »محفل  خورشیدی 
ترویج علیه کودتاچیان پرداخته است. 
جلوه  وارونه  از  دیگر  قسمت  هم  این 
و  هرات«  »محفل  است.  حقایق  دادن 
»گروه انقالبی...« در اوایل کودتا معتقد 

افغانستان«  خلق  دموکراتیک  »حزب  که  بودند 
پیدا  مردم  بین  جای پای  رفرم های شان  با طرح 
می کنند و نباید با آن ها از دِر مخالفت بر خاست. 
یاد  زنده  انقالبی«  »گروه  که  بود  دلیل  همین  به 
مجید را از کار مخفی منع نمود و او را به دروازۀ 
امین  ادارۀ  دروازۀ  به  طریق  آن  از  و  پنجشیری 
هرات«  »محفل  ترتیب  همین  به  فرستاد.  جالد 
این  نداشتند.  شدن  مخفی  به  اعتقادی  هیچ 
محفل، رستاخیز، »ش. آهنگر«، قدوس کارمند، 
با دسته های  را  ماما غالم محمد  و  معلم  سلطان 
گل نزد دست گیر پنج شیری فرستادند تا کودتای 
ننگین هفت ثور را تبریک گویند. طوری که قبال 
بیان گردید آن ها معتقد نبودند که رژیم جالد اوالً 
آن ها را بازداشت نماید چه رسد به اعدام. حینی 
که بازداشت ها شروع شد یعنی بعد از بازداشت 
رستاخیز باز هم کادرهای رهبری »محفل هرات« 
به شمول کریم، قدوس کارمند و سلطان معلم  و 
کریم  حتی  نشدند.  مخفی  آهن  گر"  "ش.  حتی 
بعد از قیام 24 حوت 13۵7 خورشیدی بازداشت 
می شود. »ش. آهن گر« در دوکان ماهی پزی اش 
مصروف دکان داری است. او به دست یکی از افراد 
شاهد  که  نوین،  دموکراتیک  جریان  به  منسوب 
زنده است، از دکان ماهی پزی اش برای »عتیق 
هری« پیام می فرستد که رژیم پشتت می باشد تا 
به شمول  نماید متوجه باش. آن ها  بازداشت  ترا 
»ش. آهن گر« فکر می کردند که بعد از بازداشت 
و تحقیق، رژیم دوباره آن ها را آزاد می کند. علت 
ضربه های مهلک بر پیکر »محفل« همین مفکورۀ 
پوچ و عدم شناخت از دوست و دشمن )جای پا 
طریق  از  خلق«  دموکراتیک  »حزب  نمودن  باز 
بود که حتی دامن گیر  توده ها(  میان  رفرم ها در 
کادرهای بلند پایۀ »محفل هرات« به شمول »ش. 
آهن گر« شده بود. آن ها زمانی متوجه این نواقص 
گردیدند که کار از کار گذشته بود و تعداد زیادی 

از افراد به دام پولیس افتاده بودند. 

    در این راستا فقط نیروهای منسوب به جریان 
هرات  در  مدافعین(  )بخش  نوین  دموکراتیک 
و  افغانستان«  خلق  دموکراتیک  »حزب  علیه 
رفرم های کذایی اش ایستادند و به تبلیغ و ترویج 

پرداختند، نه »محل هرات«.

قیام 24 حوت هرات      »ش. آهن گر« آن  قدر 
عطفی  »نقطۀ  آن را  که  می دهد  جلوه  بزرگ  را 
اما  می کند،  قلم داد  کشور«  انقالبی  جنبش  در 
ما  نمی دهد.  نشان  را  عطف  نقطه  این  هرگز  او 
به قیام 24 حوت مردم هرات احترام قایلیم، به 
همان اندازه که به قیام مردم افغانستان در مقابل 
انگلیس ها، اما آن  را نقطۀ عطف جنبش انقالبی 

کشور نمی دانیم.

    قیام 24 حوت فقط نقطۀ عطفی برای 
آماده شدن اخوان به عنوان نیروی ضد 
امپریالیزم  دست  آلت  و  »کمونیزم« 
برای مقابله با »حزب دموکراتیک خلق 
 24 قیام  هم چنین  بود.  افغانستان« 
حوت نقطۀ عطفی برای »محفل هرات« 
به خاطر تدوین »مشی مستقل ملی« و 
و  آمد  بر  با  ملی«  مستقل  »ایدیولوژی 
پوشش اسالمی یعنی جمهوری اسالمی 
عطفی  نقطۀ  نه  بود،  اسالمی  انقالب  و 

برای جنبش انقالبی کشور. 

    »ش. آهن گر« می نویسد: 

    »غریوهستی ساز مردم حالی ساخت 
آزادی  برای  ملتی  و  خلقی  چگونه  که 
ابرقدرت  یک  مدرن  ملیتاریسم  اش، 
را به سخریه می گیرد و فلسفۀ برتری 
می  دان  زباله  به  برانسان،  را  سالح 

سپارد«  

این گفته درست است که قیام 24      
حوت »فلسفه برتری سالح را بر انسان، 
مسئله  این  سپرد.  تاریخ«  زباله دان  به 
و  نموده  بیان  صراحت  با  مارکس  را 
به  و  بود  آن  بارز  نمونۀ  پاریس  کمون 
رهبری  تحت  توده ها  قیام  آن  تعقیب 
انقالب  و  بلشویک  کمونیست  حزب 
خلق  جنگ  چنین  هم  و  اکتوبر   1917
در چین تحت رهبری حزب کمونیست 
رژیم  و  جاپان  اشغال گران  علیه  چین 
ارتجاعی چانکایشیک و پیروزی انقالب 
1949 در چین و نبرد ویت کانگ ها علیه 
امپریالیزم فرانسه و امریکا این فلسفه 
را به زباله دان تاریخ سپرد. مارکسیست 
برتری  مائوئیست ها  ـ  لنینیست  ـ 
سالح بر انسان را قبول ندارند. به همین 
توده ها جنگ  نیروی  به  که  دلیل است 
کمونیست  رهبری حزب  را تحت  خلق 
)مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست( 
و  می نمایند  راه اندازی  مستقل  طور  به 

پیش می برند. 

نموده  ثابت  روشنی  به  تجربه  اما      
حرف  این  آهن گر«  »ش.  که  است 
اغفال  برای  آن هم  و  لفظ  در  فقط  را 
زیرا  عمل.  در  نه  دارد،  قبول  جوانان 
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هم  زده  پا  پشت   گفته  این  به  او  عماًل 
فرود  تعظیم  سر  بنیادگرایان  درگاه  به 
جمعیت العلماء  رهبری  تحت  و  آورد 
و  نمود  حرکت  اسالمی  انقالب  حرکت 
هم سر به آستان سوسیال امپریالیزم و 
رژیم دست نشانده اش سایید و جبهات 
هرات را به آن ها تسلیم نمود. او تسلیم 
این طور  می خواهد  را  طلبی هایش 

وانمود سازد:

“بازکردن  ای،  کارجبهه  اولیۀ  »...هدف 
درجبهه”  روشنفکران  برای  پایی  جای 
سازی  جبهه  )چون  گردید  تعیین 
که  حالی  در  نبود(.  ما  درتوان 
قبیل  از  مادی،  امکان  کوچک ترین 
پول و یا سالح دردست نداشتیم، برای 
چند،  زوایائی  از  جبهه،  راه  کردِن  باز 
از  باید  کسانی  شدیم.  کار  به  دست 
می  استفاده  خود  خویشاوندی  روابط 

کردند،...« )صفحۀ 16 سند( 

این بحث به معنای عدم اعتماد به نیروی 
توده ها و اعتقاد به )فلسفۀ برتری سالح 
باور  این  به  او  هرگاه  است.  انسان«  بر 
مردم  ساز  »غریوهستی  که  می بود 
حالی ساخت که چگونه خلقی و ملتی 
مدرن  ملیتاریسم  اش،  آزادی  برای 
ابرقدرت را به سخریه می گیرد و  یک 
فلسفۀ برتری سالح را برانسان، به زباله 
از »زوایای چند«  تن  دان می سپارد« 
به تسلیم طلبی طبقاتی و ملی نمی داد. 
برای یک بار دیگر سوال می کنیم، آیا در 
بهانۀ  به  شرایط کنونی کسی حق دارد 
ما  توان  در  جبهه سازی  »چون  این که 
نیست و از کوچک ترین امکانات مادی 
)پول و سالح( برخواردار نیستیم« برای 
و  )پول  امکانات مادی  به دست آوردن 
پناه  اشغال گران  یا  و  طالب  به  سالح( 
و  طبقاتی  تسلیم طلبی  به  تن  و   برده 
ملی بدهد؟ جواب کاماًل منفی است. از 
این که »ساما« بعد از اشغال افغانستان 
به  امپریالیست  اشغال گران  توسط 
نمود  تالش  امریکا  امپریالیزم  رهبری 
عدلیه  وزارت  در  را  خویش  حزب  تا 
مشخص  نماید،  راجستر  پوشالی  رژیم 
اعتقادات  تمام  به  که  آنست  کنندۀ 
برای  و  زده  پشت  پا  مائوئیستی 
خویش  ملی«  مستقل  »مشی  اشاعۀ 
تسلیم طلبی ملی را ترجیح داده است. 

رهبری  به  امپریالیست  اشغال گران  که  حینی 
به  را  افغانستان  امریکا  اشغال گر  امپریالیزم 
یک  عنوان  به  طالبان  و  درآوردند  خود  اشغال 
گردید،  متبارز  ارتجاعی  مقاومت کنندۀ  نیروی 
طالبان یک جنگ  عنوان »جنگ  مقاله ای تحت 
عقاب  سوم  شمارۀ  در  نیست«  ملی  مقاومت 
ارگان نشراتی« سازمان مارکسیست ـ لنینیست  
را  تضادها  مقاله  آن  رسید.  نشر  به  افغانستان« 
باهم خلط نموده بود و ارتجاع و امپریالیزم را به 
»چون  بود:  نموده  قلم داد  عمده  دشمن  عنوان 
در جنگ  نباید  نیستیم  قابل محاسبه  نیروی  ما 

شرکت کنیم.« 

آن  افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست      حزب 
سوم  دور  جاویِد  شعلۀ   28 شمارۀ  در  مقاله  را 
و  فروبست  دم  مقاله  نویسندۀ  کشید.  نقد  به 
این که  جای  به  ماه  چندین  از  بعد  نگفت.  هیچ 
مبارزۀ  به  جاوید  شعلۀ   28 شمارۀ  نقد  بارۀ  در 
ایدیولوژیک ـ سیاسی بپردازد، آن مقاله را فقط 
با کمی تغییر آن هم تغییر در عنوان زیر نام«آیا 
است؟«  ملی  مقاومت  جنگ  یک  طالبان  جنگ 
در »سایت افغانستان آزاد« به نام »ش. آهن گر« 
منتشر نمود که در شمارۀ سیزدهم شعلۀ جاوید 
دور چهارم مورد انتقاد قرار گرفت. اما نویسندۀ 
مقاله به هیچ عنوان از مقاله اش دفاع نکرد و کاًل 
این  کامل  صراحت  با  ما  نمود.  اختیار  خاموشی 
سؤال را مطرح نمودیـم کـه " ش ـ آهـن گـر 
لنینیست  ـ  مارکسیست  سـازمـان   " بـا   "
افغانستان " است یا با " ساما " و یا با "ادامه 
دهندگان "ساما" و یا این که فرد مستقلی است؟ 

    این "آقا" گاهی از این دفاع می کند و گاهی از 
آن و زمانی کاماًل مستقالنه و کاماًل علنی حرکت 
عنصر  یک  شیوۀ  مبارزاتی  شیوۀ  این  کند.  می 
را  تشکیالتی  اصول  مبارزین  زیرا  نیست.  مبارز 
مراعات می نمایند و به اصول و قوانین تشکیالتی 
غیر  برخوردهای  این چنین  می باشند.  پابند 
انارشیزم  معنی  به  تشکیالتی  ضد  و  تشکیالتی 
مطلق و عدم پابندی به اصول تشکیالتی است. 

"ش. آهن گر" در زمان حاکمیت کودتاگران      
افغانستان  اشغال  زمان  در  و سپس  ثوری  هفت 
این که  بهانۀ  به  سوسیال امپریالیزم  توسط 
به  تن  نیست«  ما  توان  در  سازی  جبهه  »چون 
تسلیم طلبی  آن  و  داد  طبقاتی  تسلیم طلبی 
طبقاتی به تسلیم طلبی ملی نیز منجر گردید. اما 
در زمان اشغال افغانستان توسط امپریالیست های 
اشغال گر به رهبری امپریالیزم اشغال گر امریکایی 

قابل  نیروی  »چون  این که:  بهانۀ  به 
محاسبه نیستیم نباید در جنگ شرکت 
داده،  ملی  تسلیم طلبی  به  تن  کنیم« 
ساخت،  را  خود  شدۀ  راجستر  حزب 
و عقاید  افکار  این  تکامل  و  برای رشد 
دموکراسی  الگوی  افغانستان  کتاب" 
به رشته تحریر در آورد  را  امریکایی" 
گرفت.  پیش  در  پارلمانتاریزم  راه  و 
دو  این  در  می تواند  خوبی  به  خواننده 
ایدیولوژیک  عمیق  انحراف  دو  دوره، 

"ش. آهن گر" را بیابد.

    سند تحریری کنونی »ش. آهن گر« 
تا  او  که  آنست  بیان گر  خوبی  به 
گذشتۀ  با  را  پیوندش  نتوانسته  کنون 
تسلیم طلبانه اش قطع نماید. او به جای 
این که این سوال را مطرح نماید که چرا 
جنگ مقاومت علیه سوسیال امپریالیزم 
برای "چپ شعله یی" افغانستان نتایج 
برای  به وجود آورد؟ و  را  فاجعه آمیزی 
جواب دهی به این سؤال به طور دقیق و 
روشن به تجزیه و تحلیل علت و یا علل 
جنگ  در  شعله یی"  "چپ  شکست 
امپریالیزم  سوسیال  علیه  مقاومت 
نشانده اش  دست  رژیم  و  "شوروی" 
بیان  آن را  منفی  جنبه های  و  بپردازد 
نماید. اما او به جای آن، در حقیقت به 
تقدیس نتایج فاجعه آمیز پرداخته و از 
تز اسالمیستی خویش به دفاع پرداخته 

است. 

    نویسندۀ انقالبی زمانی که دست به قلم 
می برد و می خواهد گذشته را به تصویر 
بکشد تمام جوانب منفی و مثبت را به 
طور علمی تجزیه و تحلیل نموده و به 
خواننده ارائه می کند. اما"ش. آهن گر" 
انقالبی را از دست داده  چون خصیصۀ 
جنگ  منفی  جنبه های  تنها  نه  است 
امپریالیزم  سوسیال  علیه  مقاومت 
"شوروی " و رژیم دست نشانده اش را 
نقد نمی کند، بل که به طور واضح از آن 

دفاع نموده و آن را تبرئه می نماید. 

    هرگاه ما نتوانیم علل شکست خود 
اشغال گران  علیه  مقاومت  جنگ  در  را 
سوسیال امپریالیست و رژیم مزدورشان 
و  نماییم  تحلیل  و  تجزیه  درستی  به 
تبلیغی  کار  با  را  تحلیل  و  تجزیه  این 
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می توانیم  نه  سازیم،  هم راه  ترویجی  و 
دانش تجربی و انقالبی خود را به صورت 
نه   و  نماییم  جمع بندی  اصولی  و  دقیق 
توان طرح  و پیش برد خط انقالبی را در 

آینده داریم. 

    تجزیه و تحلیل علمی از جنگ مقاومت 
سوسیال امپریالیست  اشغال گران  علیه 
از  مزدورشان  و  دست نشانده  رژیم  و 
اشغال گران  سرشت  و  ماهیت  سو  یک 
دست نشاندۀ  رژیم  و  امپریالیست 
می سازد  روشن  توده ها  برای  را  کنونی 
نیروهای  برای  دیگر  سوی  از  و 
برای  تا  می دهد  را  امکان  این  انقالبی 
امر  در  شان  آیندۀ  مبارزات  پیش برد 
اشتباه  و  توهم  دچار  سازمان دهی 
تحلیل علل شکست  و  تجزیه  نگردند. 
سوسیال  علیه  مقاومت  جنگ  در  ما 
امپریالیزم به ترین درس و تمرین برای 
آینده  مبارزات  مشی  و  خط  تعیین 
از  تسلیم طلبان  متأسفانه  بود.  خواهد 
جنگ  در  شعله یی"  "چپ  شکست 
مقاومت علیه سوسیال امپریالیزم هیچ 
بل که همان شیوۀ  نگرفته  درس عبرت 

تسلیم طلبانه را اختیار نموده اند.

ـ  لنینیست  ـ  مارکسیست  وظیفۀ      
این  کنونی  شرایط  در  مائوئیست ها 
به  است که هر چه بیش تر و فشرده تر 
بسیج  جهت  انقالبی  ترویج  و  تبلبیغ 
مخالف  که  نیروهاای  تمامی  و  توده ها 
تدارک  هم چنین  و  اند  کشور  اشغال 
مقاومت  پیش برد جنگ  و  برپایی  برای 
و  طرد  برای  انقالبی  و  مردمی  ملی 
اخراج  قوای اشغال گر و سرنگونی رژیم 

دست  نشانده شان بپردازند.

     به بحث دیگر »ش. آهن گر« توجه 
نمایید:   

کمر  به  تیر  وهفت  بزدل  صفتان  »روبه 
ومسلسل به دوش تانک نشین را چون 
گرفته،  آتش  را  ُدمش  که  فراری  موش 
دولتی  های  ارگان  تپاند،  ها  سوراخ  به 
یکی پس از دیگری مسخر و حکمروایی 
رژیم مطلقًا نفی شد؛ که متاسفانه آنچه 
ناموس  تاطبق  بشود،  جایگزین  باید 

تکامل با تکیه برآن حرکت بعدی صورت پذیرد، 
وجود نداشت. ولذاست که لومپنیزم ازآن سرمی 
نقش می  برآن  اخوان  اهریمنی  ونیروهای  کشد 

زنند و برگردۀ ملت می لمند.

اخوان(  و  طریق)لومپنیزم  ازین   استعمارغرب 
برجهت دهی جنبش به نفع خویش می کوشد، 
و روس در دامن زدن به آتش افتراق و بی نظمی 
)روشنفکران(  دیگران  ولی  بندد.  می  کمر  اش 
احساس  و  خوردند  تکان  آن  از  ای  ضربه  نیزبا 
و  جـنـگ  روحـیـۀ  کـردنـد.  مـی  خجلت 
چریک شدن درآن ها حلول کرد و با پوتانسیلی 

باالتر شتابگیرشدند.

مدون خویش  برمبنای مشی  ماهم  میان،  درین 
شتابگیرجنبش  کاروان  تاهمراه  شدیم  برآن 
با  و  درآمیزیم  ها  توده  توفندۀ  موج  به  خلق، 
نثارخون ناچیز خود، پیوند و صداقت مان را، به 
راهی که برگزیده ایم، به اثبات رسانیم؛ وآن جا، 
یابیم، ما را به جلوداری  وآن گاه که شایستگی 
و  رهنورد  و چون درعمل  قافله خواهند خواند؛ 
قافله ساالرشایان توجه شویم، به حق راه را به 
دهی خواهیم برد و رهسپاران دیگر نیز رهروان 

راه گشودۀ مان می گردند« )صفحۀ 1۵ سند( 

    »ش. آهن گر« از یک سو می گوید که قیام 24 
کشور  انقالبی«  جنبش  در  عطفی  »نقطۀ  حوت 

است و از سوی دیگر می گوید که:

    »متاسفانه آن چه باید جای گزین شود... وجود 
و  می آورد...  در  سر  آن  از  لومپنیزم  و  نداشت 
خود  نفع  به  آن را  طریق  این  از  غرب  استعمار 

سمت و سو می دهد.« در ادامه می گوید که: 

بر آن  بر مبنای مشی مدون خویش      »ما هم 
تا هم راه کاروان شتاب گیر جنبش خلق،  شدیم 

به موج توفنده توده ها در آمیزیم.« 

    این تناقض گویی ها بیان کنندۀ آنست که »ش. 
آهن گر« با محفلش به لومپینیزم روی آوردند و 
در جهت تأمین منافع »استعمار غرب« با مشی 
در  توده ها«  توفندۀ  »موج  با  شان  اسالمیستی 

آمیختند.

پاکیزه نگاه  برای      »ش. آهن گر« نمی داند که 

داشتن جنبش توده ها از هر گونه عیب 
با هرگونه  از امتزاج  باید آن را  و نقص 
و  داشته  نگاه  دور  ارتجاعی  تشکل 
صورت  مستقل  سازمان  برای  تالش 

گیرد. لنین می گوید: 

    »نویسنده فراموش کرده است که در 
همان قطع نامۀ کنگره سوم اوالً »منقح 
دموکراتیک  انقالبی  مضمون  ساختن 
جنبش دهقانان از هر گونه مخلوط های 
از  ثانیًا  و  می شود  صحبت  ارتجاعی« 
لزوم ایجاد »سازمان مستقل پرولتاریای 
روستا در هر مورد و در هر شرایطی«، 
مخلوط های  ما.  دستورهای  اینست 
جنبش های  در  همیشه  ارتجاعی 
از  ما  و  داشت  خواهد  وجود  دهقانان 
می کنیم  اعالم جنگ  آن  بر ضد  پیش 
بین  طبقاتی  ناپذیر  آشتی  تضاد   .
دهقانی  بورژوازی  و  روستا  پرولتاریای 
امریست اجتناب ناپذیر و ما از پیش آن 
را آشکار می نمائیم و توضیح می دهیم 
و بر روی این زمینه برای مبارزه آماده 
 . آثار  مجموع  ـ  )لنین  می شویم.« 
سوسیال  روش  جلد-  یک  در  مقاالت 
دهقانان  جنبش  به  نسبت  دموکراسی 
ـ صفحۀ 292ـ تأکیدات از لنین است( 

    البته پیاده نمودن این دستور وظیفۀ 
ـ  لنینیست  ـ  مارکسیست  اساسی 
نه وظیفۀ منحرفینی  مائوئیست هاست 
و  آمد  بر  با  را   پرولتری  »مشی  که 

پوشش اسالمی« منطبق سازد.

 جنگ افغانستان به خوبی بیان گر این 
مدعا است که هم راهی »محفل هرات« 
با  عام  به طور  و »ساما«  به طور خاص 
مخلوط نمودن جنبش توده ها با احزاب 
ارتجاعی»به جهت دهی جنبش به نفع« 
منافع  نه  شد،  تمام  غرب  امپریالیزم 
»ش.  افغانستان.  ستم دیدۀ  توده های 
جنبه های  این  این که  جای  آهن گر« 
ارزیابی  به  سال   41 از  بعد  را  منفی 
می نماید  تالش  بکشد  نقد  به  و  بگیرد 
تا آن را تقدیس نموده و خود و شرکاء 
را از تسلیم طلبی ملی و طبقاتی تبرئه 
دو  به  را  آفتاب  تا  دارد  تالش  او  کند. 

انگشت پنهان سازد.  
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از  غرب«  »استعمار  شک  بدون      
استفاده  لومپنیزم  و  بنیاد گرایی 
خویش  منافع  حسب  آن را  و  نمود 
از  اعظمی  استفادۀ  و  انداخت  کار  به 
همان  غرب«  »استعمار  نمود.  آن ها 
رهبری  تحت  لومپنیزم  از  که  طوری 
همان  به  نمود  استفاده  بنیادگرایان 
لومپنیزم  و  هرات«  »محفل  از  قسم 
در جهت  نیز  محفل  این  رهبری  تحت 
نمود.  استفاده  خویش  منافع  تأمین 
علیه  ساله  چهارده  تقریبًا  جنگ 
سوسیال امپریالیزم اشغال گر«شوروی« 
آن  بیان گر  اش  دست نشانده  رژیم  و 
است که این جنگ فقط و فقط منافع 
امپریالیزم غرب و باند اخوان را تأمین 
زحمت کش  توده های  منافع  نه  نمود 

افغانستان را. 

باید دانست که      در این قسمت اوالً 
و  لومپنیزم چیست؟   و  لومپن کیست 
هرات«  »محفل  مدون  مشی  آیا  ثانیًا 
ادعا  آهن گر«  »ش.  که  طوری  همان 
انقالبی«  و  علمی  یک»مشی  می کند 

است یا خیر؟

بحث  به  جداگانه  را  یک  هر  اینک   
می گیریم.   

1 ـ لومپن کیست و لومپنیزم 
چیست؟

    لومپن کسیست که به تمام ارزش ها، 
پشت پامی زند.  اعتقاداتش  و  باورها 
لومپن  مائوئیستی  و  سیاسی  نظر  از 
کسیست که نسبت به ارزش های علمی 
ـ  لنینیزم  ـ  مارکسیزم  پذیرفته شدۀ 
و  بی حرمتی  جهان  سطح  در  مائوئیزم 
بی اعتنایی نشان داده و به آن ارزش ها 

بی باور می گردد.

ارزش ها،  مرگ  یعنی  لومپنیزم      
ارزشهای  تمامی  به  پشت پازدن  یعنی 
مبارزاتی و تاریخی جنبش کمونیستی 
به  نسبت  بی حرمتی  و  بین المللی 
یعنی  لومپنیزم  آن؛  بزرگ  رهبران 
مارکسیزم  اصطالحات  به  بی باوری 

ساختن  جای گزین  و  مائوئیزم  ـ  لنینیزم  ـ 
ـ  لنینیستی  ـ  مارکسیستی  اصطالحات 
مائوئستی به اصطالحات و کلمات بومی و محلی. 
این لومپنیزم امروز به صورت بسیار و روشن از 
طرف "ساما" دامن زده می شود و در گذشته نیز 

چنین بوده است.

    مانیفیست به صراحت اعالم می دارد: 

    »کمونیست ها عار دارند که مقاصد و نظریات 
اعالم  آشکارا  آن ها  سازند.  پنهان  را  خویش 
واژگون ساختن همۀ  از طریق  تنها  می کنند که 
هدف های  به  وصول  جبر  راه  از  اجتماعی  نظام 
شان میسراست. بگذار طبقات حاکمه در مقابل 
در  پرولتاریا  بلرزند.  برخود  کمونیستی  انقالب 
این میان چیزی جز زنجیرهای خود را از دست 
نمی دهند؛ ولی جهانی را به دست خواهند آورد.«

     بیان صریح و آشکار مقاصد و نظریات، یک 
است.  کمونیستی  ایدیولوژی  اساسی  خصلت 
تاریخ به خوبی گواه آنست که تا کنون به جز از 
لنینیست ها  ـ  مارکسیست  )امروز  کمونیست ها 
اجتماعی  مسلک  هیچ  پیروان  مائوئیست ها(  ـ 
نبوده  برخوردار  صراحت  از  حد  این  تا  دیگر 
شمول  به  سیاسی  ایدئولوژی های  تمامی  اند. 
رهایی"  "سازمان  و  "ساما"  هرات"،  "محفل 
در خدمت منافع طبقاتی خاصی قرار دارند ولی 
نمی کنند که در خدمت  اعالم  ازین ها  هیچ یک 
طبقۀ استثمارگر قرار دارند. اما کمونیزم صریحًا 
بیان می دارد که در خدمت طبقۀ پرولتاریا قرار 
دارد و از منافع پرولتاریا دفاع می نماید. به این 
برای  اهداف  بیان  صورت صراحت و صداقت در 
اخالقی   - ایدیولوژیک  اصل  یک  کمونیست ها 
در  توطئه گری  به  کمونیست ها  که  زیرا  است 
اصل  این  به  که  کسانی  ندارند.  باور  سیاست 
اساسی مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی 
بل که  نیستند،  کمونیست  تنها  نه  ندارند  باور 
و  انقالب  نام  زیر  که  هستند  بی مسلکی  افراد 
انقالبی به لومپنیزم گرائیده و لومپنیزم را دامن 

می زنند. 

تشکالتی  و  گروه ها  محافل،  اشخاص،  وقتی      
یافت شوند که لفظًا و شفاهًا کمونیزم را بپذیرند، 
خویش  نظرات  و  مقاصد  صریح  بیان  از  اما 
صرف نظر نمایند و آن را در لفافۀ کلمات محلی و 
بومی بپیچند، بدین معناست که تا سرحد قبول 
توطئه گری های  با  و  می یابند  تنزل  توطئه گری 

جایی  چوکات  این  در  قبلی  سیاسی 
که  کاری  می یابند.  شدن  مستور  برای 
"ش. آهن گر" و شرکاء تا کنون به آن 

پرداخته اند.

چه گونه  که  شاهدیم  خوبی  به  ما      
"ش. آهن گر" و شرکاء با طرح "مشی 
مستقل ملی" و "اندیشۀ مستقل ملی" 
اصطالحات  انحرافی  بسیار  صورت  به 
سوسیالیزم علمی را به دور انداختند و 
با جای گزین نمودن کلمات نارسا، ناقص 
به  آن ها  جای  به  عامیانه  غیردقیق  و 
نام کلمات معادل لومپنیزم را در درون 
هنوز  تا  که  زدند  دامن  انقالبی  جنبش 
لومپنیزم  این  از  کشور  انقالبی  جنبش 

رنج می برد. 

    "ش. آهن گر " مدت های مدید زیر 
به  و  نموده  حرکت  لومپنیزم  این  لوای 
را  لومپنیزم   این  مسئولیتش  اندازۀ 
جای  به  وی  است.  داده  برگ  و  شاخ 
آن  و  کشور  انقالبی  جنبش  از  که  این 
رفقایش که در این مسیر تحت رهبری 
او امثال او خون شان را ریختند پوزش 
بطلبد و قول صادقانه بدهد که من بعد با 
این لومپنیزم به مبارزه برمی خیزد و در 
عمل هم آن را به اثبات می رساند، بدون 
به  لومپنیزم  این  از  شرمی  هیچ گونه 
دفاع برخاسته و می خواهد آن را تبرئه 

کند.   

    2 ـ مشی تدوین شده توسط 
"محفل هرات":

    طبق گفتۀ »ش. آهن گر« این »مشی« 
شده  تدوین  خورشیدی   13۵8 ثور  در 
نه قبل از 24 حوت 13۵7 خورشیدی: 

به این جمله توجه کنید: 

و  کار  نتیجۀ  در  »درثور 13۵8ش،      
پژوهش پر ارج رفقای مدبر و آگاه این 
علمی  مشی  تدوین  افتخار  به  حوزه، 

انقالبی نایل شدیم«

صحبت  قباًل  مشی  این  روی  ما      
در  مختصر  طور  به  فقط  فعاًل  نمودیم. 
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قبال  که:  می نماییم  صحبت  مورد  این 
هم گفتیم که مشی تدوین شده توسط 
»محفل هرات« نه علمی است و نه هم 
است  انقالبی  بل که مشی ضد  انقالبی، 
که در خدمت تأمین منافع »استعمار 
اشغال گران  چنین  هم  و   » غرب 
 " ی و ر شو " لیست یا مپر ل ا سیا سو
در خدمت  اکنون  همین  و  گرفته  قرار 
رهبری  به  امپریالیست  اشغال گران 

امپریالیزم اشغال گر امریکا قرار دارد.

     در واقع »ساما« و »سازمان رهایی« 
نزدیک  باهم  ایدیولوژیک  لحاظ  از 
سازمان  دو  هر  عمل کرد  و  هستند 
این  بین  که  داده  نشان  وضوح  به  نیز 
زیادی  وهم نوایی  هم خوانی  دوسازمان 
سازمان  هردو  مشی  است.  موجود 
مبتنی بر برآمد و پوشش اسالمی است 
جمهوری  خواست  سازمان  دو  هر  و 
اسالمی را برنامه یی ساخته اند و عماْل 
مقاومت  جنگ  طول  در  مسیر  این  در 
علیه سوسیال امپریالیزم گام بر داشته 
انقالب  از  تنها  نه  طریق  این  از  و  اند 
اند،  گرفته  فاصله  نوین  دموکراتیک 
بل که مانند نیروهای مذهبی در تخاصم 
منافع  به  عماْل  و  گرفته  قرار  آن  با 
اند.  نموده  پشت  انقالب  و  پرولتاریا 
تیوری  پذیرش  با  سازمان  دو  هر  ثانیْا 
در  و  نموده  وداع  انقالب  با  جهان  سه 
افتاده  جهانی  سه  رویزیونیزم  لجن زار 
سال  خزان  در  انقالبی..."  "گروه  اند. 
را پذیرفت و سپس  این تیوری   13۵7
رسمیت  آن  به  رهایی"  "مشعل  در 
بخشید، در "مشعل رهایی" درج نمود 
و خود را "سازمان رهایی افغانستان" 
تیوری  شرکاء"  و  رهبر  "قیوم  خواند. 
سه جهان را در خزان سال 1362 بعد 
بر  رویزیونیست های  با  یافتن  پیوند  از 
سر قدرت در چین پذیرفتند و همین 
در  انشعاب  دالیل  از  یکی  موضوع 

"ساما" در همان سال گردید. 

    »سازمان رهایی« حد اقل با گسست 
قرار  نقد  مورد  را  گذشته اش  ناقص، 
داده است، اما »ساما« نه تنها تا کنون 
علیه  کلمه  یک  که  نگردیده  حاضر 
دیدگاه  از  خود  انحرافی  گذشتۀ  این 
به  بل که  بنویسد،  یا  و  بگوید  انتقادی 
سال   41 از  بعد  که  می بینیم  وضوح 

انحرافی  این گذشتۀ  به تقدیس  »ش. آهن گر« 
پرداخته است.

با  آهن گر«  »ش.  اسف بار  وضعیت  این  با       
تمام تالش دارد که »مشی اسالمیستی«  اصرار 
علمی  را»مشی  خویش  انقالبی  ضد  و  ارتجاعی 
انقالبی بخواند. در  انقالبی« جا بزند و خود را  و 
خورشیدی   13۵1 سال  در  رفقایش  او  که  حالی 
و  مترقی  جوانان  سازمان  از  انشعاب  از  )بعد 
انقالبی  و  انقالب  از  نوین(  دموکراتیک  جریان 
عمیق  انحراف  دچار  حال  تا  و  بریدند  بودن 

ایدیولوژیک سیاسی هستند.

را  آهن گر"  "ش.  دیگر  تاریخی  جعل  حال      
آهن گر«  »ش.  گفتۀ  این  به  می کنیم،  بررسی 

توجه نمایید: 

در تشکیل  را  گام عملی  نخستین  »باالخره      
کمیتۀ نظامی در شهرهرات، با شرکت یکی دونفر 
متمایل به “اخگری ها” و کسانی مسما به “ستمی 
ها” برداشته ایم )اسد 13۵8 ش(  که وقتی پای 
ما  خود  و  کردند  مان  ترک  آمد،  میان  به  عمل 
کارش را به پیش بردیم؛ تکاملش “چریک های 

شهری حق پرست افغانستان” شد.

    باالخره با جذب بقایای اخگری ها، بخش هرات 
موفق می شود چند نفری را با امکانات ناچیز به 

شرق شهر هرات بفرستد )میزان 13۵8ش(.

کند،  می  فراوان  تالش های  نیز  ایران  بخش      
کمیته  از  استفاده  تا  مستقل،  رفتن  طرح  از 
از  شود  می  موفق  بااالخره  ها.  تنظیم  های 
حرکت  علمای  “جمعیت  نام  به  دفتری  طریق 
روحانی  یک  توسط  را  آن  واقع  در  که  انقالب”، 
ازیک  استفاده  با  و  کند،  می  تصرف  ما  با  آشنا 
بزن بهادرمشهور، که همه “مجاهدین” درجذب 
زندان  درمبارزات درون  )او  کردند  او تالش می 
ولید  رفیق  به  کابل  دهمزنگ  درزندان  رژیم،  با 
و  )ولید  را  رفیق  دو  بود(،  شده  آشنا  و  جذب 
که  )میزان 13۵8ش(؛  بفرستد  به جبهه  نیزک( 
همین جبهه هستۀ کار نظامی ما می شود و بدین 
دیدیم.«  تدارک  را  جنگ  در  شرکت  ما  نحو، 

)صفحۀ 16 و 17 سند ـ تأکیدات از ماست(

است.  واقعی  غیر  و  جعلی  پا  سرتا  گفته  این 
آقای "ش. آهن گر" عالوه بر این که نمی خواهد 

انحرافات عمیق ایدیولوژیک ـ سیاسی 
خود و شرکاء را بررسی و انتقاد نماید، 
این  دادن  جلوه  موجه  برای  بل که 
متوسل  نیز  کاری  جعل  به  انحرافات 

می شود.

اسد  در  که  می گوید  آهن گر"  "ش. 
گام  »نخستین  خورشیدی   13۵8
نظامی  کمیتۀ  تشکیل  در  را  عملی 
نفر  دو  یکی  شرکت  با  شهرهرات،  در 
متمایل به “اخگری ها” و کسانی مسما 

به “ستمی ها” برداشته ایم«

اول  ندارد.  صحت  اصاًل  حرف  این      
این که موجد »هستۀ کار نظامی در شهر 
هرات«، »ش. آهن گر« و محفلش نبوده، 
اخگر  سازمان  و  پیکار  سازمان  بل که 
بوده اند. ثانیًا تشکیل کمیته نه در اسد 
فصل  اواخر  بل که  خورشیدی،   13۵8
خورشیدی   13۵8 قوس  یعنی  خزان 
بوده است. در ابتدا نظر به شناختی که 
و سازمان  پیکار  نمایندۀ سازمان  میان 
پیرامون  بحث  داشت،  وجود  اخگر 
مشترک  عمل  و  تیوریکی  کارهای 
صورت گرفت. بعداً این جلسه سه نفری 
 شد، یعنی توسط نمایندۀ سازمان پیکار 
موضوع به سمع »ضابط ضیاء« )در آن  
از  نمایندگی  به  ضیاء«  »ضابط  زمان 
به  نه  می یابد  در جلسه حضور  »ساما« 
رسانده  هرات«(  »محفل  از  نمایندگی 
می شود که بعداً اعالن آمادگی می نماید 
و از آن به بعد جلسه سه نفره می گردد. 

چهار  چه گونه  کمیته  این  که  این    
و  کیست  چهارم  نفر  و  می گردد  نفری 
هرات  شهر  در  چریکی  جنگ  چه گونه 
راه می افتد در قسمت هفتم این نوشته 

بیش تر خواهیم شگافت.

که:  می گوید  آهن گر”  “ش.  این که 
ترک  آمد،  میان  به  عمل  پای  »وقتی 
مان کردند و خود ما کارش را به پیش 
بـردیـم؛ تـکامـلـش “چـریـک های 
شد«  افغانستان”  پرست  حق  شهری 
در  و  »ساما«  این  است.  محض  دروغ 
میدان  که  بود  آهن گر«  »ش.  آن  رأس 
به  که  وظیفه ای  و  نمودند  رها  را  عمل 
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ناتمام  بود  شده  گذاشته  شان  دوش 
و  آهن گر«  »ش.  دیگران.  نه  گذاشتند 
ایجاد  به  نقشی  هیچ  هرات«  »محفل 
»چریک های حق پرست« نداشتند. ما 
به آقای »ش. آهن گر« توصیه می کنیم 
خود  از  انتقاد  و  حقایق  بیان  با  که 
اعتماد  قابل  به یک شخصیت  می توان 
تکامل نمود نه با جعل حقایق. لنین در 

»چپ روی در کمونیزم« می نویسد:

    »برخورد یک حزب سیاسی نسبت 
مهم ترین  از  یکی  خود  اشتباهات  به 
یک  ارزیابی  سنجش  برای  معیارها 
معیار  این  از  استفاده  با  است.  حزب 
تا  حزب  یک  که  کرد  تعیین  می توان 
در  چه گونه  است،  جدی  اندازه  چه 
طبقه  به  نسبت  را  خود  وظایف  عمل 
می دهد.  انجام  زحمت کش  توده های  و 
پوشی،  پرده  بدون  اشتباهات  قبول 
اشتباه،  علل  شناخت  برای  تحقیق 
که  عللی  و  شرایط  تحلیل  و  تجزیه 
اشتباهات  این  آمدن  وجود  به  منجر 
برای  جانبه  همه  و  کلی  بحث  شدند. 
صفات  است  این  اشتباهات.  اصالح 
یک حزب جدی، این است شیوه ای که 
را  وظایف خود  آن  بر طبق  باید  حزب 
حزب  که  راهی  است  این  دهد،  انجام 
باید طبقه، خود و توده ها را مطابق آن 
آموزش دهد.« ) لنین ـ کلیات جلد 2۵ 

ـ صفحه 200(

    البته چون “ش. آهن گر” یک انقالبی 
مائوئیست  ـ  لنینیست  ـ  مارکسیست 
گوش  توصیه هاای  چنین  به  نیست 
نمی دهد. برای مائوئیست ها این توصیۀ 
به  و  است  شان  گوش  آویزۀ  لنین 
خوبی می دانند که بدون افشاء نمودن 
اشتباهات نه می توان چیزی را آموخت 
می توان  نه  و  کرد  حرکت  جلو  به  و 
را  توده های زحمت کش  و  کارگر  طبقۀ 

آموزش داد. 

“ش.  که  آنیم  گواه  خوبی  به  ما      
آهن گر” و شرکاء عالوه بر این که حاضر 
نیستند گذشتۀ شان را از دید انتقادی 
بررسی کنند و آن را کاماًل پرده پوشی 
راضی  خود  از  آن قدر  بل که  می کنند، 
تنها  نه  را  دیگران  انتقادات  که  اند 

نمی پذیرند، بل که با فحش و ناسزا و حتی تهدید 
راضی  خود  از  همین  می گویند.  پاسخ  توطئه  و 
نابودی  به  را  “ساما”  که  “ساما”یی هاست  بودن 
کشانده است. در این مورد به توصیۀ دیگر لنین 

توجه کنید:

    »تمام احزابی که تا به حال نابود شده اند به 
قادر  اند،  بوده  از خود راضی  بوده که  خاطر آن 
به درک صحیح پایه های قدرت خود نبوده و از 
می هراسیدند.«  خود  ضعف  نقاط  بارۀ  در  بحث 

)لنین ـ کلیات جلد 27(

لنین کاماًل در مورد “ش. آهن گر”  این بحث      
نمی پذیرند  هرگز  آن ها  است.  صادق  شرکاء  و 
که انتقاد از خود هیچ گاه پدیدۀ زودگذر نبوده، 
بل که پدیده دایمی و ضروری برای تجدید حیات 
از  انتقاد  است.  سیاسی  حزب  یک  و  فرد  یک 
نیروهای رزمندۀ  تربیت  برای  خود روشی است 
آوردن  وجود  به  جهت  در  سیاسی  حزب  یک 
تقویت روحیۀ انقالبی. بدون انتقاد از خود تعلیم 
و تربیت مناسبی برای یک حزب سیاسی، طبقه 
نخواهد  وجود  زحمت کش  توده های  و  کارگر 

داشت. 

    “ش. آهن گر” می گوید:     

بخش  ها،  اخگری   بقایای  جذب  با  »باالخره      
هرات موفق می شود چند نفری با امکانات ناچیز 

به شرق شهرهرات بفرستد. )میزان 13۵8ش(.

نیز تالش های فراوان می کند،  ایران      بخش 
کمیته  از  استفاده  تا  مستقل،  رفتن  طرح  از 
های تنظیم ها. باالخره موفق می شود از طریق 
انقالب”،  علمای حرکت  “جمعیت  نام  به  دفتری 
آشنا  روحانی  یک  توسط  را  آن  واقع  در  که 
بزن  ازیک  استفاده  با  و  کند،  می  تصرف  ما  با 
او  جذب  در  “مجاهدین”  همه  که  بهادرمشهور، 
زندان  درون  درمبارزات  )او  کردند  می  تالش 
ولید  رفیق  به  کابل  دهمزنگ  درزندان  رژیم،  با 
و  )ولید  را  رفیق  دو  بود(،  شده  آشنا  و  جذب 
)میزان 13۵8ش(؛ که  بفرستد  به جبهه  نیزک( 
همین جبهه هستۀ کار نظامی ما می شود و بدین 

نحو، ما شرکت درجنگ را تدارک دیدیم.«

در  آهن گر”  “ش.  صحبت  که  همان طوری      
“چریک های  و  نظامی  کمیتۀ  پایه گذاری  مورد 

حق پرست” بی پایه و عاری از حقیقت 
است، به همان اندازه در مورد رفتن به 
جبهه عاری از حقیقت است. هرگاه این 
بحث “ش. آهن گر” را بپذیریم که دو ماه 
بعد از کمیتۀ نظامی آن ها توانستند که 
به جبهه راه پیدا کنند، آن زمان حمل 
ماه  در  زیرا  است.  خورشیدی   13۵9
نظامی  کمیتۀ  حوت 13۵8 خورشیدی 
پیکار  سازمان  نمایندۀ  بازداشت  با 
می خواهد  آهن گر”  “ش.  می ریزد.  فرو 
بهادر  »بزن  یک  خود  از  جعل کاری  با 

مشهور« بسازد. 

    اینک می پردازیم به شناخت هویت 
»بزن بهادر مشهور«ی که توسط “ش. 

آهن گر” معرفی گردیده است.

    اوالً از “ش. آهن گر” سوال می کنیم 
در  که  مشهور«  بهادر  »بزن  آن  که 
ولید  رفیق  به  کابل  دهمزنگ  »زندان 
جذب و آشنا شده بود« کیست؟ هرگاه 
با  جبهه  در  واقعًا  آهن گر”  “ش.  آقای 
وی بوده باشد به خوبی می داند که آن 
که  بود  لومپنی  مشهور«  بهادر  »بزن 
نمی خوابید.  بچه  بدون  هم  جبهه  در 
چرا  آهن گر”  “ش.  که  نمی دانیم  ما 
می خواهد یک بچه باز مشهور و لومپن 
دست نشاندۀ  رژیم  به  تسلیم شده  و 
»بزن  نام  زیر  را  اشغال گران”شوروی” 
بهادر مشهور« معرفی نموده و بزرگش 
آهن گر”  “ش.  این که  ثانیًا  سازد. 

می گوید که:   

 13۵8 »میزان  به  نیزک«  و  »ولید      
می روند  جبهه  به  خورشیدی« 
تدارک«  را  جنگ  در  »شرکت  و 
و  بی پایه  ادعای  یک  هم  می بینند!! 
میان تهی است. طوری که بیان داشتیم 
خورشیدی   13۵8 دلو  اخیر  تا  نیزک 
هرات  در  و  بود  مردم”  “سازمان  عضو 
به سرمی برد. او زمانی که ایران می رود 
بعد از انتشار اعالمیه “چریک های حق 
پرست” در ماه حوت 13۵8 خورشیدی 
آهن گر”  با”ش.  گرفتن  تماس  با  بعد  و 
به “ساما” می پیوندد. هرگاه ولید هم راه 
هرات  به  جنگ  تدارک  برای  نیزک 
حمل  تاریخ  همان  دقیقًا  باشند  آمده 
13۵9 خورشیدی است نه میزان 13۵8 
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خصوص  به  و  هرات  مردم  خورشیدی. 
آنند  گواه  و  شاهد  انقالبی  نیروهای 
هیچ  خورشیدی   13۵8 سال  در  که 
به  منسوب  سیاسی  نیروهای  از  یک 
“شعله یی ها” در جبهات جنگی حضور 
در قسمت های  مورد  این  در  نداشتند. 
نمود.  خواهیم  صحبت  بیش تر  بعدی 
آهن گر”  “ش.  که  می بینیم  حال 
چه گونه  را  اشتباهات  و  کمبودات 

بررسی می کند:

الزم  آگاهی  وعوامل: عدم  ها  »کمبود 
از  عدۀ  فقدان  )و  رفقا  کل  درسطح 
های  درگام  ویژه  به  بزرگ(،  رفقای 
تجربه  کمبود  و  مرحله،  این  نخستین 
درکار بزرگی که پیش روی ما بود، نبود 
امکانات کافی مادی برای تحقق پالن ها 
و خفقان سیاسی و شرایط بد محیطی 
درجنگ،  شرکت  به  فراوان  وعطش 
می  پیش  درکار  کندی  که  اند  عواملی 
آنچنان  کار،  وقت  سر  به  و  آوردند 
با  )دربرخورد  رسیدیم  نمی  باید،  که 
الزم  آمادگی  حوت   24 خونین  قیام 
نداشتیم(. مقداری خود محور بینی نیز 
درما دیده می شد و بعضًا با شتابی که 
داشتیم، دربرگماری ها به وظایف، نیز 
تعمق زیاد نمی کردیم، که گاهی دست 
و پاگیرمی شد.« )صفحۀ 17 سند(       

     آن چیزی که "ساما" را در سال 13۵9 
و 1360 خورشیدی به عمق تسلیمی و 
کشاند  طبقاتی  و  ملی  تسلیم طلبی 
مشی اسالمیستی "مستقل ملی" و " 
ایدئولوژی مستقل ملی" تازه اندیشی 
چیزی  آن  نه  است،  هرات"  "محفل 
است.  داشته  بیان  آهن گر"  "ش.  که 
"ش.آهن گر"  انتقادی  برخورد  اولین 
و  تسلیمی  اسالمیستی،  مشی  باید 
و  می بود  طبقاتی  و  ملی  تسلیم طلبی 
ثانیًا برخورد انتقادی با تسلیمی "ساما 
امپریالیست  اشغال گران  برابر  در   "
"ش.  که  امریکا  امپریالیزم  رهبری  به 
با  تمام  سال  ده  شرکاء  و  آهن گر" 
اشغال گران و رژیم دست نشاندۀ حامد 
ده  ظرف  در  نمودند.  هم کاری  کرزی 
اشغال گران  با  "ساما"  که  تمام  سال 
حامد  پوشالی  رژیم  و  امپریالیست 
و  آهن گر"  "ش.  نه  بود  هم نوا  کرزی 
"ساما" یک کلمه  اعضای  بقیه  نه هم 

در این مورد نگفتند و ننوشتند. "ساما" حزب 
سرهم بندی شدۀ خود را در وزارت عدلیه رژیم 
"سازمان رهایی" شامل  مانند  و  نمود  راجستر 

بازی های انتخاباتی و پارلمانتاریستی گردید. 

    اما بعد از این که "ش. آهن گر" و شرکاء از 
"ساما" زیر نام "ادامه دهندگان "ساما"  بریدند 
تمام گناه را به گردن "مرکز " انداختند و یک 
کلمه هم از خود انتقاد نکردند در حالی در طول 
این هاست آن  بودند.  "مرکز" هم نوا  با  ده سال 
عواملی که باعث فروپاشی "ساما" گردیده است 
که  باید توسط "ش. آهن گر" بررسی می گردید 
و مورد نقد قرار می گرفت. اما او نه تنها نخواسته 
که به این انحرافات عمیق ایدیولوژیکی "ساما" 
که منتج از مشی اسالمیستی "تازه اندیشان" 
است بپردازد، بل که عمداً و آگاهانه از آن چشم 

پوشی نموده و آن را خواسته تبرئه نماید. 

قسـمت شــشم

سند  ششم  قسمت  در  آهن گر«  »ش.      
تثبیت  و  مسلحانه  جنگ  »مرحلۀ  تحریری اش، 
 13۵8 میزان  را  هرات«  »محفل  بیرونی«، 
می نامد.  خورشیدی   13۵8 حوت  خورشیدی- 
ما در این باره در قسمت پنجم نشان دادیم که 
این تاریخ یک تاریخ جعلی است و صحت ندارد. 
در این جا ضرورت به بحث بیش تر ندارد. اینک 
می پردارزیم به قسمت دیگر صحبت "ش. آهن  

 گر":

  »آن چنان که گفته آمدیم، شرکت درجبهات، 
ابتدا ازشکل چریک شهری آغاز و با شرکت تک 
تک رفقایی درجبهات روستا صورت می پذیرد 
می  منتج  مستقل  جبهاتی  تشکیل  به  وآنگاه 

گردد.« )صفحۀ 17 سند(

داشتیم  بیان  پنجم  قسمت  در  که  طوری      
کمیتۀ مشترک برای جنگ های چریکی از قوس 
جدی  از  و  گروه  سه  توسط  خورشیدی   13۵8
13۵8 خورشیدی توسط چهار سازمان تشکیل 
 13۵8 دلو  اواخر  تا  تقریبًا  فعالیت هایش  و  شد 
عهده دار  کمیته  این  داشت.  ادامه  خورشیدی 
مسئولیت اعدام دو خاین، که یکی بالفعل کشته 
شد و دیگری شدیداً زخمی و فلج گردید، بود. 
نمایندۀ  دست گیری  از  بعد  نظامی  کمیتۀ  این 
سازمان پیکار نتوانست وظیفه اش را پیش ببرد 

و فروپاشید. 

آهن گر«  »ش.  که  همان طوری      
می نویسد: »شرکت در جبهات، ابتدا از 
شکل چریک های شهری آغاز« گردید. 
که  نظامی«  »کمیتۀ  فروپاشی  از  بعد 
توسط نمایندگان چهار سازمان تشکیل 
شده بود، جنگ های چریکی »ساما« از 
سال 13۵9 خورشیدی شروع می گردد 
که متعاقب آن توسط افرادی با حاجی 
سرشناس،  روحانی  فقیراحمد  خلیفه 
مشهور«  بهادر  »بزن  و  چونگر  شیرآقا 
برقرار  روابط  فیض الدین(  )کاکا 
این  از  یک  هر  مورد  در  ما  می کنند. 
می نماییم.  صحبت  جایش  در  نفر  سه 
»تشکیل  مدعی  آهن گر«  »ش.  این که 
جبهات مستقل« در هرات است کاماًل 
دروغ می گوید. ای کاش او یکی از این 
را معرفی می کرد و  جبهات »مستقل« 
طوری که  کند.  معرفی  می توانست  یا 
قباًل بیان داشتیم یک سر جبهاتی که 
توسط »ش. آهن گر« در هرات تشکیل 
مولوی  جمعیت العلماء  به  بود   گردیده 
در  دیگرش  سر  و  محمدی  نبی  محمد 
سوسیال  دست نشاندۀ  رژیم  آخور 
به  بود.   امپریالیزم  شوروی گره خورده 
نیم روز  گل ران،  جبهات  ترتیب  همین 
جمعیت العلماء  به  مربوط  نیز  فراه  و 
هیچ  بود.  محمدی  نبی  محمد  مولوی 
و  گروه  هیچ  از  »مستقلی«  جبهۀ 
هرات  در  شعله یی«  »چپ  سازمان 
»ش.  ترتیب  همین  به  نداشت.  وجود 
به  هم  هرات  در  محفلش  و  آهن گر« 
اشغال گران  قبال  در  تسلیمی ملی 
سوسیال امپریالیست شوروی تن دادند 
تسلیم طلبی طبقاتی  و  تسلیمی  و هم 
نمودند.  اختیار  بنیادگرایان  قبال  در 
است  »مستقل«  جبهاتی  چنین  اگر 

پس جبهات وابسته کدام است؟

اند  آگاه  خوبی  به  هرات  انقالبیون      
از  یکی  گل ران  جبهۀ  فرمان دۀ  که 
بود  آهن گر«  »ش.  رفقای  به ترین 
بدون  را  »صدیق«  وی  دستور  به  که 
تحقیق در گل ران به قتل رساند تا رد 
رهبران  تسلیم طلبی  و  تسلیمی  پای 
گم  آهن گر«  »ش.  شمول  به  »ساما« 
شود. این فرمان ده که روابط تنگاتنگ 
با »ش. آهن گر« داشت در ضمن افتخار 



     شعله جاوید                                                                                   شماره )29(                                                                                                        دوره چهارم                                                           حوت1399   ) مارچ 2021 (

صفحۀ  13

را  وطن«  پدر  ملی  »جبهۀ  عضویت 
در  فرمان ده  این  باالخره  بود.  دارا  نیز 
هرات مستقر شد و نزد نجیب رفته با 
کندک  و سالح(  )پول  امکانات  گرفتن 
پسرش  و  هرات  ساخت  در  را  قومی 
حالتی  چنین  در  کرد.  روان  خاد  به  را 
در  می کرد.  زندگی  ایران  در  فامیلش 
آن زمان »ش. آهن گر و شرکاء« فامیل 
این فرمان ده را سرپرستی می نمودند، 
و  گاه  فرمانده  این  پسر  که  حالی  در 
بی گاه به بهانۀ دیدار فامیل بین هرات 
و مشهد در رفت و آمد بود، گزارشات 
می داد،  مشهد«  »رهبری  برای  را  خاد 
هرات  به  و  می گرفت  دستور  آن ها  از 
تسلیم طلبی  این  کیفیت  برمی گشت. 
چنین  این  است.  روشن  خوبی  به 
و  عمق  با  تسلیم طلبی  و  تسلیمی 
پهنایش در حقیقت لکۀ ننگ و تومور 
خبیثه ای است که دامن »محفل هرات« 

و به تعقیب آن »ساما« را گرفت.

و  تسلیمی  آهن گر«  »ش.      
و  هرات«  »محفل  تسلیم طلبی های 
بعداً »ساما« را فرعی می داند، از همین 
دید است که آن را در ارتباط با افراد و 
نه در  اشخاص معین بررسی می نماید، 
مشی رویزیونیستی و تسلیم طلبانه ای 
که »مشی پرولتری را با برآمد و پوشش 
سند  است.  نموده  تدوین  اسالمی« 
کنونی به خوبی بیان گر آنست که این 
تا  مشی رویزیونیستی و تسلیم طلبانه 
تأیید  قابل  آهن گر«  »ش.  برای  هنوز 
از  بعد  که  است  سبب  همین  به  است. 
آن  روی  مجدداَ  سال   41 سپری شدن 

تأکید می ورزد.   

    »ش. آهن گر« به زعم خود »شرایط 
»در  را  سیاسی«  »شرایط  و  تاریخی« 
چهره  هردو،  دیالکتیکی)!!(  رابطۀ 

جبهه را« این طور بیان می دارد:

وجودی  شرایط  برشمردن  »جهت      
تا شرایط  آید  جبهات هرات، الزم می 
شرایط  آن گاه  و  بکاویم  را  تاریخی 
سیاسی را ارائه نماییم و بعد در رابطۀ 
را  جبهه  چهرۀ  هردو،  دیالکتیکی 

ببینیم، ...

و  قرون  تولیدی  های  تسلط شیوه      

سطائی بر حیات اقتصادی توده های وسیع مردم 
افغانستان قرن های متمادی را در بر می گیرد، 
افغانستان،  جامعۀ  اجتماعی   – اقتصادی  پیکرۀ 
ترکیب  همگون  تقریبًا  آحادی  از  که  آن  با 
گردیده است، ولی به واقع نمی توان ویژگی های 
انگاشت،  نادیده  را  واحدها  از  برخی  سرسخت 
و  عملی،  شرایط  بر  تاثیرشان  که  هائی  ویژگی 
خون،  و  آتش  جوش،  و  جنب  شرایط  بخصوص 
قربانی دادن ها و قربان شدن ها، نه تنها لمس 
نیز گاهگاهی همچون  می گردد که برندگی آن 

تیغ در بدن حس می شود.

    شیوۀ مسلط تولیدی در میهن ما تا حدی بیش 
زمین  بزرگ  مالکیت  تسلط  با  نواحی  سایر  از 
گردد،  می  تشخیص  شمال  و  غرب  سمت  در 
اقتداراش زائیدۀ خویش را  مالکیتی که در اوج 
بزرگتر و وسیع تر از خویشتن می بیند، تا حدی 
که خود از آن متأثرمی گردد. لومپنیسم زائیدۀ 
مالکیت بزرگ بی حد و حصرزمین درغرب، که 
دارد، می کوشد  اذعان  نامیمونش  تولد  بر  خود 
آشکارتر  هرچه  درعمل  را  خویش  تمایل  این 
مصادف  تبارز  این  که  افسوس  ولی  دهد؛  بروز 
در  مردم  های وسیع  توده  گی  پراکنده  با  است 
جنگی نا برابر مقابل سوسیال امپریالیزم تجاوز 
استعماری  ـ  فئودالی  منحط  فرهنگ  روس.  گر 
را  نقش جوال  پراکندگی  و  تبارز  این  توحید  در 
است.  تنیده  هم  به  را  دو  آن  و  بوده  دار  عهده 
تا جائی که تو گوئی جنبش آزادیخواهانۀ مردم 
درهرات)قبل از حضورما(، یعنی تسلط لومپن و 
به صدرنشستن آن در جنبش آزادیبخش مردم 

ما.« )صفحۀ 18 سند(

و  تسلیم طلبانه  تارهای  که  این جاست  در      
نمایش  به  را  خود  "تازه اندیشی"  رگه های 
دید  همان  آهن گر"  "ش.  بحث  این  می گذارد. 
"تازه اندیشی" قطع نامۀ دومین پولینوم اولین 
براساس  است.  »ساما«  مرکزی  کمیته  دورۀ 
تولید  شیوۀ  افغانستان  در  »قطع نامه«  دید 
برای  دلیل  همین  به  است.  مسلط  فیودالی 
دموکراسی«  و  »آزادی  شعار  »تازه اندیشان« 
مطرح بود. یعنی آن ها از تضاد بین سرمایه داری 
و فیودالیزم صحبت می نمودند و دموکراتیزم و 
ضد دموکراتیزم را مقابل هم قرار می دادند. سند 
تحریری »ش. آهن گر« نیز بر این پایه به رشتۀ 
تحریر در آمده است. بر اساس همین دید بود که 
کتاب "افغانستان الگوی دموکراسی امریکایی« 
»ش.  طرف  از  تسلیم طلبانه  متعدد  مقاالت  و 
تبلیغ  به  و  شد  داده  انتشار  شرکاء  و  آهن گر« 
و ترویج برای تحکیم منافع اشغال گران و رژیم 

پوشالی پرداختند.

می نویسد  آهن گر"  "ش.  وقتی      
تولیدی  های  شیوه  »تسلط  که: 
اقتصادی  حیات  بر  وسطائی  قرون 
افغانستان  مردم  وسیع  های  توده 
گیرد،  می  بر  در  را  متمادی  های  قرن 
جامعۀ  اجتماعی   – اقتصادی  پیکرۀ 
تقریبًا  آحادی  از  که  آن  با  افغانستان، 
است،...«  گردیده  ترکیب  همگون 
کودتای  زمان  تا  که  معناست  بدین 
و  خورشیدی   13۵7 ثور  هفت  ننگین 
تولیدی  مسلط  شیوۀ  آن  از  بعد  حتی 
همین  و  است.  فیودالی  افغانستان  در 
بحث  این  است.  چنین  هم  اکنون 
در  که  معناست  بدین  آهن گر"  "ش. 
سرمایه داری کمپرادور  کنونی  شرایط 
و  اشغال گران  به  متعلق  بوروکراتیک 
و  دموکراتیزم  قطب  در  پوشالی  رژیم 
شان  فکری  نمایندگان  و  فیودالیزم 
ضد  قطب  در  جهادی  و  طالب  از  اعم 
دموکراتیک قرار دارند. بر مبنای همین 
"ش. آهن گر"  دید انحرافی است که  

و شرکاء با صراحت اعالم نمودند که: 

بمثابه  را  سرتاسری  تشکل  »باید      
و  نهاد  بنیاد  جامعه  در  سومی  بدیل 
سرگردانی،  از  را  مردم  هم  و  خود  هم 
رهانید.  شخصیت  قحط  و  برنامگی  بی 
منسجم  نیروی  یک  بحیث  بدیل  آن 
های  تمام عرصه  در  برنامه می تواند  با 
حضور  توانمندی  و  قدرت  با  ممکن 
و  بروند  درپارلمان  نمایندگانش   . بیابد 
در  نیرومند،  اپوزیسیون  یک  حیث  به 
منافع  خالف  و  نادرست  آن چه  تقابل 
بکنند  روشن  موضع گیری  است  مردم 
و طرح های سالم خود را بگوش مردم 
برساند.« )افغانستان الگوی دموکراسی 
روی  تأکید  ـ   213 صفحۀ  امریکایی... 

کلمات از ماست(

پارلمان و      »در مسائل دیگری مثل 
نماینده  می توان  نیز  غیره  و  جرگه ها 
فرستاد، اما با برنامه ی روشن و موضع 
انتقادی از همه نا بسامانی ها و افشای زد 
و بندها و خورد و بردها و سیاست های 
)افغانستان  وقت.«  حکام  مردمی  ضد 
صفحۀ  امریکایی...  دموکراسی  الگوی 
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22۵  ـ تأکید روی کلمات از ماست( 

اشغال گر  »بگذارامپریالیست های      
افغانستان ویران را آباد نمایند و در این 
طبقه  و  سرمایه داری  کشورعقب مانده 
توأم  و  دهند  پرورش  و  رشد  را  کارگر 
با آن دموکراسی را رایج سازند و سطح 
این  به  دهند.  ارتقا  را  جامعه  فرهنگی 
ایجاد  برای کمونیست ها زمینۀ  ترتیب 
حـزب کـمـونـیـسـت و پـیـش بـرد 
فراهم  کـمـونـیـسـتـی  مـبـارزات 
"حجت  )دشنام نام نامۀ  مي گردد.« 
االسالم "کمونیست"، داروغۀ "جرگۀ 
لنینیست -  ـ  مـارکـسـیـسـت 
از  همه جا  تأکیدات  ـ  مائوئیست ها" 

ماست(

    بر مبنای همین دید ارتجاعی "تازه 
مسلط  »شیوۀ  که  است  اندیشانه" 
»قرون  را  افغانستان  در  تولیدی« 
گفتیم  که  طوری  می خواند.  وسطایی« 
برای  توجیهی  تا  اینست  هدف  اصل 
مشی ارتجاعی "تازه اندیشی" خویش 
و  اشغال گران  با  هم کاری  و  دهد  ارائه 
رژیم پوشالی را زیر عنوان دموکراتیزم 

توجیه نماید. 

می داند،  خوبی  به  او  حالی که  در      
زمان  در  که  بورژوازی  جوانه های 
افغانستان  در  خان  شیرعلی  امیر 
استبدادی  دورۀ  در  بود،  زده  نطفه 
تنگاتنگ  پیوند  در  داودخانی  صدارت 
نوخاستۀ  سوسیال امپریالیزم  با 
زمان  این  در  گرفت.  قرار  "شوروی" 
سرمایۀ کمپرادور بوروکراتیک وابسته 
به سوسیال امپریالیزم شوروی قویًا به 
جریان افتاد. این امر از یک سو باعث 
به  از فیودالی کهن  تبدیل نظام کشور 
دیگر  سوی  از  و  گردید  فیودالی  نیمه 
یعنی  جدید  طبقۀ  دو  پیدایش  موجب 
کمپرادور  بورژوازی  و  کارگر  طبقۀ 
بوروکراتیک در افغانستان گردید. "ش. 
ارتجاعی  مشی  توجیه  برای  آهن گر" 
"مستقل ملی" و "ایدیولوژی مستقل 
تولید  شیوۀ  حتی  می خواهد  ملی" 
جلوه  وارونه  را  افغانستان  در  مسلط 
اشغال  از  بعد  مسلط  فرهنگ  و  دهد 
سوسیال امپریالیزم  توسط  افغانستان 

"شوروی" را یک فرهنگ کاماًل منحط فیودالی 
و نه یک فرهنگ مستعمره ـ نیمه مستعمره ـ 
تا  او و شرکاء  نماید. حتی  نیمه فیودالی توجیه 
اند که فرهنک منحط فیودالی در  کنون معتقد 
است  سبب  همین  به  است.  مسلط  افغانستان 
که بورژوازی کمپرادور بوروکراتیک را در مقابل 

فیودالیزم قرن وسطایی قرار می دهند. 

    چرا او و شرکاء می خواهند حقایق را کتمان 
 کنند؟ به این دلیل که راهی برای تبرئۀ انحراف 
آن ها  گفتیم  که  طوری  بیابند.  خویش  ارتداد  و 
زمان  در  که  کنند  استدالل  طوری  می خواهند 
در  تولیدی«  مسلط  »شیوۀ  افغانستان  اشغال 
کماکان  و  بوده  وسطایی«  »قرون  افغانستان 
راه  به ترین  لذا  است.  تولیدی  شیوۀ  همین 
آمد  بر  با  را  پرولتری  »مشی  تا  اینست  خروج 
نموده  ادغام  اسالمی«  پوششی  در  دموکراتیک 
و به توده ها پیش کش نمائیم. اصل هدف از همۀ 

این سفطه گویی ها فقط همین است و بس. 

 به گفتۀ "ش. آهن گر":

و  حد  بی  بزرگ  مالکیت  زائیدۀ  »لومپنیسم 
حصرزمین درغرب، که  خود بر تولد نا میمونش 
را  خویش  تمایل  این  کوشد  می  دارد،  اذعان 

درعمل هرچه آشکارتر بروز دهد؛...«

مفصاًل  پنجم  قسمت  در  لومپنیزم  مورد  در      
صحبت نمودیم در این جا نیازی به بحث بیش تر 
می گوییم:  قدر  همین  فقط  نمی بینیم،  آن 
بی حد  بزرگ  مالکیت  زائیده   « که  لومپنیزمی 
رهبری  تحت  و  بود  غرب...«  در  زمین  وحصر 
اشغال گران  علیه  نمود  حرکت  جهادی  احزاب 
پوشالی  رژیم  و  امپریالیزم"شوروی"  سوسیال 
تا آخر جنگید و تسلیم نگردید، اما لومپنیزمی 
که تحت رهبری "ش. آهن گر" می جنگید تحت 
گرفت  رابطه  خاد  با  اش"  "خردمندانه  رهبری 
از  لفظًا  آهن گر"   "ش.  داد.  تسلیمی  به  تن  و 
کار  به  آن  را  عماًل  اما  است،  متنفر  لومپنیزم 

می بندد.

آزادی بخش  جنگ  پرفروغ  آتش  چون  »اما      
را  نجات  راه  و  گرفت  می  را  وغرب  شرق  دامن 
خوار  جهان  دوغول  بار  این  ساخت،  می  نمایان 
دست رفاقت دادند تا توان مقابله با رهروان راه پر 
پیچ وخم توده ها را کسب کنند. که شرح بیشتر 

عمل کرد  قسمت  در  را  آمیزش  این 
جبهه خواهیم داد،« )صفحۀ19 سند ـ 
»مشی  که  کسانی  از  ماست(  از  تأکید 
در  دموکراتیک  آمد  بر  با  را  پرولتری 
می نمایند  ادغام  اسالمی«  پوششی 
دروغ های  چنین  که  نیست  بعید 
ما  نمایند.  سرهم بندی  را  شاخ داری 
در طول چهاردهه جنگ در افغانستان 
»آتش پر فروغ جنگ آزادی بخشی" را 
سراغ نداریم که »دامن شرق و غرب« 

را گرفته باشد.

    جنگ آزادی بخش، جنگی است که 
زحمت کش  طبقۀ  منافع  تأمین  برای 
کمونیست  حزب  طرف  از  جامعه 
)مارکسیستـ  لنینیستـ  مائوئیست( 
راه اندازی شده و به پیش برده می شود. 
جنگی  آنست  گواه  افغانستان  تاریخ 
بدین  خورشیدی   13۵7 سال  از  که 
منافع  تأمین کننده  افتاده  راه  سو 
توده های زحمت کش جامعه افغانستان 
از همه در خدمت  بیش تر  بل که  نبوده 
گرفت.  قرار  جهانی  امپریالیزم  منافع 
)مارکسیستی  انقالبی  خط  یک  بدون 
نمی توان  مائوئیستی(  ـ  لنینیستی  ـ 
نمود  راه اندازی  را  آزادی بخش  جنگ 
"ش.  که  طوری  همان  برد.  پیش  به  و 
چنین  نتوانستند  شرکاء  و  آهن گر" 
پیش  به  و  نموده  راه اندازی  را  جنگی 
آخور  به  سرش  یک  که  جنگی  برند. 
اخوان و امپریالیزم غرب و سر دیگرش 
به آخور سوسیال امپریالیزم اشغال گر 
باشد،  بند  شان  پوشالی  رژیم های  و 
تسلیمی  دام  در  که  است  جنگی 
طبقاتی و ملی افـتـاده است. حماقت 
را  جنگی  چنین  که  بود  خواهد  محض 

جنگ آزادی بخش بنامیم.

ادامه دارد...
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سند ذیل توسط هیات تحریر شعله جاوید، در ماه اسد 1399 نهائی شده بود؛ ولی متاسفانه توسط )ملیار( از واحد شماره ششم بایگانی گردید و 
منتشر نشد. ما  با رعایت اصول حزبی و مبارزات جدی در این راه، موانع را مرفوع و نشرات را مجددا از سر گرفته ایم که اینک خدمت خوانندگان 

محترم تقدیم میداریم.

حزب سازان فريبکار و اغواگر
اشغال گران  کشی  لشکر  از  بعد 
امپریالیزم  رهبری  به  امپریالیست 
و  افغانستان  به  امریکا  اشغال گر 
آن ها،  توسط  کشور  این  اشغال 
چپ  اصطالح  به  ارتجاعی  نیروهای 
احزاب  مانند  و  نشناخته  پا  از  سر 
به دنبال اشغال گران  ارتجاعی جهادی 
اشغال  و  افتاده  راه  به  امپریالیست 
چشمان  در  امید  »بارقه  را  کشور 
و  خوانده  افغانستان«  ملت  اشکبار 
»مظهر  را  بن  در  ملی  خائنین  تجمع 
اراده ملت افغانستان« نامیدند، به این 
خدمت گذار  داوطلبان  صف  در  ترتیب 
ایستادند،  امپریالیست  اشغال گران 
رژیم  عدلیه  وزارت  در  را  احزاب شان 
پوشالی ثبت و راجستر نموده و از این 
طریق در بازی های نمایشی و فرمایشی 
خوان  در  و  نمودند  شرکت  انتخاباتی 
یغمای اشغال گران امپریالیست و رژیم 
ومقامی  جا  و  شدند  شریک  پوشالی 
اختصاص  خود  برای  پوشالی  رژیم  در 

دادند. 

توسط  افغانستان  اشغال  از  بعد 
دیگر  یکی  امپریالیست  اشغال گران 
که  بود  "ساما"  تشکیالت  این  از 
و  گرفت  نیک  فال  به  را  کشور  اشغال 
کذایی  دموکراسی  ترویج  و  تبلیغ  به 
به  امپریالیست  اشغال گران  تحمیلی 
و  پرداخت،  امریکا  امپریالیزم  رهبری 
تاریخ  2۵ حوت 1380 خورشیدی  در 
یعنی پنج ماه بعد از اشغال افغانستان 
"اتحاد ملی آزادی خواهان افغانستان" 
اهداف"  و  "مواضع  و  نمود  ایجاد  را 
منسجم  بطور  را  اش  طلبانه   تسلیم 
آورد.  در  تحریر  رشته  به  منظم  و 
"حزب  نام  به  نام  این  بعد  ماه  چند 
آزادی خواهان مردم افغانستان" تغییر 
نمود. در حقیقت "سازمان آزادی بخش 
"حزب  به  افغانستان"(ساما(  مردم 
افغانستان"  مردم  آزادی خواهان 
)حاما( تغییر شکل نمود. "ساما"یی ها 

پوشالی  رژیم  عدلیه  وزارت  در  را  شان  حزب 
بازی های  در  طریق  این  از  و  نموده  راجستر 
شیادانه اشغال گران امپریالیست و رژیم پوشالی 
پیش  در  را  پارلمانتاریزم  راه  و  نموده  شرکت 

گرفتند.

یکی از کادرهای برجسته و رهبری "ساما" در 
کتاب " افغانستان الگوی دموکراسی امریکایی" 
رفرمیستی،  طلبانۀ  تسلیم  سیاسی  مشی  خط 
بیان  چنین  را  سازمانی اش  پارلمانتریستی 

می نماید:

سومی  بدیل  بمثابه  را  سرتاسری  تشکل  »باید 
در جامعه بنیاد نهاد و هم خود و هم مردم را از 
سرگردانی، بی برنامگی و قحط شخصیت رهانید. 
برنامه  با  منسجم  نیروی  یک  بحیث  بدیل  آن 
و  با قدرت  تمام عرصه های ممکن  می تواند در 
نمایندگانش درپارلمان   . بیابد  توانمندی حضور 
در  نیرومند،  اپوزیسیون  یک  حیث  به  و  بروند 
تقابل آن چه نادرست و خالف منافع مردم است 
موضع گیری روشن بکنند و طرح های سالم خود 
افغانستان  ـ  آئیژ  و.   ( برساند.«  بگوش مردم  را 
ـ   213 صفحه  امریکایی...  دموکراسی  الگوی 

تاکید روی کلمات از ماست(

و  جرگه ها  و  پارلمان  مثل  دیگری  مسائل  در   «
غیره نیز می توان نماینده فرستاد، اما با برنامه ی 
و  بسامانی ها  نا  همه  از  انتقادی  موضع  و  روشن 
افشای زد و بندها و خورد و بردها و سیاست های 
افغانستان  ـ  آئیژ  و   ( ضد مردمی حکام وقت.« 
ـ    225 صفحه  امریکایی...  دموکراسی  الگوی 

تاکید روی کلمات از ماست(

دو نقل و قول فوق الذکر بخوبی بیان گر آنست 
پنجاه  دهه  در  که  همان طوری  سامایی ها  که 
جوانان  »سازمان  اصولی  خط  از  خورشیدی 
برش  نوین«  دموکراتیک  »جریان  و  مترقی« 
از  خط  این  به  نسبت  را  خود  اعتقاد  و  نمودند 
بوده  بی باور  خط  این  به  هم  باز  دادند،  دست 
چهل  دهه  در  پرچمی ها  »خلقی«  که  راهی  و 

دهه  در  آن ها  می پیمودند  خورشیدی 
هشتاد بعد از اشغال افغانستان توسط 
رهبری  به  امپریالیست  اشغال گران 
امپریالیزم اشغال گر امریکا می پیمایند.

طرف  از  کتاب  این  زمانی که 
حزب  مرکزی  ارگان  جاوید  شعله 
افغانستان  کمونیست)مائوئیست( 
شدگان  تسلیم  گرفت.  قرار  نقد  مورد 
مبارزات  به  این که  جای  »ساما« 
به  شوند  قایل  اهمیتی  ایدئولوژیک 
علیه  تهدید  حتی  و  دشنام  و  فحش 
نقد  مقاله  نویسندگان  یا  و  نویسنده 
دموکراسی  الگوی  افغانستان   « کتاب 
را  دشنام نامۀ  و  پرداختند،  امریکایی« 
به  باز هم  نشر نمودند. این دشنام نامه 
به ترین وجه اهداف تسلیمی و تسلیم 
نکته  این  و  نمود،  بیان  شان را  طلبی 
جداً  آن ها  که  ساخت  نشان  خاطر  را 
اشغال گران  تحمیلی  دموکراسی  به 
که  اند  معتقد  سخت  و  اند  باورمند 
فیودالیزم  براندازی  برای  اشغال گران 
به  بورژوازی  جامعه  یک  ایجاد  و 
در  آن ها  است.  آمده  افغانستان 
نمودند  اعالم  صراحت  به  دشنام نامه 
اشغال گر  »بگذارامپریالیست های  که: 
و  نمایند  آباد  را  ویران  افغانستان 
داری  سرمایه  کشورعقب مانده  دراین 
و طبقه کارگر را رشد و پرورش دهند 
و توام با آن دموکراسی را رایج سازند 
دهند  ارتقا  را  جامعه  فرهنگی  وسطح 
کمونیست ها  برای  ترتیب  این  به   .
و  کمونیست  حزب  ایجاد  زمینه 
فراهم  کمونیستی  مبارزات  پیش برد 
حجت   " )دشمنام نامه  مي گردد.« 
داروغه   ،" "کمونیست  االسالم 
"جرگه مارکسیست ـ لنینیست ها" ـ 

تاکیدات همه جا از ماست(

بدان معناست که سامایی ها  این گفته 
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و  دارند  امپریالیزم  الطاف  به  چشم 
امپریالیستی  بورژوازی  که  معتقدند 
به  فیودالیزم  ساختن  سرنگون  برای 
مگر  است!؟  شتافته  افغانستان  کمک 
دیگر  بورژوازی  که  نمی دانند  آنان 
داده  دست  از  را  خود  انقالبی  خصلت 
به  بیش تر  فیودالیزم  با  مبارزه  جای  و 
وسطایی  قرون  یابنده  زوال  نیروهای 
متکی گردیده است؟ لنین در این مورد 

چنین می گوید:

با  پیش رو،  و  متمدن  اروپای  »در 
با  درخشانش،  و  پیش رو  تکنیک 
با  و  جانبه  همه  و  غنی  فرهنگ 
فرا  تاریخی  لحظۀ  آن  مشروطیتش 
فرمان روا،  بورژوازی  آن  در  که  رسیده 
از خوف پرولتاریا که به طور روز افزونی 
در حال رشد و استحکام است، از کلیه 
زوال یابـــــنده  عقب مانده،  نظامات 
قـــــــــــــرون   و 
وســـــــطایی پشتی بانی می نماید. 
حفظ  برای  زوال  حال  در  بورژوازی 
تزلزل  حال  در  که  مزدوری  بردگی 
و  زوال یافته  نیروهای  تمام  است با 
)لنین-  می گردد.«  متحد  یابنده  زوال 
مجموع مقاالت در دو جلد ـ جلد اول 
ـ قسمت دوم ـ صفحۀ 364- تأکید از 

ماست(

تثبیت  بخوبی  افغانستان  جامعه 
حینی  است.  فوق الذکر  بحث  کننده 
به  امپریالیست  اشغال گران  که 
قدم  در  نمودند،  تجاوز  افغانستان 
یعنی  نیروها  عقب مانده ترین  به  اول 
ملیشه های  و  ارتجاعی جهادی  احزاب 
ارتش  نقش  آن ها  شدند،  متکی  بدنام 
را  امپریالیست  اشغال گران  پیاده 
زمان  از  نمودند،  بازی  افغانستان  در 
اشغال گران  کنون  تا  افغانستان  اشغال 
متکی  نیروها  همین  بر  امپریالیست 
در  اسالمی«  »جمهوری  ایجاد  است. 
افغانستان و عراق و طرح قانون اساسی 
معنی  به  کشور  دو  هر  در  اسالمی 
بوده  یابنده  زوال  نیروهای  با  اتحاد 
به  و  طرح  ترتیب  همین  به  هست.  و 
انجام رساندن پروسه به اصطالح صلح 
طالبان  با  امریکا  اشغال گر  امپریالیزم 
نیز بیان گر این مدعاست که آن ها »از 
یابنده  زوال  عقب مانده،  نظامات  کلیه 
حمایت  و  پشتیبانی  وسطایی  قرون  و 

 « نمی خواهند  آن ها  هیچ وجه  به  و  می کنند« 
طبقه  و  داری  سرمایه  کشورعقب مانده  دراین 
آن  با  توام  و  دهند  پرورش  و  رشد  را  کارگر 
فرهنگی  وسطح  سازند  رایج  را  دموکراسی 

جامعه را ارتقا« دهند

اشغال گران  طرف  از  افغانستان  زمانی که 
امپریالیست به رهبری امپریالیزم امریکا اشغال 
عاجل  نیاز  کشور  مائوئیست  نیروهای  گردید، 
مبارزاتی را درک نموده و برای پیش برد مبارزات 
دشمن  بعنوان  امپریالیست  اشغال گران  علیه 
نوین  پروسه  کشور  مردمان  و  کشور  عمده 
را  افغانستان  م  وحدت جنبش کمونیستی م ل 
حزب  ایجاد  به  منجر  باالخره  که  انداختند  راه 
گردید،  افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست 
این  در  مشترکی  اعالمیه  وحله  اولین  در  آن ها 
ملی  مقاومت  جنگ  بر  و  دادند  انتشار  زمینه 
امپریالیست  انقالبی علیه اشغال گران  و  مردمی 
آن را  باالخره  و  ورزیدند  تاکید  پوشالی  رژیم  و 

اساسنامه ای ساختند.

کادرهای رهبری "ساما" با این شعار به مخالفت 
ملی  مقاومت  جنگ  جای  آن ها  خاستند.  بر 
آمیز  مسالمت  مبارزات  به  انقالبی  و  مردمی 
جنگ  شعار  و  آوردند  روی  پارلمانتاریستی  و 
شعار  یک  را  انقالبی  و  مردمی  ملی  مقاومت 

احمقانه خوانند.

»اگرکسی به عنوان یک تاکتیک مبارزاتی روز، 
افغانستان  در  را  مسلحانه  جنگ  امروز  همین 
انقالبیون  برای  اخوان  علیه  وحتی  امریکا  علیه 
را،  تمام رفقای خود  مطرح کند، حماقت کرده، 
کرده  روان  قتل گاه  به  را  خود  حزب  و  سازمان 
امروز، چنین  همین  هرگز  نیست.  مبارزه  این  و 
نهم  ) صفحه  قرارندارد.«  روز  چیزی در دستور 
جرگه  »کمونیست«،  السالم  »حجت  دشنام نامه 
»داروغه مارکسیست ـ لنینیست ها« ـ تاکیدات 

همه جا از ماست(

دشنامنامه »حجت السالم »کمونیست«، داروغه 
»جرگه مارکسیست ـ لنینست ها«  گفته ذیل را 
از کتاب » افغانستان الگوی دموکراسی امریکائی 
»هم  می ورزد:  تاکید  و  داده  قرار  تائید  مورد   «
ویرانی  و  کرده  خسته  را  همه  جنگ  که  اکنون 
های زیادی را امپریالیست ها و فوندامنتالیست ها 
در جنگ های ویران گر شان بر کشور ما تحمیل 
بمثابه  مسلحانه  شعارجنگ  طرح  اند،  کرده 
است  احمقانه ای  بسیار  روز، طرح  تاکتیک  یک 

نسبت  چپ  به  آن را  چپ  دشمنان  که 
میدهند .« تاکید از ماست. 

تسلیم  ارتجاعی  بحث های  این  تمام 
طلبانه زمانی صورت می گیرد که »ساما« 
غرق در تسلیمی ملی است و متحدانه 
امپریالیستی  بورژوازی  بلندگوی  به 
حزب  و  گردیده  تبدیل  اشغال گرانه 
خود را در وزارت عدلیه رژیم پوشالی 

ثبت و راجستر نموده اند.

در  را  این حزب  مواضع  و  اهداف  حال 
رژیم  و  امپریالیست  اشغال گران  قبال 

پوشالی به ارزیابی می گیریم.

آزادی«  »ندای  که  همان طوری  آن ها 
و  »مواضع  کشیدند،  دار  اهلل  بسم  را 
بسم  کلمه  با  نیز  را  خویش  اهداف« 
از  حرکت  این  اند.  ساخته  مزین  اهلل 
طبقاتی  و  ملی  طلبانه  تسلیم  حرکت 
مبارزاتی شان در زمان جنگ مقاومت 
»شوروی«  امپریالیزم  سوسیال  ضد 
به  گاه  است.هر  گرفته  سرچشمه 
توجه  حزب  این  اهداف«  و  »مواضع 
نمائید حتي یک کلمه که آمال ومنافع 
آتي زحمت کشان را دربر داشته باشد 
از  مقدمه  در  آن ها   . یافت  نمي توان 
سازمان   « و  امپریالیست  اشغال گران 
سپاس گذاری  و  تشکر   « متحد  ملل 
طلیعه   « را  کشور  اشغال  و  اند  نموده 
زخمی  ملت  اشکبار  چشمان  بر  امید 
متن،  تمام  در  نامیدند.  افغانستان« 
زمینه  در  که  اهدافي  و  اصلي  وظایف 
فرهنگي  سیاسي،  اقتصادي،  هاي 
وسیاست خارجي طرح نموده اند اصال 
از  قدرت  وانتقال  ودگرگوني  تغییر  از 
به  سخني  دیگر  طبقه  به  طبقه  یک 
میان نیامده، بل که توده ها را به پذیرش 

انقیاد ملی دعوت نموده اند.  

آئین هاي  وآن  ادب  اندیشه ها،  نقش   «
این  از  جوشیده  گرایانه  توحید 
فرهنگ   تمدن،  سراپرده  در  دیارنیز 
دارد.«  قرار  شرق  معنوي  وارزش هاي 

)صفحه اول مقدمه(

آنست  بحث  این  از  نویسندگان  هدف 
رهبری  تحت  اسالمیست  نیروهای  که 
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با  و  متمدن  نیروهای  را  اشغال گران 
فرهنگ  و اسالمی جا بزنند و عمل کرد 
قرون  نیروهای  عنوان  به  را  طالبان 
نمایند.  قلم داد  اسالمی  ضد  وسطایی 
طبق  طالبان  عمل کرد  که  حالی  در 
احکام شرعی اسالمی صورت می گیرد 
و احزاب ارتجاعی اسالمی که زیر لوای 
اند  خزیده  امپریالیست  اشغال گران 
اهداف شوم  و  اشغال کشور  با  را  خود 
نموده  هم نوا  امپریالیستی  بورژوازی 
احکام شرعی اسالمی  از  تا حدودی  و 

دوری جسته اند. 

ادامه  طور  این  را  خویش  بحث  آن ها 
می دهند: 

جدید  عصر  وارد  جهان   »زماني که 
تحوالت  توفاني  پله هاي  ودر  مي شد 
قرار داشت و نظام هاي مبتني بر اصول 
دموکراسي شکل مي گرفت در کشور 
ما گویا هیوالي قرون وسطي ازنو قد بر 
افراشت در اوج بیگانگي  با این ارزش ها 
کشمکش هاي  درمیان  را   کشور 
ملوک  نظام  استقرار  و  خانوادگي 
ودراین  مي کشاند  تباهي  به  الطوایفي 
رحم  نیز  اسالمي  بزرگ  تمدن  به  راه 

نمي کرد.«  

این بحث نیز به معنای تائید رژیم احزاب 
تائید  چنین  هم  و  جهادی  ارتجاعی 
اشغال کشور و رژیم های پوشالی است. 
آن ها عمدا از »کشمکش های خانوادگی 
زمان  در  فیودالی«  نظام  استقرار  و 
حاکمیت احزاب ارتجاعی چشم پوشی 
اشغال گران  که  اند  معتقد  و  اند  نموده 
به » کشمکش های خانوادگی و استقرار 
نظام ملوک الطوایفی« خاتمه می بخشد 
و کشور را به اوج تمدن می رساند! هر 
مرکزی  دولت  نگذریم  حقیقت  از  گاه 
جهادی  احزاب  حاکمیت  زمان  در 
وجود نداشت و بیش تر کشور به شیوه 
می گردید.  رهبری  الطوایفی  ملوک 
رهبری  به  امپریالیست  اشغال گران 
امپریالیزم اشغال گر امریکا هم تا کنون 
در  را  مرکزی  دولت  که  اند  نتوانسته 
حاکمیت  سیستم  به  حتی  افغانستان 
فعاًل  همین  سازند.  مستقر  طالبان 
زیر  مناطق  در  ملیشی  بدستان  تفنگ 

در  و  می نمایند  عمل  خودسر  بطور  خود  تسلط 
حقیقت حکومت مرکزی به معنای حقیقی وجود 
پنجشیر  مردم  از  غنی  اشرف  چنان چه  ندارد. 
را  کریم  الدین  کرام  که  می خواهد  عبداهلل  و 
و  عدلی  قوه  به  و  نموده  دستگیر)بازداشت( 
که  آنست  معنای  به  این  نمایند.  تسلیم  قضایی 
توان  پنجشیر  والیت  در  حتی  پوشالی  رژیم 

اجرای قانون کذایی خود را ندارد.   

جنگ های  و  خانوادگی«  کشمکش های   «
ارتجاعی  احزاب  زمان حاکمیت  در  خانمان سوز 
نشاندگان  دست  پوشالی  حاکمیت  و  جهادی 
امپریالیست های اشغال گر اگر از زمان حاکمیت 
از  تر  نباشد، کم رنگ  ارتجاعی طالبان غلیظ  تر 

آن نیست.

و  شدگان  تسلیم  که  این جاست  تاسف  جای 
تسلیم طلبان اشغال کشور و وضعیت تاسف بار 
افغانستان اشغال شده را »بارقه امید در چشمان 
اشکبار ملت افغانستان«  می دانند و به تبلیغ و 

ترویج این ایده انقیاد طلبانه می پردازند.

آن ها از نظام های که »مبتنی بر اصول دموکراسی 
شکل گرفته« و »تمدن بزرگ اسالمی« صحبت 
عصر  »در  که  نمی دهد  توضیح  اما  می کنند، 
جدید« کدام »نظام ها مبتنی بر اصول دموکراسی 
شکل« گرفته است و »تمدن بزرگ اسالمی« که 

طالبان بر آن رحم نکرد کدام است.

»نظام های  از  تسلیم شدگان  اصلی  شاید هدف 
نام  همانا جمهوریت های  دموکراسی«  بر  مبتنی 
بزرگ  »تمدن  و  میانه  آسیای  کشورهای  نهاد 
مجسمه  نکرد  رحم  آن  بر  طالبان  که  اسالمی« 

بودا  باشد.

مگر آن ها نمی دانند که دموکراسی در پیش رفته 
دموکراسی  یک  "متمدن"  کشورهای  ترین 

کذایی و دم بریده است که یک مشت اقلیت بر

 اکثریت جامعه تحمیل نموده و بر آن ها ستم روا 
می دارند؟ 

عمل  یک  طالبان  توسط  بامیان  بت  شکستن 
کامال نادرست و قابل تقبیح است، اما بت بامیان 
بودائیان  بزرگ  تمدن  از  که  است  تاریخی  آثار 

بزرگ  »تمدن  نه  می گردد،  محسوب 
»تمدن  به  اصاًل  طالبان  اسالمی«. 
احترامی  بی  هیچ گونه  اسالمی«  بزرگ 
ارتجاعی  نیروهای  آن ها  نکردند. 
از  بیش تر  که  بودند  وسطایی  قرون 
در  صد  جامعه  نمودن  نهادینه  به  همه 
صد اسالمی تاکید داشتند و در مقابل 
»تمدن بزرگ اسالم« سر تعظیم فرود 

آوردند.

طالبان با تمام قوا علیه مجسمه سازی، 
تا  و  ایستادند  نقاشی  و  تراشی  پیکر 
جایی که امکان داشت به نابودی شان 
پرداختند، این حرکت و عمل کرد شان 
و  نبوده  اسالمی  اصول  خالف  هیچ گاه 
پیکر  ضد  بر  خود  اسالم  زیرا  نیست، 
نقاشی است  و  تراشی، مجسمه سازی 
محکوم  شرک  بعنوان  را  کار  این  و 
قوا  تمام  با  طالبان  که  زمانی  می کند. 
را  زنان  زدند،  کاری  چنین  به  دست 
ساختند،  محروم  شان  حقوق  تمام  از 
شان  راس  در  و  امپریالیست ها 
امپریالیزم امریکا، این "متمدن ترین و 
را  خود  صدای  کشورها  پیش روترین" 
نکشید و حتی یک مرتبه این حرکت و 
عمل کرد زشت طالبان را بطور نمایشی 
بس  جای  ننمود.  محکوم  فرمایشی  و 
از  یک  هر  پشت  در  که  است  تاسف 
امپریالیست های  کذایی  شعارهای 
منافع طبقاتی شان جستجو  اشغال گر 
که  است  علت  همین  نمی گردد، 
انحرافات  و  طلبی  تسلیم  و  تسلیمی 
متبارز  سیاسی  ـ  ایدئولوژیک  عمیق 
طلبانه  انقیاد  بحث  این  به  می گردد. 

توجه نمائید:  

و  طالبي  توحش  بساط  به  که  »حال 
لجام  تروریزم  فساد  اصلي  هاي  النه 
برچیده  مادروطن  دامان  از  گسیخته 
شده و طلیعه امید بر چشمان اشکبار 
ملت زخمي افغانستان در حال دمیدن 
با  ومترقي  ملي  اصیل  جریانات  است.  
داشتن چنین پشتوانه عظیم تاریخي و 
با گرایش عمومي مردم  آن  آمیزي  در 
هاي  دروازه  توانند  مي  ما   مسلمان 
رهایي  و  پیشرفت   ، رفاه   ، خوشبختي 
را یکي پس از دیگري بگشایند .                                                                                     
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در این لحظات حساس و سرنوشت ساز 
است   ریزي  پي  درحال  فردا  بناي  که 
ودست جهانیان به شکل بي مانند براي 
دراز  نوین  افغانستان  اعمار  و  کمک 
است هرگونه سهل انگاري، بي تفاوتي، 
گناه  تنیدگي  خود  در  و  کاري  ندانم 
نابخشودني است که ما را نزد خداوند 
) ج ( تاریخ و ملت مسئول مي گرداند.

و  دولتهاي مختلف  که  است   درست 
کشور  اعمار  به  تصمیم  مندي  قدرت 
افغانستان  مسلمان  ملت  به  کمک  و 
گرفته اند. ولي بدون یک سازمان دهي 
قوي کارا بر خواسته از میان مردم که 
مردم   دریغانه  بي  پشتیباني  و  اعتماد 
درنظر  با  باشد.  داشته  خود  در  را 
همه  وپهناي خرابي هاي  عمق  داشت 
موفقیت  از  حرفي  نمي تواند  جانبه 
افغانستان  خواهان  آزادي  ملي  اتحاد 
و  خطیر  حساس،  شرایط  درک  با 
بر  تاکید  با  جاري  ساز  سرنوشت      
و  دموکراسي  ملي،  وحدت  ضرورت 
امنیت اصالح  و پیش رفت روحیه وطن 
گام هاي  با  مردم   به  وخدمت  دوستي 
رساند.                                                                                       اثبات  به  راستا  دراین   عملي 
کوشش هاي  از  قدرداني  با   هم زمان 
از  واستقبال  متحد   ملل  سازمان 
خارجي  وشرط  قید  بدون  کمک هاي 
از  دفاع  در  آن ها  قاطعیت  خواهان 
حقوق مردم  افغانستان  واستقرار نظام 
مردم ساالر مي باشد.«) صحفات 4 و ۵ 

ـ تاکیدات از ماست(

اهداف  بیان گر  خوبی  به  قول  نقل  این 
مطلق«حاما«  تسلیمی  و  انقیادطلبانه 
رژیم  و  امپریالیست  اشغال گران  به 
پوشالی است. در این تسلیمی و انقیاد 
طلبی »سامایی«ها در مجموع شریک 
بانی  که  کسانی  می خواهند  آن ها  اند. 
تروریزم در جهان است ضد تروریزم به 
مردم معرفی کنند. به نظر ایشان امپریا 
سرکردگي  به  اشغال گر  لیست های 
»وظیفه  آمریکا  اشغال گر  امپریالیزم 
تامردم  دانسته  خود  وجداني«  و  ملي 
زنان  بخصوص  و  افغانستان  ستم دیده 
از چنگال طالبان و »تروریزم« آزاد  را 

کنند!

شدگان  تسلیم  که  آنیم  شاهد  خوبی  به  ما 
انقیاد  ترویج  و  تبلیغ  به  علنا  طلبان  وتسلیم 
نه  واقع  در  آن ها  می پردازند.  و  پرداخته  طلبی 
خواهان موضع گیری قاطع علیه اشغال گران اند 
تا هنوز  و  ایشان  با  رابطه  ونه هم خواهان قطع 
معتقد اند که اشغال گران برای از بین بردن »النه 
های فساد و تروریزم« به افغانستان لشکر کشی 
نموده اند و به این طریق می خواهند اشغال گران 
ضد  را  نشانده  دست  رژیم  و  امپریالیست 
این ترفند توده ها  با  و  تروریست و جلوه دهند 
فرو  عمیق  خواب  به  را  جوان  نسل  بخصوص  و 
برند. در حالی که امروز بزرگ ترین تروریست در 
سطح جهان و سازمان دهندگان اصلی تروریزم 

در جهان قدرت های امپریالیستی هستند.

مذهبي  »بنیادگرایي  کتاب  در  دریفوس  رابرت 
سازمان دهنده  که  می گوید  شیطاني«  بازي  یا 
اصلی تروریزم در سطح جهان امپریالیزم امریکا 
و متحدان امپریالیستی اش می باشد. به این نقل 

قول وی توجه نمائید:  

جنگ  از  پس  که  بودند  چریک هائي  »آن ها 
لبنان،  مصر،  الجزایر،  در  شان  خانه هاي  به 
بازگشتند  میانه  آسیاي  و  سعودي  عربستان 
آن ها  از  بسیاري  دادند.  ادامه  را  جنگ  آن ها  و 
مهارت هاي تروریستي مانند ترور، خراب کاري و 
بمب گذاري را زیر دست و بال ایاالت متحده و 

متحدانش آموختند.«  

اکثریت مطلق کساني که از آموزش هاي نظامي 
همین  اند،  نموده  استفاده  امریکا  امپریالیزم 
حاال در افغانستان در زیر چتر امپریالیست های 
داده  تشکیل  را  نشانده  دست  رژیم  اشغال گر، 

اند.

طرف  از  که  تروریزم«  »علیه  مبارزه  شعار 
یک  گردیده،  طرح  ملي  خاینین  و  اشغال گران 
شعار پوچ و میان تهي است. اشغال گران و رژیم 
دست نشانده می خواهند با طرح شعار »مبارزه 
تجاوزات  روي  بر  ساتري  پرده  تروریزم«  علیه 
امریکا  امپریالیزم  بکشند.  خویش  جنایات  و 
که  ومي خواهد  می خواست  شعار  این  طرح  با 
خاور  بخصوص  و  جهان  بر  را  خویش  هژموني 
میانه، آسیای میانه و جنوب آسیا تحمیل نماید. 
تسلیم شدگان و تسلیم طلبان نیز در این زمینه 
امپریالیست  اشغال گران  یاور  و  یار  به ترین 

گردیده اند.

با  واقعًا  آیا  که  جاست  این  سوال 
براندازی امارت اسالمی طالبان و اشغال 
کشور » بساط توحش طالبي و النه هاي 
اصلي فساد تروریزم لجام گسیخته از 
دامان مادروطن برچیده شده و طلیعه 
زخمي  ملت  اشکبار  چشمان  بر  امید 
است.«؟  دمیدن  حال  در  افغانستان 
و  امپریالیست  اشغال گران  که  زمانی 
اضطراری  جرگه  لویه  پوشالی  رژیم 
زحمت کش  توده های  فریب  برای  را 
با  هم زمان  ما  نمودند  بندی  سرهم 
اشغال کشور با صراحت  اعالن نمودیم 
که اشغال گران امپریالیست نه به خاطر 
کنترول  برای  بل که  کشور،  آبادی 
منطقه به عنوان یگانه ابر قدرت جهان 
تا  است،  نموده  اشغال  را  افغانستان 
کشورهای  بتواند  به تر  طریق  این  از 
منطقه و بخصوص روسیه امپریالیستی 
زیر  را  امپریالیستی  سوسیال  چین  و 
آن ها  نمایند.  کنترول  و  داشته  نظر 
این  به  دسترسی  برای  افغانستان  در 
اهداف شوم شان به خائن ترین، میهن 
قرون  به  چنین  هم  و  فروش ترین 
نیروها  یابنده ترین  زوال  و  وسطا ترین 
پیش  این  چنان چه  می کنند.  تکیه 
)مائوئیست(  کمونیست  حزب  بینی 
افغانستان تحقق پذیرفت و اشغال گران 
امپریالیست تمامی بنیادگرایان مرتجع 
هشت گانه  و  هفت گانه  یابنده  زوال 
پرچمی  »خلقی«،  جنایت کاران  هم راه 
و ملیشه های بدنام را زیر بال و پر خود 

گرفت. 

)مائوئیست(  کمونیست  حزب 
نشراتی  ارگان  در  بارها  افغانستان 
که  نموده  بیان  جاوید(  )شعله  حزب 
دیروزی  دست پرورده های  طالبان 
انگلیسی  و  امریکایی  امپریالیست های 
بسیار  شان  سازش  احتمال  و  اند 
حزب  پیش بینی  این  است.  زیاد 
در  افغانستان  کمونیست)مائوئیست( 
تثبیت  امروز بخوبی  مورد طالبان  هم 
گردید. طالبان بعد از »توافق نامه صلح 
» به اشغال گران امپریالیست امریکایی 
نشان  برای  طالبان  و  شدند.  تسلیم 
دادن حسن نظر به رژیم پوشالی  بطور 
بس  آتش  را  عید  روز  سه  یک جانبه 
روز  که  کردند  اعالن  و  نمودند  اعالن 
زندانی های  بقیه  سرطان   9 پنج شبنه 
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از  را  پوشالی  ارتش  نظامی  نیروی 
و  حرکت  این  می سازند.  رها  زندان 
که  آنست  معنای  به  طالبان  عمل کرد 
مذاکرات  پوشالی  رژیم  با  زود  یا  دیر 
مذاکرات  که  زمانی  می نمایند.  آغاز  را 
آغاز شود اشغال گران امریکایی تالش 
می ورزند تا طالبان را در رِژیم پوشالی 
تسلیم  بازهم  آیا  نمایند.  شریک 
شدگان و تسلیم طلبان خواهند گفت 
و  طالبي  توحش  بساط  اکنون»  که 
لجام  تروریزم  فساد  اصلي  هاي  النه 
برچیده  مادروطن  دامان  از  گسیخته 
شده و طلیعه امید بر چشمان اشکبار 
ملت زخمي افغانستان در حال دمیدن 
جرئت  آیا  نگویند  را  این  اگر  است.«؟ 
گذشته  این  که  داشت  خواهند  را  این 
ننگین را به عنوان خیانت ملی پذیرفته 

و انتقاد نمایند.

 انقیاد طلبان طوری استدالل می نمایند 
در  و  اشغال گر  امپریالیست های  که 
امپریالیزم اشغال گر آمریکا  راس شان 
جدي  مبارزه  و  است  نجات  فرشته 
انداخته  براه  تروریزم  علیه  امان  وبي 
»بساط  کشور  آبادی  خاطر  به  و  اند!؟ 
فساد  اصلي  هاي  والنه  طالبي  توحش 
وتروریزم لجا م گسیخته « را از »دامان 
مادر وطن« برچیده اند وآینده تابناکي 
لحاظ  از  افغانستان  مردم  براي  را 
آوردند  مي  بوجود  سیاسي  اقتصادي، 
خوشبختي، رفاه،  هاي  »دروازه  و 
از  پس  یکي  را  ورهایي  پیش رفت 
همین  مبنای  بر  مي گشایند!  دیگري« 

دید انحرافی است که می نویسند: 

»جریانات اصیل ملي ومترقي با داشتن 
در  و  تاریخي  عظیم  پشتوانه  چنین 
مردم  عمومي  گرایش  با  آن  آمیزي 
هاي  دروازه  توانند  مي  ما   مسلمان 
رهایي  و  پیشرفت   ، رفاه   ، خوشبختي 
را یکي پس از دیگري بگشایند« تاکید 

از ماست.

و  ملی  اصیل  »جریان  و  نیرو  هیچ 
را  امپریالیست  اشغال گران  مترقی« 
بعنوان »پشتوانه عظیم تاریخی« قبول 
می شمارند.  مردود  آن را  و  نداشته 
اصالح  طور  این  باید  الذکر  فوق  جمله 

شده  تسلیم  و  طلب  انقیاد  »جریانات  گردد: 
در  و  تاریخی  عظیم  پشتوانه  چنین  داشتن  با 
ما  مسلمان  مردم  عمومی  گرایش  با  آن  آمیزی 
بیکاری،  و  فقر  بدبختی،  دروازه های  می توانند 
از دیگری  را یکی پس  انقیاد  و  و جنایت  فساد 
فوق  کننده جمله  تکمیل  زیر  بگشایند«. جمله 

الذکر شان است.

»در این لحظات حساس و سرنوشت ساز که بناي 
فردا درحال پي ریزي است  ودست جهانیان به 
افغانستان  اعمار  و  کمک  براي  مانند  بي  شکل 
نوین دراز است هرگونه سهل انگاري، بي تفاوتي، 
ندانم کاري و در خود تنیدگي گناه نابخشودني 
ملت  و  تاریخ   ) ج   ( نزد خداوند  را  ما  که  است 

مسئول مي گرداند.«

به جز نیروی تسلیم شده، تسلیم طلب و انقیاد 
اشغال گران  که  ندارد  قبول  نیروی  هیچ  طلب 
ریزی«  »پی  را  فردا«  »بنای  امپریالیست 
ابتدای  همان  از  را  مسئله  این  ما  می نماید. 
تذکر  جاوید  شعله  در  بارها  افغانستان  اشغال 
گفته های  صحت  سال  بیست  از  بعد  ایم.  داده 
و  تسلیم شدگان  فقط  است.  گردیده  تثبیت  ما 
جهانیان  »دست  که  دارند  قبول  طلبان  تسلیم 
و  کمک  برای  بی مانند  شکل  به  ]اشغال گران[ 

اعمار افغانستان نوین)!( دراز است«. 

آن ها مي خواهند با الفاظ فریبنده، زحمت کشان 
وپر  بال  زیر  و  آورده  بار  طلب  انقیاد  را 
امپریالیست های اشغال گر ونوکران حلقه بگوش 
شان بکشانند، و زنجیر اسارت را بیش ا زحد به 

دست وپاي شان گره بزنند.

اشغال گران  که  اند  کرده  فکر  هیچ  آقایون  آیا 
امپریالیست »بناي فردا« را براي چه کسي » پي 
ریزي« نموده و می نمایند؟ باید با صراحت گفت 
عمالش  و  امپریالیست  اشغال گران  زماني که  تا 
داشته  بدست  درافغانستان  را  سیاسي  قدرت  
باشند یقینا که » بناي فردا » براي مشت خائن 
اجیر  و  طلب  تسلیم  شده،  تسلیم  میهن فروش 
براي  نه  است  ساز«  »سرنوشت  چیز  همه  وبي 

توده هاي زحمت کش.

که  مطلب  این  بیان  کشور  اشغال  حالت  در 
حال  در  اشک بارملت  چشمان  بر  امید  »طلیعه 
اشغال گر  کشورهاي  این که  ویا  است«  دمیدن 

اند،  نوین«  »افغانستان  خواستار 
بدون  و  کامل  وابستگي  بسوي  حرکت 
خیانت  بزرگ ترین  و  بوده  وشرط  قید 
ملی محسوب می گردد. این موضوع بر 
که  آن هائي  نیست،  پوشیده  هیچ کس 
تحمیل  افغانستان  مردم  بر  را  طالبان 
از  بیش  که  مي خواهند  حاال  کردند، 
تنبیه  را  زحمت کش  توده های  این ها 
دائمي  وابستگي  و  اسارت  ودر  کنند 
دوباره  ساختن  شریک  وبا  نگهدارند. 
این  دوام  پوشالی  قدرت  در  طالبان 

اسارت را بیش تر از پیش سازند.  

 تجاوز ذاتا خصیصه امپریالیست هاست. 
که  کند  قبول  مي تواند  احمقي  کدام 
هم  و  آمریکا  اشغال گر  امپریالیزم 
تروریزم  با  شان  اشغال گر  پیمانان 
فلسطین  و  ویتنام  مي کند،  مبارزه 
گرانادا،   ، پاناما  و  نرفته  یاد  از  هنوز 
هم  و  یوگوسالوي  و  عراق   ، سومالي 
چه  را  سوریه...  عراق،  یمن،  چنین 
کیست  است.  نموده  فراموش  کسي 
سرکردگی  به  امپریالیست ها  نداند  که 
و  چور  طریق  از  امریکا  امپریالیزم 
چپاول و غارت کشورهاي تحت سلطه 
خونین  سرکوب  به  و  ایستاده  سرپا 
پرداخته  زحمت کش  توده  و  انقالبیون 
است  امریکا  مي پردازند. امپریالیزم  و 
از  را  اسرائیل  پرست  نژاد  دولت  که 
تا  مي کند  تامین  اسلحه  و  پول  حیث 
با وحشي گري تمام خلق عرب را مورد 
باشغال  را  وفلسطین  دهد  قرار  حمله 
خود درآورد . این امریکا است که زیر 
از ملت  نام »  دموکراسي »  و » دفاع 
عراق » امروز هزارها نفر از مرد، زن و 
کودک عراقي را بخاک و خون مي کشد 
و آن را »حق مشروع« خود مي داند و...

بزرگ  »آزادي خواهان« مطالب  امروز 
خود  آني  منافع  بخاطر  را  اساسي  و 
داشت  نظر  در  بدون  نموده،  فراموش 
شد،  خواهد  چه  که  بعدي   عواقب 
رژیم  و  امپریالیست  اشغال گران  با 
هم نوا  درافغانستان  اش  نشانده  دست 
دولت  پایه هاي   تحکیم  ودرراه  شده  
دست نشانده کوشا بوده و هستند. این 
خطرناک ترین نوع  اپورتونیزم است که 
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نسل  از  وعده اي  زحمت کش  توده هاي 
مي  بیراهه  وبه  داده   فریب  را  جوان 
کشاند. بدون قطع رابطه با اپورتونیزم، 
از  نمي توان  ورفرمیزم  رویزیونیزم 
تاکتیک  ماهرانه  گرفتن  فرا  چگونگي 
بگفته  بنا  آورد  بمیان  سخني  انقالبی 
به  اگر  امپریالیزم  با  »مبارزه   لنین  
علیه  مبارزه  با  ناپذیري  گسست  نحو 
اپورتونیزم پیوند نداشته باشد سخني 
بود.«  نخواهد  بیش  دروغین  و  پوچ 
مرحله  باالترین  بمثابه  امپریالیزم   (

سرمایه داري -  صفحه 231 (

تسلیم  شدگان،  تسلیم  طلبان،  انقیاد 
این  هیچ گاه  بورژواها  ولیبرال  طلبان 
نکته را درک نکرده اند که مائو به هیچ 
قدرت« یعني  مدافع »اشتراک  عنوان 
مستقل  نیروهاي  نهادن  معامله   به 
یک  در  پست  چند  بخاطر  پرولتري 
دستگاه دولتي  اساس بورژوائي )حتي 
  « مترقي   « را   خود  دولت  این   اگر 
هم  امپریالیزم  ضد  ویا  فاشیست  ضد 
بخواند( نبود، مائوتسه دون به صراحت 
درچین  نفوذ  »با   : که  نمود  اعالم 
هیچ وجه  به  امپریالیستي  قدرت هاي 
یک  فیودالي   چین  از  نداشتند  قصد 
عکس  به  بسازند  داري  سرمایه  کشور 
مي خواستند از آن یک نیمه مستعمره 
و مستعمره بسازند. « ) استقالل چین 

و حزب کمونیست چین صفحه 231 ( 

حال بگذار که تسلیم شدگان داد بزنند 
که با اشغال افغانستان » طلیعه امید بر 
چشمان اشکبار ملت زخمي افغانستان 
در حال دمیدن است.« و »دروازه هاي 
رهایي  و  پیشرفت   ، رفاه   ، خوشبختي 
گشایش  راه  در  دیگري«  از  پس  یکي 

اند. 

که تسلیم  بخوبی دیده می شود  امروز 
شدگان و تسلیم طلبان از بیان مسایل 
نمی کنند  دنبال  را  هدفی  هیچ  فوق 
عمده  تضاد  حدت  از  که  این  جز 
اشغال گران  و  افغانستان  خلق  میان 
امپریالیست و خائنین ملی بکاهند و به 
این طریق نظریه انقالب ملی و انقالب 
دموکراتیک نوین را باطل اعالم نمایند. 

آن ها آگاهانه در این مسیر گام گذاشتند و تن 
به تسلیمی داده اند، اگر چنین نمی بود هیچ گاه 
به  نمی کردند.  بندی  سرهم  چرندیاتی  چنین 

این چرند توجه نمائید:

سازمان  کوشش هاي  از  قدرداني  با   »هم زمان 
قید  بدون  کمک هاي  از  واستقبال  متحد   ملل 
وشرط خارجي خواهان قاطعیت آن ها در دفاع 
از حقوق مردم  افغانستان  واستقرار نظام مردم 
ساالر مي باشد.«)صفحه ۵ ـ تاکید روی کلمات 

از ماست( 

عمیق  انحراف  بیان گر  الذکر  فوق  مطلب 
به  مطلق  تسلیمی  و  سیاسی  ـ  ایدئولوژیک 
اشغال گران امپریالیست و رژیم پوشالی است. 
این »قدر دانی و استقبال« به معنای قدر دانی 
مردمان  انقیاد  و  کشور  اشغال  از  استقبال  و 
کشور است. هر طفل مکتب این نکته را بخوبی 
متحد«  ملل  سازمان  »کوشش های  که  می داند 
هیچ گاه  امپریالیست  اشغال گران  کمک های  و 
به  بل که  نیست،  و  نبوده  شرط  و  قید  بدون 
تقویت  و  اشغال گران  منافع  تحکیم  منظور 

پایه های رژیم پوشالی است. 

»دفاع  برای  امپریالیست  اشغال گران  واقعا  آیا 
نظام  استقرار  و  افانستان  مردم  حقوق  از 
کشی  لشکر  افغانستان  به  ساالری«  مردم 
از هر طفل دبستانی  را  این مطلب  اند؟  نموده 
چرا  پس  است.  منفی  جوابش  کنید،  پرسان 
اشغال گران  »قاطعیت«  خواهان  »ساما«یی ها 
معنای  به  قاطعیت«   « این  اند؟  افغانستان  در 
در  انقیاد  به  و  انقالبی  نیروهای  کوبیدن  درهم 
است.  افغانستان  مردم  بیش تر  چه  هر  آوردن 
که  حزبي   !! اغواگري  و  فریب کاري  است  این 
امپریالیست  اشغال گران  و  تجاوزکاران  مقدم 
آن ها  بر  تکیه  با  واقع  در  و  مي دارد  گرامي  را 
مي خواهد جاي بیش تري در حاکمیت پوشالي 
براي خود باز نمایندآ هیچ جای تعجب نیست 
آوردن  در  انقیاد  با  بخواهد  اشغال گران  از  که 
مردم افغانستان از خود »قاطعیت« نشان دهند.

ذره  »حاما«  الذکر  فوق  شده  نقل  مطالب  در 
آزادي خواهانه  و  پرستانه  میهن  بینش  از  اي 
ضد اشغال سراغ نمي شود، تسلیم شدگان به 
تمام افکار وعقاید انقالبي پشت پا زده اند و به 
رژیم  و  امپریالیست  اشغال گران  بوسي  آستان 
داشتند.  اعالم  را  خود  کامل  آمادگي  پوشالی 

این آمادگی را در »وظایف اصلی« شان 
نموده  در ده ماده بطور دقیق تیوریزه 
اند. اینک »وظایف اصلی « شان را که 
کامل  بطور  گردیده  بیان  ماده  ده  در 
تذکر می دهیم تا عمق تسلیمی، انقیاد 
خواننده  به  شان  ملی  خیانت  و  طلبی 

آشکار گردد.

» وظایف اصلی:

1 -  فعالیت نظري و عملي شایسته در 
راه تقویت وحدت ملي با در نظر داشت 

واقعیات جاري کشور.

2 – بسیج مردمي براي دفاع مشروع از 
تعیین  و حق  ارضي  تمامیت  استقالل، 

سرنوشت سیاسي.

براي  سازنده  و  فعال  شرکت   –  3
تاسیس اردوي ملي.

نیروهاي  و سازمان دهي  انسجام   –  4
مومن  آزادي خواه،  دوست،  و طن  ملي 
از  سرتاسري  اتحاد  دریک  مترقي  و 

طریق صحبت روشنفکري و مفاهمه. 

دهنده  وآگاهي  گسترده  فعالیت   –  ۵
در بین مردم جهت حقوق وآزادي هاي 
شان. آورد  دست  حفظ  و   مشروع 
6 – فعال ساختن ارگان نشراتي وسایر 

وسایل تبلیغاتی.

وفداکارانه  ناپذیر  کارخستگي   –  7
خدمات  و  عمرانات  بازسازی،  امر  در 

عمومی.

8 ـ ایجاد گسترش شوراها، اتحادیه ها 
در  قانونی  شرکت  برای  انجمن ها  و 
امور،  اداره  انتخاباتی  فعالیت های 
ي  فعالیت ها  و  نمایندگی ها،  تعیین 

فرهنگي، اجتماعي، خدماتی و... 

نظریات،  وبردن  معرفي    -  9
در  اتحاد  طرح هاي  و  پیش نهادات 
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سطح جهاني، تقویت وحفظ شآن ملي 
و  قید  بدون  کمک هاي  هم زمان جذب 

شرط جهانی. 

وانجمن هاي  کمیته ها  تاسیس    -  10
خیریه براي رسانیدن کمک هاي عاجل 
فامیل هاي  مند،  ضرورت  مناطق  به 
ـ   6 و   ۵ )صفحه  شهدا.«  بضاعت  بي 

تاکیدات همه جا از ماست( 

اهداف  و  اصلی  »وظایف  ماده  ده  این 
سیاسي »، » حاما » را تشکیل مي دهد، 
که بیان گر عمق انحراف انقیاد طلبانه و 
خیانت ملی شان را به نمایش می گذارد. 
تکمیل  الذکر  فوق  مواد  از  یک  هر 

کننده دیگری است.

انقیاد  نظر  از  کشور«  جاری  »واقعیات 
»بساط  ریختن  فرور  همانا  طلبان 
فساد  اصلی  النه های  و  طالبی  توحش 
امید  »طلیعه  دمیدن  و  تروریزم«  و 
زخمی  ملت  اشک بار  چشمان  بر 
توسط  که  می باشد  افغانستان« 
راس  در  و  امپریالیست  اشغال گران 
شان امپریالیزم اشغال گر امریکا بوجود 
که  اینست  »حاما«  تاکید  است.  آمده 
باید با چنین شرایط با ایجاد گران این 

شرایط هم آهنگ به پیش رفت.  

 « کشور  جاری  واقعیات   « از  هدف   «
همانا »  دمیدن طلیعه امید » وساختار 
»  افغانستان نوین » توسط امپریالیزم 
باید  که  باشد  مي  مزدورش  ورژیم 
از  دفاع  برای   و  آهنگ شد  هم  آن  با 
کشور  ارضی«  تمامیت  استقالل،   «

»اردوی ملی« را ایجاد نمود!!

در این جا بخوبی مشخص می گردد که 
انقیاد طلبان بطور مشخص به مغشوش 
و  پرداخته   طبقاتی  مرزهای  نمودن 
توده ها  آورد«  »دست  را  کشور  اشغال 
این  تا  آنند  و خواهان  نموده  محسوب 
»حفظ  نمایند.  حفظ«  را  آورد  »دست 
اشغال  حفظ  معنی  به  آورد«  دست 
توده های  آوردن  در  انقیاد  به  و  کشور 

ستم دیده کشور می باشد.

افغانستان  که  است  مشخص  خوبی  به  امروز 
یک  به  و  گرفته  قرار  امپریالیستي  تجاوز  مورد 
و  است  گردیده  مبدل  اشغال  تحت  مستعمره 
از خاینین ملي در  رژیم دست نشانده متشکل 
آن توسط اشغال گران پرورانده شده و مي شود. 
و  آزادي  استقالل،  کدام  شرایطی   چنین  در 
باشد؟  داشته  وجود  مي تواند  ارضي اي  تمامیت 
که  پذیرد  به  را  این  می تواند  احمقی  کدام  و 
افغانستان یک کشور مستقل است؟ در شرایط 
آزادي  استقالل،  از  دفاع  صحبت  کشور  اشغال 
معنای  به  فقط  و  فقط  کشور  ارضي  تمامیت  و 
دفاع از اشغال کشور و تامین منافع اشغال گران 
استقالل  از  دفاع  برای  است.  پوشالی  رژیم  و 
کشور و آزادی مردمان کشور فقط یک راه وجود 
و  مردمی  ملی  مقاومت  جنگ  شعار  طرح  دارد، 
علیه  جنگ  این  پیش برد  و  برپایی  و  انقالبی 
تا  می باشد.  و  بوده  پوشالی  رژیم  و  اشغال گران 
حضور  افغانستان  در  ها  امپریالیست  که  زماني 
نظامي داشته و مقدرات کشور و مردمان کشور 
و  آزادي  استقالل،  باشند،  داشته  دست  در  را 
مبارزه  بدون  است.  پامال  ارضي کشور  تمامیت 
علیه اشغال گران امپریالیست و دست نشاندگان 
شان، ادعاي دفاع از استقالل، آزادي و تمامیت 

ارضي کشور، یک ادعاي عوام فریبانه است.

در  که  »حاما«  طلبان  انقیاد  اهداف  لباب  و  لب 
کتاب ها و مقاالت متعدد تیوریزه گردیده عبارت 
از» ایجاد گسترش شوراها، اتحادیه ها و انجمن ها 
انتخاباتی  فعالیت های  در  قانونی  شرکت  برای 
ي  فعالیت ها  و  نمایندگی ها،  تعیین  امور،  اداره 

فرهنگي، اجتماعي، خدماتی و...« می باشد.

مطلب فوق الذکر بخوبی بیان گر آنست که »ساما« 
دموکراتیک  »جریان  انقالبی  عقاید  و  افکار  به 
نوین« پشت نموده اند. ما حق داشته و داریم که 
می گوئیم تسلیم شدگان و تسلیم طلبان هیچ گاه 
شعله یی محسوب نمی شود و هیچ گونه پیوندی 
با »جریان دموکراتیک نوین« ندارد. شعله یی ها 
هیچ گاه در دهه چهل خورشیدی که افغانستان 
بود چنین الطایالتی  نیمه مستعمره  یک کشور 
ارتجاعی  انتخابات رژیم  و  نکردند  بندی  سرهم 
انتخابات  بر  سند«مرگ  نمودن  بیرون  با  را 
سرکاری« تحریم نمودند. امروز که کشور توسط 
که  بینیم  می  گردیده  اشغال  امپریالیست ها 
تسلیم شدگان و تسلیم طلبان »شرکت قانونی 
در فعالیت های انتخاباتی« را برنامه یی ساخته و 
با جدیت برای مشروع جلوه دادن اشغال کشور 
می دارند.  بر  گام  مسیر  این  در  پوشالی  رژیم  و 

این  تا  است  انقالبی  نیروهای  وظیفه 
را  انقالب(  و ضد  انقالب  دو صف)صف 
مغشوش ننموده و دقیقًا از هم تفکیک 
نمایند. ادغام و یا مغشوش نمودن این 
دو صف به معنای کمک به اشغال گران 
است.  پوشالی  رژیم  و  امپریالیست 
مائوتسه دون به صراحت بیان می دارد:

نباید مرزبندی  »در برخورد به مسایل 
انقالب،  ضد  و  انقالب  میان  مشخص 
یاد  از  را  کمبودها  و  موفقیت ها  میان 
در  را  مرزبندی  دو  این  ما  اگر  ببریم. 
خاطر داشته باشیم، همیشه قادر به حل 
مسایل خواهیم بود. در غیر این صورت 
دچار  مسایل  ماهیت  شناخت  باره  در 
آشفتگی خواهیم شد.« )شیوه های کار 
جلد  آثار  منتخب  ـ  حزبی  کمیته های 

چهارم ـ صفحه ۵۵0(

مرز  خط  جدی  طور  به  مسأله  این 
به  یا  و  انقالب  ضد  و  انقالب  میان 
ـ  مارکسیست  میان  مرز  عبارت دیگر 
دشمنان  و  مائوئیست ها  ـ  لنینیست 
به  را  مائوئیزم  ـ  لنینیزم  ـ  مارکسیزم 
طور عریان مشخص می سازد، آن ها را 
مقابل  در  و  جداگانه  کاماًل  صف  دو  به 
هم قرار می دهد. در شرایط کنونی این 
حزب  آیا  که  می آید  میان  به  پرسش 
یا  است  ضروری  غیرقانونی  و  مخفی 
تسلیم طلبان  تسلیمی ها،  نظر  از  نه؟ 
است.  منفی  جواب  رفرمیست ها  و 
اصالحات  به  امید  چشم  آن ها  زیرا 
بریدۀ  دم  دموکراسی  و  اشغال گران 
اعتقادات  همه  آن ها  اند.  دوخته  شان 
دست  از  توده ها  به  نسبت  را  خود 
داده اند. بدین مناسبت از اشغال گران 
می خواهند که برای به انقیاد در آوردن 
"قاطعیت"  خود  از  کشور  مردمان 

نشان دهند. 

وظایف  و  عمده  تضاد  تشخیص  عدم 
موج  تا  گردیده  سبب  مبارزاتی  عمده 
عظیمی از تسلیمی و تسلیم طلبی سر 
علنی  احزاب  ساختن  به  و  نماید  بلند 
راجستر شده به پردازند و به مبارزات 
قانونی روی آورند. در حالی که  علنی و 
خصوص  به  و  جهان  انقالبات  تاریخ 
 1949 انقالب  و  اکتوبر   1917 انقالب 
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و  علنی  مبارزات  بودن  بی بنیاد  چین 
و  است  داده  نشان  به خوبی  را  قانونی 
به  که  نیروهاای  که  است  ثابت ساخته 
قـانـونـی،عـلـنـی  احزاب  ساختن 
و مبارزات علنی و قانونی روی آوردند 
صف  در  این که  یا  و  شدند  نابود  یا 
انقالبی  نیروهای  مقابل  در  بورژوازی 
این  شاهد  بخوبی  امروز  ما  ایستادند. 
شدگان  تسلیم  که  هستیم  موضوع 
اشغال گران  صف  در  طلبان  تسلیم  و 
دست نشانده  رژیم  و  امپریالیست 
نیروهای  مقابل  در  و  شان جای گرفته 
انقالبی کشور صف آرایی نموده اند، و 
بدین ترتیب با هدیۀ ناچیز اشغال گران 
رد  به  و  دادند  خفت باری  صلح  به  تن 
پرداخته،  مسلحانه  و  قهری  مبارزات 
مبارزات کامال علنی، قانونی و پارلمانی 
خلق  دموکراتیک  "حزب  شیوه  به  را 

افغانستان" مطرح نموده اند. 

مائوتسه دون در اثر معروفش )"دربارۀ 
تضاد"( مي گوید: 

و  انقالب  طبقاتي،  جامعۀ  »در 
ناپذیرند،  اجتناب  انقالبي  جنگ هاي 
بدون آن ها نه جهشي در تکامل جامعه 
که  است  ممکن  نه  و  پذیراست  امکان 
تا  گردد  واژگون  حاکم  ارتجاعي  طبقۀ 
مردم بتوانند قدرت دولتي را به دست 

گیرند.« 

به  دیگری  اثِر  در  ترتیب  همین  به      
نام "جنگ و مسائل استراتیژي" گفته 

است: 

    »وظیفۀ اساسي انقالب وعالي ترین 
قدرت  گرفتن  دست  در  آن  شکل 
است  مسلحانه  راه هاي  به  دولتي 
یعني حل مسئله به وسیله جنگ. این 
لنینیستي  مارکسیستي–  پرنسیپ 
در  فقط  نه  و  دارد  اعتبارعمومي  یک 
نیز  کشورها  سایر  براي  بل که  چین 
امپریالیزم  که  وقتی  اما  معتبراست.... 
به چین حملۀ مسلحانه می کند، حزب 
قشرهای  کلیه  و  طبقات  کلیه  باید 
متجاوزین  با  که  را  کشور  اجتماعی 

خارجی مخالفند، بر ضد دشمن بیگانه در جنگ 
ملی متحد سازد ...« )تاکیدات از ما است.(

ـ  مارکسیست  هیچ  کشورهای  چنین  این  در   
لنینیست ـ مائوئیستی و حتی هیچ نیروی ملی 
دموکراتی به بازی های عوام فریبانۀ اشغال گران و 
رژیم پوشالی تن نداده و به بازی های انتخاباتی 
و پارلمانتاریستی سر تعظیم فرود نمی آورد. در 
کشور اشغال شده افغانستان از دید مائوئیستی 
پارلمان و مبارزه پارلمانی هم از لحاظ تاکتیکی 

و هم از لحاظ استراتیزی تحریم است.

 حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان از زمان 
اشغال کشور تا کنون تمام شیوه های انتخاباتی 
نموده  تحریم  را  پوشالی  رژیم  و  اشغال گران 
بر  است.  ساخته  برنامه یی  را  مذکور   تحریم  و 
مبنای خط برنامه یی خود علیه کسانی که شیوه 
مبارزاتی تسلیم طلبانه پارلمانتاریستی را پیشه 

نمودند به مبارزه پرداخته است. 

رژیم  و  امپریالیست  اشغال گران  علیه  مبارزه 
غیر  حزب  ایجاد  با  مگر  نیست  ممکن  پوشالی 

قانونی و فعالیت های مبارزاتی غیر قانونی. 

لنین به صراحت مخالف ایجاد تشکیالت قانونی 
است او به صراحت بیان می دارد: 

»آن هایی که از "انطباق" سازمان غیر قانونی با 
جنبش قانونی سخن می گویند، ایدۀ مطلقًا غلط 
از این تغییر شکل های سازمان غیر قانونی ارائه 
می دهند. مساله اصال این نیست! ]یعنی مساله 
اصاًل انطباق سازمان غیر قانونی با جنبش قانونی 
هایی  گاه  تکیه  قانونی   های  سازمان  نیست.[ 
هسته  های  ایده  دهند  می  امکان  که  هستند 
های غیر قانونی به درون توده ها نفوذ کنند. این 
ایده بدان معنی است که ما شکل تأثیر گذاری 
خود را تغییر  می دهیم، به این منظور که به این 
)همان  بدهیم.«  قانونی  غیر  گذاری جهت  تأثیر 

اثر صفحۀ 31 ـ تأکیدات از من است(

مستعمره  کشور  در  که  است  معتقد  ما  حزب 
افغانستان می توان مبارزات علنی را  با مبارزات 
برد.  پیش  به  و  مخفی غیر علنی همنوا ساخت 
با  باید  را  علنی  مبارزات  فعالیت های  یعنی 
مبارزات غیر علنی منطبق سازیم، نه بر عکس. 
و  مخفی  مبارزات  به  اتکاء  با  دیگر  بعبارت  یا 
غیر قانونی که جهت عمده مبارزات را می سازد 

مبارزات و فعالیت های علنی را به پیش 
جهت  علنی  مبارزات  به  یعنی  بریم، 

غیر قانونی بدهیم.

نیست  پوشیده  هیچ کس  بر  امروز 
هیچ  امریکا  اشغال گر  امپریالیزم  که 
برسمیت  منافعش  بخاطر  را  مرزي 
ببیند  نمي شناسد. در هرجاي که الزم 
مي زند.  و  زده  خراب کاري  به  دست 
که  المللي«  بین  قوانین  به  »احترام 
و  مي راند  سخن  ازآن  لفظ  در  تادیروز 
خودش ازامضاء کنندگان آن بود. امروز 
و  ندارد  ومفهومي  معني  برایش   دیگر 
از  بل که  نمي داند  آن  به  مقید  را  خود 
امریکا  قوانین  به  که  می خواهد  همه 
احترام بگذارند فقط تسلیم شدگان و 
افغانستان  نگر  سطحي  طلبان  تسلیم 
شوم  اهداف  روی  بر  می خواهند  عمداً 
ساتر  پرده  امپریالیست  اشغال گران 
کشیده و انقیاد کشور را »دروازه هاي 
خوشبختي ، رفاه ، پیشرفت و رهایی« 
افغانستان  ستم دیده  توده های  برای 

وانمود سازند!

در شرایط کنوني وظایف ضروري وعاجل 
برای نیروهای انقالبی عبارتند از آماده 
سازي بخش پیشآهنگ طبقه پیش رو و 
ایدئولوژي  به  طبقه  این  نمودن  مسلح 
مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم بخاطر 
که  واقعي  بحران هاي   از  گیري  بهره 
تجاوزات   و  عادالنه  غیر  جنگ های 
امپریالیستي براي بورژوازي به ارمغان 
معني  به  این ها  همۀ   . است  آورده 
درانقالب  میلیوني  توده هاي  رهبري 
نوین است.  انقالب دموکراتیک  و  ملی 
به  ضرورت  اول  قدم  در  این کار  برای 
ـ  لنینیستی  ـ  مارکسیستی  خط  یک 
مائوئیستی است، زیرا در قدم اول خط 
قدم  در  و  است.  برخوردار  عمدگی  از 

دوم بردن خط میان توده هاست. 

شناخت  درستي  به  را  خط  این  باید 
وبکار گرفت.  مائوتسه دون به صراحت 
کلیدي  حلقه  »خط   : که  نمود  اعالم 
چیز  همه  شود  درک  وقتي که  است، 
خط  »یک  یابد«،  مي  را  خود  جاي 
آمال  منافع  که  است  صحیح  زماني 
نمایندگي  مارا  طبقه  بیني  وجهان 
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پرولتاریا  رهبري  دون  مائوتسه  کند.« 
چنین  را  نوین  دموکراتیک  انقالب  در 

جمع بندي نموده است : 

به  خلق  دموکراتیک  »دیکتاتوري 
است.  نیازمند  کارگر  طبقه  رهبري 
زیرا فقط طبقه کارگر، دوراندیش ترین 
و  است  طبقه  گذشته ترین  ازخود  و 
انقالبي  روحیه  پي گیر ترین  داراي 
مي  ثابت  انقالب  تاریخ  سراسر  است. 
کند بدون رهبري، طبقه کارگرشکست 
کارگر  طبقه  رهبري،  وبا   . مي خورد 
امپریالیزم  دوران  در  مي شود.  پیروز 
 ( کشوري  درهیچ  دیگر،  طبقه  هیچ 
انقالب  نمي تواند   ) ماست  از  تاکید 
شاهد  برساند.  پیروزي  به  را  راستین 
بار  چندین  که  است  انقالباتي  امر  این 
بوسیله خرده بورژوازي وبورژوازي ملي 
چین رهبري شده وهمگي به شکست 
دیکتاتوري  باره  در   ( است.«  انجامیده 
آثار  منتخب   – خلق  دموکراتیک 

فارسي جلد 4 صفحه 611 ( .

حزب  نقش  دون  مائوتسه  همچنین   
بیان  چنین  انقالب  در  را  پرولتري 

مي کند:

 »براي انقالب کردن باید حزب انقالبي 
حزب  بدون  و  باشد  داشته  وجود 
تئوري  بر  مبتني  حزبی  بدون  انقالبي، 
لنینیستي،   – مارکسیستی  انقالبي 
ـ  مارکسیستی  انقالبی  سبک  و 
کارگر  طبقه  نیست  ممکن  لنینیستی 
مبارزه  در  را  پهناور خلق  توده های  و 
به  چاکرانش  و  امپریالیزم  علیه  بر 
)نیروهاي  کرد.«  رهبری  پیروزی 
انقالبي سراسر جهان متحد شوید وبر 
کنید  مبارزه  تجاوزامپریالیستي  ضد 
صفحه   4 جلد  فارسي  آثار  منتخب   –

 )414

تنها  که  داد  نشان  دون  مائوتسه 
کنونی  خلق)در شرایط  جنگ چریکی 
ملی مردمی  مقاومت  افغانستان جنگ 
و انقالبی( مي تواند دهقانان خرد شده 
بیدار  را  فئودالي  استبداد  چرخ  زیر 
وبر  داده  سازمان  نموده،  متحد  کرده، 

جنگ  تنها  سازد.  قدرت آگاه  کسب  سیاست 
چریکی خلق است که مي تواند به آن ها اعتماد 
به نفس دهد. شرکت شان را د ر مبارزه مسلحانه 
سازد.  پذیر  امکان  سیاسي  قدرت  کسب  با 
که  است  چریکي  جنگ  همین  بوسیله  وصرفا 
طبقه کارگر تحت رهبري حزب از طریق شرکت 
متحد  با  و  شده  متحد  مي تواند  جنگ  در  خود 
اصلي اش یعني اکثریت عظیم دهقانان دست به 
پیوند انقالبي بزند، یا به عبارت دیگر تنها جنگ 
انقالبي  با سیاست  را  دهقانان  مي تواند  چریکي 
آموزش داده و سازمان دهي نماید. این درواقع، 
تحت  در کشورهاي    « ؟  کرد  باید  » چه  اعمال 
فقط  کشور  اشغال  شرایط  در  اما  است.  سلطه 
»حزب  و  همبستگی«  »حزب  شدگان  تسلیم 
مسایل  به  افغانستان«  مردم  آزادی خواهان 
نموده  انقالبي پشت  مبارزه  با  و  انقالب  اساسی 
اند و به هیچ وجه حاضر نیستند که در مورد آن 
به  باشند، بل که بیش تر متمایل  صحبتي داشته 
کلي گویي و دعوت به اطاعت کورکورانه و انقیاد 

طلبانۀ توده ها اند. 

هر گاه به »مواضع و اهداف« »حاما« دقیقًا توجه 
نمائید حتي یک کلمه از اشغال کشور و مبارزه 
پوشالی  رژیم  و  امپریالیست  اشغال گران  علیه 
»صلح«  نوید  بیش تر  بل که  نمی خورد.  چشم  به 
و دموکراسي تحمیلی اشغال گران  را به توده ها 

داده و می دهند. 

درچنین شرایط حساس نمی توان علیه تسلیمی 
پی گیر  و  جدی  مبارزه  به  طلبی  تسلیم  و 
نپرداخت. مبارزه با تسلیمی و تسلیم طلبی در 
حقیقت دفاع از مارکسیزمـ  لنینیزمـ  مائوئیزم  
از  و  بوده  ورویزیونیزم  اپورتونیزم  مقابل  در 

وظایف عمده انقالبیون محسوب می گردد.

به  »حاما«  نام  زیر  تمام  سال  ده  »ساما«یی ها 
فعالیت های تبلیغی و ترویجی دموکراسی کذایی 

و تحمیلی اشغال گران امپریالیست پرداختند. 

و درک نکردند که محوراساسي سیاست امریکا 
وانقالبات  مقاومت  سرکوب  از  است  عبارت 
میانه  مردم جهان و مشخصا کشور هاي آسیاي 
این  ثروت هاي  وچپاول  وغارت  وخاورمیانه 
کشورها براي تضمین سرمایه مالي انحصاري اش، 
مانع  مي خواهد  امریکا  سیاست  این  پیش برد  با 
وتالطمات  سیاسي  بحران هاي  این  تا  شود  آن 
تبدیل  نوین  انقالب  امواج  به  مناطق  دراین 

نگردد. در چنین شرایطی »ساما«یی ها  
نمودند.  نشر  متعددی  مقاالت  و  کتاب 
در این کتاب ها و مقاالت از دموکراسی 
به  و  نمودند  دفاع  شدت  به  تحمیلی 
تبلیغ و ترویج مبارزات علنی، پارلمانی 
سال  ده  از  بعد  پرداختند.  قانونی  و 
بخش  دو  به  "ساما"  مطلق  تسلیمی 
تقسیم گردید. بخش منشعب شده زیر 
اعالمیۀ  ساما"  دهندگان  "ادامه  نام 
پخش نمودند و در آن اعالمیه حتی یک 
کلمه در مورد گذشته ننگین تسلیمی 
بر  امپریالیست  اشغال گران  به  شان 
تسلیمی  گناه  تمام  و  نیاوردند  زبان 
در  آن ها  انداختند.  مرکز  گردن  به  را 
هجدهم جوزای سال 1390 خورشیدی 
کنفرانسی را زیر نام »کنفرانس احیا و 
تداوم« طراحی نمودند و انشعاب خود 
حزب  نمودند.  اعالن  مرکز  بخش  از  را 
در  افغانستان  کمونیست)مائوئیست( 
که  نمود  بیان  صراحت  با  زمان  همان 
"ساما"  رهبر"  "قیوم  مرگ  از  بعد 
عمال از هم فروپاشیده است، سازمانی 
مطلب  این  شود.  احیا  که  ندارد  وجود 
در  که  جاوید  شعله   2۵ شماره  در 
آمده  در  تحریر  به رشته   1390 سنبله 
است و بیان گردیده است، امروز بخوبی 
کمونیست  حزب  بینی  پیش  شاهد 
عدم  مورد  در  افغانستان  )مائوئیست( 
"ساما"  فکری  خط  تداوم"  و  "احیا 
هستیم. حزب ما در همان زمان مطلب 

را این گونه بیان نمود:

ادعای  که  کسانی  ترتیب  »بدین 
را   " ساما  فکری  خط   " از  نمایندگی 
سازند  روشن  باید  همه  از  قبل  دارند، 
ساما  فکری  خط   " از  شان  منظور  که 
باید  همه  از  قبل  این ها  چیست؟   "
یک جمعبندی " فکری " از چگونگی 
"ساما"،  گذشته  "ساما"؛  تشکیل 
رهبری  زمان  تا  تشکیل  زمان  از 
نشیب ها  و  فراز  تمام  با  رهبر  قیوم 
طلبی هایش،  تسلیم  و  دستاوردها  و 
تا  رهبر  قیوم  رهبری  شروع  زمان  از 
و  خرابی ها  تمام  با  جان باختنش  زمان 
و  نرمشی  و  چرخشی  سیاست های   "
کرنشی و موش مردگی هایش " و از 22 
سال سکوت و " موش مردگی " تسلیم 
ارتجاعی  رژیم های  قبال  در  طلبانه 
جهادی و طالبی و رژیم دست نشانده 



     شعله جاوید                                                                                   شماره )29(                                                                                                        دوره چهارم                                                           حوت1399   ) مارچ 2021 (

صفحۀ  24

کننده،  ایجاد  اشغال گران  و  کنونی 
اش؛  کننده  حمایت  و  دهنده  پرورش 
پر طمطراق  لقب  بتوانند  تا  کنند  ارائه 
" نمایندگان فکری ساما " را بصورت 
ادعای  با  این ها  کنند.  کمایی  واقعی 
بر  طمقراق  پر  القاب  توانند  می  صرف 
داشته  توقع  نباید  ولی  بگذارند،  خود 
باشند که دیگران نیز ایشان را شایسته 

آن القاب بدانند.

به  سال   22 از  که  سامایی  برعالوه 
و  است  نداشته  وجود  عمال  این طرف 
بنا به اعتراف سرمقاله شماره اول دوره 
پنجم " ندای آزادی " در تاریکی و بی 

زبانی بسر برده است، با ادعای صرف نمی تواند 
" احیاء " شود. " احیاء " این سازمان به دور 
یک برنامه مدون و منطبق با شرایط فعلی ممکن 
و میسر است و چنین برنامه ای فعال  وجود ندارد. 
برنامه قبلی " ساما " در کنگره سال 13۵9 یعنی 
31 سال پیش و در زمان حضور قوای اشغال گر 
سوسیال امپریالیستی و حاکمیت پوشالی دست 
نشاندگان آن ها تصویب شده است. زبان اعالمیه 
" نشان می دهد که مدعیان  ادامه دهندگان   "
دارند  سعی  هم چنان  ساما،  از  فکری  نمایندگی 
در تقریر کمونیست و مائوتسه دون اندیشه باقی 
بمانند، ولی در تحریر هم چنان زبان آزوپی شان 
را حفظ نمایند و به اصطالح ملی – دموکراتیک 
انقالبی باقی بمانند و به این ترتیب خطی را که 
پراتیک 32 ساله، بطالن آن را عمال و بار بار نشان 

داده است، هم چنان تعقیب نمایند. اما 
حتی در چنین صورتی آن ها ناچار اند 
برنامه جدیدی تدوین و تصویب نمایند. 
ادعای داشتن نمایندگی فکری از یک 
خط، بدون تدوین و تصویب یک برنامه 
می تواند  فقط  فعلی  شرایط  با  منطبق 
ـ  سوم  )دور  باشد.«  گویی  یاوه  یک 
برای  شماره 2۵ ـ صفحه 34 ـ 3۵ ـ 
این شماره  به  بیش تر  و  به تر  معلومات 
شعله جاوید صفحه 26 مراجعه نمائید(

9 اسد 1399 خورشیدی

سند ذیل توسط هیات تحریر شعله جاوید، در ماه اسد 1399 نهائی شده بود؛ ولی متاسفانه توسط )ملیار( از واحد شماره ششم بایگانی گردید و 
منتشر نشد. ما  با رعایت اصول حزبی و مبارزات جدی در این راه، موانع را مرفوع و نشرات را مجددا از سر گرفته ایم که اینک خدمت خوانندگان 

محترم تقدیم میداریم.

علیه تسلیم طلبی ملی و طبقاتی مبارزه کنید
رهبری  به  امپریالیست ها  تجاوز  با 
در  امریکا  اشغال گر  امپریالیزم 
تسلیمی  عظیمی  موج  افغانستان 
راست  و  از"چپ"  طلبی  تسلیم  و 
نمایندگان  نمود.اکثریت  سربلند 
احزاب  یعنی  فئودالیزم  فکري 
حزب  استثنای  )به  هفت گانه  جهادی 
و  گانه  هشت  و  گلبدین(  اسالمی 
پیاده  نیروی  نقش  بدنام  ملیشه های 
در  را  امپریالیست  اشغال گران  نظام 
اشغال  از  بعد  نمودند.  بازی  افغانستان 
)خلقی  "چپ"  نیروهای  افغانستان 
پرچمی ها و به اصالح شعله یی ها( نیز به 
امپریالیست  اشغال گران  و مروج  مبلغ 
تبدیل گردیده و هر کدام احزاب شان 
رژیم  عدلیه  وزارت  در  و  ساختند  را 
آن ها  نمودند.  راجستر  و  ثبت  پوشالی 
بل که سعی  کردند،  را  کار  این  تنها  نه 
و  کتاب ها  نوشتن  از طریق  که  نمودند 
موجه  را  تسلیمی شان  متعدد  مقاالت 
با نوشتن کتاب ها و  جلوه دهند. آن ها 
مقاالت متعددخط مشی تسلیم طلبانه 
ارائه  را  پارلمانتاریستی  و  رفرمیستی 

نمودند.

به  گذشته   سال   19 شرایِط  و  اوضاع 
شدگان  تسلیم  که  داده  نشان  خوبی 

در حد توان کوشیده اند در خدمت اشغال گران 
باشند  داشته  قرار  پوشالی  رژیم  و  امپریالیست 
اشغال کشور  حالت  بیش تر  در طوالنی شدن  و 
و عمر رژیم پوشالی سهم تسلیم طلبانه خودرا 

ادا نمایند.

حس  شتن  دا  با  افغانستان  ستم دیده  توده های 
به  امپریالیست  اشغال گران  با  دوستی  میهن 
شان  نیروی  که  طالبان  برخاستند،  مخالفت 
دوباره  را  خود  بود  نگردیده  منهدم  کاماًل 
پرستی  میهن  روحیه  از  و  نموده  وجور  جمع 
علیه  جنگی  تقابل  به  و  نموده  استفاده  توده ها 
چنین  در  پرداختند.  امپریالیست  اشغال گران 
بخصوص  و   " "چپ  شدگان  تسلیم  شرایطی 
افغانستان"  رهایی  "سازمان  و  "ساما"یی ها 
عمده  تضاد  و  اساسی  تضاد  بین  نتوانستند 
تفکیک قایل شوند و هر دو تضاد را با هم منطبق 
گرفتند، عدم تفکیک این دو تضاد سبب گردید 
نموده  بدل  را  عمده  غیر  و  عمده  تضاد  تا جای 
صف  در  طالبان  خواندن  وسطایی  قرون  با  و 
همان  در  ما  یستند.  با  امپریالیست  اشغال گران 
چنین  در  که  دادیم  را  باش  هوشدار  این  زمان 
وضعیتی خطر تسلیم طلبي ملي بیش تر از خطر 
نیرویي  گفتیم  و  است،  طبقاتي  طلبي  تسلیم 
اشغال گران  علیه  ارتجاعی  قسمی  مقاومت  که  
اندازی نموده ) طالبان( یک  امپریالیست را راه 
غلیظ  شئونیزم  به  آغشته  و  متحجر  نیروي 

صراحت  با  و  است  جنسیتي  و  ملیتي 
گفتیم که هر آن و لحظه امکان سازش 
اشغال گر  امپریالیست های  با  طالبان 
ملي،  نیروهاي  بناًء  دارد؛  وجود  نیز 
به  حاضر  هیچ گاه  انقالبي  و  دموکرات 
این  نیستند،  طالبان  رهبري  پذیرفتن 
تجارب  دیگر  سوی  از  و  سو  یک  از 
طبقاتی  طلبی  تسلیم  و  تسلیمی  تلخ 
در دوران جنگ مقاومت ضد سوسیال 
است  آموخته  امپریالیزم"شوروی" 
از تسلیم طلبی طبقاتی هیچ کس  که 
نمی برد.  نفع  ارتجاعی  نیروهای  جز 
خطر  احوالی  و  اوضاع  چنین  در  بناًء 
تسلیم طلبي طبقاتي نه تنها کم، بل که 
ما  جامعه  که  خطري  است.  غیرممکن 
ملي  طلبي  تسلیم  کند.  مي  تهدید  را 
و  امپریالیست   اشغال گران  قبال  در 
از  بعد  چنانچه  است.  پوشالي  رژیم 
چندین سال مقاومت قسمی ارتجاعی، 
گلبدین  رهبری  تحت  اسالمی  حزب 
رژیم  و  امپریالیست  اشغال گران  به 
صف  در  و  گردیده  تسلیم  پوشالی 
دشمنان عمده کشور و مردمان کشور 

جای گرفت.

از  متشکل  پوشالی  رژیم  امروز 
تکنوکرات آمده از غرب، بنیاد گرایان 
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و نمایندگان فکري و سیاسی فیودالیزم 
) جهادي ها(، "شعله" یي هاي تسلیم 
شده و خلقي – پرچمي ها است. دیر یا 
زود طالبان نیز به این پروسه خواهند 

پیوست.

مقاومت  ابتدای  همان  از  ما  حزب 
را  تضادها  طالبان  ارتجاعی  قسمی 
را  مبارزاتش  و  نمود،  تفکیک  بخوبی 
رژیم  و  امپریالیست  اشغال گران  علیه 
عنوان دشمن عمده کشور  به  پوشالی 
و مردمان کشور آغاز نمود . اما مبارزه 
قسمی  ارتجاعی  مقاومت  جنگ  علیه 
علیه  و  نسپرد  فراموشی  به  را  طالبان 
غیر  دشمن  بعنوان  را  مبارزاتش  آن 
صراحت  با  و  برد،  پیش  بخوبی  عمده 
اعالم داشت که جنگ مقاومت قسمی 
علیای  منافع  کننده  تامین  طالبان 
نیست، چنین مقاومتی  و  نبوده  کشور 
اصاًل نمی تواند  کشور را بطور کامل  آز 

اد نماید. 

)مائوئیست(  کمونیست  حزب 
افغانستان در 18 قوس سال 1388 زیر 
مسئولیت  یک  اداي  به  نیاز   " عنوان 
 23 شماره  در  که  عاجل"  مبارزاتي 
شعله جاوید دور سوم به چاپ رسیده، 
اشغال گران  قبال  در  را  خود  موضع 
طالبان  و  پوشالي  رژیم  امپریالیست، 

چنین بیان نموده است :

» بطور خالصه باید صریحا بیان داشت 
که فقط و فقط یک مقاومت سرتاسري 
وغیرجنگي  جنگي  جانبه  همه 
رژیم  و  اشغال گران  علیه  پیروزمندانه 
اخراج  طریق  از  شان  دست نشانده 
سرنگوني  و  اشغال گر  قوت هاي  قهري 
حالت  به  است  قادر  پوشالي،  رژیم 
خاتمه  افغانستان  در  مستعمراتي 
مقاومت  دوره جنگ  برخالف  اما  دهد. 
اوضاع  کل  بار  این  "شوروي"،  ضد 
بین  و  یي  منطقه  و  کشوری  شرایط  و 
مقاومت  که یک  نشان مي دهد  المللي 
قوت هاي  تواند  نمي  اسالمي  ارتجاعي 
و  نموده  خارج  کشور  از  را  اشغال گر 
را  اشغال گران  نشانده  دست  رژیم 
مقاومتي  چنین  این  سازد.  سرنگون 
اما  یابد،  دوام  ها  سال  بتواند  شاید 

نمي تواند حتي در سطح مقاومت ضد سوسیال 
امپریالیستي یک فرجام پیروزمند نسبي داشته 
باشد، پیروزي نسبي اي که به فرض محال تحقق 
یافتن، خود فاجعه دیگري از نوع فاجعه هشت 

ثوري گذشته خواهد بود. 

نیروهایي  طالبان و حزب اسالمي گلبدین خود 
اند که در اصل توسط امپریالیست هاي امریکائي، 
انگلیسي و وابستگان منطقه یي آن ها ساخته و 
راه  همین جهت جستجو  به  اند.  پرداخته شده 
سازش و مصالحه با آن ها ، یکي از اجزاي اصلي 
امپریالیست  اشغال گران  جدید  استراتیژي 
در  امریکائي  امپریالیست هاي  سردمداري  به 
نیروهاي  آن ها  میدهد.  تشکیل  را  افغانستان 
بار  فاجعه  نتایج  که  هستند  داده اي  امتحان 
حاکمیت هاي ارتجاعي شان، مردمان ما را تا مغز 
نیز  اکنون  و قسما هم  است  استخوان سوزانده 
مي سوزاند. ایدئولوژي و برنامه سیاسي به شدت 
استبدادي  و  جاهالنه  شوونیستي،  ارتجاعي، 
آن ها خود به خود زمینه هاي مناسب فریبکارانه 
اشغال گران  طرحات  دادن  جلوه  عادالنه  براي 
فراهم مي سازد. این ایدئولوژي و برنامه سیاسي، 
نیروهاي  و  افراد  تمامي  نیست  قادر  تنها  نه 
از  را،  دست نشانده  رژیم  و  اشغال گران  مخالف 
میان تمامي اقشار طبقات و ملیت ها و اقلیت هاي 
نماید،  بسیج  سرتاسري  مقاومت  یک  در  ملي، 
بسیج  چنین  پي  در  آگاهانه  خود  آن ها  بل که 

مبارزاتي مقاومت خواهانه سرتاسري نیستند. 

نیستند  قادر  هیچ وجهي  به  تنها  نه  آن ها 
علیه  جامعه،  پیکر  از  نیمي  یعني  زنان،  خشم 
رها  را  شان  نشاندگان  دست  و  اشغال گران 
شان  کننده  مشمئز  ستیزي  زن  بل که  سازند، 
فریب کارانه  طرحات  اجراي  ساز  زمینه  خود 
زنان  قبال  در  پوشالي  رژیم  و  اشغال گر  دشمن 
ذاتي  آن ها  ملیتي  اجتماعي  محدودیت  است. 
اشغال گران  امیدواري  و  است  التیام  قابل  وغیر 
انقیاد  و دست نشاندگان شان در تحمیل قطعي 
سازد.با  مي  بیش تر  را  ما  مردمان  بر  مدت  دراز 
پیش برد  و  برپایی  مسایل،  این  تمامي  به  توجه 
سرتاسري،  انقالبي  و  مردمي  ملي  مقاومت  یک 
تر  روشن  بیان  به  و  مقاومت مسلحانه  محور  بر 
علیه  انقالبي،  و  مردمي  ملي،  مقاومت  جنگ 
اشغال گران امپریالیست و خائنین ملي، نه تنها 
از لحاظ پیوند دادن مقاومت ضد اشغال با انقالب 
اجتماعي مورد نیاز در افغانستان، یک ضرورت 
بل که  است،  انصراف  قابل  غیر  و  قطعي  الزام  و 
خاتمه بخشیدن به انقیاد مستعمراتي و حصول 

بدون  نیز  افغانستان  سیاسي  استقالل 
برپائي و پیش برد چنین مقاومتي یک 
از  میرسد.«)تاکید  نظر  به  ناممکن  امر 

من است(

پیش بینی حزب کمونیست)مائوئیست( 
افغانستان بعد از ده سال تثبیت گردید 
که اشغال گران امپریالیست و بخصوص 
اشغال گران امریکایی در جستجوی راه 
آمدند  بر  طالبان  با  مصالحه  و  سازش 
با  توافق نامۀ  امضاء  به  موفق  باالخره  و 

طالبان گردیدند.

امپریالیزم  میان  که  توافق نامه ای 
امضاء  طالبان  و  امریکا  اشغال گر 
آنست  دهنده  نشان  وضوح  به  گردید 
اشغال گر  امپریالیزم  به  طالبان  که 
این  امضاء  اند.  گردیده  تسلیم  امریکا 
و  اشغال گران  امیدواري  توافق نامه 
رژیم دست نشانده را در تحمیل قطعي 
مردمان  و  کشور  بر  مدت  دراز  انقیاد 

کشور بیش تر از پیش ساخته است.

گفته  ترامپ  بارها  که  طوری  همان 
نظامی  نیروهای  نمودن  بیرون  با  که 
نیرومند  حضور  تا  می خواهیم  ما  خود 
کنترول  برای  را  خویش  استخباراتی 

منطقه در افغانستان حفظ نمائیم.

که  آنست  بیان گر  خوبی  به  توافق نامه 
استخباراتی  نیرومند  حضور  طالبان 
با  را  امپریالیست  اشغال گران 
با  تبانی  طالبان  اند.  پذیرفته  سکوت 
به  نسبت  را  امپریالیست  اشغال گران 
طالبان  دادند،  ترجیح  ایشان  با  تقابل 
تالش می ورزند تا مناسبات دوستانه ای 
کار  تذ  آن  از  صلح  توافق نامه  در  که 
رفته است به مناسبات خصمانه تبدیل 
نگردد، به همین دلیل است که طالبان 
با  توافقات  به موی  مو  تطبیق  خواهان 
جنگی  و  است.  امریکایی  اشغال گران 
به  پوشالی  رژیم  با  طالبان  امروز  که 
پیش می برد از یک سو جنگ ارتجاعی 
امتیازگیری های  منظور  به  داخلی 
جنگ  دیگر  سوی  از  و  است  بیش تر 
اشغال گران  میان  استخباراتی 
امپریالیزم  رهبری  به  امپریالیست 
و  امریکا و کشورهای منطقه  اشغال گر 
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در راس آن امپریالیزم روس و سوسیال 
زود  یا  دیر  می باشد.  چین  امپریالیزم 
طالبان به میز مذاکرات با رژیم پوشالی 
پر  خوان  دستر  در  و  نشست  خواهد 
شریک  گلبدین  مانند  یغما  و  خون 
جنگ های  بعد  به  آن  از  شد.  خواهند 
استخباراتی در کشور شدیدتر از حاال 

به پیش خواهد رفت.

از  قبل  که  شاهدیم  بخوبی  ما 
و  نظامی  هم کاری  توافق نامه،  امضای 
امریکایی  اشغال گران  استخباراتی 
قبل  وقت  چند  حملۀ  در  طالبان  و 
نیروهای  باالی  طالبان  نیروهای 
والیت  در  خراسان  شاخۀ  داعش- 

ننگرهار صورت گرفت.

که  شدند  متعهد  طالبان  که  وقتی 
داخلی  امنیت  علیه  افغانستان  خاک 
قرار  استفاده  مورد  متحده  ایاالت 
طالبان  که  معناست  بدین  نمی گیرد، 
در  متحده  ایاالت  سیاست های  علیه 
متحده  ایاالت  خود  و  جهان  سطح 
مبارزه  افغانستان  حتی  و  امریکا 
نمی کنند.آن هابعد از امضای توافق نامه 
علیه  تنها  نه  که  دادند  نشان  بخوبی 
امریکایی  اشغال گران  سیاست های 
با  هم نوا  بل که  نمی کنند،  مبارزه 

سیاست های شان حرکت می کنند. 

ساختیم  نشان  خاطر  این را  بارها  ما 
مستعمراتی  نیمه  سلطه  به  طالبان  که 
با  ندارند.طالبان  مشکلی  امریکا 
امریکا  با  صلح"  موافق نامه  "امضاء 
آن ها  که  ساختند  ثابت  بخوبی  را  این 
یعنی  ناقص  استقالل  خواهان  حتی 
به  افغانستان  مستعمره  نیمه  کشور 
بل که  نیستند،  امانی  دوران  شکل 
بخصوص  و  امپریالیزم  سلطه  خواهان 
دوران  مانند  امریکا  امپریالیزم  سلطه 
خان  یعقوب  امیر  خان،  عبدالرحمن 
افغانستان  در  خان  اهلل  حبیب  و 
به  ممکن  حالتی  چنین  در  می باشند. 
نیازی  افغانستان  در  اشغال گران  قوای 
استخبارتی  نیرومند  حضور  و  نباشد 
امپریالیزم  بخصوص  و  امپریالیزم 
حفظ  افغانستان  در  امریکا  اشغال گر 
امنیتی  توافق نامه  اساس  بر  گردد. 

اشغال گران امریکایی با رژیم پوشالی هر زمانی 
که آن ها بخواهند می توانند قوای نظامی خود را 
بکشند و هر زمانی که بخواهند می توانند قوای 

خود را به افغانستان اعزام نمایند.

این بدان معنا خواهد بود که عین وضعیت دوران 
استعمار انگلیس در افغانستان تکرار خواهد شد. 
اشغال  دهه  دو  که  سیاسی  ـ  اقتصادی  شرایط 
کشور شکل داده است، رژیم اسالمی پسا توافق 
توافق نامه  ادامه  خواهان  که  است  ناچار  نیز 

امنیتی و تمدید آن تا سال 2034 گردد.  

را  ملی  طلبی  تسلیم  طالبان  کنونی  شرایط  در 
امریکایی  اشغال گران  علیه  جنگ  به  نسبت 
ترجیح دادند، و آن را با جان و دل پذیرفتند. این 
تسلیم طلبی ملی افغانستان را به تامین منافع 
امپریالیزم  رهبری  به  امپریالیست  اشغال گران 
امریکا خواهد کشاند و افغانستان را برای مدت 
مدیدی در چنگال اشغال گران امپریالیست نگه 
خواهد داشت و توده های ستم دیده را به بردگی 
کشانده و کشور را طرف انقیاد ملی بیش تر سوق 

خواهد داد. 

عقاید  و  افکار  در  تنها  نه  گرایش  این  امروز 
بورژوازی، بل که در احزاب و سازما ن های خرده 
بورژوازی تسلیم شده و تسلیم طلب و هم چنین 
طالبان بوضوح تظاهر نموده و عماًل خود را نشان 
داده است.سرچشمه اصلی تسلیم طلبی ملی در 

تسلیم طلبی طبقاتی نهفته است. 

علیه  مقاومت  جنگ  در  طبقاتی  طلبی  تسلیم 
تسلیم  ذخیره  "شوروی"  امپریالیزم  سوسیال 
طلبی ملی بوده است که در زمان جنگ مقاومت 
علیه سوسیال امپریالیزم "شوروی" به تسلیم 
این  کنونی  شرایط  در  و  نمود،  ارتقا  ملی  طلبی 
نمودار  شکلی  بهترین  به  را  خود  طلبی  تسلیم 

ساخته است.

کانون  همانا  بزرگ  بورژوازی  و  بزرگ  فیوداالن 
طالبان  شدن  تسلیم  با  اند.  ملی  طلبی  تسلیم 
و  کوچک  از  اعم  بورژوازی  و  قیوداالن  تمامی 
چتر  زیر  در  بورژوازی  خرده  با  هم راه  بزرگ 
به  و  اند  داده  تسلیمی  به  تن  اشغال گران 
طرف داران اشغال گران امپریالیست پیوسته اند.

است  گرایشی  ترین  زیانمند  طلبی  تسلیم  این 
که به خائین ملی و رژیم پوشالی کمک می کند، 

را  کشور  انقیاد  و  کشور  اشغال  و 
طوالنی تر می سازد. برای تامین آزادی 
باید  افغانستان  زحمت کش  توده های 
به  طبقاتی  و  ملی  طلبی  تسلیم  علیه 
در  را  مبارزه  این  و  خاست  بر  مبارزه 

تمام شئون کار خود گسترش داد.

تسلیمی  جو  که  کنونی  شرایط  در 
رسیده  خود  اوج  به  طلبی  تسلیم  و 
علیه  باید  آیا  است:  مطرح  سوال  این 
رهبری  به  امپریالیست  اشغال گران 
رژیم  و  امریکا  اشغال گر  امریالیزم 
به مبارزه  پوشالی کنونی و پسا توافق 
جنگ  سطح  تا  را  توده ها  و  خاست  بر 
مقاومت ملی مردمی و انقالبی ارتقاء داد 
و یا این که تا سطح خائنین ملی پائین 
طلبی  تسلیم  و  تسلیمی  به  تن  و  آمد 
امپریالیست  اشغال گران  قبال  در  ملی 

و رژیم پوشالی داد؟

جدیت  کمال  با  را  مسئله  این  ما  چرا 
مطرح می کنیم؟ به این دلیل:

اشغال گران  مادی  برتری  یک طرف  از 
که  پوشالی  رژیم  و  امپریالیست 
واداشت،  تسلیمی  به  را  طالبان  حتی 
جنجال های  و  جار  دیگر  طرف  از  و 
تسلیم  و  شده  تسلیم  سازمان های 
ملی"  مبارزه  "قطع  سر  بر  طلب 
زیر  پوشالی  رژیم  و  اشغال گران  علیه 
حزب  ایجاد  برای  »شرایط  که  نام های 
کمونیست« مهیا نیست، و »طرح شعار 
شعار  یک  کنونی  شرایط  در  جنگ 
که  گذاشت  »باید  و  است«  احمقانه 
آباد  را  ویران  افغانستان  اشغال گران 
برای  را  شرایطی  این ها  تمام  کنند...«. 
تسلیمی و تسلیم طلبی در افغانستان 

بوجود آورده است.

)مائوئیست(  کمونیست  حزب 
افغانستان اولی را بر گزیده است، چرا؟ 

به دلیل این که:

تاریخ افغانستان و جهان ثابت ساخته 
استقالل  و  آزادی  به  هیچ کشوری  که 
خلق.  جنگ  طریق  از  مگر  نمی رسد 
)در شرایط کنونی افغانستان از طریق 
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استرداد  جنگ  بدون  انقالبی(  و  مردمی  ملی  مقاومت  جنگ 
که  نیستند  حاضر  اشغال گران  هیچ گاه  افغانستان  استقالل 
بشناسند،  رسمیت  به  آن را  مردمان  آزادی  و  کشور  استقالل 
چنان چه در طول 8 دهه پیر کهن استعمار انگلیس حاضر به این 
کار نگردید. استقالل کشور در سال 1919 میالدی از طریق جنگ 
هیچ گاه  امپریالیست  سوسیال  اشغال گران  حتی  و  آمد.  بدست 
حاضر به شناختن استقالل کشور نشد، این بار هم استقالل کشور 
از طریق جنگ بدست آمد. میان دو جنگ مقاومت)جنگ علیه 
استعمار انگلیس و جنگ علیه سوسیال امپریالیزم( و هم چنین 
دو استقالل) استقالل کشور در زمان امان اهلل و زمان جهادی ها( 
تفاوت چشم گیری وجود دارد، و به همین ترتیب وجوح مشترکی 

نیز وجود دارد.

و رسالت حزب کمونیست)مائوئیست(  در شرایط کنونی وظیفه 
افغانستان است که تمام مساعی خود را در راه تحکیم و گسترش 

حزب و در جهت بیرون رفت از تدارک برای برپایی جنگ مقاومت 
ملی مردمی و انقالبی بکار برد.ایفای وظیفه مذکور شرایط اساسی 
است برای تبدیل جنگ ارتجاعی کنونی به جنگ مقاومت ملی 

مردمی و انقالبی. 

مائوتسه دون می گوید: 

پرولتاریایی در جریان مبارزه توده  انقالب  امر  »ادامه دهندگان 
رشد  انقالب  توفان های  در  و  می گذارند  عرصۀ هستی  به  پا  یی 
نموده و آبدیده می شوند. کادرها را باید در جریان طوالنی مبارزه 
توده یی آزمود و شناخت و ادامه دهندگان امر انقالب را از میان 

آنان برگزید.« 

13 اسد 1399 خورشیدی

اطالعیه ذیل، به تاریخ 28 نوامبر 2020 ) 8 قوس 1399 خورشیدی( به مناسبت دوصدمین سالگرد فریدریش انگلس از طرف 
احزاب وسازمان های م ل م کشور های جهان هم چون کشورهای ایتالیا، گالیسیه ایالت هسپانیه، ترکیه، جرمنی، تونس، کلمبیا، 
اتریش، فرانسه، شیلی،هند، مکزیک، اکوادور، فیلیپین، انتشار یافته است و حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان نیز از جملۀ 

امضاء کنندگان این اطالعیه می باشد.

بیايید تا دوصـدمین سـال گرد فريدريش انِگلس

پیشـوای کبیر پرولتاريای جـهان را جشـن بگیريم!
ترجمۀ: کمیتۀ روابط بین الملی ح.ک.م.ا

بیست و هشتم نوامبر سال جاری، دوصدمین سال گرد فریدریش 
انگلس، یکی از رهبران بزرگ پرولتاریای جهان و بنیان گذار مشترک 
به  امروزه  که  می باشد  مارکس-   با  -همراه  پرولتری  انقالب  علم 

مارکسیزم – لنینیزم - مائوئیزم معروف است.

پرولتاریای انقالبی همه کشورها، با الهام از بنیان گذاران برجستۀ 
به راه  را  خود  مبارزات  انگلس،  و  مارکس   ، علمی  سوسیالیزم 
انداخته و در طی این دوره، منجر به غنی سازی علم انقالب و توسعه 
سوسیالیستی  انقالب  آن،  مهم  و  عطف  قابل  مرحلۀ  شدند.  آن 
اکتبر در روسیه است، که عصر انقالب جهانی پرولتری را به وجود 
آورد و پیروزی انقالب در چین که با انقالب بزرگ فرهنگی پرولتری 
ادامه یافت، برای پرولتاریا مارکسیزم - لنینیزم – مائوئیزم را اهدا 
تنها  نه  می دهد  اجازه  شما  به  که  ملیح  و  عالی  تئوری  یک  نمود، 
جنگ  به عنوان  امروز  که  توده ها،  انقالبی  قهر  طریق  از  را  قدرت 
خلق سازماندهی می شود، به دست آورید، بلکه برای جلوگیری از 
احیاء مجدد سرمایه داری ، انقالب را تحت دیکتاتوری پرولتری و 

سوسیالیزم نیز ادامه دهید.

سالح  این  به  مجهز   ، کشورها  همه  انقالبی  پرولتاریای  امروز، 

پرولتری،  جهانی  انقالب  پیروزی  برای  استراتژیک  مهم  ابزارهای   ،
برای شکست  جهان  مردم  و  پرولتاریا  مبارزات  پیشبرد  و  رهبری 
ظلم  اشکال  تمامی  برداشتن  میان  از  ارتجاع،  و    امپریالیزم  دادن 
ایجاد  تا پیش روی به سوی کمونیزم، در  از روی زمین،  و استثمار 
احزاب خویش و مبارزه برای وحدت در یک ساختار انترناسیونال 

نوین کمونیستی تالش دارند.

 ، سرور  و  شادی  با  انقالبی  پرولتاریای  ه  ک است  دلیل  همین  به 
خاطره  و  تجلیل  را  انگلس  فریدریش  د  تول سالگرد  دوصدمین 
و کارکرد او را جشن می گیرند و آنها را در بین توده های کارگران و 

دهقانان سراسر جهان تبلیغ می کنند.

]اگرچه[ فریدریش انگلس در یک خانواده سرمایه دار متولد شد 
اما وی زندگی خود را در مبارزه برای رهایی طبقه کارگر وقف نمود. 
او همراه با رفیق و دوستش، کارل مارکس، ماتریالیزم دیالکتیک، 
اعطا  کارگران،  ویژه  به  بشریت،  به  را  ری  فک روش  و  بینی  جهان 
تاریخ  تکامل  از  علمی  درک  تا  داد  اجازه  را  اریا  ت پرول و  آنها  و  کرد، 
داشته باشند.  ماتریالیزم تاریخی و شیوه تولید سرمایه داری، و  
اقتصاد سیا�سی مارکسیستی، باعث شد تا با یک اصول صحیح 
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"سوسیالیست های"  اتوپیک  رویاهای  با  ضدیت  در   - هماهنگ  و 
کردند  انتقاد  بیرحم"  از "سرمایه داری  که  بورژوا -  خرده  و  بورژوا 
و هنوز نیز انتقاد می کنند، و تنها به دنبال اصالح هستند نه نابود 
انگلس   ، از سوی دیگر  آید.  بوجود  - سوسیالیزم علمی  آن  کردن 
و    سوسیالیزم  سوی  به  را  جامعه  که  قوانینی  ساختن  روشن  در 

محکوم  را  سرمایه داری  که  قوانینی  کند،  می  رهنمون  کمونیزم 
به مرگ می نماید و توسط انقالب پرولتری آنرا شکست میدهد ، 
بین املللی است،  تاریخی پرولتاریای  این رسالت  اینکه   بر  تأکید  با 

کمک ]شایانی[ نمود.

انگلس منحیث یک تیوریسن، اولین شخ�سی بود که اظهار داشت؛ 
نظر  بلکه  کشد؛  رنج می  که  تنها یک طبقه ای است  نه  پرولتاریا 
به موقعیتش در تولید اجتماعی، مهم ترین طبقۀ تحت کاپیتالیزم 
است. حقیقتی که پرولتاریا را بطور اجتناب ناپذیر ترغیب می نماید 
مالکیت  انداختن  بر  هم چنان  و  نهایی  رهایی  و  رستگاری  برای  تا 
خصو�سی بر وسایل تولید بجنگد. این همان چیزی است که به 
یک اقدام عملی سیا�سی به هدف از بین بردن نظام سرمایه داری 
و ایجاد سوسیالیزم ]پرولتر[ بدان نیاز دارد. ]انگلس[ چنین ایده 
"وضعیت  کتاب  توسط  1845م  سال  در  بار  اولین  برای  را  هایی 
تنها رنج های  نه  اثری که  انگلستان" مطرح نمود،  طبقه کارگر در 
و  اجتماعی  اهمیت  استادانه[  نحو  ]به  بلکه   ، را  پرولتاریا  طبقۀ 

رسالت تاریخی آن را نیز تشریح نموده است.

انگلس همچنان اولین ک�سی بود که مقاالتش را در سال نامه هاي 
سيا�سي  اقتصاد  عميق  مطالعه  عنوان  تحت  آملاني،   - فرانسوي 
رژيم  اقتصاد  اسا�سي  خصوصيات  وی  كه  جایی  كرد،  منتشر 
سرماي ه داري را بعنوان پيامدهاي اجتناب ناپذير سلطۀ مالكيت 
خصو�سي تحليل و برر�سی نمود. او بود که دوست و رفیقش کارل 
که  کند،  مطالعه   

ً
عمیقا را  مسئله  این  تا  کرد  ترغیب  را  مارکس 

سرانجام باعث پدید آمدن اثر پربهای "سرمایه" شد ، که پس از 
مرگ مارکس تکمیلی این کتاب را انگلس عهده دار شد. 

این دو بطور مشترک، در سال 1844م »خانوادۀ مقدس« یا »نقدی 
آوردند.  در  تحریر  رشته  به  را  جدلی-  اثر  -یک  انتقادی«  نقد  بر 
اما  بیشترین ]قسمت کتاب[ توسط مارکس نوشته شده است، 
برادران  از  انتقاد  و  اجتماعی  تضادهای  مشترک  درک  از  نتیجه، 
باور]برونو و ادگار[، فیلسوفان متفکر "منتقد"  است که هرگونه 
فعالیت عملی را برای تحول در جهان انکار می کنند و پرولتاریا را 
توده ای فاقد روحیه انتقادی و بدون اهمیت تاریخی توصیف می 

کنند. 

از همین دوره، کتاب »ایدئولوژی آملانی«، نیز یک اثر مشترک دیگر 
از مرگ  انگلس است که در سال 1932 سال ها پس  و  از مارکس 
آن ها منتشر شد. با وجودی که هدف از این کار تسویه حساب با 
، اما »ایدئولوژی آملانی« اهمیت زیادی  آنها بود  گذشته فلسفی 
برای پرولتاریای انقالبی داشت و دارد، زیرا با این جدال پرشور و 

جدی آن ها نکبت های فالسفه مرتجع و سوسیالیست های آملان را 
برمال ساختند و ویژگی های اسا�سی کمونیزم علمی را تعریف کردند. 

طبقاتی  مبارزه  در  انگلس  و  مارکس  که  میشود،  دیده  کار  آن  از 
نظام  ظهور  به  منجر  که  انقالب،  و  شدند  آبدیده  پرولتاریا 
این  نمود.  هدایت  مقصود[  سرمنزل  ]به  را  آنها  شد،  کمونیستی 
راه  هیچ  از  حاکم  طبقه  سرنگونی  که  دلیل  این  به  "تنها  انقالب 
دیگر، جزء از طریق انقالب، ممکن نیست و سرنگونی و براندازی 
طبقۀ ]حاکم[ می تواند به نوبۀ خود شر تمامی فرسودگی ها را از 

بین ببرد و جامعه جدیدی ایجاد کند." بوقوع پیوست.

در سال 1848م » مانیفیست کمونیست« منتشر شد، که نه تنها 
اثر مشترک دیگری بود، بلکه اساس مقالۀ انگس، اصول کمونیزم 
را شکل می داد. مانیفیست، هم چنان نمای�سی درخشان از درک و 
تاریخی  ماتریالیزم  از  استادانه  توضیح  و  انقالبی  پرولتاریای  روش 
- بصورت واضح و  است، جایست که در آن قوانین مطرح شده 
روشن- پرولتاریا را راهنمایی می کند تا چگونه کمونیزم را در سراسر 
کره زمین اساس گذاری نمایند. [ مانیفیست] برنامه ای است که 
از همه احزاب سوسیالیست و گرایش های  را  انقالبی  پرولتاریای 
آنها متمایز می سازد، اثری که اعتبار و ارزش آن دست نخورده باقی 
مانده است، و باعث تشویق مبارزاتی پرولتاریا و مردم جهان علیه 
امپریالیزم و  تمامی اشکال ارتجاع شده است. عبارتی که در اولین 
برنامۀ کارگران با آن پایان رسید ]هنوز[ هم چنان در سراسر جهان 
پرولتاریای  نبرد  فریاد  امروز،  صدای  آخرین  ؛  است انداز  طنین 
انقالبی است که برای به راه انداختن دوبارۀ طوفان انقالب آماده 

می شوند:

پنهان  را  خویش  مقاصد  و  نظریات  که  دارند  عار  کمونیست ها   "
سازند. آنها آشکارا اعالم می کنند که تنها از طریق واژگون ساختن 
همۀ نظام اجتماعی موجود، از راه قهری، رسیدن به هدف هایشان 
کمونیستی  انقالب  مقابل  در  حاکمه  طبقات  بگذار  است.  میسر 
برخود بلرزند. پرولتارها درین میان چیزی جزء زنجیرهایشان را از 
دست نمی دهند. ولی جهانی را به دست خواهند آورد. پرولتاریای  

سراسر جهان، متحد شوید! " 

در سال 1878م کتاب مشهور »آنتی دورینگ« یا علم انقالب، اثری 

جدلی علیه یک پروفیسور منتقد مارکسیزم- ایگن دورینگ- منتشر 

و  دیالکتیکی  ماتریالیزم  شکل،  بهترین  به  که  است  کتابی  شد، 

تاریخی و اصول سوسیالیزم را در تمام جنبه های آن بصورت خوانا 

اثر  این  سیا�سی  اقتصاد  بخش  در  است؛  نموده  تشریح  واضح  و 

دوستش کارل مارکس نیز به آن کمک کرده است. یکی از بخش های 

آنتی دورینگ در سال 1880 به عنوان جزوه ای تحت عنوان »از 

سوسیالیزم تخیلی تا سوسیالیزم علمی« منتشر شد ، اثری عامه 

پسندی که تکامل اجتماعی را که منجر به سوسیالیزم می شود ، بر 

خالف عقاید اتوپیست ها ، بطور برجسته توضیح می دهد.
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وی  تحقیقات  اساس  به  انگلس  آثار 
برای  طبیعت«  دیالکتیک  »درباره 
م. منتشر شد  بار در سال 1925  اولین 
به  مربوط  که  ناتمام  مطالعه  یک   ،
جایی  است،   1883-1875 سالهای 
اجرای  نحوه  کارگر  طبقه  رهبری  که 
در  نیز  را  ماتریالیزم  دیالکتیکی  قوانین 
می  نمایش  به  ها  پدیده  خصوصیت 
و  صریح  ایده های  اثر  این  در  گذارد؛ 
خالقی وجود دارد که نتایج بعدی علوم 

طبیعی را پیش بینی می کند. 

معرفی کلی دیالکتیک طبیعت و بخ�سی 
به  میمون  از  گذار  در  کار  »نقش  که 
شاهکاری   ، می کند  بازی  را  انسان« 
آن  در  که  است  انقالبی  ادبیات  از 
تکامل بشری و علوم طبیعی  بین  رابطه 
بورژوازی  جامعه  به  رسیدن  برای 
است،  شده  داده  توضیح  مدرن 
میدهد  نشان  انقالبی  نتیجه گیری های 
بیماری همه گیر  و  اقتصادی  که بحران 
بی  از  نا�سی   –  Covid-19)پاندمیک(
داری  سرمایه  نظام  مرج  و  هرج  و  ثباتی 
متاثر  را  بشری  جامعه  امپریالیستی 
ساخته – اعتبار آن امروز نسبت به هر 

زمان دیگر بیشتر گردیده است.

تولید  آگاهانه  سازماندهی  با  "تنها 
اجتماعی، که در آن تولید و توزیع به یک 
رو�سی برنامه ریزی شده انجام می شود، 
جنبه  لحاظ  از  را  بشریت  تواند  می 
اجتماعی باالتر از بقیه جهان حیوانات 
قرار دهد، به همان طریقه ی که تولید 
با جنبه های  را  این مسئله  کلی  به طور 
داشته  نظر  در  مردان  برای  گوناگون 
است. تکامل تاریخی ]نه تنها[ یک چنین 
سازماندهی را روزبروز بیشتر الزم االجراء 
می سازد، بلکه با گذر زمان امکان پذیرتر 

می شود. "

خصو�سی  مالکیت  خانواده،  »منشاء 
اثر دیگری است که در مورد  و دولت«، 
1884م  سال  در  تاریخی  ماتریالیزم 
سیستماتیک  طور  به  که  شد،  منتشر 
توضیح  را  نهادهایی  آن  تحول  سیر 
فروپا�سی  از  پس  کمونیزم،  که  می دهد 

آنها  جایگزین  خصو�سی،  طبقات  و  مالکیت 
سازمان  از  متعالی  و  جدید  شمایل  و  شکل  با 
دولت  دلیل،  همین  به  شد،  خواهد  اجتماعی 
شده  شناخته  که  صورتی  همان  به  خانواده  و 
توضیحی  کتاب[  این  ]در  می شوند.  ملغی  بود، 
دارد  وجود  زنان  بر  ستم  و  تبعیض  درباره  علمی 
زنان  جنبش  اساس  و  پایه گذاری  قوی ترین  که 

پرولتری را تشکیل می دهد:

" برافتادن حق مادری، شکست جهانی – تاريخی 
نیز  را  خانه  فرمانروايي  مرد  بود  مونث  جنس 
برده  يافت،سپس  مقام  تنزل  زن  آورد،  بدست 
توليد  برای  صرف  وابزار  مرد  شهوت  بنده  شد، 
پذیر  امکان  زمانی  تنها  زن  رهایی    ]...[ فرزندان 
در  وسیع  بصورت  بتواند  زن  که  بود،  خواهد 
کار  ]زیرا[  کند،  شرکت  تولید  اجتماعی  مقیاس 
داخل خانه جز مقدار ناچیز وقت او چیزی دیگری 

مطالبه نمی کند. "

پایان  و  فوئرباخ  لودویگ   « مقالۀ  در  انگلس، 
دید  از   ،»  )1886( آملانی  کالسیک  فلسفه 
ماتریالیزم دیالکتیک با تفسیر منتقدانه از فلسفه 
آملانی ، انحطاط معنوی بورژوازی را نشان داده 
تعالی  را  پرولتاریا  علمی  و مفهوم  و معنای نظری 

بخشیده است.

 ، نوشته هایش  همچنین  عظیم،  مرد  ]این[ 
تشکیل  را  او  نوشتاری  آثار  از  مهمی  قسمت  که 
می دهد، در مطالعۀ امور نظامی بود. آثار بسیار 
درباره  انگلس  مقاالت  با  می تواند  که  است  کمی 
وقایع بزرگ نظامی قرن 19 مقایسه گردد، مانند 
 ، کریمه  جنگ   ، سیسیل  در  گاریبالدی  جنگ 
های  شورش   ، متحده  ایاالت  در  داخلی  جنگ 
بزرگ 1848 یا جنگ فرانسه و پروس.  و نه تنها به 
دلیل دقت زیادی که او ]دربرخورد[ با واقعیت ها 
های  بینی  پیش  دلیل  به  این  بلکه  داشت، 
است.  جنگ  هنر  در  بزرگ  متفکر  یک  درخشان 
]این آثار[ امروز، هنگامی که بایسته پرولتاریای 
انقالبی برای برپایی جنگ خلق در سرنگونی قهری 
دشمنان خود در تمامی کشور ها آماده می شوند، 

انبار جنگی ِ قدرتمند و ارزشمندی است.

عالوه بر کارهای مهم علمی و روزنامه نگاری عظیم 
انگلس ، مراسالت وی بسیار ارزشمند است ، به 
کار  آن  ، که در  با رفیق عزیزش مارکس  ویژه که 
مشترک بنیانگذاران سوسیالیزم علمی را میتوان، 

یا در زمینه   ، انقالب  هم در تکامل علم 
های دیگر دانش، به عنوان استراتژی و 
از همه  مبارز،  پرولتاریای  تاکتیک های 

جوانب مشاهده کرد. 

سیا�سی  رهبر  عنوان  به  انگلس، 
مارکس،   همانند  جوانی،  در  پرولتاریا، 
به  دو[  ]هر  پیوست.  کارگری  جنبش  به 
و  سازمان ها  با  آنها  تماس های  لطف 
رهبران پرولتری، قادر به برقراری ارتباط 
با اتحادیۀ مخفی آملان شدند ، اتحادیه 
نامیده  کمونیست ها  اتحادیه   

ً
بعدا که 

شد، و آنها را با آموزه های جدید متقاعد 
تدوین  به  را  آنها  خود  نوبه  به  و  کرد، 
توسط  که  سوسیالیزم  اسا�سی  اصول 
آنها شرح داده شده بود، مامور نمود، 
وظیفه ای که در مانیفست کمونیست 

در سال 1848 م. منتشر شد.

انقالبی  موج  در  فعال  طور  به  انگلس 
 1850 تا  م.   1848 سال  از  را  اروپا  که 
م. لرزاند شرکت کرد. نه تنها با دوست 
با  را  آملان  در  قیام مردمی  خود مارکس 
"رنیش   روزنامه  طریق  از  خود  سخنان 
در  بلکه  کرد،  تقویت  و  ترغیب  نوین" 
در  و  بود  سهیم  مردم  مسلحانۀ  قیام 
که  جایی  جنگید،  آزادی  برای  نبردها 
که  نمود  بازی  را  ای  برجسته  نقش  او 
خود-  نظامی  های  نوشته  با  همراه   -
میان  در  "جنرال"  لقب  شایسته  را  او 

هم رزمانش کرد.

انقالبی  مبارز  یک  عنوان  به  انگلس 
منافع  سازش ناپذیر  مدافع   ، پرشور 
در  سرسخت  منتقد  یک  پرولتاریا، 
اشتباهات سوسیالیست های دروغین، 
بهترین  از  خستگی ناپذیر  معلمی  و 
فرزندان طبقه کارگر بود که همیشه با 
آنها روابط دوستانه نزدیک داشت و از 
همه کشورها برای راهنمایی و پشتیبانی 

به او مراجعه می کردند.

به  را  او  کارگر  طبقه  به  وی  وفاداری 
پرولتاریای  شدۀ  شناخته  رهبر  عنوان 
در  تنها  نه  نمود،  مبدل  املللی  بین 
یا  کارگران  بین املللی  انجمن  تاسیس 
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انترناسیونال اول بلکه به عنوان عضو 
 1870 سال  از  آن  عمومی  شورای 
و  1876م.،  سال  در  آن  انحالل  تا  م. 
انترناسیونال  بنیان گذاری  همچنین، در 
، که  پاریس  کارگران  از کنگره  دوم پس 
در سال 1889 م. پایه های سازمان نوین 
بین املللی پرولتاریای همه کشورها را بنا 

نهاد، نقش برجستۀ داشت.

که  شد  باعث  وی  سادگی  و  سخاوت 
و  دوست  به  را  مناسبی  جایگاه  انگلس 
رفیق خود بدهد ، وی تا آخرین روزهای 
زندگی خود از آن حمایت مالی کرد تا کار 
فردریش  اما  برساند.  پایان  به  را  خود 
انگلس با نور خود می درخشد و به همین 

دلیل یکی از رهبران پرولتاریا است.

در  م.   1895 آگوست   5 در  انگلس 
توسط  که  درگذشت  انگلستان 
کارگری  جنبش  رهبران  ترین  برجسته 
از کشورهای مختلف احاطه شده بود 
تشییع  مراسم  به  مربوط  پیام های  و 
جنازه وی از گوشه و کنار جهان رسیده 

بود. لنین با اشاره به انگلس نوشت:

در  )که  مارکس  کارل  دوستش  از  "پس 
انگلس   ، درگذشت(  1883م.  سال 

بهترین دانشمند و آموزگار پرولتاریای مدرن در کل 
اولین  انگلس  و  مارکس   ]…[ بود.  متمدن  جهان 
سوسیالیزم  که  دادند  توضیح  که  بودند  کسانی 
و  نهایی  هدف  بلکه   ، نیست  بافی  خیال  اختراع 
جامعه  در  مولد  نیروهای  تکامل  ضروری  نتیجه 
تاکنون  شده  ثبت  تاریخ  تمام  است.  مدرن 
حکومت  جانشینی  طبقاتی،  مبارزه  تاریخچه 
بر  خاص  اجتماعی  طبقات  از  برخی  پیروزی  و 
دیگران بوده است. و این ادامه خواهد یافت تا 
مالکیت   - سلطه طبقاتی  و  مبارزه طبقاتی  بنیاد 
بین  از   - اجتماعی  تولید  آنارشیزم  و  خصو�سی 
این  نابودی  خواستار  پرولتاریا  منافع  برود. 
شدۀ  سازماندهی  مبارزه  بنابراین  و  بنیادهاست 

طبقاتی آگاهانه کارگران باید علیه آنها باشد. "

نادرست  اظهارات  و  سخنان  با  مقابله  در  و 
اند  کرده  تالش  بیهوده  که  مارکسیزم،  دشمنان 
در  که  کلماتی   ، کنند  جدا  انگلس  از  را  مارکس 
ادای احترام به کارل مارکس پس از مرگ بیان کرد 

 برای خودش نیز مناسب است:
ً
، کامال

"مارکس قبل از هر چیز یک انقالبی ]تمام اعیار[  
بود. مأموریت واقعی او در زندگی این بود که ، به 
یا روش دیگری ، در سرنگونی جامعه  هر طریقی 
سرمایه داری و نهادهای دولتی که به وجود آمده 
آزادی  به  و  نماید،  همکاری  و  مشارکت   ، بود 
ک�سی  اولین   ] ]او  کند.  کمک  مدرن  پرولتاریای 

بود که از موقعیت و نیازها و از شرایط 
رهایی خود آگاهی حاصل نمود. جنگ، 
جوهر ذاتی او بود. و او با شور و اشتیاق 
تعداد  که  موفقیتی  و  سرسختی  با   ،
کمی از آنها می توانستند رقیب شوند ، 

مبارزه نمود. "

 ، انگلس  فردریش  به  افتخار  و  شکوه 
آموزگار و رهبر پرولتاریای جهان!

زنده باد مارکسیزم-لنینیزم-مائوئیزم!

آن  از  آینده  امپریالیزم!  بر  مرگ 
سوسیالیزم و   کمونیزم باد!

در   ، ستم دیده  م  د مر و  پرولترها 
انترناسیونالیزم پرولتری متحد شوید!

به پیش ، اکنون بیش از هر زمان دیگری 
در  کمونیست ها  املللی  ن  بی اتحاد  در   ،

سراسر جهان!

 جوالی 2020
)سرطان 1399(

سند ذیل توسط هیات تحریر شعله جاوید، در ماه سنبله 1399 نهائی شده بود؛ ولی متاسفانه توسط )ملیار( از واحد شماره ششم بایگانی گردید و 
منتشر نشد. ما  با رعایت اصول حزبی و مبارزات جدی در این راه، موانع را مرفوع و نشرات را مجددا از سر گرفته ایم که اینک خدمت خوانندگان 

محترم تقدیم میداریم.

اوضاع و شرايط کنونی از ما چه می طلبد؟
بخصوص  و  امپریالیست  اشغال گران 
نیروهای اشغال گر امریکایی از زمانی که 
پی  در  نمودند  اشغال  را  افغانستان 
حضور دراز مدت خویش در افغانستان 
پیمان  مناسبت  همین  به  بودند. 
امضا  دست نشانده  رژیم  با  را  امنیتی 
نمودند، چه قبل از عقد پیمان امنیتی 
و چه بعد از آن امریکایی های اشغال گر 
را  افغانستان  از  شدن  بیرون  قصد 
امنیتی  پیمان  عقد  از  بعد  نداشتند. 
 9 ایجاد  با   

ً
قانونا اصطالح  به  و  رسما 

پایگاه استراتیژیک نظامی در نقاط حساس کشور 
امریکایی  اشغال گر  نیروهای  شدند.  مسلط 
این  طریق  از  که  می خواهند  و  می خواستند 
تحت  هم چنان  را  افغانستان  ازیک سو  پایگاه ها 
کنترل نگه دارند و به انقیاد کامل خویش در آورند 
منطقه  در  را  شان  مسلط  نقش  دیکر  سوی  از  و 
حفظ  هم چنان  منطقه یی  قدرت های  قبال  در  و 
قدرت های  و  منطقه  بعدی  تحوالت  و  نمایند 
منطقه یی را از نزدیک زیر نظر داشته باشند و به 
این ترتیب سلطه جهانی شان را به مثابه یگانه ابر 
قدرت امپریالیسـتی موجود در جهان حفظ کنند.

حضور نظامی اشغال گران امپریالیست 
بزرگ  تضادهای  تمامی  افغانستان  در 
و مهم را در جامعه تشدید نمود، و روز 
نسبت  توده ها  انزجار  و  نفرت  روز  به 
زیادتر  امپریالیست  اشغال گران  به 
آمادگی  قبل  از  که  طالبان  گردید. 
نظامی داشتند وبه نسبت عدم آمادگی 
نیروهای مائوئیست و انقالبی کشور در 
میدان های جنگ، توانستند که از این 
نفرت و انزجار توده ها استفاده نموده و 
در میدان جنگ حضور پیدا نمایند و روز 
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تقویه  را  شان  ارتجاعی  مقاومت  بروز 
نموده و توسعه بخشند.

به  سال   19 ظرف  در  پراتیکی  جریان 
خوبی بیان گر آنست که  تشدید تمامی 
تضادهای بزرگ و مهم در افغانستان، 
و  یافته  توسعه  و  شدت  پیوسته 
طرف  از  و  طرف  یک  از  این  می یابد، 
امپریالیزم  نمودن  سربلند  دیگربا 
قدرت های  میان  تضاد  روسیه 
بیش تری  شدت  از  امپریالیستی 
میان  تضاد  است.  گردیده  برخوردار 
غربی  متحدین  و  امریکا  امپریالیزم 
روسیه  امپریالیزم  و  یک طرف  از  اش 
طرف  از  چین  سوسیال امپریالیزم  و 
تشدید  افزونی  روز  بصورت  دیگر 
مناطق  است.  یافته  گسترش  و 
آسیای  و  جنوبی  آسیای  خاورمیانه، 
افغانستان،  شمول  به  مرکزی، 
این  توسعۀ  و  تشدید  وگواه  شاهد 
بحران  وضعیت  این  است.  تضادها 
را تشدید  امریکا  امپریالیزم  اقتصادی 
امپریالیست  اشغال گران  نمود.  
نظامی  پایگاه های  ایجاد  با  امریکایی 
در افغانستان به فکر کاهش نیروهای 
نظامی خویش از این کشور گردیدند. 
که  داشتند  محاسبه ای  چنین  آن ها 
کاهش  و  نظامی  پایگاه های  ایجاد  با 
از  سو  یک  از  شان  نظامی  نیروهای 
تلفات نیروهای نظامی اشغال گرشان 
دیگرمصارف  سوی  از  و  می کاهند 
فی صد   60 افغانستان  در  شان  جنگی 
زمان  آن  در  یافت.  خواهد  تقلیل 
تقریبا  امریکایی  اشغال گر  نیروهای 
و  زخمی  کشته،  نفر  سه  روز  هر  در 
مصارف  و  می گذاشت  به جا  روانی 
یک  سال  در  سرباز  هر  نظامی  جنگی 
محاسبه  این  اما  بود.  دالر  میلیون 
بعد  زیرا  نیامد،  در  آب  از  درست  هم 
از کاهش نیروهای نظامی امریکایی در 
افغانستان گرچه تا حدودی از تلفات 
نیروهای نظامی شان کاسته شد، اما 
سعودی  قوس  شان  جنگی  مصارف 
هر  مصارف  یعنی  پیمود،  را  خویش 
سرباز امریکایی در افغانستان بیش از 

سه میلیون دالر در سال رسید.

تضاد  تشدید  و  امپریالیستی  جدید  بندی  صف 
متحدین  و  امریکا  امپریالیستی  نیروهای  میان 
سوسیال  و  روسیه  امپریالیزم  با  اش  غربی 
به  را  هند  طلب  توسعه  دولت  چین  امپریالیزم 
این  کشانده،  امریکایی  امپریالیست های  سمت 
امر سبب گردیده که دولت ارتجاعی پاکستان از 
امپریالیست های غربی تا حدودی دوری گزیند و 
امپریالیزم  و  چین  امپریالیزم  سوسیال  با  بیش تر 
پیش  با  ترتیب  همین  به  شود.  نزدیک  روسیه 
امپریالیزم  اقتصادی  تحریم  سیاست  گرفتن 
با  نیز  کشور  دو  این  ایران،  و  ترکیه  علیه  امریکا 
چین  امپریالیزم  سوسیال  و  روسیه  امپریالیزم 

نزدیک تر گردیده اند.

و  امریکایی  امپریالیست های  این که  به  توجه  با 
متحدین غربی شان مداخالت پی هم تجاوزکارانه 
و اشغال گرانۀ نظامی امپریالیستی در کشورهای 
مختلف افریقایی نمودند، با آن هم در رقابت های 
میدان  چین  امپریالیزم  سوسیال  با  اقتصادی 
که  می شود  دیده  ترتیب  همین  به  اند.  باخته  را 
حضور نیروهای اشغال گر امپریالیست های رو�سی 
در سوریه و حمایت دولت ارتجاعی اسالمی ایران 
امریکایی  اشغال گر  نیروهای  عراق  و  سوریه  از 
در  حقیقت  در  نموده،  نشینی  عقب  به  وادار  را 
میدان نظامی در سوریه امپریالیزم امریکا شکست 
خورده است. رژیم بشار اسد نفس تازه ای گرفته 
تا حدودی سر تاسری گردیده است، به همین  و 
ترتیب رژیم دست نشانده عراق در حالی که مورد 
دارد،  قرار  امریکا  اشغال گر  امپریالیزم  حمایت 
اما قویا تحت نفوذ جمهوری اسالمی ایران قرار 

دارد. 

امپریالیزم  تا  گردیده  باعث  الذکر  فوق  وضعیت 
اشغال گر امریکا راه و چاره ای برای رفع بحرانی 

که در افغانستان دامن گیرش گردیده بیابد.   

به  سال  چند  از  که  امریکا  اشغال گر  امپریایزم   
این طرف متوجه این بحران گردیده بود به این 
فکر برآمد که از طریق صلح و مصالحه با طالبان 
را  وطالبان  داده  خاتمه  را  افغانستان  در  جنگ 
 1912 سال  از  بناء  سازد.  مطیع  گلبدین  مانند 
به این طرف بارها با طالبان به مذاکره پرداخته 
است. هر دور مذاکرات صلح نه تنها صلحی در پی 
تشدید  را  کشور  داخل  در  جنگ  بل که  نداشت، 
نمود و تلفات جانی و مالی فروانی بر جا گذاشت.

که»صلح خواهی  گفتیم  بارها  ما 
امریکایی  امپریالیست  اشغال گران 
پوشالی  رژیم  و  شان  متحدین  و 
دست نشاندۀ شان در افغانستان، یک 
و  امپریالیستی  بی پایۀ  و  دروغین  ادعای 
زحمت کش  توده های  است.«  ارتجاعی 
صلح خواهی  این  شاهد  بخوبی 
اند.  بوده  ارتجاعی  و  بی پایه  دروغین، 
در  امریکایی  امپریالیست  اشغال گران 
در  ارتجاعی  دروغین  صلح خواهی  این 
منافع  تامین  جز  نیست  چیزی  هیچ  پی 
تحمیل  و  اشغال گرانه  و  غارت گرانه 
کشور.  مردمان   تمامی  بر  ملی  انقیاد 
صلح خواهی  این  قربانی  که  آن چه 
دروغین و ارتجاعی است فقط منافع ملی 
کشور و مردمان این سر زمین می باشند.

ما بارها گفتیم که اشغال گران امریکایی 
و  شرط  و  متعدد  ترا�سی های  بهانه  با 
شروط وصد اما و اگر کوشش می کنند 
تا طالبان را قانع سازند که حضور دراز 
پذیرند.  به  افغانستان  در  شان را  مدت 
یا به عبارت دیگر توافق نامه امنیتی بین 
رژیم دست دست نشانده و اشغال گران 
امریکایی را به پذیرند. چنین صلحی برای 
امپریالیزم  امپریالیزم روسیه و سوسیال 
اگر  و  بود.  نخواهد  قبول  قابل  چین 
هم  باز  بیاید  میان  به  هم  صلحی  چنین 
کشور  و  یافت  خواهد  ادامه  جنگ 
باقی  امپریالیست ها  اشغال  در  کماکان 
امریکایی  اشغال گران  ماند.  خواهد 
پروسه  این  در  را  طالبان  تا  می کوشند 
به تسلیمی وادار سازند و موقعیت های 
مختلف دولتی را به آن ها واگذار نماید 
"امارت  مجدد  احیاء  از  طریق  این  از  و 

اسالمی" طالبان جلوگیری بعمل آورد. 

چون طالبان در حقیقت نیروی ساخته 
امپریالیست  اشغال گران  پرداخته  و 
اند، به همین مناسبت اشغال گران راه 
پیش  در  آن ها  با  را  مصالحه  و  سازش 
گرفته اند و امید وارند که بتوانند آن ها 
را از طریق مذاکره اقناع نموده و در رژیم 
دست نشانده شریک سازند. در حقیقت 
استراتیژی  اصلی  اجزای  از  یکی  این 
به  امپریالیست  اشغال گران  جدید 
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در  امریکا  اشغال گر  امپریالیزم  رهبری 
افغانستان می باشد. 

اینک پروسه سازش و تبانی اشغال گران 
و  نموده  پیشرفت  طالبان  با  امریکایی 
طالبان به اشغال گران امریکایی تسلیم 
صلح"  "توافق نامه  طبق  گردیدند. 
امریکایی  اشغال گران  و  طالبان  میان 
و  طالبان  زندانی  هزار  پنچ  که  باید 
پوشالی  رژیم  نیروهای  زندانی  هزار  یک 
خورشیدی   1398 سال  حوت  تابیست 
آزاد می شدند  و بعد از آزادی زندانی ها 
االفغانی  بین  اصطالح  به  مذاکرات 
شروع می گردید. اما زندانی های طالبان 
استقالل  با  پوشالی  رژیم  و  نشدند  آزاد 
زندانی های  آزادی  کاذب  نمایی های 
دایمی  بس  آتش  به  مشروط  را  طالبان 
و گفت وگوهای بین االفغانی  نمود، در 
این حالت بود که طالبان حمالت شان 
و  شدت  از  جنگ  و  ساخته  شدیدتر  را 
چرا  گردید.  خوردار  بر  بیش تری  حدت 
روشن  و  واضح  آن  دلیل   شد؟  چنین 
صلح  پروسه  ساختن  طوالنی  که  است 
بود  امریکایی  اشغال گران  خواست 
آن چه  به  طالبان  که  شوند  مطمئن  تا 
نه.  یا  دارند  بندی  پا  اند  نموده  تعهد 
حینی که اشغال گران تا حدودی از این 
ناحیه مطمئن گردیدند به رژیم پوشالی 
را  طالبان  زندانی های  رهایی  دستور 
رژیم  نمودند.  صادر  تدریجی  بطور 
نمود،  عمل  بادار  دستور  طبق  پوشالی 
را  طالبان  زندانی  هزار  چهار  از  بیش  و 
از 400   کمتر 

ً
نمود. و فعال از زندان رها 

به  پوشالی  رژیم  را  طالب  زندانی  نفر 
بهانه های مختلف در زندان نگه داشته 
طالبان  زندانی های  داری  نگه  است. 
باعث گردیده که جنگ ارتجاعی داخلی 
بمنظور  طالبان  و  پوشالی  رژیم  میان 

امتیازگیری های بیش ترادامه پیدا کند.

که  گفت  قطر  در  طالبان  سخن گوی 
"گفت وگوی بین االفغانی" مشروط به 
لیستی  طبق  طالبان  زندانی های  رهایی 
آمده  صلح"  توافق نامه  "امضاء  در  که 
است، می باشد. او گفت هر گاه زندانی ها 
تا عید قربان آزاد شوند "مذاکرات بین 

االفغانی" بعد از عید شروع خواهد شد. طالبان 
بین  مذاکرات  به  نیت  حسن  دادن  نشان  برای 
را  قربان  عید  روز  سه  جانبه  یک  بطور  االفغانی 
آتش بس اعالن نمودند و تعدادی از زندانی های 
رژیم پوشالی را در شب عید رها ساختند. در این 
میان رژیم پوشالی منتظر دستور بادار ماند که چه 

کند.

زندانی  برایش دستور رهایی 400  بادار  که  زمانی 
کاذب  خواهی های  استقالل  از  او  داد  را  طالب 
دست کشید و برای عوام فریبی اقدام به تدویر 
"لوی جرکه مشورتی" نمای�سی و فرمای�سی نمود و 
مبلغ هنکفتی را در این راه حیف و میل نمود. در 
"لوی جرکه مشورتی" تمام کمیته های پنجاه گانه 
دادند.  مثبت  رای  طالب  زندانی   400 رهایی  به 
فرمان   

ً
فورا چهارم  شجاع  شاه  این  غنی  اشرف 

از  نمود،اما  امضاء  را  طالب  زندانی   400 رهایی 
طالبان  گذشت  روز  چندین  فرمان  این  امضاء 

زندانی آزاد نگردیدند. چرا؟ 

در  و  امپریالیست  اشغال گران  این که  بدلیل 
رهایی  مورد  در  امریکایی  اشغال گران  شان  راس 
طالبان زندانی اظهار نگرانی نمودند و گفتند که 
رهایی ایشان منافع افغانستان و جهان را ضربه 
جز  نداشت  چاره ای  چهارم  شجاع  شاه  می زند، 
و  ایستد  به  طالبان  رهایی  فرمان  علیه  این که 
زندانی   400 رهایی  با  نماید.  تکرار  را  بادار  حرف 
طالبان مذاکرات بین رژیم پوشالی و طالبان آغاز 

خواهد شد.   

 
ً
دقیقا شوند  شروع  مذاکرات  این  گاه  هر 

پوشالی  رژیم  در  امریکایی  اشغال گران  که 
موقعیت های مختلف دولتی را به طالبان واگذار 
معناست  بدان  وضعیت  این  نمود.  خواهد 
از  بیش تر  افغانستان  اسالمی  جمهوری  که 
در  و  شئونیست  گردیده  بیش تر  و  اسالمی  قبل 
چه  هر  اسالمی  جمهوری  که  است  حالتی  چنین 
ستم  که  معنا  بدین  می گردد.  بیش تراستبدادی 
زحمت کش  طبقه  بر  عالوه  اسالمی  جمهوری 
جامعه  زنان  و  ستم  تحت  ملیت های  و  جامعه 
دامن نیروهای ارتجاعی غیر پشتون شامل در رژیم 
پوشالی و هم چنین تمامی نهادهای اجتماعی و به 
اصطالح چپ های تسلیم شده را خواهد گرفت، 
و زمینه فعالیت شان را هر چه بیش تر محدود و 

تنگ تر خواهد ساخت. 

تضاد  که  است  آشکار  خوبی  به  امروز 
و  امریکا  اشغال گر  امپریالیزم  بین 
متحدین امپریالیست های غربی شان و 
امپریالیزم  امپریالیزم روسیه و سوسیال 
تشدید  حدودی  تا  افغانستان  در  چین 
با تحریم های  این تضاد  گردیده است. 
امریکا علیه چین و دست گیر)بازداشت( 
یک دپلمات چینی از شدت بیش تری بر 

خوردار گردید.

و  طالبان  بین  مذاکرات  زمانی که 
صورت  قطر  در  امریکایی  اشغال گران 
گرفت وزیر خارجه روسیه به دوحه سفر 
این طور  را در قطر  او مسافرتش  نمود. 
این  به  دوحه  در  مسافرتم  نمود»  بیان 
از  را  صلح"  "مذاکرات  تا  است  علت 
نزدیک زیر نظر داشته باشم« این اظهار 
معنا  این  به  روسیه  خارجه  وزیر  نظر 
امپریالیزم  به  را  میدان  دیگر  که  است 
ماند.  نخواهد  تنها  امریکا  اشغال گر 
دپلمات های  از  یکی  زمان  همان  در  حتی 
بیان داشت که» ما  رو�سی به صراحت 
پشت  در  امریکا  و  طالبان  مذاکرات  از 
و  نیستیم،  نگران  هیچ  بسته  درهای 
نیروهای  شدن  بیرون  از  بعد  بس  آتش 
خارجی به میان خواهد آمد« هم چنین 
در مورد "صلح" افغانستان او نظرش را 
ایجاد  و  صلح  مورد  کرد»در  بیان  چنین 
نه،  افغانستان  دولت  موقت  دولت 
سیا�سی  احزاب  و  افغانستان  مردم  بل 
ترتیب  همین  به  اند«  گیرنده  تصمیم 
وقتی نماینده امریکا در "شورای امنیت 
یک  تمدید  خواهان  ملل"  سازمان 
افغانستان  در  یونیما  ماموریت  سال 
روبرو  چین  شدید  مخالفت  به  گردید 
شد و "شورای امنیت سازمان ملل" به 
علل اختالفات چین و امریکا نتوانست 
برای  را  افغانستان  در  یونیما  ماموریت 
یک سال دیگر تمدید نماید، بل که شش 

ماه تمدید گردید.    

بیان گر  وضوح  به  الذکر  فوق  مسایل 
اشغال گران  میان  رقابت  که  آنست 
و  روسیه  امپریالیزم  و  امپریالیست 
سوسیال امپریالیزم چین در افغانستان 
توسعه  بروز  روز  و  گردیده  تشدید 
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بین  می یابد. در چنین حالتی »مذاکرات 
خواهد  طول  مدت ها  هم  االفغانی« 
کشید و جنگ کماکان با شدت بیش تری 
صورت  در  نمود.  خواهد  پیدا  ادامه 
پوشالی  رژیم  و  طالبان  کامل  افق  تو
و  گردد  اعالن  هم  ب�سی  آتش  هرگاه 
اشغال گران امریکایی طالبان را با دولت 
شریک سازند، ممکن جنگ تا حدودی 
پیدا  ادامه  کماکان  اما  نماید،  فروکش 

خواهد نمود. 

افقت نامۀ  »مو امضاء  با  طالبان 
صلح« با امریکا ثابت ساختند که آن ها 
نیروی  حضور  اقل  حد  که  حاضرند 
امریکایی  اشغال گران  استخباراتی 
طالبان  پذیرند.  به  افغانستان  در  را 
صلح«  افقت نامه  امضاء«مو با 
خواستار  حتی  آن ها  که  نمودند  ثابت 
ناقص  مستعمراتی  نیمه  استقالل 
نیستند،  خان  هللا  امان  زمان  مانند 
امپریالیزم،  سلطۀ  خواهان  بل که 
 سلطۀ امپریالیزم امریکا، مثل 

ً
مشخصا

زمان  در  انگلیس  استعمار  سلطۀ  زمان 
امیرحبیب هللا  خان،  امیرعبدالرحمان 
بر  خان  امیرمحمد یعقوب  خان، 

افغانستان می باشند.

امضاء  از  الذکربعد  فوق  موضوع 
و  طالبان  بین  صلح  افقت نامه  »مو
و  نمود  تثبیت  را  خود  بخوبی  امریکا« 
که  می ورزند  و  تالش  ورزیده  طالبان 
افقت نامه را مو به مواجرا نمایند به  مو
افقت نامه  همین علت بعد از امضاء مو
باالی  نظامی  حملۀ  هیچ گونه  کنون  تا 
ندادند.  انجام  اشغال گر  نیروی های 
اشغال گرانۀ  تحمیلی  جنگ  هم  آن  با 
کشور  مردمان  و  کشور  بر  امپریالیستی 
هم چنان ادامه دارد و از مردمان کشور 
و  طالبان  میان  جنگ  می گیرد.  قربانی 
رژیم دست نشانده یک جنگ ارتجاعی به 
 توأم 

ً
منظور امتیاز گیری است که یقینا

با مداخالت پیدا و پنهان حامیان خارجی 
استخباراتی  جنگ های  با  توام  شان 
که  است  ممکن  و  یافت  خواهد  ادامه 

سال ها هم دوام کند.

میان  صلح«  افق نامه  »تو طبق  گاه  هر 
اشغال گران  طالبان،  و  امریکایی  اشغال گران 
را  شان  نیروهای  تمامی  متحدینش  و  امریکایی 
افق  تو پسا  رژیم  و  نمایند،  بیرون  افغانستان  از 
میان طالبان و رژیم دست نشانده بوجود آید باز 
هم افغانستان یک کشور مستعمرهـ  نیمه فیودالی 
باقی خواهد ماند. زیرا حضور نیرومند شبکه های 
استخبارتی اشغال گران در افغانستان و پا بر جا 
نیروی  به  ضرورت  امنیتی«  افق نامه  »تو ماندن 
طبق  نیست.  افغانستان  در  اشغال گران  نظامی 
افقات هر زمان که اشغال گران امریکایی  این تو
بخواهند نیروی نظامی به افغانستان اعزام و هر 
زمانی بخواهند آن هارا خارج می نمایند. در چنین 
به  را  افغانستان  امریکایی  اشغال گران  حالتی 
شیوه پیر کهن انگلیس کنترول خواهند نمود و به 
هیچ عنوانی حاضر نیستند که افغانستان را از 

دست بدهند.

اشغال گران امریکایی بخوبی می دانند که کنترول 
به  انگلیس  به شیوه دوران استعمار  افغانستان 
نفع شان است. زیرا هم افغانستان را در سیطره 
تحرکات  به تر می توانند  و هم  نگه می دارند  خود 
امپریالیست های  اقتصادی  و  سیا�سی  نظامی، 
و  چین،  امپریالیزم  سوسیال  ویژه  به  رو�سی، 
آسیا،  قارۀ  کل  در  را  آن ها  ارتجاعی  متحدین 
شرق  و  جنوبی  آسیای  میانه،  آسیای  ویژه  به 
اشغال گری  و  تجاوز  نمایند.  کنترول  میانه، 
اشغال گر  امپریالیزم  رهبری  به  امپریالیست ها 
صورت  مناسبت  همین  به  افغانستان  در  امریکا 
گرفته و خواهان حضور دراز مدت خویش نیز به 

همین مناسبت می باشند.

آن چه که امروز برای مائوئیست ها اهمیت درجه 
کشور  زمانی که  تا  است  این  دارد  عمده  و  اول 
حاکمیت  و  امپریالیستی  کشورهای   اشغال  در 
با  ملی  تضاد  باشد،  داشته  قرار  پوشالی  رژیم 
شان  پوشالی  رژیم  و  امپریالیست  اشغالگران 
وظیفه  و  می باشد.  عمده  تضاد  افغانستان  در 
عمده مبارزاتی عبارت از یک مقاومت ملی مردمی 
علیه  جنگی  غیر  و  جنگی  جانبه  همه  انقالبی  و 
برای  شان  دست نشانده  رژیم  و  اشغال گران 
امپریالیست  اشغال گران  قهری  راندن  بیرون 
شان  نشاندۀ  دست  پوشالی  رژیم  نگونی  سر  و 
 و به صورت همه 

ً
 و نظرا

ً
می باشد، که باید عمال

جانبه در نظر گرفته شود. چنین حالتی است که 
خاتمه  کشور  مستعمراتی  حالت  به  می تواند 

دهد نه یک مقاومت ارتجاعی اسالمی.

کشور  عینی  وضعیت  در  تغییری  که 
حدودی  تا  افغانستان  شده  اشغال 
نیروها  همه  از  گردیده،  ایجاد  معینی 
کشور  مائوئیست  شخصیت های  و 
ادای  برای  جدی تر  چه  هر  تا  می طلبد 
مسئولیت مبارزاتی عاجل کنونی و حل 
اختالفات تیوریکی بکوشند، و از طریق 
مبارزات ایدئولِوژیک ـ سیا�سی اصولی و 
خطیر  وظیفه  این  رو  رودر  نشست های 

مبارزاتی شان را پیش ببرند.  

ما بارها گفتیم که :

)مائوئیست(  کمونیست  »حزب 
افغانستان وظیفۀ خود می داند که نه 
تنها بخاطر پاسخدهی اصولی و مناسب 
نیروهای  عمومی  وحدت  کبیر  امر  به 
مائوئیست  لنینیست-  مارکسیست- 
حال  هر  در  که  واحد،  حزب  در  کشور 
کلیدی  مسئولیت های  و  وظایف  از  یکی 
حزب و در عین حال یکی از ضرورت های 
می گردد،  محسوب  آن  مهم  مبارزاتی 
از  ارائۀ یکی  بل که در عین حال بخاطر 
مناسب  و  اصولی  مبارزاتی  پاسخ های 
تامین  برای  جدید،   

ً
نسبتا اوضاع  به 

با  کشور  مائوئیست های  سایر  وحدت 
حزب، یک مبارزۀ وحدت طلبانۀ اصولی 
براه  را  متذکره  رفقای  با  مناسب  و 

انداخته و پیش ببرد.« 

مسئولیت  ادای  بخاطر  دیگر  یک بار 
مبارزاتی  مسئولیت  و  عاجل  مبارزاتی 
این  بر  کنونی  شرایط  در  ناپذیر  تخطی 
این  به  تاکید  این  ورزیم.  می  تاکید  امر 

خاطر است که ما باورمندیم:

»در هر حال، تالش پی گیر برای پیش برد 
مقاومت ملی مردمی و انقالبی همه جانبه 
رژیم  امپریالیست،  اشغال گران  علیه 
داع�سی،  مرتجع  اشغال گران  و  پوشالی 
تدارکی  مبارزۀ  محور  بر  حاضر  حال  در 
مقاومت  جنگ  پیش برد  و  برپایی  برای 
برپایی  از  پس  و  انقالبی  و  مردمی  ملی 
و  وظیفه  آن،  پیش برد  محور  بر  آن 
ما  تخطی ناپذیر  مبارزاتی  مسئولیت 
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و  دموکرات  ملی،  نیروهای  تمامی  و 
و  برپایی  با  فقط  است.  کشور  انقالبی 
و  همه جانبه  مقاومت  چنین  پیش برد 
سرتاسری ساختن آن است که می توان 
ارتجاعی  و  امپریالیستی  اشغال گران 
رِژیم  راند،  بیرون  کشور  از  را  خارجی 
پوشالی را سرنگون ساخت و افغانستان 
زمانی  تا  نمود.  بنا  را  نوین  دموکراتیک 
که مقاومت مسلحانه علیه اشغال گران 
و رژیم پوشالی در انحصار طالبان و جنگ 
باقی  شان  قسمی  و  ارتجاعی  مقاومت 
تبانی  بماند، هر موقعی امکان سازش و 
آن ها با اشغال گران و رژیم دست نشانده 
بنابرین  باشد.  داشته  وجود  می تواند 
جنگ  موفقیت امیز  پیش برد  و  برپایی 
تنها  نه  انقالبی  و  مردمی  ملی  مقاومت 
مردمان  مقاومت  نهایی  اسا�سی  پیروزی 
پوشالی  رژیم  و  اشغال گران  علیه  کشور 
می تواند،  بل که  می نماید،  تضمین  را 
گرایشات  گسترش  و  رشد  جلو  باید،  و 
را  مقاومت  کل  سطح  در  معامله گرانه 
ـ  چهارم  دور  ـ  جاوید  )شعله  بگیرد.«  نیز 

شماره هجدهم(

)مائوئیست(  کمونیست  حزب 
خورشیدی   1394 سال  در  افغانستان 
از  تیوریکی  برای حل و فصل اختالفات 
تمام مائوئیست های کشور خواست که 
هم کاری های  پیش برد  و  تنظیم  بخاطر 
عملی مبارزاتی یک جلسه مشترک دایر 
گردد، اما متاسفانه که مائوئیست های 
این  در  مثبتی  پاسخ  کنون  تا  کشور 
چنین  گرفتن  به  حاضر  و  ندادند  زمینه 

جلسه ای نشدند.

)مائوئیست(  کمونیست  حزب 
چنین  دیگرخواهان  بار  یک  افغانستان 
تیوریک  اختالفات  حل  برای  جلسه ای 
)مائوئیست(  کمونیست  حزب  میان 
و  نیروهای  سایر  و  افغانستان 
بوده  کشور  مائوئیست  شخصیت های 
پیش برد  طرف دار   

ً
جدا ما  می باشد.  و 

از  چه  سیا�سی،  ـ  ایدیولوژیک  مبارزات 
تیوریک  جروبحث های  پیش برد  طریق 
رودررو  نشست های  طریق  از  چه  و 
می باشیم. شانه خالی نمودن از مبارزات 

فعال ایدئولوژیک ـ سیا�سی و نشست های رو در رو 
چیزی نیست جز سکتاریزم.

اوضاع  انقالبی   نیروهای  تمام  که  واریم  امید  ما 
در  را  مبارزاتی  عاجل  نیاز  و  کنونی  شرایط  و 
حل  برای  و  نموده  درک  کشور  حساس  برهه  این 
آمادگی  مشترک  جلسه  یک  به  تیوریکی  اختالفات 
کسانی که  مورد  در  که  نمایند  کوشش  و  بگیرند، 
شان  اشتباهات  از  می کنند  یا  و  نموده  اشتباه 
سازنده  سالم  انتقاد  با  بل که  نکنند،  خوشحالی 
یگانه  این  شوند.  اصالح  که  کنند  کمک  او  به 
راهی است که مائوئیست ها را در محور یک خط 
مائوئیستی جمع نموده و متحد می سازد. کسانی 
به  حقیقت  در  ببرد  لذت  دیگران  اشتباه  از  که 

سکتاریزم دامن می زند. مائوتسه دون می گوید:

آن ها  بختی  بد  از  کنند و شما  اشتباه  افراد  »اگر 
لذت ببرید، به معنای سکتاریزم است. » کائوکان 
سر  شد...  منجر  سقوطش  به  و  کرد  نیزچنین   »
نتوانست  دیگر  زمین خورد که  آن چنان  او  انجام 
بلند شود. تا آن جا که به مسئله انقالب مربوط 
می شود هر چه افراد بیش تری در آن شرکت کنند 
بر اشتباهات  افرادی که  به تر است. بجز معدود 
شان پافشاری می کنند و همیشه در اشتباهی سهم 
شده  اشتباه  مرتکب  که  افرادی  اکثریت  دارند، 
می توانند  آن ها  شوند...  اصالح  می توانند  اند، 
بیرون  اشتباهاتشان  از  آینده  برای  را  درس هایی 
بکشند. برعکس افرادی که هر گز اشتباه نکرده 
اند، آمادگی بیش تری برای ارتکاب اشتباه دارند. 
بود  مواظب  باید  می شوند.  مغرور  آسان تر  زیرا 
انجام  سر  می کند  چاه  دیگران  برای  که  ک�سی 
صادقانه  ما  اگر  می افتد.  چاه  به  خود  اغلب 
معالجه  را  اند  شده  اشتباه  مرتکب  که  افرادی 
کرده  جلب  را  توده ای  حمایت  می توانیم  کنیم 
بر  اتخاذ  آوریم.  بدست  را  مردمی  پشتیبانی  و 
جهت  کننده  کمک  خورد  بر  یا  خصمانه  خورد 
شده  اشتباه  مرتکب  که  رفقایی  رفقا،  معالجه 
طینت  بد  افراد  تشخیص  برای  معیار  یک  اند، 
معالجه  عمومی  سیاست  است.  قلب  خوش  و 
عمومی  سیاست  بیمار،  نجات  بمنظور  بیمار 
متحد کردن کل حزب است. ما باید این سیاست 
از  نمونه های  گیریم.«  بدست  محکم  را  عمومی 

دیالکتیک)تفسیرهای مجرد( 1959

حال که صحبت از سکتاریزم به میان آمد بحث 
خود را در مورد سکتاریزم ادامه می دهیم.

سخنی چند پیرامون سکتاريزم:

جوانان  »سازمان  انحالل  از  بعد 
مترقی« و فروپا�سی »جریان دموکراتیک 
خورشیدی  پنجاه  دهه  اوایل  نوین«در 
خلق های  انقالبی  »گروه  اکونومیزم 
گردید.  مسلط  جنبش  بر  افغانستان« 
انحالل  از  بعد  که  سازمان های  تمام 
از  قبل  چه  مترقی  جوانان  سازمان 
کودتای هفت ثور و چه بعد از آن تا نیمه 
گردید  تشکیل  خورشیدی  شصت  دهه 
قادر  هیچ کدام  پرداخت،  فعالیت  به  و 
نگردیدند که خط اصولی رفیق اکرم را 
سازمان ها  این  از  بع�سی  نمایند.  دنبال 
خط  با  خصومت  میراث دار  تاریخا 
»گروه  مانند  بودند  اکرم  رفیق  اصولی 
بعدا  و  افغانستان«  خلق های  انقالبی 
بع�سی  و  افغانستان«  رهایی  »سازمان 
که از این خصوصیت برخوردار نبودند 
ادامه  نخواستند  یا  و  نتوانستند  هم 

دهنده این خط اصولی باشند.

مقاومت  جنگ  یک دهه  از  بیش  تجارب 
شوروی  امپریالیزم  سوسیال  علیه 
به خوبی  شان  دست نشانده  رژیم  و 
در  چپ  نیروی  که  آنست  بیان گر 
نیروی  نیروی چپ  از  افغانستان)هدف 
دموکراتیک  جریان  سابقه  که  است 
این که  بر  عالوه  می باشد(  دارا  را  نوین 
در  موفقیتی  و  موثریت  نتوانستند 
بل که  باشند،  داشته  مقاومت  جنگ 
و  ملی  طلبی  تسلیم  دام  در  مطلق  بطور 
را  سود  بیش ترین  که  افتادند،  طبقاتی 
احزاب ارتجاعی جهادی از این وضعیت 
در جریان جنگ مقاومت ضد سوسیال 
امپریالیزم بردند. علت اسا�سی این عدم 
نهفته  چیز  چه  در  چپ  نیروی  موفقیت 

بود؟

در  موفقیت  عدم  این  اسا�سی  علت 
ـ سیا�سی  افات عمیق ایدئولوژیک  انحر
سازمان های  سکتاریزم  جانی  سخت  و 
اتخاذ  به  موفق  هیچ گاه  که  بود  متعدد 
استراتیژی اصولی و تاکتیک های مناسب 
یک  گسترش  و  استحکام  ایجاد،  برای 
نگردید.  مائوئیست  کمونیست  حزب 



     شعله جاوید                                                                                   شماره )29(                                                                                                        دوره چهارم                                                           حوت1399   ) مارچ 2021 (

صفحۀ  3۵

کمونیست  حزب  ایجاد  گرفتن  نادیده 
به هیچ چیز منجر نمی گردد، جز انحراف 
ـ  مارکسیزم  اصول  از  عمیق  و  جدی 
لنینیزم ـ مائوئیزم. این حرکت و عمل کرد 
در  کوچک  گروه  یک  که  می شود  سبب 
نابود  و  فروپاشیده  باالخره  تنیده  خود 
خط  یک  به  منجر  این که  یا  و  گردد 
یا  و  ملی  طلبانه  تسلیم  رویزیونیستی 

طبقاتی گردد.

بطور  کشور  کمونیستی  جنبش  امروز 
همین  می برد،  رنج  سکتاریزم  از  مطلق 
و  مائوئیست ها  وحدت  مانع  علت 
است.  گردیده  کشور  انقالبی  نیروهای 
این امر)سکتاریزم( برای متحد ساختن 
این  به  می رساند.  زیان  نیز  کشور  خلق 
ملحوظ است که مائوئیست ها تا کنون 
مقاومت  جنگ  جبهات  در  نتوانسته 
مقاومت  جنگ  و  باشند  داشته  حضور 
ملی مردمی و انقالبی را رهبری و هدایت 
از  یکی  جای گاه  این  بودن  خالی  نمایند. 
جنگی  جبهات  در  طالبان  رونق  پر  دالیل 

است.

جنبش  وحدت  تنها  نه  سکتاریزم 
ـ  لنینیستی  ـ  )مارکسیستی  کمونیستی 
مائوئیستی( کشور را ضربه می زند، بل که 
منافع عمومی را فدای منافع خصو�سی 
جنبش  بر  امروزسکتاریزم  می نماید. 
است،  حاد  بسیار  کشور  کمونیستی 
مائوئیست های  همه  رسالت  و  وظیفه 
اصیل است تا برای ریشه کن نمودن آن 
آن چه  از هر  و  بطور جدی مبارزه کنند، 
میشود  مائوئیست ها  وحدت  مانع  که 
به  رسیدن  راه  یگانه  نمایند.  جلو گیری 
وحدت،عطف توجه به این وظیفه بزرگ 
می باشد. از این طریق است که می توان 
مبارزه فعال ایدئولوژیک ـ سیا�سی را چه 
چه  و  تیوریک  وبحث های  جر  طریق  از 
بصورت  رودررو   نشست های  طریق  از 
اصولی پیش برد و راه را برای وحدت همه 

مائوئیست های کشور هموار ساخت.

)مائوئیست(  کمونیست  حزب 
عاجل  نیاز  این  بارها  افغانستان 
مبارزاتی را در ارگان مرکزی حزب)شعله 

جاوید( مطرح ساخته  و گفته است: 

»حزب ما به خاطر درهم شکستن این سکتاریزم 
سخت جان و سایر اشکال سکتاریزم روی پیش برد 
پیوسته  قاطع  سیا�سی  ایدیولوژیک-  مبارزات 
مبارزات  پیش برد   طرف دار 

ً
و جدا تأکید می نماید 

پیش برد  طریق  از  چه  سیا�سی،  ـ  ایدیولوژیک 
جروبحث های تیوریک و چه از طریق نشست های 
گونه  این  با  لیبرالیزم  فقط  می باشد.  رودررو 
شانه  آن  بار  زیر  از  و  می ورزد  مخالفت  مبارزات 
خالی می کند. این چنین افراد و گروه ها هرگز نیاز 
و  ننموده  درک  را  کشور  مبارزاتی  عاجل  اسا�سی 
بر سکتاریزم خویش پافشاری می نمایند. باید هر 
چه اصولی تر، قاطع تر و سریع تر بر این سکتاریزم 

فایق آمد.

سکتاریزم  که  نمود  درک   
ً
عمیقا و   

ً
دقیقا باید 

زحمت کش  توده های  و  انقالبی  جنبش  نفع  به 
رژیم  و  امپریالیست  اشغال گران  نفع  به  و  نیست 

دست نشانده تمام می شود.

حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان با درک 
ارگان نشراتی  از طریق  بارها  تاریخی خود  رسالت 
را   هوش دارهایش  جاوید(  )شعلۀ  حزب  مرکزی 
نموده  ارائه  را  خود  پیش نهادات  و  کرده  مطرح 

است« )شماره بیستم دور چهارم شعله جاوید( 

به  افغانستان  کمونیست)مائوئیست(  حزب 
بسیاری از سازمان ها و شخصیت های مائوئیست 
جانبه  همه  بطور  را  موضعش  و  فرستاد  نامه 
مطرح نمود و خواهان نشست های رو در رو گردید 
شان  افراد  طریق  از  سازمان ها  از  بسیاری  با  و 
که  متاسفانه  اما  است،  نموده  را  پیش نهاد  این 
هیچ یک از این سازمان ها و شخصیت ها حاضر به 

نشست رو در رو نگردیده اند. 

با  افغانستان  کمونیست)مائوئیست(  »حزب 
قابل  غیر  قطعی  الزام  و  ضرورت  عمیق  درک 
برای  تنها  نه  الذکر،  فوق  مبارزاتی  انصراف 
مسئولیت های  و  وظایف  تمامی  پیش برد  و  اجرا 
توده یی  تشکیالتی،  سیا�سی،   ـ  ایدئولوژیک 
پی گیر  تالش  راستا  درین  خود  لوجستیکی  و 
می نماید، بل که خود را مکلف می داند که بخاطر 
میان  طلبانه  مقاومت  مبارزاتی  همآهنگی  تامین 
کمونیست  انقالبی  شخصیت های  و  نیروها  تمام 
رژیم  و  اشغال گران  مخالف  دموکرات  ـ  ملی  و 
ننماید.  دریغ  تال�سی  و  از هیچ کوشش  نیز  پوشالی 
تالش  پیش برد  با  هم زمان  ـ  باید  و  ـ  توانیم  می  ما 

برای ایجاد این چنین همآهنگی مبارزاتی 
شخصیت ها،  و  نیروها  این  میان 
بخاطر  سیا�سی  ـ  ایدئولوژیک  مبارزات 
حل و فصل تفاوت ها و اختالفات و یا ال 
پیش  نیز  میان شان را  تفاهم  ایجاد  اقل 
اقع ایجاد همآهنگی مبارزاتی  ببریم. در و
علیه اشغال گران، رژیم پوشالی و تسلیم 
چپ  جنبش  به  منسوب  قبال  شدگان 
مثابه  به  دموکراتیک،  ـ  ملی  جنبش  و 
علیه طالبان  مقابله  و  عمده،  دشمنان 
دشمنان  مثابه  به  شان  هم قماشان  و 
و  زمینه  می تواند  کنونی،  عمده  غیر 
مبارزات  پیش برد  برای  مناسبی  فضای 
و  سالم  اصولی،  سیا�سی  ـ  ایدئولوژیک 
ـ  ایدئولوژیک  اختالفات  سر  بر  سازنده 
سیا�سی میان این نیروها و شخصیت ها 
به وجود آورد.«)شعله جاوید ـ دور سوم ـ 

شماره بیستم(

به  طالبان  که  کنونی  شرایط  در 
امریکایی  امپریالیست  اشغال گران 
در  تا  تالش  می ورزند  و  شدند  تسلیم 
از  و  داشته  جایگاهی  ملی  خائنین  صف 
دسترخوان پرخون اشغال گران لقمه ای 
شرایطی  چنین  در  گردانند  خود  نصیب 
نیاز عاجل مبارزاتی مائوئیست ها  برای 
اهمیت  از  و  گردیده  برابر  چند  وحدت 
ویژه ای برخوردار است. باید این شرایط 
ـ  ایدئولوژیک  مبارزات  و  کرد  درک  را 
ـ  وحدت  مبنای  بر  را  خویش  سیا�سی 

انتقاد ـ وحدت پیش برد.

کنونی  اوضاع  و  شرایط  در  هرگاه 
کشور برای حل اختالفات ایدئولوژیک ـ 
سیا�سی از طریق جر وبحث های سیا�سی 
نشان  آمادگی  رودررو  نشست های  در 
مائوئیست ها  همه  اتحاد  روی  و  ندهیم 
در یک حزب کمونیست مائوئیست تالش 
نورزیم، یقینا که از درک شرایط عینی 
عاجز هستیم. عدم درک شرایط عینی و 
اقعیات عینی گرایش به سوبژکتویزم  و

است.

از  نکردن  حرکت  یعنی  گری  ذهنی   «
واقعیت عینی و از آنچه بر مبنای واقعی 
حرکت  عوض  در  و  است  پذیر  امکان 
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مائوتسه   ( ذهنی.«  آرزوهای  از  کردن 
صفحه  ـ  آثار  مجموعه  دوم  جلد  ـ  دون 

342 ـ مصحح ـ عزیزهللا علیزادده(

دارند  تالش  مائوئیست هاهمیش 
کن  ریشه  را  سوبژکتویزم  بقایای  تا 
که  شد  خواهیم  قادر  زمانی  ما  نمایند. 
بقایای  که  آئیم  فایق  سوبژکتویزم  بر 
این  و  نمائیم.  کن  ریشه  را  سکتاریزم 
اصل را مبدا حرکت خود در جستجوی 
اقعیات قرار داده و منافع  حقیقت در و
شخ�سی و گروهی را تابع منافع عمومی 
بدانیم، فقط از این راه است که می توان 

به وحدت و یک پارچگی دست یافت.

مي يابيد  مفيد  را  اگرحرف هايم  »رفقا 
انقالبيون  به  بايد  ما  بنديد،  بكار  آن را 
پیروانديشه مائوتسه دون تبديل شويم، 
نه اعضاي اين گروه یا آن فراكسيون، 
خرده  خصيصه  يك  فراكسيوني  تفكر 
گروه  معني  به  اين  است  بورژوائي 
ودرجدي ترين  گرايي  محلي  پرستي، 
شكلش انارشیزم است.«  چيان چین – 
به نقل از جهاني براي فتح  19 – 1372(

انداختن  بر  برای  تنها  نه  مائوئیست ها 
جنبش  درون  سکتاریزم  بقایای 
می کنند،  مبارزه  کشور  کمونیستی 
خارجی  روابط  انداختن  بر  برای  بل که 
زیرا  می نمایند.  مبارزه  نیز  سکتاریزم 
متحد  بدون  که  آگاه  اند  بخوبی  آن ها 
افغانستان  زحمت کش  خلق  ساختن 
و  امپریالیست  اشغال گران  بر  پیروزی 
است.  ممکن  غیر  دست نشانده  رژیم 
در  توده ها  با  باید  حزبی  کادرهای  بناء 
را  آموخته ها  و  بیاموزند  آن ها  از  آمیزند 
سیستماتیک  و  منظم  بطور  ایشان  به 
توده ها  با  آمیختن  در  بدون  بیاموزانند. 
گامی  کوچک ترین  آن  ساختن  متحد  و 
نمی توان در جهت تدارک و بر پایی جنگ 
مقاومت ملی مردمی و انقالبی برداشت.

عمده ترین بقایای سکتاریزم عبارتند از:

ـ چنین افرادی همیشه به  ـ جاه طلبی   1
اند.  فکر محبوب بودن و برتری خویش 

آن ها همیشه طرف دار آنند که در مقام اول قرار 
داشته باشند. هر گاه احساس نمودند که ک�سی 
باالتر از آن ها قرار دارد ناراحت می شوند. همیشه 
مایل اند که منافع عمومی تابع منافع خصو�سی 
نیاز های  به  توجه  افراد  گردد.این  آن ها  گروهی  و 
مانع  خصوصیت  این  ندارند.  مبارزاتی  عاجل 
سکتاریزم  به  و  بوده  مائوئیست ها  وحدت  راه  در 

دامن می زند.

2 ـ مقام پرستی ـ مقام پرستی نیز شکلی از جاه طلبی 
است. این گونه افراد خود را انقالبی و کمونیست 
می دانند، اما همیشه دوست دارند که در کارهای 
حزبی و سیا�سی در راس امور قرار داشته باشند و 
مسئولیت های بزرگ به آن ها واگذار شود، آن ها 
از کارهای عادی گریزانند و اگر کدام کار عادی به 
شده  تحقیر  که  می کنند  فکر  شود،  سپرده  آن ها 
اند و احساس خستگی می کنند. این افراد مبتال به 
بیماری برتری طلبی و ریاست جویی اند. این افراد 
می نمایند،  عمل  خود  خواست  با  رو�سی  هر  با 
سعی می ورزند تا نظرات خود را بر دیگران تحمیل 

نمایند. 

بر  گروهی  و  شخ�سی  منافع  دادن  ترجیح  ـ   3
که  می کنند  کوشش  افراد  این  ـ  عمومی  منافع 
نمایند،  مرعوب  را  دیگران  ممتد  صحبت های  با 
خوب  را  چیز  همه  که  سازند  وانمود  طوری 
می دانند، اما اگر در کدام جایی با افراد واردتری 
سفسطه  با  که  می کنند  کوشش  شوند  رو  به  رو 
ضعف  شاخ  دیگر  به  شاخ  یک  از  پریدن  و  گویی 
به  تظاهر  گاهی  افراد  این گونه  بپوشاند.  را  خود 
آن گروه می نمایند،  با  گاه  و  این گروه  با  هم کاری 
هیچ گروهی  با  وحدت  خواهان  حقیقت  در  اما 
نیستند، منافع گروهی خود را بر منافع کل جنبش 
بحث های  و  جر  پیش برد  از  بناء  می دهند.  ترجیح 

تیوریک ونشست های رودررو سر باز می زنند.

که  کسانی  ـ  خود  از  انتقاد  و  انتقاد  از  پرهیز  ـ   4
منافع گروهی خود را بر منافع کل جنبش ترجیح 
خود  از  انتقاد  از  که  همان طوری  دهند،  می 
می پرهیزند، کوشش می کنند که دوستان خود را 
نیز مورد انتقاد قرار ندهند. چنین افرادی از ترس 
دوستان  معایب  خویش  دادن موقعیت  دست  از 
خود را می پوشانند. هر گاه از طرف کدام تشکیلی 
مورد انتقاد قرار گیرند، یا در مقابل انتقاد سکوت 
با  را  انتقاد  مهابا  بی  که  این  یا  و  می کنند  اختیار 

تا  می کنند  سعی  و  گفته  جواب  انتقاد  
معایب کوچک را بسیار بزرگ جلوه داده 
و اگر کدام عیبی را پیدا نکردند انتقاد را 
بزعم  و  پاسخ  گویند  دشنام  و  فحش  با 
بحث های  و  جر  از  را  خود  یک باره  خود 
راحت  رو  رودر  نشست های  و  تیوریک 

سازند. 

5 ـ بدگویی و تخریب نمودن ـ افرادی که 
بر  عالوه  اند،  چسپیده  سکتاریزم  به 
این که حاضر به پیش برد جر و بحث های 
نیستند،  رودررو  نشست های  و  تیوریک 
افراد،  دیگر  تا  می کنند  سعی  بل که 
شان  غیاب  در  را  سازمان ها  و  احزاب 
و  افراد  گویی  بد  به  و  نموده  تخریب 
اشخاص به پردازند.  تا حد اقل بتوانند 
بدست  را  خود  پائینی  افراد  رضائیت 

آورند. 

شد  شمرده  بر  فوقا  که  خصوصیاتی 
خصوصیاتی است که از افکار و عقاید 
کامال  و  می گیرد  منشاء  بورژوازی  خرده 
عقاید  و  افکار  این  است.  انقالبی  ضد 
جنبش  که  است  خوره ای  هم چون 
ـ  لنینینستی  ـ  کمونیستی)مارکسیستی 
قرار  ضربت  مورد  را  کشور  مائوئیستی( 
و خائنین  نفع اشغال گران  به  و  می دهد 

ملی تمام می شود.

خصوصیات  که  است  آوری  یاد  قابل 
غیر  و  عادی  افراد  در  الذکر  فوق 
این  نمی باشد،  دشواری  کار  مائوئیست 
در  می توان  سادگی  به  را  خصوصیات 
وجود افرد غیر مائوئیست دید، اما باید 
کسانی که  نهاد  در  را  خصوصیات  این 
ادعا مائوئیست بودن را دارند شناسایی 
به  گرایشات  این  علیه  جدا  و  نمود، 
افراد  این گونه  زیرا  خاست.  بر  مبارزه 
می توانند  دارند  که  خا�سی  زیرکی  با 
هر  گیرند،  قرار  حزبی  باالی  مقامات  به 
از  یابند،  دست  موقعیتی  چنین  به  گاه 
خیانت ابایی نخواهند کرد، خط اصولی 
مائوئیستی را به خط رویزیونیستی تبدیل 
تاریخ جنبش کمونیستی  نمود.  خواهند 
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و  دیده  بسیار  را  نمونه ها  این  از  جهان 
سراغ دارد.

جوهر حقیقی این گونه افراد را می توان 
در روند مبارزه شناخت. بعد از شناخت 
با  که  کوشید  باید  خصوصیات  این 
انتقادات  سالم و سازنده  راه درست را 
به آن ها نشان داد و اخالق مائوئیستی را 

در نهاد  شان پایه گذاری نمود. 

هرگاه به جنبش مائوئیستی کشور نظری 
که  شود  می  دیده  بخوبی  بیاندازیم، 
انشعاب علیه »سازمان جوانان مترقی« 
و بر آمد اکونومیزم عریان »گروه انقالبی 
خلق های افغانستان« و بعدا رویزیونیزم 
سه جهانی »سازمان رهایی افغانستان« 
از نظر تاریخی عکس العملی بود در مقابل 
خط اصولی »سازمان جوانان مترقی« و 
جریان دموکراتیک نوین در اوایل دهه 
این  متاسفانه  که  خورشیدی  پنجاه 

روند تا کنون ادامه دارد.

در دهه چهل خورشیدی نمایندگان افکار 
نوین مارکسیستیـ  لنینیستیـ  مائوئیستی 
دون(  مائوتسه  اندیشه  آن زمان  )در 
تحت رهبری رفیق اکرم علیه امپریالیزم، 
سیستم  و  خروشفی  مدرن  رویزیونیزم 
فرتوت نیمه مستعمره ـ نیمه فیودالی به 
مبارزه بر خاستند. آن ها علیه شئونیزم 
قومی،  تعصبات  جن�سی،  ملی،شئونیزم 
و  افکار  با  هم چنین  و  لسانی...  مذهبی، 
مبارزه  جدیت  با  ارتجاعی  و  کهن  عقاید 
دموکرا�سی  و  انقالب  علم  نمودند، 
در  جنبش  این  نمودند.  بلند  را  نوین 
انقالبی  مترقی،  داشت،  تحرک  آن زمان 
نو  نسل  این  مبارزه  بود.  مائوئیستی  و 
دانش جویان  که  حاکمه  طبقه  علیه 
به  از لحاظ شکل و چه مضمون  را چه 
داشت.  قرار  می داد  آموزش  دگم  سبک 
جوانان در آن ز مان تالش نمودند تا تمام 
طبقه  توسط  که  پلیدی های  و  زشتی ها 
توده ها  به  می شد  زده  دامن  حاکمه 
بزرگ  خدمات  از  یکی  این  دهند.  نشان 
جریان  و  مترقی«  جوانان  »سازمان 
این  بود.)  دموکراتیک نوین در آن زمان 

مترقی«  جوانان  »سازمان  که  نیست  معنا  بدان 
و  اشتباهات  دارای  نوین  دموکراتیک  جریان  و 
)مائوئیست(  کمونیست  حزب  نبود.  افات  انحر
را  سازمان  افات  انحر و  اشتباهات  افغانستان 
بر  به  جاوید  شعله  چهارم  دور  چهارم  شماره  در 
ر�سی گرفته است. در این جا نیازی به بر ر�سی آن 

نیست.( 

  بعد از مری�سی رفیق اکرم و کناره گیری آن از کار 
مترقی«  جوانان  »سازمان  بر  پاسیفیزم  سیا�سی، 
مسلط گردید. تسلط پاسیفیزم در سازمان زمینه 
در  انشعاب  و  اکونومیزم   نمودن  بلند  سر  ساز 

»سازمان جوانان مترقی« گردید.

اکونونیزم بخوبی توانست نقش ضد انقالبی خود 
را ایفا نموده و سازمان را به طرف انحالل سوق 
دهد. »گروه انقالبی خلق های افغانستان« نه تنها 
ضد خط اصولی رفیق اکرم و »سازمان جوانان 
به  بل که  نمود،  خصمانه  موضع گیری  مترقی« 
رشد و توسعه سوبژکتویزم، سکتاریزم و اکونیزم 
بخوبی  کنون  تا  آن  نتایج  که  نمود  شایانی  کمک 
که  بود  جدیدی  دگم های  این ها  است.  مشهود 
زیر لوای سکتاریزم عمل نمود که رهایی از آن به 
مبارزه جدی و پی گیرنیازمند است. طوری که دیده 
بزرگی  مانع  حقیقت  در  کنونی  سکتاریزم  می شود 
در راه وحدت مائوئیست ها بوده و سد راه تدارک 
و  مردمی  ملی  مقاومت  جنگ  پیش برد  و  برپایی  و 

انقالبی است.

که  کنند  درک  باید  کشور  مائوئیست های  تمام 
وظیفه خطیری در راه یک تحول انقالبی در انتظار 
این  علیه  نتوانیم  امروز  ما  اگر  است.  آن ها 
سکتاریزم مبارزه نموده و بر آن فایق آییم، هیچ گاه 
را  ستم دیده  توده های  که  شد  نخواهیم  موفق 
انقالبی  و  مردمی  ملی  مقاومت  جنگ  جهت  در 

رهنمایی و رهبری نماییم.

سکتاریزم مغایر با اصول مارکسیستی ـ لنینیستی 
ـ مائوئیستی است و پاسخ گوی نیازمندی پرولتاریا 

و توده های ستمدیده کشور نیست. 

سکتاریزم  انعکا�سی  از  ایدئولوژی خرده بورژوازی  
نگری  یک جانبه  و  تعصب  اگر  است.  جامعه  در  
نگردد،  اصالح  و  مهار  بورژوا  خرده  انقالبیون 
سکتاریزم  و  سوبژکتویزم  پیدایش  منشاء  براحتی 
می گردد.  مهار نمودن  و محو این سبک کار آسانی 

نیست.  یگانه  راه از بین بردن این سبک 
اقناع  و  سیا�سی  ـ  ایدئولوژیک  مبارزه 

است.

و  اصیل  مائوئیست های  همه  وظیفه 
این  به  بیش تر  انقالبی است که هر چه 
امر خطیر توجه نموده و از طریق انتقاد 
و انتقاد از خود از طریق جر و بحث های 
بکوشند  رودررو  نشست های  و  تیوریک 
بر  و  برده  بین  از  را  خویش  اختالفات  تا 

سکتاریزم خط بطالن بکشند.

تلفیق  که  است  است  معتقد  ما  حزب 
اصول با انعطاف یک اصل مارکسیستی 
ـ لنینیستی ـ مائوئیستی است. ما باید در 
گیریم.  بکار  را  اصل  این  کنونی  شرایط 
فکر  نباید  نیست.  مقدس  هیچ کس 
مبارزات  عرصه  به  پا  کس  هر  که  کرد 
خطا  و  مقدس  گذاشت  کمونیستی 
ناپذیر می شود، بناء هیچ کس نمی تواند 
هم  اختالفات  باشد.  اشتباه  از  عاری 
حل  برای  می شود.  نا�سی  جا  همین  از 
اختالفات و جلو گیری از اشتباهات باید 
و  گرفته  محکم  را  اصول  دست  یک  با 
دست  و  نمود  مبارزه  اشتباهات  علیه 
دیگر را برای وحدت دراز نمود. مائوتسه 

دون به ما می آموزد: 

»بع�سی ها فکر می کنند همین که افراد 
همگی  گذاشتند  پا  کمونیزم  عرصه  به 
مقدس می شوند و هیچ گونه اختالف و 
بین آن ها نمی تواند وجود  سوء تفاهمی 
حزب  که  می کنند  فکر  یا  باشد.  داشته 
یعنی  گیرد،  قرار  تحلیل  مورد  نمی تواند 
یک پارچه و یک دست است. و از این رو 
نیازی به گفتگو نیست. این طور به نظر 
می آید که هر ک�سی به محض این که به 
عرصه کمونیزم پا گذاشت باید صد در 
واقعیت،  در  باشد.  مارکسیست  صد 
مارکسیست ها  از  گوناگون  طیف 
در  صد  مارکسیست های  دارند.  وجود 
 60 درصد،   70 درصد،   90 داریم،  صد 
درصد و 50 درصد. برخی افرد فقط 10 
آیا  هستند.  مارکسیست  درصد   20 یا 
با  ما نمی توانیم دو یا چند نفره در اتاقی 
از خواست  با حرکت  هم گفتگو کنیم؟ 
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به  متقابل  کمک  روحیه  با  و  وحدت 
گفتگوی  از  من  البته  بپردازیم؟  گفتگو 
صحبت  کمونیست ها  صفوف  درون 
امپریالیست ها.  با  گفتگو  نه  می کنم 
درحال حاضر آیا ما و 12 کشور دیگر در 
نیستیم.آیا در سطح  با هم  حال گفتگو 
بین املللی بیش از 60 حزب در حال گفتگو 
گفتگو  حال  در  آن ها  چرا  نیستند؟ 
به  آن که  بشرط  دیگر  بعبارت  هستند. 
خدشه ای  لنینیزم  ـ  مارکسیزم  اصول 
وارد نیاید، ما برخی نظریات دیگران که 
برخی  و  پذیریم  می  را  باشد  قبول  قابل 
کنار  بتوان  که  مان را  خود  نظریات  از 
ترتیب  بدین  می گذاریم.  کنار  گذاشت، 
برای  دست  یک  داریم.  دست  دو  ما 
مبارزه با رفیقی که مرتکب اشتباه شده 
است، و دست دیگر برای گفتگو جهت 
مبارزه  هدف  وی.  با  رسیدن  وحدت  به 
ـ ل است. این  حفظ قاطعانه اصول م 

یک دست است.

دست دیگر صحبت بر سر مسئله وحدت 
خروج  راه  آوردن  فراهم  هدف  است. 
را  راه  این  اوست.  با  سازش  و  او  برای 
انعطاف پذیزی می گویند. تلفیق اصول 
با انعطاف پذیری یک اصل مارکسیستی 
اضداد  وحدت  این  است.  لنینیستی  ـ 
از  نمونه های  ـ  دون  مائوتسه  است.« 

دیالکتیک)تفسیرهای مجرد( 1959 

معنای  به  اصول  این  گرفتن  نادیده 
مبارزاتی  عاجل  شرایط  اوال  که  آنست 
درک نگردیده و ثانیا به معنی پا فشاری 
روی سکتاریزم است. به قول مائوتسه 
در  سوبژکتویزم  بیان  سکتاریزم  دون 
می گوید:  او  است.  سازمانی  مناسبات 
»کلیه افکار سکتاریستی از سوبژکتویزم 
نیازمندی های  با  و  می گیرند  سرچشمه 
اقعی انقالب مغایرت دارند، به همین  و
با  باید  سکتاریزم  علیه  مبارزه  جهت 
مبارزه علیه سوبژکتویزم هم راه باشد.« 

) منتخب آثار ـ جلد ـ سوم ـ صفحه 69( 

به همین ترتیب مائوتسه دون در مبارزه 
دو  بر  سکتاریزم  و  سوبژکتویزم  علیه 
اصل  دو  آن  باید  ورزد  می  تاکید  اصل 

نظر  در  سیا�سی  ـ  ایدئولوژیک  مبارزات  در  جدا  را 
گرفت.

و  سکتاریزم  سوبژکتویزم،  با  مقابله  در  »باالخره 
را  اصل  دو  همواره  باید  حزبی  الگوسازی  سبک 
در نظر داشت: نخست »پند گرفتن از اشتباهات 
آن ها«،  برگشت  از  اجتناب  بمنظور  گذشته 
بیمار«.  نجات  بمنظور  بیماری  »درمان  دوم 
گرفتن  نظر  در  بدون  را  گذشته  اشتباهات  باید 
حساسیت اشخاص افشا کرد، باید جهات منفی 
مورد  و  نمود  تحلیل  علمی  روش  با  را  گذشته  کار 
انتقاد قرار داد تا کار آینده به ترو با دقت بیش تری 
از  گرفتن  معنی«پند  است  چنین  گیرد،  انجام 
برگشت  از  اجتناب  بمنظور  گذشته  اشتباهات 
انتقاد  و  اشتباهات  افشا  از  منظور  اما  آن ها«. 
معالجه  را  مر�سی  که  پزشکی  مانند  کمبودها، 
کردن  تلف  نه  است  بیمار  نجات  فقط  می کند، 
ترس  از  شده،  اشتباه  مرتکب  ک�سی  اگر  وی... 
معالجه مرض خود را نپوشاند، یا در اشتباهات 
خود آن قدر اصرار نورزد که درمان نا پذیر شود، 
افتمندانه بخواهد معالجه  بل که صادقانه و شر
استقبال  او  از  کند،ما  اصالح  را  خود  و  شود 
خواهیم کرد و بدرمان او همت خواهیم گماشت 
تا آن که رفیق شایسته ای گردد. ما در انجام این 
اختیار  عنان  هرگاه  شد  نخواهیم  موفق  وظیفه 
بیمار  در مداوای  بکوبیم.  را  او  و  بدهیم  از دست 
و  خشونت  نباید  گز  هر  سیا�سی  و  ایدئولوژیک 
موثر  و  صحیح  طریقه   یگانه  داد،  خرج  به  تندی 
نجات  بمنظور  بیماری  »درمان  از  عبارتست 

بیمار.« ) مائوتسه دون ـ جلد سوم ـ صفحه 71(

از  که  سازمان ها  از  بسیاری  تاسف  کمال  با 
مارکسیزمـ  لنینیزمـ  مائوئیزم و یا مارکسیزمـ  لنینیزم 
اما  می نمایند،  صحبت  دون  مائوتسه  اندیشه  ـ 
که  تنها  نه  آن ها  می کنند،  عمل  آن  خالف  عمال 
جهات منفی گذشته شان را با روش علمی تحلیل 
نمایند  برر�سی  را  آن  بخواهند  اگر  یا  و  نمی کنند 
بسادگی از کنار آن می گذرند، بل که انتقاد دیگران 
می گویند.  پاسخ  فحا�سی  و  نفرت  و  خشم  با  را 
است  مقدس  آن قدر  شان  و  گذشته  آن ها  برای 
که انتقاد را توهین و اهانت به خود می دانند. به 
همین دلیل نه حاضر به جر و بحث های اصولی 
تیوریک اند و نه هم به نشست های رودررو آمادگی 
نشان می دهند. تا زمانی که آن ها این حاله مقدس 
پذیر  نا  عالج  شان  بیماری  نشکنند،  درهم  را 

خواهد بود.

آن قدر  شان  گذشته  »ساما«  برای 
این  که  اند  حاضر  نه  که  است  مقدس 
گذشته را از دیدگاه علمی برر�سی نموده 
و مورد انتقاد قرار دهند و نه حاضر به 
شنیدن انتقاد دیگران در مورد سازمان 
آن ها  اند.  کلکانی  مجید  زنده یاد  و  شان 
بت  کلکانی  مجید  زنده یاد  و  ساما  از 
از  اند. در حالی که »ساما« بعد  ساخته 
انحراف  به  مجید  زنده یاد  جان باختن 
و  غلطید  سیا�سی  ـ  ایدئولوِژیک  عمیق 
بنام  را  اندیشان  تازه  ارتجاعی  برنامه 
اعالم مواضع »ساما« پذیرفت و شعار 
را  اسالمی  جمهوری  و  اسالمی  انقالب 
انحرافی  شعار  این  مبنای  بر  نمود.  علم 
داد،  طبقاتی  و  ملی  تسلیمی  به  تن 
توسط  افغانستان  اشغال  از  بعد 
امپریالیزم  رهبری  به  امپریالیست ها 
به تسلیمی داد و در ظرف  تن  نیز  امریکا 
ده سال همه ای شان با هم این تسلیمی 
تسلیمی  سال  ده  از  بعد  بردند.  پیش  را 
و  دهندگان  ادامه  بخش  دو  به  »ساما« 
همان  مرکز  بخش  گردید،  تقسم  مرکز 
شیوه تسلیمی را پیش گرفت که تا کنون 
ادامه دارد. و بخش ادامه دهندگان گر 
چه از تسلیمی مطلق برید و عیه اشغال 
گرفت،  موضع  اشغال گران  و  کشور 
طلبی  تسلیم  به  اشکال  از  شکلی  به  اما 
غلطید. آن ها نتوانستند که بین تضاد 
ترتیب  همین  به  و  عمده  غیر  و  عمده 
قایل  فرق  عمده  غیر  و  عمده  دشمن 
را  اسا�سی  تضاد  و  عمده  تضاد  شوند، 
با هم منطبق دانستند. بعد از یک دوره 
حزب  سیا�سی  ـ  ایدئولوژیک  مبارزات 
افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست 
علیه این گرایش غلط، ادامه دهندگان 
نیز دو بخش گردید، یک بخش آن که زیر 
فعالیت  ساما«  فرهنگی  »کمیته  نام 
می نمایند تفاوت میان تضاد عمده و غیر 
عمده را پذیرفته، که در جلسات رویاروی 
از  تن  یک  با  بخش  این  افراد  از  بع�سی 
)مائوئیست(  کمونیست  حزب  اعضای 
اذعان  تفاوت ها  این  به  افغانستان 
سال  سه  از  حزب  )عضو  اند،  نموده 
»کمیته  بخش  اعضای  به  این طرف  به 
پیش نهاد  بار  چندین  ساما«  فرهنگی 
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است  نموده  را  رویاروی  مشترک  جلسه 
زمینه  این  در  بخش  این  متاسفاه  اما 
 دیده 

ً
پاسخ مثبتی نداد( طوری که بعدا

حزب  عضو  با  شان  جلسات  که  شد 
افغانستان  کمونیست)مائوئیست( 
در  آن ها  و  است  بوده  ریاکارانه  فقط 
همین مدت فقط تالش برای جمع و جور 
داشتند،  سامایی  طلبان  تسلیم  نمودن 
و  پرنت  را  شان  طلبانه  تسلیم  اسناد 
خدمت  در  ترتیب  این  به  می کنند  توزیع 

تسلیم طلبی ملی قرار گرفته اند.

گرچه »ساما« به چندین بخش منشعب 
گردیده، اما تمامی شان زیر نام »ساما« 
نوع  یک  شان  همه  و  می کنند،  فعالیت 
»ساما«  گذشته  به  دگماتیک  برخورد 
دارند. هیچ یک از این گروپ ها تا کنون 
حاضر نشدند که حتی یک کلمه در مورد 
تسلیمی و تسلیم طلبی های ساما به زبان 
بیاورند چه رسد به تجزیه و تحلیل علمی 
گذشته،  این  از  جانبه  همه  انتقاد  و 
البته هر گروپ کوشش دارد تا تسلیمی و 
تسلیم طلبی را به گردن دیگری بیندازد و 
خود را تبرئه کند. این روش یک روش غیر 

علمی و ضد انقالبی است. 

رهایی  "سازمان  ترتیب  همین  به 
افغانستان" در سنبله 1397 خورشیدی 
از  درس گیری  با   " نام  زیر  سندی 
اشتباهات، راه مان را جان بازانه ادامه 
اند.  نموده  دهیم!" در سایت شان نشر 
نقدی  شان  خود  بزعم  سازمان  این 
در  اما  است،  نموده  شان  گذشته  از 
خا�سی  زیرکی  با  نقد  این  حقیقت 
عمیق  انحرافات  روی  تا  گرفته  صورت 
ـ سیا�سی شان پرده ساتری  ایدئولوژیک 
است  آگاه  بخوبی  سازمان  این  بکشد. 
که بین اشتباه و اکونومیزم و رویزیونیزم 
و  اکونومیزم  دارد،  وجود  عمیقی  دره 
بورژوازی  لوژی  ایدئو  یک  رویزیونیزم 
است که در جهت مخالف مارکسیسزم 
باید  است،  ایستاده  مائوئیزم  ـ  لنینیزم  ـ 
نمود.  کن  ریشه  و  انداخت  بر  آن را 
آن  علیه  پی گیر  مبارزه  و  ایستادن  بدون 
در  نمود.  مبارزه  امپریالیزم  با  نمی توان 

جریان مبارزه اشخاص  بال استثنا مرتکب اشتباه 
که  اشتباهی  بخاطر  نباید  را  هیح کس  می شوند، 
مائو همه در جریان  تا  از مارکس  نفی کرد،  کرده 
از  انتقاد  و  انتقاد  با  اند،  نموده  اشتباه  مبارزه 
خود آن را اصالح نموده و به پیش حرکت نمودند، 
بنا  رساند.   می  را  معنی  همین  تکامل  و  گسست 
نمی توان  جهان  کل  در  نفر  یک  حتی  لنین  بقول 
اشتباه  باشد.  نکرده  اشتباهی  هیچ  که  کرد  پیدا 
به حال مائوئیست ها سودمند است، زیرا آن ها را 
درس می دهد. اما رویزیونیزم و اکونومیزم دشمن 
مارکسیزمـ  لنینیزمـ  مائوئیزم است و عالوه بر این که 
سودی ندارد، مخرب است و قابل اصالح نیست، 
طوری که گفته شد باید آن را از ریشه بر انداخت. 

تفاوت میان این دو را باید بخوبی دانست.

پس  است،  اشتباه  رویزیونیزم  که  پذیریم  به  اگر 
و  رویزیونیزم  علیه  لنین  جدی  و  پی گیر  مبارزات 
بوده  نادرست  کائوتسکی  و  برنشتین  بخصوص 
علیه  دون  مائوتسه  مبارزات  ترتیب  همین  به  و 
رویزیونیزم خروشفی! و اگر ما آن را بعنوان اشتباه 
حاصل  برائت  رویزیونیست ها  تمام  پذیریم  به 
می کنند و مبارزه و طرد شان از صفوف پرولتاریا 
رهایی  سازمان  زیرکی  این  با  است.  معقول  نا 
بخصوص  و  رویزیونیست ها  تمام  می خواهد 

رویزیونیست های سه جهانی را برائت دهد.

منافع  رویزیونیزم   « که:  گفته  صراحت  به  لنین 
رساندن  سات  و  سور  برای  را  پرولتاریا  اسا�سی 

نیازهای بورژوازی قربانی می کند«

"سازمان رهایی افغانستان" گذشته رویزیونیستی 
اش را "اشتباه" قلمداد نموده و بزعم خود آن را 
به  انتقادی  برخورد  است.  قرارداده  انتقاد  مورد 
با  صمیمانه  و  آن راصادقانه  که  آنست  گذشته 
تحلیل  و  تجزیه  میتافیزیکی  نه  دیالکتیکی  روش 
ارتداد  و  انحراف  داد.  قرار  انتقاد  مورد  و  نمود 
برخورد  آن  با  آن که  نه  نمود،  رد  ریشه  از  را 
آن را  زیرکانه  و  کرد  سکتاریستی  و  سوبژکتویستی 
افغانستان"  رهایی  "سازمان  هرگاه  نمود.  تبرئه 
بخواهد م�سی درست و اصولی را برگزیند، در قدم 
باید که گذشته سازمانی اش را بعنوان یک  اول 
م�سی اکونومیستی و رویزیونیستی مورد انتقاد قرار 
داده و به آن گسست کامل نماید. بدون گسست 
کامل از اکونومیزم و رویزیونیزم صحبت از مارکس 
در  لیبرالیزم  است،  محض  ریاکاری  یک  مائو  تا 

لباس مارکسیزم است.

» دیالکتیک تاریخ چنان است که پیروزی 
مارکسیزم در رشته تیوری دشمنان او را 
وادار می نماید که به لباس مارکسیست 
در آیند، لیبرالیزم میان پوسیده کوشش 
سوسیالیستی  اپورتونیزم  بشکل  می کند 
خود را احیا نماید. دوره تدارک نیرو برای 
امتناع  معنی  به  آنان  را  عظیم  نبردهای 
کنند،آنان  می  تعبیر  مبارزات  این  از 
مبارزه  برای  را  بردگان  وضعیت  بهبود 
بر ضد بردگی مزدی به این معنی تشریح 
می نمایند که بردگان حق آزادی خود را 
به پول سیاهی فروخته اند.آنان با جبن و 
ترس "صلح احتماعی" ) یعنی صلح بابرده 
و  اشغال گران[  با  صلح  ]بخوان  داران 
طبقاتی]بخوان  مبارزه  از  پو�سی  چشم 
را  غیره  و  اشغال گران[  علیه  مبارزه  از 
عمال  میان  در  می کنند.اینان  ترویج 
پشت  انواع  سوسیالیست  و  پارملانی 
از  و  کارگری  جنبش  نشین های  میز 
روشن فکران "سمپاتیزان" تعداد کثیری 
ـ مقدرات تاریخی  طرفدار دارند.« ) لنین 

آموزش کارل مارکس(

را  رویزیونیزم  می توان  آیا  لنین  بقول  بنا 
رویزیونیزم  خیر!   دانست؟  اشتباه  یک 
منافع  فدای  را  پرولتاریا  اسا�سی  منافع 

بورژوازی می کند.

افغانستان"  رهایی  "سازمان 
و  اکونومیزم  به  که  همان طوری 
ضد  تیوری  یک  بعنوان  رویزیونیزم 
اشتباه  آن را  و  نکرده  خورد  بر  انقالبی 
خوانده است. به همان طریق از تسلیمی 
نخواسته  اشغال گران  قبال  در  خویش 
سند"  در  سازمان  این  نماید.  گسست 
را  مان  راه  اشتباهات  از  درس گیری  با 
را  ادامه دهیم" اشغال گران  جان بازانه 
به عنوان دشمن عمده قلمداد نموده، 
این نیمی از مسله را می رساند، اما نیمه 
مهم تر آن را یعنی وظیفه عمده مبارزاتی 
انداخته  از قلم  علیه این دشمن عمده 
است. گذشتن از وظیفه عمده مبارزاتی 
به معنای آنست که گرچه کشور اشغال 
عمده  دشمن  اشغال گران  و  است 
این  با  توان  می  شوند،  می  محسوب 
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دشمن عمده از طریق مساملت آمیز و راه 

پارملانی مبارزه کرد. چنان چه این راه را از 
زمان اشغال تا کنون ادامه داده است.

زمانی که بحث اشتباه در مورد یک فرد و 

می آید،  میان  به  سیا�سی  تشکیل  یک  یا 

تشکیل  یا  و  فرد  که  معناست  این  به 

اصولی  درست  خط  یک  از  سیا�سی 

بر  مائوئیستی  ـ  لنینیستی  ـ  مارکسیستی 

کارها  عملی  جریان  در  و  است،  خوردار 

یا بعبارت دیگر پیاده نمودن خط هم  و 

این  غلط.  هم  و  نموده  عمل  درست 

حل  خود  از  انتقاد  و  انتقاد  با  شیوه 

مورد  مثبت  جنبه های  یعنی  می گردد، 

تقدیر قرار گرفته و تکامل داده می شود 

رد  و  شده  انتقاد  منفی  جنبه های  و 
چون  رویزیونیزم  و  اکونومیزم  می گردد. 

ـ  لنینیستی  ـ  مارکسیستی  ضد  م�سی  یک 

جنبه  هیچ  دارای  بناء  است  مائوئیستی 

منفی  عمل کردش  تمام  و  نبوده  مثبت 

و  شود  انداخته  بر  ریشه  از  باید  است 
ملی  تسلیمی  ترتیب  همین  به  گردد.  رد 

ـ  مارکسیستی  م�سی  خالف  طبقاتی  و 
آن را  باید  است،  مائوئیستی  ـ  لنینیستی 

بعنوان یک خیانت ملی مورد انتقاد قرار 

زمان  در  چه  "ساما"  تسلیمی  مثال  داد. 

جنگ مقاومت ضد سوسیال امپریالیزم 

توسط  افغانستان  اشغال  زمان  چه  و 

امپریالیزم  رهبری  به  امپریالیست ها 

امریکا یک خیانت ملی و ارتداد محسوب 

می گردد. به همین ترتیب اعالم مواضع 

ضد  مقاومت  جنگ  زمان  در  "ساما" 

بود،  ارتداد  یک  نیز  امپریالیزم  سوسیال 
ـ  مارکسیستی  م�سی  خالف  دو  هر  زیرا 

لنینیستی ـ مائوئیستی قرار داشته و قرار 

دارد. اما خلط نمودن تضاد عمده و غیر 

عمده و یا تضاد عمده و تضاد اسا�سی 

یک انحراف ایدئولوژیک ـ سیا�سی است 

که اگر به آن بر خورد جدی صورت نگیرد 

به ارتداد کشانیده می شود.

که  گرفت  نادید  نباید  را  نکته  یک  مورد  این  در 

به  نسبت  گام  یک  افغانستان"  رهایی  "سازمان 

سازمان  این  زیرا  است،  گذاشته  جلو  "ساما" 
جرئت نموده که حد اقل گذشته اش را و لو بطور 

که  واریم  امید  ما  دهد،  قرار  انتقاد  مورد  ناقص 

و  کامل  به گسست  این سازمان  ناقص  گسست 

نتوانسته  حال  تا  "ساما"  اما  بیانجامد.  قطعی 

از حاله مقدس  و  انجام دهد  را  کار  این  اقل  حد 

بیرون آید.

سوسیال  ضد  مقاومت  جنگ  زمان  در  "ساما" 

یاد  زنده  جان باختن  زمان  تا  شوروی  امپریالیزم 

مجید دارای یک برنامه دموکراتیک ضد اشغال 

ـ  لنینیستی  ـ  مارکسیستی  برنامه  یک  نه  بود، 

مائوئیستی. با آن هم این حرکت و عمل کرد ساما 

مترقی و انقالبی محسوب می شد. جنبش های ملی 

است.  انقالبی  و  مترقی  اشغال  ضد  دموکراتیک  ـ 

است  مثبت  جنبه های  دارای  هم  جنبش ها  این 

این است که ضد اشغال  آن  و هم منفی. مثبت 

مبارزه  در  که  است  این   آن  منفی  جنبه  و  است 

سرنگونی  وتا  نیست  استوار  بورژوازی  علیه 

از یک خط مارکسیستی  زیرا  نمی رزمد،  بورژوازی 
ـ لنینیستی ـ مائوئیستی بر خوردار نیست، اگر آن را 

به  نکند  رهبری  مائوئیست  کمونیست  حزب  یک 

بورژوازی می غلطد. سازمان های آزادیبخش ضد 

شاهد  میانه  خاور  بخصوص  و  جهان  در  اشغال 

این مدعا است.

هرگاه سامایی های که با اشغال قطع رابطه نموده 

اند، گذشته ساما را با روش های دیالکتیکی مورد 

تجزیه و تحلیل قرار دهند و با درس گیری از جوانب 

مثبت و منفی آن، جهات مثبت آن را تکامل دهند 

و جهات منفی را بطور قطع رد نمایند می توانند به 

یک م�سی درست و اصولی مارکسیستی ـ لنینیستی ـ 

مائوئیستی دست یابند.

امید  افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست  حزب 

این دو سازمان بطور دقیق و علمی  وار است که 
نموده  تحلیل  و  تجزیه  شان را  سازمانی  گذشته 

بر  وعالوه  نمایند،  انتقادی  برخورد  آن  به  و 

مائوئیست های کشور این دو سازمان نیز شرایط 

برای  و  نموده  درک  را  مبارزاتی  عاجل 

درهم شکستن سکتاریزم حاضر و آماده 

به جر وبحث های تیوریکی و نشست های 

رودررو شوند.      

در  بزرگ  وظیفه  این  پیش رفت  برای 

است،  ضروری  امر  صداقت  اول  قدم 
ناکامی  به  را  کار  صداقت  عدم  زیرا 

می کشاند. افرادی که در مبارزه صادق 

انتقاد  و  خود  معایب  پذیرفتن  از  است 

زیرا  ندارد.  وحشتی  دشمن  و  دوست 

مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم از واقعیات 

حقیقت  یک  و  است  آمده  بیرون  عینی 

تر�سی  هیچ  انکار  و  رد  از  حقیقت  است، 

به دل راه نمی دهد.

هیچ  انتقاد  از  نباید  مارکسیست ها   «

به  باشند.  داشته  وحشت  و  ترس  ک�سی 

در  را  خود  باید  مارکسیست ها  عکس، 

آبدیده  مبارزه  طوفان  در  و  انتقاد  آتش 

کنند، رشد و تکامل دهند و دایما مواضع 

نوینی را تسخیر نمایند. مبارزه علیه افکار 

است  واکسیوناسیون  مانند  نادرست 

مصئونیت  واکسین  نتیجه  در  انسان  ـ 

می کند.  پیدا  بیماری  برابر  در  بیش تری 

می رویند،  گلخانه  در  که  گیاهانی 

داشت.«  نخواهند  زیادی  حیاتی  نیروی 

)مائوتسه دون ـ جلد دوم ـ مجموعه آثار 

ـ صفحه 450(

مائوئیست ها چون بخاطر اهداف واالی 

انسانی و جامعه عاری از ستم و استثمار 

که  می دانند  بخوبی  می کنند،  مبارزه 

بدون انتقاد و انتقاد از خود نمی توان به 

تنها  نه  افراد  این  پرداخت.  خودسازی 

بل که  می پذیرند،  را  دیگران  انتقادات 

صادقانه به انتقاد از خود می پردازند.

و  بزنند  نیرنگ  بخواهند  کسانی  گاه  هر 

ـ  مارکسیستی  شیوه  از  خود  کارهای  در 

از  و  برتابند  مائوئیستی روی  ـ  لنینیستی 
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مبارزه فعال ایدئولوژیک ـ سیا�سی شانه 
تالش  اختالفات  حل  برای  و  کنند  خالی 
شان  انتظار  در  نیکی  فرجام  ننمایند 

نخواهد بود.

می دانند  بخوبی  اصیل  مائوئیست های 
که برای مبارزه علیه اشغال گران و رژیم 
کمونیست  حزب  یک  به  نیاز  پوشالی 
زیرا  می باشد،  متحداملرکز  مائوئیست 
بدون  است.  انقالب  سالح  اولین  حزب 
دیگر  سالح  دو  به  نمی تو ان  سالح  این 
متحد  جبهه  و  خلق  انقالبی  ارتش  یعنی 

ملی انقالبی دست یافت.

حزب ما بارها این را یاد آوری نموده که:

برای  هستند  مکلف  ها  »مائوئیست 
سالح  سه  افزون  روز  ارتقای  و  ایجاد 
سالح  سه  این  نمایند.  مبارزه  انقالب 
کمونیست  حزب  از:  اند  عبارت 
مائوئیست، اردوی انقالبی و جبهۀ متحد 
میان  درین  که  است  واضح  انقالبی. 
سالح  آن  مائوئیست  کمونیست  حزب 
آن  بر  تکیه  با  فقط  که  است  اسا�سی 
می توان برای ایجاد و ارتقای روز افزون 
انجام  کاری  نیز  انقالب  دیگر  سالح  دو 

داد. 

که  اند  مکلف  مائوئیست ها  بنابرین 
حزب  موجودیت  عدم  صورت  در 
کمونیست مائوئیست در کشور، قبل از 
همه برای ایجاد آن حزب مبارزه نمایند. 
کمونیست  حزب  که  صورتی  در  ولی 
مائوئیست در کشور موجود باشد، همۀ 
برای  که  هستند  مکلف  ها  مائوئیست 
پیوستن به آن حزب و تحکیم و گسترش 
بیش تر آن مبارزه نمایند. البته در صورتی 
یا  حزب،  از  بیرون  مائوئیست های  که 
در  خودشان  نظر  طبق  آن ها  از  بع�سی 
کمبودات،  ضعف ها،  موجود  حزب 
آن  یا  این  حتی  یا  منفی  گرایشات 
وظیفه  همه  از  قبل  ببینند،  را  انحراف 
دارند وزنۀ جنبه های منفی حزب موجود 
را با جنبه های مثبت آن مقایسه نمایند. 
در صورتی که درین مقایسه دریافتند که 
نسبت  موجود  حزب  مثبت  جنبه های 
آن  یا  این حد  تا  آن  منفی  به جنبه های 
برخوردار  از عمدگی  و  بوده  حد سنگین 

در مسیر  دارند که  می باشد، درآن صورت وظیفه 
علیه  اصولی  مبارزۀ  موجود،  حزب  به  پیوستن 
جنبه های  تا  ببرند  پیش  را  آن  منفی  جنبه های 
و  رفته  میان  از  االمکان  حتی  موجود  حزب  منفی 
جنبه های مثبت آن حزب بیش تر و بیش تر تقویت 
و گسترش یابد. ولی اگر درین مقایسه دریافتند که 
جنبه های منفی حزب موجود نسبت به جنبه های 
از  و  بوده  آن حد سنگین  یا  این حد  تا  آن  مثبت 
وظیفه  درآنصورت  است،  برخوردار  عمدگی 
 مبارزۀ 

ً
دارند که نه تنها علیه حزب موجود عمدتا

ایدیولوژیک - سیا�سی نمایند، بل که در عین حال 
تشکیل  روی  را  شان  مبارزات  که  دارند  وظیفه 
متمرکز  جدید  مائوئیست  کمونیست  حزب  یک 

سازند.« 

ملی  مقاومت  جنگ  برپایی  و  تدارک  برای  بناء 
فراکسیونیزم  گونه  هر  به  باید  انقالبی  و  مردمی 
و  فراکسیونیزم  زیرا  بخشیم،  پایان  سکتاریزم  و 
لنینیستی  ـ  مارکسیستی  اصول  خالف  سکتاریزم 
کشور  کمونیستی  جنبش  به  و  بوده  مائوئیستی  ـ 
ساختن  متحد  بخاطر  باید  ما  است.  مضر 
اند  سوبژکتویزم،  علیه  کشور  مائوئیست های 
نمائیم.  مبارزه  جدیت  با  سکتاریزم  و  ویدالیزم 
می توانند  مائوئیست ها  که  است  راهی  یگانه  این 
بیرون  مشترک)  هدف  بخاطر  همآهنگ  و  متحدا 
راندن اشغال گران، سر نگونی رژیم دست نشانده 
و استقرار جامعه دموکراتیک نوین( گام برداشته 

و مبارزه نمایند.

افغانستان   ) مائوئيست   ( كمونيست  »حزب 
هم سويي  ايجاد  كه  مي نمايد  تاكيد  ديگر  يكبار 
و  نیروها  تمامي  ميان  مبارزاتي  هماهنگي  و 
 – ملي  و  كمونيست  انقالبي  شخصيت هاي 

هم راهي،  در  افغانستاني،  دموكرات 
طلبانه  مقاومت  بسيج  و  سازماندهي 
توده هاي پيش رو، يك مسئوليت عاجل 
افزون  روز  گسترش  و  تحكيم  و  كنوني 
يك  مبارزاتي  همآهنگي  و  هم سويي  اين 
مسئوليت درازمدت مبارزاتي ملي مردمي 
و انقالبي است. ما در عین حالي كه خود را 
مكلف مي دانيم كه براي اجرا و پيش برد 
درازمدت  و  عاجل  مسئوليت هاي  اين 
مبارزاتي، از هيچ تالش و كوش�سي دريغ 
شخصيت هاي  و  نیروها  سائر  ننماييم، 
انقالبي كمونيست و ملي – دموكرات را 
نیز در جهت راه اندازي عملي چنین تالش 
می خوانيم.«)شعله  فرا  كوش�سي  و 
جاوید ـ دور سوم ـ شماره بیست و سوم( 

مارکسیست – لنینیست - مائوئیست ها 
باید این نکته را درک کنند که اوضاع و 
شرایط کنونی از ما می طلبد که نه تنها 
تالش  مائوئیست ها  تمامی  اتحاد  برای 
را  آن هایی  تمام  موظفیم  بل که  نمائیم، 
که می توانند در مبارزه علیه اشغال گران 
امپریالیست به متحدین ما بدل گردند، 
چنین  ایجاد  پیش شرط  گردانیم.  متحد 
یک  پیش برد  از:  عبارتست  شرایطی 
جر  اصولی،  و  درست  سالم،  مبارزه 
نشست های  و   تیوریک  بحث های  و 
شخ�سی  منافع  کردن  نابود  رودررو، 
در  و  عمومی  منافع  مقابل  در  گروهی  و 

ضمن خود را وقف توده ها نمودن.  

15 سنبله 1398خورشیدی
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ســتم جنســـیتی
در پیوند با 

استثمار طبقاتی و ستم امپريالیستی قرار دارد
يک بار ديگر درفش پیروزمند و خون چکان 
هشتم مارچ، به پرواز در آمده است. این 
روز بیان گر عصيان زنان، بر فراز حيات 
از  جزئی  مثابۀ  به  ساالری  مرد  پوسيدٔە 

کل نظام غارتگر حاکم بر جهان است.

شدن  پاره  امید  افگن  غرور  پرواز  این 
زنان  پای  و  دست  از  ستم  زنجیرهای 
این  می دهد،  را  خاسته  بپا  و  ستم دیده 
بند  در  خفتگان  برای  آفرین  غرور  پرواز 
این امید را می دهد که خروش انقالب در 
تمامی  حال جرقه زدن است که هسته 
گندیده  انبارهای  چو  هم  را  مرتجعین 
حرکتش  مسیر  در  خاشاک  و  خس 

بسوزاند.

شور  پر  و  پرور  غرور  لحظه های  در  ما 
به  زنان  برحق  مبارزات  از  روز،  اين 
و  اسارت  زنجیرهای  نمودن  پاره  منظور 
درهم کوبیدن نظام ستم گرانه جهان و 
بخصوص افغانستان حمایت می کنیم.  

سخن  ستم  از  باید  تاریخی  روز  این  در 
ستم  این  گوناگون  جلوه های  و  گفت 
از  باید  روز  این  در  ساخت.  افشاء  را 
نقاب  و  گفت  سخن  ستم،ستم گران 
شان درید. در این  کذب را از چهره های 
روز باید از ستم جنسیتی سخن گفت و 
زنان ستم دیده را از ستم  جنسیتی که بر 

آن ها روا می دارند واقف ساخت.

بس  تاریخی  سابقه  دارای  زنان  بر  ستم 
سیستم  رفتن  میان  از  با  است.  طوالنی 
آمدن  وجود  به  و  ساالری  مادر  کهن 
طبقات و مالکیت خصو�سی در جوامع 
رفت  میان  از  مادرساالری  نظام  بشری، 
و سلطه مرد ساالری، ستم بر زنان آغاز 

گردید.

ستم بر زنان ثمره ای از تقسیم جامعه به طبقات 
دوره  در   . است  خصو�سی  مالکیت  پیدایش  و 
طبق  مردان  و  زنان  میان  کار  کمونی،  کهن  نظام 
تفاوت های جن�سی آنان تقسیم شده بود. پس از 
آمد،  بوجود  خصو�سی  مالکیت  و  طبقات  آن که 
این تقسیم کار مبتنی بر تفاوت های جن�سی، تحت 
تاثیر آن قرار گرفت و به یک تقسیم کار اجتماعی 
یا به عبارت دیگر طول  ستم گرانه تبدیل گردید. 
جوامع  تاریخ  کل  اندازاه  به  برزن  ستم  وسعت 
طبقاتی بشر است. یعنی این ستم از نقطۀ ابتدایی 
برده داری شروع تا انتهای دوره سرمایه داری در 

عصر کنونی را در بر می گیرد.  

ستم بر زن در جامعه طبقاتی به اشکال گوناگونی 
متبارز می گردد. یعنی ستم بر زن جلوه خانوادگی، 
جلوه عنعنوی و سنتی، جلوه قومی، جلوه مذهبی، 
جلوه دولتی و جلوه قانونی و غیر قانونی دارد که 
ریشه  اصلی این ستم همانا ستم اقتصادی است.

دست  فرو  اقتصادی  لحاظ  از  زنان  که  زمانی  از 
گرفتند،  قرار  حمایگی  تحت  موقعیت  در  و  شده 
ستم بر زنان آغاز گشت و تا زمانی که زنان از چنین 
موقعیتی بر خوردار باشند این ستم دوام خواهد 

نمود.  

گوناگون  جلوه های  زن  بر  ستم  که  همان گونه 
دارای  نیز  زنان  بر  ستم  مجریان  و  عاملین  دارد، 
می باشند. یعنی از پدر و برادر  چهره های رنگارنگی 
گرفته تا شوهر، از دولت و جامعه گرفته تا ملت، 
بر  حاکم  قدرت مندان  تا  گرفته  طایفه  و  قوم  از 
جهان و حتا زنان خود به عنوان مجری پدرساالری 
مادر  خواهر،  کالن،  مادر  مادر،  چهرۀ  در  حاکم 
یا بعبارت  اند،  شوهر، عمه، خاله و... سمت گر 
بهتر زن خود به عنوان مجری ستم، خود بر خود 

ستم گر است.

طبقاتی  نظام های  تمامی  در  ستم گری،  این 
یافته  ادامه  داری  سرمایه  و  فیودالی  برده داری،  

و از محیط خانواده تا گستره های وسیع 
بر گرفته است. در طول  در  را  اجتماعی 
روابط  بر  حاکم  ستم گری   ، دوره ها  این 
باز  عوامل  از  یکی  مردان،  و  زنان  میان 
مالکیت  و  طبقاتی  مناسبات  تولید 
و  زنان  انقیاد  است.  بوده  خصو�سی 
اسا�سی  محور  پدران  تسلط  و  فرزندان 
می گردد.  محسوب  خانوادگی  روابط 
قوانین و مقررات، افکار و عقاید، رسوم 
و عنعنات مسلط بر جوامع طبقاتی، که 
زنان را "ضعیفه" ، " عاجزه” ، زیر دست 
خدمت   در  می داند،  پرستی  سر  وقابل 
و  طبقاتی  مناسبات  تداوم  و  حفاظت 
مالکیت خصو�سی قرار دارد. دولت های 
حافظ  فقط  تاریخ  طول  در  استثمارگر 
تداوم   و  بوده و حفظ  زنان  بر  ستم گری 
تخطی  وظایف  از  یکی  را  ستم گری  این 

ناپذیر شان دانسته اند .

نیمه  ـ  مستعمره  افغانستان  در  امروز 
محسوب  خانگی  برده  زن  فیودالی 
می گردد. شکنجه و توهین و حتی کشتن 
بل که  ندارد،  بر  در  را  سوالی  هیچ  وی 
حساب  به  مرد  غیرت  و  غرور  بیان گر 
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"بی  به همین علت شعار کذایی  می آید، 

حجابی زن از بی غیرتی مرد است.” بازار 

گرمی دارد. امروز چهار دیوار خانه برای 

امروز  می گردد،  تلقی  ابدی  زندان  زن 

گریه محرومانه زنان، مکر و نیرنگ تلقی 

معابر  در  زن  رفتن  راه  امروز  می گردد، 

او  توهین  و  تمسخر  ساز  زمینه  عمومی 

گردیده است و امروز ارزش دختر با درجه 

می گردد،  وزن  سیاه  بازار  در  او  قیمت 
امروز حرف زدن از تعلیم زن گناه کبیره 

محسوب می گردد و امروز زنان و دختران 

غنایم جنگی به حساب می آیند و....

نظام ارتجاعی کنونی و فرهنگ ارتجاعی 

بل که  نمی انگارد،  انسان  را  زن  هرگز 

کاالی قابل خريد و فروش و برده خانگی 

شريک  عفريته،  صفات  با  که  ميداند 

پليدی و فساد توصيف  شيطان و مايه 

می گردد.

ای زن! ای نيمی از پيکرٔە جامعه انسانی! 

ما بخوبی ميدانيم که بر تو چه گذشته 
است  رو  همین  از  ميگذرد!  چه  و  است 
های  انديشه  ای  کشيم:  می  فرياد  که 
ای  مبارز،  و  انقالبی  نیروهای  ای  آگاه، 
نظام  این  عليه  بر  بیدار  وجدان هاي 
و  تبعيض  اين  علیه  بر  و  ستم گرانه 
زمین  و  بخروشيد  انسانيت،  به  توهین 
و زمان را به هم زنيد! بر خیزيد و سر به 

عصيان بگذاريد، زیرا زنان نیمی از پیکر جامعه را 
تشکیل می دهند از دوره های دور تاریخی تا کنون 
در تمامی جوامع انسانی نقش برازنده ای در مبارزه 
علیه ستم ایفا کرده اند. اما سیمای زنان در دوره 
به استثنای عصر  انسان ها  های مخلتف زندگی 
بوده  ستم  تحت  و  محکوم  نقش  ساالری  مادر 
طبقاتی  جامعه  اولین  گیری  شکل  زمان  از  است. 
تحت  موقعیت  به  انسانی  جامعه  از  بخش  این 
ستم افتاده و همه تلخی ها و رنج های این ستم را با 

پوست و گوشت خود ملس کرده اند.

که  افغانستان   در  کنونی  دست نشانده  نظام 

آزادی  ناجی دموکرا�سی و پشتیبان  را   خود 
ً
ظاهرا

اسا�سی  ماهیت  حقیقت  در  می دهد،  جلوه  زنان 

افغانستان  اش جز تطبیق قانون زن ستیزانه در 

چیز دیگری نیست. در ظرف بیست سال گذشته 

بخوبی این چهره زن ستیزانه افشاء گردیده است. 

این بیست سال بخوبی نشان داد که چگونه یک 

زن مورد آزار و اذیت قرار می گیرد، تحقیر و توهین 
می شود و در ملع عام به قتل می رسد و به چه شکل 

جنایت کارانه ای مورد تجاوز وحشیانۀ زورگویان و 

قلدر منشان نظام حاکم قرار می گیرند و چگونه به 

غل و زنجیر اسارت و ستم بسته شده اند و دست و 

پای شان به بند اسارت رسوم و عنعنات مزخرف 

نگه داشته شده است.

افغانستان  فئودال  -نیمه  مستعمره  جامعه  در   

و  است  فیودالی  نیمه  خصلت  دارای  زن  بر  ستم 

در پیوند با ستم ملی امپریالیستی قرار دارد. نظام 

نیمه فیودالی زنان را در چهار دیواری خانه محدود 

سرمایه های  ناموزون  رشد  چون  می دارد.  نگه 

امپریالیستی و دالل نیازمند آن است که زنان در 

به  شوند.  بیرون  تاریک  حصار  این  از  معینی  حد 

همین لحاظ  نظام دست نشانده در رابطه با زنان 

جهت  همین  به  است.  متناقض  عمل کرد  دارای 

با هر تغییر رژیم در چوکات نظام حاکم  است که 

در  سیا�سی  برخوردهای  مختلف  اشکال  کنونی، 

مورد زنان در پیش گرفته شده می شود. خلقی و 

دیگر،  گونه  به  جهادی ها  گونه ای،  به  پرچمی ها 

دست  رژیم  و  متفاوت   
ً
کامال شکل  یک  در  طالبان 

دیگری  سیا�سی  متفاوت  شکل  در  فعلی  نشانده 

متبارز گردیده است.

زنان  با  برخورد  گوناگون  اشکال  این 

با  ماهیت متضاد نظام حاکم در رابطه 
اسا�سی  محور  می دهد.  انعکاس  را  زنان 

این اشکال مختلف برخوردهای سیا�سی 

حفظ ستم نیمه فیودالی بر زنان است.

واقعی  آزادی  به  را  زنان  که  راهی  یگانه 
شان می رساند، این است که زنان مبارز 

این  عليه  بر  انقالبی  مردان  دوشادوش 

نظام ستم گرانه و بر علیه اين تبعيض 

و توهین به انسانيت به پا خیزند و زمین 

و زمان را بر هم زنند! تا این نظام حاکم 

کشیده  زیر  به  از مسند قدرت  را  کنونی 

درفش  وطن  این  مخروبه های  بر  و 

انقالب دموکراتیک نوین را به اهتزاز در 

آورده و هر چه سریعتر به سوی جامعه 

سوسیالیستی گام بردارند.

مرگ بر نظام زن ستیزانه 
حاکم که انسان ها را این گونه 

به غل و زنجیر می کشد!
زنده باد مبارزات حق طلبانه 

زنان در سراسر جهان !

 www.cmpa.af

  sholajawid2@hotmail.com
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سند ذیل به تاریخ 6 سنبلۀ 1399، به دست ما رسید که برای نشر در وبسایت شعله جاوید ارسال نموده بودیم، متاسفانه توسط )ملیار( از واحد 
شمارۀ ششم بایگانی گردیده و اجازه نشر را نیافت. اینک به انتشار آن مبادرت ورزیدیم.

خط ترسیم شده توسط رفیق ضیاء و هم رزمانش را با کار شانه به شانه

و

 مبارزۀ شانه به شانه با توده های زحمت کش ادامه می دهیم
نا بهنگام رفیق ضیاء صدر حزب  مرگ 
کمونیست )مائوئیست( افغانستان را 
حزب،  مرکزی  کمیتۀ  اعضای  تمام  به 
کمیته های منطقوی، تمامی هواداران 
)مائوئیست(  کمونیست  حزب 
افغانستان، تمام احزاب و سازمان های 
مائوئیست  ـ  لنینیست  ـ  مارکسیست 

سایر کشورها تسلیت عرض می کنم.

که  گفت  می توان  جرات  کمال  با 
کمونیست  حزب  صدر  ضیاء  رفیق 
)مائوئیست( افغانستان جاودان و فنا 

ناپذیر گردید.

دادن رفیق ضیاء  از دست  بدون شک 
راه  در  زندگیش  و  عمر  تمام  که  رهبری 
کمونیزم )مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم( 
و خدمت به خلق ستم دیده صرف نمود 
زحمت کش  توده های  پرولتاریا،  برای 
کشور  زنان  هم چنان  و  ستم  تحت  و 
ستم  از  طبقاتی  ستم  بر  عالوه  که 
امپریالیستی و شئونیزم مردساالرانه رنج 
می برند، ضربه نهایت بزرگ و غیرقابل 

سنجش می باشد.

آن جایی که همه رفقا درباره زندگی  از 
دادند  وضاحت  ضیاء  رفیق  سیا�سی 
فرستادند  را  تسلیت شان  پیام های  و 

متشکرم.

رفیق  شخ�سی  زندگی  به  کمی  می خواهم  من 
ضیاء وضاحت بدهم.

اجازه دهید رفیق ضیاء را به معرفی بگیرم. رفیق 
ـ  لنینیست  ـ  مارکسیست  یک  صفت  به  ضیاء 
رهبر  کامل،  انترناسیونالیست  یک  مائوئیست، 
شجاع،  فرمانده  عالی،  آموزگار  راسخ،  صادق، 
دلیر و قاطع و هم چنان برای فامیل یک پدر و یک 

رفیق خوش قلب و مهربان و انسان صبور بود.

این دلیل  به  به معرفی گرفتن رفیق ضیاء  علت 
است که زندگی شخ�سی و منافع شخ�سی وی در 

خدمت زندگی سیا�سی و انقالبی او بود. 

واالی  هدف  و  آرمان  برای  ضیاء  رفیق  یاد  زنده 
انقالبی اش از هیچ نوع قربانی دریغ نورزید و تر�سی 
اشغال گران  علیه  مبارزه  راه  در  و  نداد  راه  بدل 
و  تسلیمی ها  پوشالی،  رژیم  امپریالیست، 

تسلیم طلبان لحظه ای درنگ نکرد.

هرگز  زندگی اش  انتهای  تا  ابتدا  از  ضیاء  رفیق 
توله  اما  نرفت.  دارایی  و  شخ�سی  منافع  دنبال 
سگان تسلیم طلب و تسلیم شده به اشغال گران 
سایر  و  دست نشانده  رژیم  و  امپریالیست 
رویزیونیست هایی که در کشورهای امپریالیستی 
رفیق  و  می نمایند  پارس  آن جا  از  نشسته اند، 
ضیاء را با الفاظ زشت و رکیک متهم به میلیونر 
از  ضیاء  رفیق  زندگی  به  که  آن هایی  می کنند. 
رفیق  که  می دانند  بخوبی  دارند  آشنائی  نزدیک 
ضیاء با چه مشکل اقتصادی دست و پنجه نرم 

نمود. با آن که رفیق ضیاء از لحاظ مالی 
علیه  مبارزه  از  هرگز  بود،  مضیقه  در 
اشغال گران امپریالیست، اشغال گران 
بعنوان  دست نشانده  رژیم  و  داع�سی 
مبارزه  و  نشد  خسته  عمده  دشمنان 
غیر  دشمن  بعنوان  را  طالبان  علیه 
عمده هم به فرامو�سی نسپرد و بخوبی 
عمده  وظیفه  بخوبی  او  برد.  پیش 
مبارزاتی را هرگز فراموش نکرد و رویش 
عمده  تضاد  عمدۀ  بخش  بعنوان 
مانند  ضیاء  رفیق  می ورزید.  تاکید 
بخاطر  تسلیم طلبان  و  تسلیم شدگان 
جاه و مقام سر به آستان اشغال گران 
تسلیم  به  نسائید.    پوشالی  رژیم  و 
شدگان و تسلیم طلبان داخلی و خارجی 
دارید  شهامت  و  جرات  اگر  می گویم 
ضیاء  رفیق  زندگی  بیایید  و  بفرمائید 
را از نزدیک ببینید، آن گاه اگر وجدانی 
حقیقی اش  زندگی  باشد  داشته  وجود 
این  می دهد.  انعکاس  هست  چنان چه 
حداقل  که  است  ساخته  ک�سی  از  کار 
ذره ای از وجدان صادق در نهادش باقی 
را  خود  از  انتقاد  جرئت  و  باشد  مانده 

داشته باشد.

تسلیم طلبانه  کتاب  که  زمانی 
دموکرا�سی  الگوی  "افغانستان 
آئیژ"  امریکایی" نشر گردید و آقای "و. 
تسلیم طلبی  تا  خواست  کتاب  این  در 
نمایند،  توجیه  را  شرکایش  و  خود 
رفیق ضیاء با قامتی استوار با اسناد و 
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مدارک نشان داد که این طرز استدالل 
جای  آن ها  است،  تسلیم طلبانه   

ً
کامال

بپردازند  ایدئولوژیک  مبارزه  به  این که 
خوش شان  ضیاء  رفیق  کار  این  از 
نیامده به فحا�سی و لجن پراگنی و حتی 
بیرون از چوکات اخالقیات علیه رفیق 
شخص  هر  برای  که  پرداختند  ضیاء 

شرافت مندی تهوع آور است.

ارائه  اسناد  تمامی  به  خواننده  هرگاه 
مراجعه  تسلیم طلبان  توسط  شده 
جمله ای  یک  نمی تواند  هیچ گاه  نماید، 
بتواند قول شان را تصدیق نماید،  که 

پیدا نماید.     

دشنام نامه های  که  کسانی  از  من 
نموده اند،  مطالعه  را  تسلیم شدگان 
سایت  به  سری  مرتبه  یک  می خواهم 
یازده شماره دور  بزنند و  شعله جاوید 
اول شعله جاوید یعنی دوران مبارزاتی 

الی سال 50 خورشیدی را از نظر  سال های 47 
که  نمود  خواهند  مشاهده   

ً
دقیقا بگذرانند، 

علیه  منطقی  مستحکم  پایه  استدالل شان 
رفرمیست ها و رویزیونیست ها داشته و در مقابل 
ـ  لنینیزم  ـ  مارکسیزم  دشمنان  حتی  و  هیچ کس 
نجسته اند.  توسل  شیوه ای  چنین  به  مائوئیزم 
حتی می توان به دوره دوم، سوم و چهارم شعله 
این  از  یک  هیچ  در  شما  نمود،  مراجعه  جاوید 
پیدا  نمی توانید  رکیک  کلمه  یک  حتی  شماره ها 

کنید.

لحن کالم رفیق ضیاء نرم و توام با استدالل و 
از  که  می آموخت  ما  به  همیشه  او  بود.  منطق 
و  تظاهر  زیرا  بپرهیزید،  فرو�سی  افاده  و  تظاهر 
است،  تحقیر  قابل  همه  از  بیش  فرو�سی  افاده 
علمی  روش  فقط  سالح  موثر ترین  و  ُبرنده ترین 
می توان  که  است  علمی  روش  براساس  است. 

حقیقت را از میان واقعیت ها بیرون کشید.

و  قدرت  را  نیروی  هیچ  که  می گویم  جرات  با 
رفیق  مدارک  و  اسناد  از  که  نیست  آن  توانایی 

منافع  خالف  راکه  نقلی  بتواند  ضیاء 
باشد  افغانستان  زحمت کش  خلق 
بیرون آورند. تعدادی فقط بدون اسناد 
و مدارک به فحا�سی و ناسزاگویی علیه 

رفیق ضیاءپرداخته اند.

جای  تسلیم طلبان  و  تسلیم شدگان 
ایدیولوژیک  مبارزات  به  زدن  دامن 
گویی  رکیک  و  فحا�سی  به  سیا�سی  ـ 
زبانی  چنین  می پردازند.  و  پرداخته 
هیچ گاهی در ادبیات سیا�سی افغانستان 
چپ  سیا�سی  ادبیات  بخصوص  و 
 مروج نبوده و نیست 

ً
افغانستان اصال

طرف  از  امروز  ادبیات  این  این که  و 
ننگ  مایۀ  شود  می  زده  دامن  تعدادی 
زبان  بر  که  امیدوارم  است.  شرم  و 
لومپنانه در ادبیات سیا�سی روش علمی 

مسلط گردد.

نوا …

6 سنبله 1399

******        ستاره های ســرخ جاودانه اند!           ******

دنبال ستاره می گردند  

در بستر بیکران آسمان    

شاید این حجم سیاهی هم چو کوهی سنگی     

گوهر در خود فشرده است        

و در گوشه ی ازین اقیانوس نا آرام        

مرواریدی یافت شود          

تا ماهی های این آبزار           

آ ن را به جای چشم های شان بگذارند         

و شاید در خیل پرنده های کوچک      
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   بال هایی به اندازه همت آسمان

پر بگشاید    

تا سکوت درها را به دار بکشد    

و شاید شناوری        

موج های سرگردان این رود را        

رام کند           

هیبت طوفان مگر            

سنگین تر از همت تو بود؟          

و خروش آتش فشان مگر       

سوزنده تر از شعله ایست     

که در سینه ی تو می خروشد؟  

و تو گفتی فراموش نکنم   

که قفس های فوالدین     

شکننده تر از پرندگانی است      

که به آزادی ایمان آورده اند        

و غرور پرنده ها          

رزمنده تر از تالطم طوفانی است           

که پرواز را باور نکرده است        

و تو گفتی فراموش نکنم     
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که وجودم   

محکم ترین سنگر جهان است   

و سینه ام       

سخت ترین سنگ این کوه       

و تو گفتی فراموش نکنم         

که ستاره های سرخ           

درخشنده تر از چشم آسمان است           

و روشنی قصه ایست           

که بگوش جهان نگفته اند        

تا باور کنید        

که جهان خود       

کوچک تر از همت مردیست    

که چشم به آن سوی آسمان دوخته

واژه ای کوچک و مسخره ایست   

مرگ برای ستاره ای به این ماندگاری     

و آسمان از یاد نخواهد برد      

که ستاره های سرخ       

جاودانه اند.        

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



قیمت بیرون از کشور : 2  دالرقیمت داخل کشور : 30 افغانی

وبسایت حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان
Www.cmpa.af  

   ایمل آدرس شعله جاوید: 
Sholajawid2@hotmail.com   

بیايید تا دوصـدمین سـال گرد فريدريش انِگلس 

پیشـوای كبیر پرولتاريای جـهان را جشـن بگیريم!
این اطالعیه ، به تاریخ 2۸ نوامبر 2020 ) ۸ قوس 13۹۹ خورشیدی( به مناسبت دوصدمین سالگرد فریدریش انگلس از طرف احزاب 
ایالت هسپانیه، ترکیه، جرمنی، تونس، کلمبیا، اتریش،  ایتالیا، گالیسیه  وسازمان های م ل م کشور های جهان هم چون کشورهای 
امضاء  جملۀ  از  نیز  افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست  حزب  و  است  یافته  انتشار  فیلیپین،  اکوادور،  مکزیک،  شیلی،هند،  فرانسه، 

صفحه 27 کنندگان این اطالعیه می باشد.       

اوضاع و شرايط كنونی از ما چه 
می طلبد؟

اشغال گر  نیروهای  بخصوص  و  امپریالیست  اشغال گران 
از زمانی که افغانستان را اشغال نمودند در پی  امریکایی 
همین  به  بودند.  افغانستان  در  مدت خویش  دراز  حضور 
امضا  دست نشانده  رژیم  با  را  امنیتی  پیمان  مناسبت 
آن  از  بعد  چه  و  امنیتی  پیمان  عقد  از  قبل  چه  نمودند، 
امریکایی های اشغال گر قصد بیرون شدن از افغانستان را 

صفحه 30 نداشتند.    

خط ترسیم شده توسط رفیق ضیاء و هم رزمانش 
را با كار شانه به شانه و مبارزۀ شانه به شانه با 

توده های زحمت كش ادامه می دهیم
مرگ نا بهنگام رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان را 
به تمام اعضای کمیتۀ مرکزی حزب، کمیته های منطقوی، تمامی هواداران 
سازمان های  و  احزاب  تمام  افغانستان،  )مائوئیست(  کمونیست  حزب 
مارکسیستـ  لنینیستـ  مائوئیست سایر کشورها تسلیت عرض می کنم.

کمونیست  حزب  صدر  ضیاء  رفیق  که  گفت  می توان  جرات  کمال  با 
)مائوئیست( افغانستان جاودان و فنا ناپذیر گردید.

صفحه 44       

بمناسبت 8 مارچ 2021
ستم جنسیتی 

در پیوند با استثمار طبقاتی و ستم 
امپريالیستی قرار دارد

یک بار دیگر درفش پیروزمند و خون چکان هشتم مارچ، 
به پرواز در آمده است. این روز بیان گر عصیان زنان، بر 
فراز حیات پوسیدٔە مرد ساالری به مثابۀ جزئی از کل نظام 

صفحه 42 غارتگر حاکم بر جهان است.  


