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ارگان مرکزی حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان
جریده شعله جاوید ارگان مرکزی حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان است که عمدتا در خدمت تدارک، برپائی و 

پیشبرد جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی ) شکل مشخص کنونی جنگ خلق( قرار دارد.)اساسنامه حزب(

برگذاری موفقیت آمیز

اولین پولینوم

سومین دورۀ کمیته مرکزی حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان
حزب  مرکزی  کمیته  دورۀ  سومین  پولینوم  اولین  کمونیست)مائوئیست(افغانستان  حزب  سوم  کنگره  موفقانه  یافتن  ازپایان  بعد   

کمونیست)مائوئیست( افغانستان دایر گردید . در این پولینوم تمامی اعضای اصلی و علی البدل کمیته مرکزی حزب شرکت داشتند.   
صفحه ) 2 (              

ویژه اسناد تصویب شده در سومین کنگره سراسری حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان

گزارش سیاسی

به سومین کنگرۀ سراسری حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان

قسمت دوم

سندی که هم اکنون مطالعه می نمائید، گزارش سیاسی به سومین کنگره سراسری حزب کمونیست )مائوئیست(افغانستان است که در 
شماره اول دور سوم نشریه درونی حزب منتشر گردید است، بعد از تعدیالت الزمه که مستلزم انتشار در شعله جاوید است، در نوشته 
حاضر انعکاس داده شده است. آن مطالبی که خصلت درونی داشته، در این نوشته انعکاس داده نشده است. بر عالوه مطالب معینی از متن 

اصلی از لحاظ نحوه بیان به قسمی مورد تعدیل قرار گرفته، که برای نشر در شعله جاوید مناسب و موزون باشد.

صفحه ) 8 (             
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برگذاری موفقیت آمیز

اولین پولینوم

سومین دورۀ کمیته مرکزی حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان
 بعد ازپایان یافنت موفقانه کنگره 
سوم حزب کمونیست)مائوئیست(

پــــــولینوم  اولــــین  افغانســــتان 
سومین دورۀ کمــــــــیته مــــرکزی 
حزب کمونیست )مائوئیســــــــت( 
افغانســـــتان دایر گردید . در این 
و  اصلی  اعضای  متـــامی  پولینوم 
علی البدل کمیته مرکزی حـــــزب 

رشکت داشتند.

دورۀ  ســـــــومین  پولینوم  اولین   
به  کمیته مرکزی حــــــزب مطابق 
ماده هفدهم آئین نامه تشکیالتی 
حزب، اعضای دفرت سیاسی حزب 

را انتخاب منود.

پولینوم  اولین  ترتیب  همــــین  به 
سومین دوره کمیته مرکزی، هیئت 
تحریر شعله جاوید، کمــیته روابط 
بین املــللی، کمــــیته تشـــکیالت 
مرکزی، کمـــیته مالی مـــــرکزی و 
ایجاد و اعضای آن را تعیین  را   …
منود. بناًءهر کمیته وظیفه دارد تا 
مسئولین خویش را مشخص و کار 
آئین نامه  دوم  ماده  طبق  را  شان 

تشکیالتی پیش بربند.

پولینوم اول دور سوم کمیته مرکزی 
حزب کمونیســــت )مائوئیســــت(

سوم  کنگره  فیصله  بر  افغانستان 
تحلیلی  مقاالت  نوشنت  بر  مبنی 
علمی در مورد کرونا ) کووید– 19 

( و محیط زیسـت تاکید منود.

اولین پولینوم سومین دورۀ کمیته 

انقالبی  اراده و روحیه قوی  با  افغانستان  مرکزی حزب کمونیست )مائوئیست( 
و رفیقانه دایر گردید و همه رفقا نظرات، انتقادات و پیش نهادات شان را مطرح 

منوده و موضوعات ذیل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت:

اســـــتحکام و گســــــــــرتش حزب.. 1

علت ریزش ها و طرق جلوگیری از آن.. 2

اوضاع و رشایط جاری کشور از ما چه می طلبد.. 3

مســـــالۀ مـــــالی.. 4

روابط بین املــللی.  . 5

مباحث مطروحه در پولینوم بیشرت روی پنج موضوع فوق الذکر مترکز داشت و 
بعالوه عرصه های تشکیالتی، فعالیت ملی – دموکراتیک و سایر عرصه ها مورد 
توجه دقیق و ارزیابی جدی قرار گرفتند ، که در ختم جلسه به ارزیابی و نتیجه 

گیری های ذیل نائل گردید و کار پولینوم موفقانه پایان یافت.

1 ـ در مـورد اســتحکام و گسترش حـزب:

الفـ  پولینوم دور سوم کمیته مرکزی بعد از بحث و تبادله نظر در مورد استحکام 
و گسرتش حزب به این نتیجه رسید که در کلیت، گسرتش عمده و استحکام 
غیر عمده است، اما در رشایط کنونی استحکام حزب وظیفه عمده فعالیت های 
فعـــالیت های  که  نیســت  معنا  بدان  این  می گردد،  محسوب  حزب  مبارزاتی 
با  توام  حزب  گسرتشی  فعالیت های  بل که  گرفت،  نادیده  را  حزب  گسرتشی 
فعالیت استحکام حزب باید مد نظر قرار داشته باشد. یا به عبارت دیگر استحکام 
در خدمت گسرتش و گسرتش در خدمت استحکام حزب قرار گیرد. نادرست 
است که زیر نام استحکام، حزب گسرتش را فراموش منائیم و یا بر عکس. بناًء 

استحکام و گسرتش بصورت توام باید مد نظر قرار بگیرد.

ـ  ایدئولوژیک  گسرتش  و  استحکام  حزب،  گسرتش  و  استحکام  از  هدف  ـ  ب 
سیاسی و تشکیالتی حزب است. استحکام و گسرتش حزب در اثر گسرتش 
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تیوریکی  و  پراتیکی  فعالیت های 
برای  می گــردد.  حاصـــل  حزب 
استحکام و گســـرتش تشکیالتی 
تربیت  به  عـــاجل  نیاز  حـــــزب 
کادرهاست. بدون کادرهای فعال، 
پیش برد  رهربی  به  قــادر  حــزب 
و  پراتیکی  فعالیت های گسرتشی 

تیوریکی نخواهد شد. 

این  به  بتواند  حـزب  این که  برای 
اول  قدم  در  باید  شود،  موفق  کار 
اعضای  متامی  ســـیاسی،  دفرت 
کمـــــیته های  مــرکزی،  کمـــــیته 
پیش برد  امر  در  فعاالنه  منطقه یی 
تیوریکی  و  پراتیکی  فعالیت های 
باید  و  گردند  ســــهیم  حزب 
حزب  گسرتش  جـــهت  در  تالش 
باید  دوم  قدم  در  گیرد.  صورت 
با متـــامی  تالش صورت گیرد که 
در  حزب  از  خارج  مائوئیست های 

برقرار  ارتباط  آن ها  با  وحدت  تامین  امر 
مبارزاتی حزب  فعالیت  این طریقه  گردد. 
محسوب  گسرتشی  کار  یک  حقیقت  در 
می شود. در گام های بعدی متاس و ارتباط 
از  بریده  و  ناراض  با شخصیت های  گرفنت 
انحرافات  به  آلوده  سازمان های  و  گروه ها 
صـــــورت  تسلیم طلبانه  و  رویزیونیستی 
گیرد. تجارب فعالیت های حزب کمونیست 
نشان  بخوبی  افغانســــتان  )مائوئیست( 
نیز  مبارزاتی  فعالیت های  چنین  که  داده 
کار گسرتشی حزب محسوب  یک  عمدتاً 
کنگرۀ  دومین  از  بعد  چنانچه  می گردد، 
رسارسی دومین دور کمیته مرکزی ، حزب 
موفق  افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست 
گردید، که افراد ناراض از "سازمان رهایی 
افغانستان " ، " ساما " و " سازمان انقالبی 
را جلب و جذب مناید که در  افغانستان" 
کمیته  سوم  دور  رسارسی  کنگره  سومین 
مرکزی حزب مناینده هر سه جناح حضور 

داشتند. 

بر ماده شانزدهم  با تکیه  پولینوم 

ورزید  تاکید  تشکیالتی  آئین نامه 

پولینوم  دو  میان  فاصــله  »در  که 

کمیتۀ مـــرکزی، دفرت ســـــیاسی 

عـــــنوان  به  حزب  مرکزی  کمیتۀ 

فعال  دایامً  کننده  رهربی  هستۀ 

حزبی، وظایف کمــــیته مرکزی... 

را  آن  قدرت  و  داشته  عهده  بر  را 

اعامل می مناید...«، اما تاکید منود 

مورد  در  سوم  کنگره  فیصـــله  که 

با مسئولیت فردی  رهربی جمعی 

ماده  بعنوان  که  وظایف  تقسیم  و 

پذیرفته  آئین نامه تشکیالتی  دوم 

زمینه های  متـــــام  در  باید  شده 

پیوند  در  حزب  مبارزاتی  فعالیت 

نزدیک با دفرت سیاسی حزب جدا 

مورد اجرا قرار گیرد.

2 ـ در مورد ریزش ها و طرق جلوگیری از آن.
در طول سالیان گذشته "ریزش" 

هایی  در حـــــــــزب کمونیســـت 

افغانســــــــــــــتان  )مائوئیســت( 

این  جمله  از  است.  افتاده  اتفاق 

"ریزش"ها، سه "ریزش" در سطح 

ایدئولوژیک  عمـــــیق  انحرافات 

دو  است.  داده  رخ  سیاســـــی   -

انحرافی در سال 1392  "ریزش" 

خورشیدی اتفاق افتاد که یکی از 

این دو "ریزش" مربوط به دو نفر 

خارج نشین بود که دنبال خــــط 

رویزیونیســـــتی آواکیان افتادند. 

روی  منفی  تاثیر  هیچ  ریزش  این 

)مائوئیســت(  کمونیســــت  حزب 

افغانســــــتان به جا نگذاشــــــت. 

کمونیســــت  حزب  مبارزات  زیرا 

)مائوئیست( افغانســــتان از زمانی 

که حزب کمونیست انقالبی امریکا 

را  خویش  مانیفست  و  اساس نامه 

ارائه منود،  املللی  بین  به جنبش 

مبارزات حزب ما علیه این انحراف 

ـ  انحراف پسا مارکسیستی  به عنوان یک 

به  و  گردید  آغاز  مائوئیستی  ـ  لنینیستی 

جدیت پی گیری شد. اما انحراف دومی در 

سال 1392 مربوط به فساد اخالقی یکی 

از اعضای حزب بود که اثرات بسیار ناگوار 

بر  انحالل طلبانه  توطئه  از  ناگوارتر  حتی 

روی اعضای حزب کمونیست )مائوئیست( 

انحرافی  حرکت  این  گذاشت.  افغانستان 

سبب گردید که بخش زنان و حتی روابط 

دموکراتیک زنان حزب بطور کلی فروپاشد.

درگذشـــــت  از  بعد  ســـومــــی  "ریزش" 

و  انحالل گرانه  توطئه  اثر  به  ضیاء  رفیق 

کمونیســـــت  حـــــزب  در  سکتاریســـتی 

که  آمد  بوجود  افغانســـتان  )مائوئیست( 

می توان گفت تا حدودی تاثیرات ناگواری 

افراد  و یک عده  روی حـــزب گذاشت  بر 

متزلزل را بدنبال خودکشاند. در حقیقت 

باید با رصاحت گفت که یکی از عوامل این 

"ریزش "ها ضعف  ها و کمبودات تیوریکی 

دیگری  و  است  حزب  پراتیکی  و 

عدم توجه به این انحرافات و عدم 

مبارزه درون حزبی علیه انحرافات 

می باشد.

منـــــــــــود  اذعان  صـــراحتاً  باید 

کنگره دوم رساســــری  از  بعد  که 

)مائوئیست(  کمونیســــــت  حزب 

افغانستان هیچ توجۀ  جـــــدی به 

مبارزه دو خط در درون حزب نشد. 

افکار  بود که  همین علت اساسی 

انحالل  و  سکتاریستی  عقاید  و 

کمونیست  حزب  درون  در  طلبانه 

ریشه  افغانســــتان  )مائوئیست( 

درگذشــت  از  بعـــــد  و  دوانده 

بنامیش  را  خود  علناً  ضیاء  رفیق 

گذاشــــت.

انحالل  و  حــــرکت ســکتاریستی 

طلبانه حتی در زمان حیات رفیق 
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ضیاء خود را نیز منایان منوده  بود. 

شدید  و  جــدی  انتقادی  نامه  دو 

رفیق ضیاء به ملیار بخوبی بر این 

تائید می زند که ملیار  مساله مهر 

از سال 2016 به این طرف غرق در 

است.  بوده  انحالل طلبانه  مسایل 

انحالل طلبی ملیار در شـــــــرکت 

جلسه تدارکی بین املللی احـــزاب 

با   2020 جنوری  در  مائوئیست 

تحریف کامــــل ســـند ارائه شده 

به  مرکزی  کمــیته  شده  فیصله  و 

بخوبی  بین املللی  تدارکی  جلسه 

خود را نشان داد و به رویزیونیزم 

تکامل منفی منود.

منــــی توان  که  قســــمی  همـــان 

بطور  را  کمـــبودات  و  ضعـــــف ها 

قسم  هامن  به  منائیم،  رفع  کامل 

جلوگیری کامل از "ریزش"هـــــــا 

پیروزی  از  پس  حتی  و  حزب  در 

قدرت سیاسی  و کســــب  انقالب 

نیز غیر ممکن است.  بنابر این در 

مورد "ریزش"ها باید نکات عمده 

جستجو  را  کمبودات  و  ضعف ها 

عمـــــــده  نکات  که  زمانی  منود. 

دریافتیم،  را  کمبودات  و  ضعف ها 

از  که  شد  خواهیم  موفق  آن گاه 

"ریزش"ها در آینده جلوگیری و یا 

آن را به حداقل رسانیم.

هامن طوری که در باال گفتیم که 

این "ریزش"ها چند مرتبه در زمان 

حیات رفیق ضیاء نیز اتفاق افتاده 

کمیته  سوم  دور  پولینوم  است. 

و  عمده  علل  ارزیابی  بر  مرکزی، 

غیرعمدۀ این ریزش ها که توسط  

زنده یاد رفیق ضیاء  صورت گرفته 

بود تاکید جدی منود: 

تا  که  عمده ای  کمبود  و  »ضعف 

"ریزش"  چند  ایجاد  باعث  حال 

و بعضاً گســـــرتش آن تا ســـطح 

چـــند  گــــــروپیک  "ریزش"های 

نسبتاً  بافت  است،  گردیده  حزب  در  نفره 

شهری  خرده بورژوازی  روشن فکرانۀ  غلیظ 

خرده  روشن فکر  است.  حزب  تشکیالت 

امــــــروزی  شـــرایط  در  شهری  بورژوازی 

وسوسه های  معرض  در  مداوماً  افغانستان 

وطن  رفاهی  امکانات  از  استفاده 

اشغال گران  توسط  شده  فراهم  فروشانه 

قرار  دست نشانده  رژیم  و  امپریالیست 

و  استوار  انقالبی اش  تعهد  اگر  می گیرد. 

نباشد  مستحکم  کافی  قدر  به  آگاهی اش 

تاب  وسوسه ها  این  مقابل  در  منی تواند 

امکانات  از  بیاورد و در رساشیب استفاده 

ارتقای  امید  به  و  می گیرد  قرار  مذکور 

اجتامعی  و  سیاسی  لحاظ  از  شخصی 

سقوط می کند. کسانی از این افراد به جاه 

در  و  پیدا می کنند  ثروت دست  و  مقام  و 

رشیک  دست نشانده  رژیم  یغامی  خوان 

می شوند، ولی اکرثیت قریب به اتفاق شان 

و  "نان  به  مبارزاتی  "ایامن"  باخنت  ضمن 

دل"  به  "حرست  و  منی رسند  نیز  نوایی" 

می ماند.

و  عمــــده  غیر  ولی  دیگر  عـوامل  از  یکی 

اصول  رعایت  عدم  "ریزش"ها  این  مهم 

و  حزب  درونی  حــیات  در  مخفی کاری 

بحثی  مسایل  اصولی  غیر  مشخصاًانتقال 

حزب  پائینی  سطوح  به  باالیی  سطوح 

این  در  حزب  فعالین  و  کادرها  توسط 

یا  خواسته  است.  حزبی  منطقه  آن  یا 

مسایل  اصولی  غیر  انتقال  ناخواسته،این 

پائینی  سطوح  به  باالیی  سطوح  بحثی 

حزب توسط کادرها و فعالین حزب در این 

غیر  بسیج  منظور  یا آن منطقه حزبی، به 

اصولی روابط حزبی مربوطه در دفاع از این 

می گیرد  صورت  حزبی  فعال  و  کادر  آن  یا 

دهندۀ  نشان  می تواند  فقط  نتیجه  در  و 

فراکسیونیستی باشد و رس انجام  گرایش 

حزب و این و یا آن کادر فعال  کل  به نفع 

حزبی نخواهد بود و فقط باعث پیدایش و 

افزایش "ریزش"ها در حزب می گردد.

یک عامل دیگر،بر قراری با دوام ارتباطات 

افقی میان کادرها و فعالین حزبی است که 

در حد خود باعث تبادل غیر الزم 

بعضی مسایل میان آن ها می گردد 

دار  خدشه  باعث  خود  حد  در  و 

شدن انضباط حزبی و عدم رعایت 

مخفی کاری می گردد.

انعکاس  ضمن  "ریزش"ها  این 

عدم استحکام کافی حــــــزب،در 

مبارزاتی  حیات  از  مقطع  چند 

حزب، به امر گسرتش حزب زیان 

رسانده و کم و بیش باعث نقصان 

حزب  تشــــکیالت  گســـرتش  در 

گردیده است....

جدی  رعــــــایت  حـــال  عین  در 

مـــخفی کاری  اصــــول  پی گیر  و 

نیز در حد  بصورت همه جـــــانبه 

در  کاهش  باعث  می تواند  خود 

پیدایش و گسرتش "ریزش"ها در 

باعث  خود  نوبه  به  و  گردد  حزب 

باعث  مشخصاً  و  حزب  استحکام 

دامــــــنه  در  نقصان  از  جلوگیری 

گسرتش حزب گردد.

اصــول  جـــــدی  رعــــــایت  البته 

بخــــاطر  اصـــــل  در  مخفی کاری 

رضبات  آمدن  وارد  از  جلوگیری 

یا  برحزب  دشمن  توسط  امنیتی 

رضبات  آن  دامنۀ  کاهش  حداقل 

روی دســـت گرفته می شود و بی 

با  ضدیت  آن در  مباالتی در مورد 

اصول مبارزه علیه پولیس سیاسی 

جا  دارد.«)تاکیدات همه  قرار  دشمن 

از ماست(

رفت،  آن  تذکار  فوقاً  که  مسایلی 

زمان  در  که  است  اساسی  مسایل 

حیات رفیق ضیاء وجود داشـــت. 

بر  مســـایل  مورد  در  مباالتی  بی 

بار  بار  الذکر  فوق  شده  شمرده 

خـــــود را در نهـــاد انحالل طلبان 

متبارز ساخته بود.
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هامن طوری که رفیق ضیاء رصیحاً 

بیان منوده که: 

روشـــــن فکرانۀ  غلیظ  نسبتاً  »بافت 
خرده بورژوازی شــــهری تشــکیالت 
حزب.... در شــرایط امروزی افغانستان 
استفاده  وسوسه های  معرض  در  مداوماً 

از امکانات رفاهی ...« 

خود را در عدم مترکزگرایی ملیار 

دون  مائوتسه  داد.  نشان  زالند  ـ 

می گوید:

» تمرکز و عدم تمرکز در تضاد دایم با 
یکدیگر اند، از وقتی که به شهر آمدیم 

عدم تمرکز رشد کرده است.« 

دقیقاً حرف مائوتسه دون در مورد 

حزب ما و بخصوص انحالل طلبان 

صادق است. برای این که بتوانیم 

از "ریزش"ها جلوگیری کنیم باید 

فراکسیونیزم،  ســـکتاریزم،  علیه 

مترکزگرایی  عدم  و  انحالل طلبی  

مبارزه منائیم.

که  منودیم  مشاهده  دقیقاً  ما 

علم  منودن  بلند  با  زالند  ـ  ملیار 

اصول  رعایت  عدم  و  استقاللیت 

انضــــباط  تنها  نه  مخفی کاری 

حزبی را خدشه دار منودند، بل که 

گســــــرتش  عدم  برای  وسیله ای 

حزب گردیدند.

این بی  به  مشـــــکل عمده ای که 
مباالتی پا داد، عدم مبارزه درون 
این مورد بود. در حالی  حزبی در 
کمبودات  و  ضعـــــف ها  متام  که 
در زمان حـــیات رفیق ضیاء بطور 
بود،  گـــردیده  نشــــانی  مشخص 
بسادگی  آن  کنار  از  ما  حزب  اما 
حزبی  درون  مبارزه  به  و  گذشت 

نپرداخت.

آن چه در رشایط کنونی حزب می تواند و باید روی دست بگیرد، مبارزه جدی، 

حزبی  درون  مبارزه  یک  در  خود  از  انتقاد  و  انتقاد  طریق  از  اصولی  و  پی گیر 

علیه هر گونه ضعف ها، کمبودات و حتی انحرافات است. توام با این مبارزات 

حزب باید سعی مناید تا به آموزش ایدئولوژیک ـ سیاسی و تشکیالتی در میان 

اعضای حزب از لحاظ تیوریکی و پراتیکی دامن زند. این یگانه راهی است که 

به تقویت استحکام و گسرتش حزب کمک می مناید. فقط از این طریق است 

که می توان خواست گاه طبقاتی خرده بورژوازی را در درون حزب منهدم منود و 

استحکام و گسرتش هر چه بیش تر حزب را تامین کرد. 

3 ـ  در مورد اوضاع و شرایط جاری کشور: 

امریکایی  امپریالیست  اشغال گران  میان  توافق نامه  امضای  با  که  طوری  هامن 
ـ تبانی جایش  و طالبان روند سازش و تبانی میان آن ها تکمیل گردید، تقابل 
و  طالبان  میان  تبانی  و  سازش  اکنون  گونه  هامن  به  داد.  تقابل  ـ  تبانی  به  را 
رژیم دست نشانده در شکل ابتدایی اش نیز آغاز گردیده، اسیران هر دو طرف 
تبادله شدند و فعالً دومین دور "مذاکرات صلح" میان شان برقرار گردیده است. 
امپریالیست های اشغال گر تالش دارند تا این دور مذاکرات حسب منافع شان 
نیز بر مبنای سازش و تبانی حل و فصل گردد و یک صلح امپریالیستی ارتجاعی 
تا  امپریالیست ها تالش دارند  میان شان برقرار شود. روی این هدف است که 
جلسه استانبول به نتیجه برسد و یک رژیم دست نشاندۀ پسا توافق بر اریکۀ 

قدرت نصب گردد. 

هرگاه "مذاکرات صلح" میان طالبان و رژیم دست نشانده به حل و فصل نهایی 
توافق  در  امریکایی  اشغال گر  امپریالیزم  میل  حسب  توافق  پسا  رژیم  و  برسد 
حالت  گردد،  ایجاد  چین  امپریالیزم  سوسیال  و  روسیه  امپریالیزم  تبانی  و 
مستعمراتی کشور حفظ و مرحله ای جدیدی از تاریخ رساپا درد و رنج مردمان 
کشور ما رشوع خواهد گردید. زیرا "توافق نامه صلح" میان اشغال گران امریکایی 
و طالبان روی خروج نیروهای نظامی اشغال گران امپریالیست تاکید ورزیده، اما 
دو موضوع عمده ) "قرارداد امنیتی" میان اشغال گران امریکایی و رژیم پوشالی 
کامالً  را  امپریالیست(  اشغال گران  استخباراتی  شبکه های  نیرومند  حضور  و 

مسکوت گذاشته است.

مسکوت گذاشنت این دو مطلب عمده توسط طالبان به این معناست که طالبان 
ندارند.  مشکلی  استخبارتی  شبکه های  نیرومند  حضور  و  امنیتی"  "قرارداد  با 
عمده ترین مطلب برای تامین منافع اشغال گران امریکایی در افغانستان همین 
دو مطلب مسکوت گذاشته شده توسط طالبان می باشد. زمانی که این مطلب 
توسط طالبان پذیرفته شده و یا شود، اشغال گران برای بیرون منودن نیروهای 
نیرومند  حضور  با  امریکا  اشغالگر  امپریالیزم  ندارند.  مشکلی  نظامی شان 
شبکه های استخباراتی بخوبی می تواند رژیم دست نشانده را کنرتول و منافعش 

را در منطقه حفظ مناید. 

نسبت به بحران شدیدی که دامن اشغال گران امریکایی را گرفته است، لذا ادامه 
و پیش برد جنگ در افغانستان به نفع شان نیست. به این علت تالش می ورزد 
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ایاالت  جنگ  طوالنی ترین  به  تا 
متحده در خارج از آن کشور پایان 
بین  اجامع  سو  یک  از  زیرا  دهد. 
و  امپریالیست  قدرت های  املللی 
ارتجاعی در سطح جهان در مورد 
افغانستان که در جلسه بن شکل 
است.  رفته  میان  از  اکنون  گرفت 
امپریالیزم روس نفس تازه ای گرفته 
است و در سوریه مقابل امپریالیزم 
منود  نظامی  آرایی  صف  امریکا 
به  چین  امپریالیزم  سوسیال  و 
رقیب درجه یک امپریالیزم امریکا 
دیگر  سوی  از  است.  شده  تبدیل 
ظرفیت رژیم دست نشاندۀ کنونی 

واقعاً به انتها رسیده است.

هامن طــــوری که ظـــــرفیت رژیم 
به  رسیده  پایان  به  دست نشانده 
در  نیز  طالبان  ظرفیت  هامن گونه 
امریکایی،  اشغال گران  با  رابطه 
طالبان  است.لذا  رسیده  پایان  به 
و  سازش  راه  جز  دیگری  راه  هیچ 

تبانی ندارند.

به هر صورت با معامله گری طالبان 
یک  از  امریکایی  اشغال گران  با 
طرف حالت اشغال کشور در سطح 

ماهیت  و  ماند  خواهد  پابرجا  خفیف تری 
غلیظ تر  افغانستان  در  رژیم  اسالمی 
دیگر  طرف  از  و  گردید  خواهد  قبل  از 
وجود  به  افغانستان  در  رستارسی  صلح 
نخواهد آمد و حضور پر رنگ استخباراتی 
اشغال گران امپریالیست در افغانســـــتان 

حفظ خواهد شد.

 با توجه به مسایل فوق الذکر برقراری روند 
سازش و تبانی میان اشغال گران امریکایی 
حالت  حفظ  جز  باشد  چه  هر  طالبان  و 
مستعمراتی ـ استخباراتی و عدم استقالل 
حقیقی کشور چیز دیگری نخواهد بود. در 
توافق"  پسا  اسالمی  "رژیم  حالتی  چنین 
باز هم از لحاظ نظامی، سیاسی و اقتصادی 
قرار  امریکایی  اشغال گران  سیطرۀ  زیر 
دست نشانده  رژیم  یک  و  داشت  خواهد 

باقی خواهد ماند.  

پولینوم روی این موضوع تاکید به عمل آورد 
که در رشایط کنونی وظایف عاجل و فوری 
مبارزاتی که همین اکنون پیش روی ما قرار 
وسیع تر  هرچه  افشاگری  از  عبارت  دارد 
جنگ  و  اشغال گری  علیه  عمیق تر  و 
استخباراتی اشــــغال گران امپریالیســـت 
امریکایی و رژیم دست نشاندۀ پسا توافق 

شان است.

خاطر  به  کامالً  باید  را  مطب  این 
داشت که مبارزه علیه رویزیونیزم، 
جز  انحالل طلبی  و  اپورتونیزم 
و  امپریالیزم  علیه  مبارزه  الینفک 
ارتجاع به طور عموم و اشغال گران 
امپریالیســــــت و خــــاینین ملی 
دست نشاندۀ شان به طـــــور اخص 

می باشد.

بناًء پیش برد مبارزات ایدئولوژیک 
علیه  جــــانبه  همه  ســــیاسی   –
ارتجـــــــاعی  مقاومــــت  نیروهای 
اسالمی طالبان که در حال سازش 
دســــــت نشانده  رژیم  با  تبانی  و 
اسالمی  رژیم  یک  ایجاد  مبنظور 
هم  و  اند  توافق  پسا  دست شانده 
انواع  و  چنین مبارزه علیه اشکال 
انحالل  و  اپورتونیزم  رویزیونیزم، 
مهـــــم  جنبه های  از  یکی  طلبی 
– سیاسی  ایدئولوژیک  مـــبارزات 
)مائوئیست( کمونیســــت  حــزب 

این  و  می ســـازد  را  افغانســــتان 
مبارزات باید منظم تر و منسجم تر 
همه  مبارزات  بصـــورت  و  قبل  از 
پیش  ترویجی  و  تبلیغی  جانبه 

برده شود.

4ـ در مــــورد مســالۀ مـــالی:
افغانســـــتان  کنونی  شـــــرایط  در 

اشغال شــــده حــــزب سازان فریب 

نظر  جلب  برای  عموماً  اغواگر  و  کار 

اجرای  و  خارجی"  کنندگان  "متویل 

و  منوده  تالش  سیاسی"  "پروژه های 

می منایند. در چنین رشایطی حزب 

ن  نستا فغا ا ) ئوئیست ما ( کمونیست

افتخار دارد که از لحاظ مالی منحرص 

به حق العضویت ها و کمک های مالی 

اعضای حزب می باشد.

)مائوئیست(  کمونیســــت  حـــــزب 

به  مالی  اتکاء  سیاست  افغانستان 

ارتجـــــاعی  و  امپریالیســـتی  منابع 

استقالل  با  تناقض  در  را  داخلی  و  خارجی 

حــــزب  تشکیالتی  و  سیاسی  ایدیولوژیک- 

انحراف  یک  عنوان  به  آن  علیه  و  می داند 

و  مبارزه منوده  ـ سیاسی  ایدئولوژیک  عمیق 

سیاستی  چنین  توجیه  هرگونه  و  می مناید، 

رضوری  تاکتیکی  اقدامات  مثابۀ  به  حتی  را 

از  مهمی  بخش  را  توجیه  این  و  منی پذیرد 

سیاست رویزیونیستی می داند. حزب ما روی 

این اصل مائوئیستی جداً پافشاری دارد و به 

تامین  وحدت  کنگره  در  که  بود  علت  همین 

به  را  امپریالیستی  منابع  از  مالی  مصارف 

عنوان یک سیاست انحرافی برنامه ای ساخت 

و قاطعانه علیه چنین سیاستی تا کنون مبارزه 

منوده و تاکید بر مستقالنه بودن تنظیم امور 

مالی از منابع امپریالیستی منوده و می مناید.

حزب  اساس نامه  در  که  حالی  در 

حزب  اعضـــای  حق العضویت  مقدار 

شده،  مشخص  روشن  و  واضح  بطور 

اعضــا  مــــالی  کمک های  مقدار  اما 

توان  به  بل که  نگردیده،  مشـــخص 

و آمادگی اعضای حزب مربوط  مالی 

دانسته شده است.

رفقا بخوبی می دانند که حزب از لحاظ 

مالی به مشکالت عــــدیده ای مواجه 

و  العضویت ها  حق  هم  آن  با  است، 

کامالً  حزب  اعضای  مالی  کمک های 

مــــرتب و مـــــنظم و به اندازه کافی 

پرداخت منی گردد.
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حــزب کمونیســــت )مائوئیســــــت( 

افغانستان رصیحاً بیان می دارد که از 

لحاظ مالی با مشـــکالت مــــــــواجه 

می باشد. متامی اعضا و هـــــواداران 

که  مسئولیت دارند  و  وظیفه  حزب 

برای رفع مشکالت مالی حزب تالش 

و کوشش پی گیر به خرج دهند، در 

غیر آن حـــزب قادر نخواهد بود که 

از  بعضی  مالی،  بد  وضعــیت  این  با 

مهم ترین وظایف مبارزاتی خود رابه 

طور منظم و فعاالنه اجرا مناید.

حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان برای 

افراد  به  منظم  بطور  حزبی  مبارزات  پیش برد 

حرفه ای  افراد  بدون  است.  نیازمند  حرفه ای 

هیچ حزبی قادر به پیش برد مبارزات نخواهد 

بود.

رشایط  در  که  رسید  نتیجه  این  به  پولینوم 

فعـــــــلی قبل از همـــــه  باید پرداخت حق 

و  عضویت  داوطلبان  و  اعضا  العضویت های 

کمک های مالی آن ها به حزب، بصورت منظم 

حق  بابت  از  که  رفقایی  و  درآید،  منسجم  و 

باید هر چه  اند  العضویت ها مقروض 

عاجل قروض شان را پرداخت منایند. 

تنها  نه  موضوع  این  به  توجه  عدم 

قبال  در  مسئولیت  احساس  عدم 

از طرف اعضاء  را  مسائل مالی حزب 

می دهد،  نشان  حزب  مسئولین  یا  و 

عدم  از  نشانه ای  آن  بر  مقدم  بل که 

اصول  ابتدایی ترین  از  یکی  تطبیق 

انضباطی حزبی محسوب می گردد.

5 ـ در مــــورد روابـط بین المــــللی:
حزب کمونیســــت )مائوئیســــت( 
افغانســــــتان روابط دوســــتانه با 
ســـــــازمان هـــــای  و  احــــــــزاب 
دارد. حزب  مائوئیســـت جــــهان 
بر  مبتنی  بین املللی  روابط  در 
اتکاء  و  پرولرتی  انرتناسیونالیزم 
هدف  و  می کند  حرکت  خود  به 
پیش برد  از  عــــبارت  حزب  عمده 
املللی  بین  مبارزاتی  فعالیت های 
بین  تشکیالت  ایجاد  منظور  به 

املللی جدید مائوئیستی است.

بعد از فروپاشی جــــنبش انقالبی 
انرتناســیونالیســـــتی احـــــــزاب 
جهان  مائوئیست  سازمان های  و 
یک  فاقــــــد  تشکیالتی  لحاظ  از 
تشـــــکیالت بین املللی رهــــربی 
کننده می باشند. از چندین سال 
به این طرف احزاب و سازمان های 
مائوئیســـت کشــــورهای مختلف 
جـــــهان عــــوامل ایــــدئولوژیک 
فروپاشی  تشکیالتی  و  سیاسی  ـ 
جنبش انقالبی انرتناسیونالیستی 
منودند،  مـــعین  و  مشـــــخص  را 
متاسفانه که این سلسله مباحثات 
بطور جدی تعقیب نگردید و برای 
مرست  جای  گردید.  قطع  مدتی 
این  به  از جنوری 2020  است که 
طرف این سلسله مباحثات از رس 
گرفته شده و امید است که ادامه 
این جلســـــات از طــریق مبارزات 
اصولی  سیاسی  ـ  ایدئولوژیک 
میان احزاب مختلف جهان منجر 
بین  جدید  تشکیل  یک  ایجاد  به 

املللی مائوئیستی گردد.

یکی از مباحث مطروحه در پولینوم اول دور سوم کمیته مرکزی حزب، رضورت 

توجه بیش تر به روابط بین املللی حزب و سازماندهی منظم تر و منسجم تر این 

روابط بود. 

هامن طوری که سومین کنگره رسارسی حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان 

رهربی جمعی با مسئولیت فردی را بعنوان یک اصل تشکیالتی پذیرفت و آن 

را آئین نامه ای ساخت، بر مبنای این اصل تصویب شده سومین کنگره رسارسی 

)مائوئیست(  کمونیست  حزب  مرکزی  کمیته  دور  سومین  اول  پولینوم  حزب، 

افغانستان فیصله منود که کمیته روابط بین املللی طبق بند "ی " ماده شانزدهم 

)مائوئیست( کمونیست  حزب  روابط  تا  دارد  وظیفه  حزب  تشکیالتی  آئین نامه 

افغانستان را با احزاب و سازمان های مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست سایر 

کشورها و هم چنین چگونگی رشکت حزب در کارزار بین املللی را تنظیم مناید. 

این کمیته مکلف است که در پیوند نزدیک با دفرت سیاسی حزب این وظایف را 

بصورت جدی پیش بربد.

اولین پولینوم دور سوم کمیته مرکزی فیصله منود که جلسات عمومی واحدهای 

منطقه یی مربوطه فراخوانده شود تا وظایف خویش را طبق ماده بیست و چهارم 

آئین نامه تشکیالتی در انطباق به فیصله و رهنمودهای کنگره سوم انجام دهند.

کمیته مرکزی حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان

اول ثور 1400 خورشیدی

) 21 اپریل 2021 میالدی (

www.cmpa.io
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ویژه اسناد تصویب شده در سومین کنگره سراسری حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان

گزارش سیاسی

به سومین کنگرۀ سراسری حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان

قسمت دوم

)مائوئیست(افغانستان  کمونیست  حزب  سراسری  کنگره  سومین  به  سیا�سی  گزارش  می نمائید،  مطالعه  اکنون  هم  که  سندی 

است که در شماره اول دور سوم نشریه درونی حزب منتشر گردید است، بعد از تعدیالت الزمه که مستلزم انتشار در شعله جاوید 

است، در نوشته حاضر انعکاس داده شده است. آن مطالبی که خصلت درونی داشته، در این نوشته انعکاس داده نشده است. بر عالوه 

مطالب معینی از متن اصلی از لحاظ نحوه بیان به قسمی مورد تعدیل قرار گرفته، که برای نشر در شعله جاوید مناسب و موزون باشد.

ساختمان حزب:
بعنوان  مائوئیست  ـ  لنینیست  ـ  مارکسیست  احزاب  متام  ساختامن  اساس 

حزب پیش آهنگ طبقه کارگر یکی است، اما بنا بر رشایط ویژۀ هر کشور نوع 

فعالیت ها و رشایط زندگی در چگونگی تشکیل ساختامن حزب تفاوت هایی به 

نظر می رسد.

ایجاد  مائوئیست  ـ  لنینیست  ـ  مارکسیست  احزاب  متامی  اهداف  گرچه 

دیکتاتوری پرولتاریا و ساختامن سوسیالیزم و کمونیزم می باشد؛ اما انقالب و 

نیمه  ـ  این هدف در کشورهای رسمایه داری و کشورهای مستعمره  به  رسیدن 

مستعمره ـ نیمه فیودالی تفاوت دارد. مولفه انقالب در کشورهای رسمایه داری 

از طریق قیام های شهری و رسنگونی قهری طبقه حاکمه تحت رهرب ی پرولتاریا 

مستقیامً به انقالب سوسیالیستی منجر می گردد، اما در کشورهای مستعمره 

انقالب  مرحله  از  سوسیالیزم،  به  رسیدن  فیودالی  نیمه  ـ  مستعمره  نیمه  ـ 

باز هم  امپریالیزم و فیودالیزم  دموکراتیک نوین یعنی حل تضاد میان خلق و 

بصورت قهری عبور می کند.   

رابطه  در  مائوئیست  ـ  لنینیست  ـ  مارکسیست  حزب  ساختامن  تشکیل  بناًء 

مستقیم راه پیروزی انقالب و چگونگی فعالیت های آن مربوط است.

پیروزی  به  برای  فیودالی  نیمه  ـ  مستعمره  نیمه  ـ   مستعمره  کشورهای  در 

کار  گذاردن  یعنی  است.  دهات  طریق  از  شهرها  محارصه  راه  انقالب  رساندن 

عمده در روستا و قدرت گرفنت در مناطق روستایی. برای به پیروزی رساندن 

انقالب دموکراتیک نوین حزب باید توجه جدی خود را معطوف به مبارزات در 

میان توده های روستایی مناید و برای ایجاد پایگاه در روستا بکوشد. این بدان 

شهرها  در  کار  که  نیست  معنی 

رشایط  در  داشت.  دور  نظر  از  را 

این که  بر  عالوه  حزب  کنونی 

توده ها  مبارزات  به  توجه عمیقی 

در روستا دارد به مبارزه در درون 

در  زیرا  دارد.  توجه  نیز  شهرها 

وضعیت کنونی که فقر و بی کاری 

دامن گیر توده ها گردیده وضعیت 

توده ها در روستاها را تا حدی بر 

هم زده است. بسیاری از دهقانان 

شهر  در  کار  منودن  پیدا  جهت 

گردیده  متمرکز  شهر  وحومه های 

میان  در  کار  اساس  بدین  اند. 

حومه های  و  شهرها  در  توده ها 

شهر نباید از نظر بیافتد.

)مائوئیست(  کمونیست  حزب 

افغانستان در اساس نامه حزب در 

حزب  مبارزاتی  اسرتاتیژی  بخش 

سوق  و  اصلی  »محور  می گوید: 

خلق  جنگ  حرکت  الجهشی 

در  خلق  جنگ  را  افغانستان  در 

مناطق روستایی و محارصه شهرها 

از طریق دهات تشکیل می دهد؛ 
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ولی در عین حال پیش برد جنگ 

چریکی شهری و قیام های قسمی 

در شهرها و درون قطعات نظامی 

از  رضوری ای  جزء  نیز  دشمن 

به  می تواند  که  است  جنگ  این 

نیروهای دشمن رضبه وارد مناید، 

تعداد زیادی از آن ها را در شهرها 

میخ کوب مناید، توده های شهرها 

جنگ  در  را  شهرها  حومه های  و 

برای  را  زمینه  دارد،  نگه  فعال 

مساعد  درون  از  شهرها  ترصف 

نحو  به  صورت  این  به  و  سازد 

موثری جنگ در مناطق روستایی 

را مدد رسان است.«

آئین نامه  در  الذکر  فوق  نقل 

معنی  بدین  حزب  تشکیالتی 

است که راه و ساختامن حزب دو 

ویژگی اساسی دارد:

راه  با  حزب  ساختامن  راه  ـ   1

انقالب رابطه مستقیم دارد.

2 ـ حزب از طریق مبارزه مسلحانه 

رشد می یابد و به یک حزب واقعی 

مبدل می شود.  

نیمه  ـ  مستعمره  کشورهای  در 

راه  فیودالی  نیمه  ـ  مستعمره 

پیروی انقالب راه محارصه شهرها 

از طریق دهات است، پس مناطق 

مبارزات  عمده  عرصه  روستایی 

انقالبی است لذا ساختامن و رشد 

لنینیست  ـ  مارکسیست  حزب 

مناطق  در  فقط  مائوئیست  ـ 

نه  است  پذیر  امکان  روستایی 

برعکس.

مرتجع  متحدین  و  »امپریالیزم 

آن در چین که قدرت عظیمی در 

درازی،  مدت  برای  دارند،  اختیار 

مهم  شهرهای  در  کلی،  بطور 

استقرار یافته اند. بدین ترتیب اگر 

مبارزین انقالبی منی خواهند با امپریالیزم 

بالعکس  و  و دست یاران آن سازش کنند، 

مبارزه  استحکام  و  ثبات  با  می خواهند 

نیروی  دارند  قصد  اگر  و  دهند،  ادامه  را 

بقدر  تا موقعی که  پرورش دهند،  را  خود 

با  از نربد قطعی  نیرومند نشده اند،  کافی 

بعالوه  کنند،  احرتاز  قوی  دشمنی  چنین 

به  را  مانده  عقب  روستایی  مناطق  باید 

پایگاه های مرتقی و مستحکم، به دژ بزرگ 

فرهنگی  و  اقتصادی  سیاسی،  نظامی، 

انقالب مبدل کنند تا با اتکاء بدان، علیه 

شهرها  به  اتکاء  با  که  خون خوار  دشمن 

مبارزه  می کند،  حمله  روستایی  مبناطق 

کنند و در جریان پیکار طوالنی قدم بقدم 

پیش رفته به پیروزی انقالب در رستا رس 

چین توفیق یابند. در این رشایط، ناموزونی 

اقتصاد  )فقدان  چین  اقتصادی  تکامل 

واحد رسمایه داری( بزرگی رسزمین آن )که 

مانور می دهد(  امکان  انقالب  نیروهای  به 

تضادهای  انبوهی  وجود  و  وحدت  فقدان 

رهربی  انقالب،  ضد  اردوگاه  در  گوناگون 

ارتش  عمده  نیروی  که  دهقانان  مبارزه 

طرف  از  می دهد  تشکیل  را  چین  انقالب 

کمونیست.  حزب  یعنی  پرولتاریا  حزب 

یک طرف  از  که  می شود  موجب  این ها 

پیروزی انقالب چین بطور ناموزونی تکامل 

انقالب  یابد و مبارزه در راه پیروزی کامل 

طوالنی و مشکل شود.«) انقالب چین و حزب 

کمونیست چین(

در  کمونیست  حزب  ساختامن  بناًء 
ـ  مستعمره  نیمه  ـ  مستعمره  کشورهای 
»مناطق  تبدیل  با  رابطه  در  فیودالی  نیمه 
پایگاه های  به  مانده...  عقب  روستایی 
نظامی،  بزرگ  دژ  به  مستحکم  و  مرتقی 
در  و  فرهنگی«  و  اقتصادی  سیاسی، 
عمده  نیروی  که  دهقانان  مبارزۀ  با  رابطه 
ناموزون  رشد  با  رابطه  در  و  انقالب اند، 

انقالب »بطور نا موزون رشد می مناید«

سیاسی  و  اقتصادی  ناموزون  رشد  چون 

مستعمره  نیمه  ـ  مستعمره  جوامع  قانون 

انقالب  بناًء  است  فیودالی  نیمه  ـ 

ابتدا در مناطق روستایی که حلقه 

تشکیل  را  دشمن  نیروی  ضعیف 

پیروز  و  منوده  رشد  می دهد 

می گردد.

و  برپایی  برای  شدن،  آماده  برای 

استحکام  خلق  جنگ  پیش برد 

ایدئولوژیکـ  سیاسی و تشکیالتی 

حزب  وظایف  مهم ترین  از  حزب 

بشامر می رود. 

همیشه  باید  کمونیست  حزب 

جانبه  همه  تحکیم  و  نوسازی  به 

برخورد  طریق  از  و  پرداخته  خود 

ایدئولوژی، سیاست و  انتقادی به 

دیگر مسایل خود منوده و هر چه 

سازد.  مائوئیستی  را  خود  بیش تر 

است که حزب  این طریق  از  فقط 

پیروزی  و  منوده  توسعه  و  رشد 

برای  می گردد.  تضمین  انقالب 

مردمی  ملی  مقاومت  جنگ  آغاز 

تشکیالتی  آمادگی  انقالبی  و 

تشکیالتی  استحکام  به  رصفاً 

تا  بل که  منی شود،  خالصه  حزب 

حزب  گسرتش  به  معینی  درجه 

نیاز است. مشکل اساسی فراروی 

حزب  گسرتش  عدم  ما  حزب 

و  جوان  نسل  میان  در  حداقل 

توده های زحمت کش کشور است.

دوم  کنگره  به  سیاسی  گزارش 

)مائوئیست(  کمونیست  حزب 

به  را  موضوع  این  افغانستان 

رصاحت چنین بیان منود:  

تا  ما  که  گفت  باید  واقع  »در 

از  درجه ای  به  نتوانسته ایم  حال 

دست  حزب  تشکیالتی  گسرتش 

آن  بر  تکیه  با  بتوانیم  که  بیابیم 

کمیت، جنگ مان را رشوع مناییم. 

در واقع چنین کمیتی در مجموع 
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وجود ندارد. فعالً ما یک حزب... 

کشور  از  خارج  و  داخل  در  نفره 

توسط  منی توان  طبعاً  و  هستیم 

را  جنگ  »کوچک«  حزب  این 

را  مان  باید حزب  پس  آغاز منود. 

کمیت  بتوانیم  تا  دهیم  گسرتش 

را  جنگ  آغاز  برای  حزبی  الزم 

نخواهیم  ما  اما  بیاوریم.  بدست 

موفقانه  را  وظیفه  این  توانست 

و  علل  این که  مگر  دهیم  انجام 

عوامل عدم اجرای این وظیفه در 

طی ده سال گذشته را شناسایی 

آن  از  قاطع  گسست  با  و  کرده 

گرفنت  پیش  در  و  عوامل  و  علل 

شیوه های کار اصولی و موثر برای 

گسرتش صفوف حزب کار و پیکار 

مناییم.

بطور  و  حزبی  رفقای  از  یک  هر 

مشـخـص هر یک از رفقای شـامل 

و  علل  می تواند  کنگره  این  در 

در  اول  قدم  در  را  مذکور  عوامل 

مورد خود و سپس در مورد سایر 

و  بررسی  مورد  حزب  کل  و  رفقا 

ارزیابی قرار دهد و از خود بپرسد 

که در مورد گسرتش صفوف حزب 

است؟  یافته  انجام  کارهایی  چه 

که  گفت  می توان  کامل  یقین  با 

اصالً  یا  رفقا  از  عظیمی  اکرثیت 

کاری برای گسرتش صفوف حزب 

انجام نداده اند و یا کارهای اندکی 

انجام داده اند. با تاسف باید گفت 

که این کم کاری و حتی در مواردی 

و  صفوف  شامل  رصفاً  بی کاری، 

کادرهای حزب نیست، بل که حتی 

اعضای اصلی و علی البدل کمیتۀ 

مرکزی را نیز در بر می گیرد. 

رفقای  اتفاق  به  قریب  اکرثیت 

رئیس  که  آن هایی  حتی  ما، 

در  تنها  نه  هستند،  خانواده های شان 

درون  در  حتی  بل که  جامعه  سطح 

انقالبی  فعالیت های  به  خانواده های شان 

خانواده های شان  اعضای  و  منی پردازند 

عمالً از فعالیت های انقالبی و کمونیستی 

هر  در  رفقا  چنین  این  هستند.  دور 

موقعیت حزبی که قرار داشته باشند، در 

خانوادۀ  افراد  سایر  و  فرزندان  که  حالی 

و  حزبی  فعالیت های  از  عمالً  خودشان 

رهربی  تحت  دموکراتیک  فعالیت های 

دور  خلق  جنگ  به  باورمند  حزب  یک 

و  فرزندان  توانست  نخواهند  هستند، 

افراد خانواده های سایرین را به پیوسنت به 

چنین مبارزاتی تشویق و ترغیب منایند. 

بتوانند چنین ترغیب و تشویقی  اگر هم 

به عمل آورند، ترغیب و تشویق شان موثر 

به  جامعه  سطح  در  عمالً  و  بود  نخواهد 

عنوان یک فریب کاری و عوام فریبی تلقی 

خواهد گردید. 

سال  در  حزب  صفوف  گسرتش  مورد  در 

فعالیت های  که  گفت  باید  گذشته  های 

دموکراتیک توده یی تحت رهربی حزب، 

و  زنان  مبارزاتی  های  عرصه  در  بخصوص 

یک  گذشته،  سال  چند  طی  در  جوانان 

محیط نسبتاً خوب جلب و جذب دخرتان 

سیاسی  فعالیت های  به  جوان  پرسان  و 

انقالبی و مشخصاً جلب و جذب به حزب 

را فراهم آورده و تعدادی از تازه واردان به 

می داده  تشکیل  جوانان  همین  را  حزب 

اما وضعیت کادرها و رهربان حزب  است. 

ما اکرثاً قسمی است که به محض شناخت 

این  آن ها،  از  جوان  پرسان  و  دخرتان 

از دست می دهند  را  روحیۀ شان  جوانان 

خانواده های  توسط  یا  می کشند،  عقب  و 

شان وادار می شوند که عقب بکشند. این 

زنان و  با  رابطه  به ویژه در  وضعیت منفی 

آور است.  آور و رشم  دخرتان بسیار رقت 

حتی دیده شده است که رهربان حزب ما 

به  خانواده های شان  شدۀ  جذب  جوانان 

سایر  توسط  پرس،  و  دخرت  از  اعم  حزب، 

رفقا، را بحال خودشان رها کرده اند و در 

نتیجه آن ها عمالً از لحاظ سیاسی عاطل 

وضعیت  این  شده اند.  باطل  و 

بخصوص در رابطه با رفقایی که در 

موقعیت رئیس خانواده قرار دارند 

یک  در  ریاست  مفهوم  به  عمالً 

محیط خانوادگی شدیداً ارتجاعی 

بطور  است.  و حفظ چنین محیط 

خالصه باید گفت که این وضعیت 

اساساً منشاء و ریشۀ بینشی دارد 

خانوادگی  مشکالت  به  چندان  و 

دیگر  عبارت  به  یا  نیست،  مربوط 

همین  زادۀ  خود  مذکور  مشکالت 

منشاء و ریشۀ بینشی است.  

برای  ما  حزب  سیاست  مورد  در 

چه  حزب  تشکیالت  گسرتش 

حال  تا  رفقا  آیا  گفت؟  توان  می 

این سوال را از خود پرسیده اند؟ 

برای  مائوئیستی   حزب  سیاست 

مبتنی  حزب  تشکیالت  گسرتش 

عین  در  و  توده ها  به  اعتامد  بر 

حال احتیاط شدید در مورد عوامل 

دشمنان انقالب است. ما باید این 

درون  از  جا،  همه  در  را  سیاست 

عرصه های  تا  گرفته  خانواده ها 

مختلف اجتامعی، و حتی در درون 

و  بگیریم  بدست  محکم  زندان ها 

حزب  تشکیالت  گسرتش  برای 

بکوشیم. اما اکرثیت اعضای حزب 

تشکیالت  گسرتش  برای  یا  ما 

یا  منی دهند،  انجام  کاری  حزب 

انقالب  دشـمنان  عوامل  مورد  در 

رعـایـت  را  الزمه  احتیاط های 

منی کنند و یا برخـوردها و حـرکت 

به  حداقل  نادرست شان،  های 

عنوان یکی از عوامل موثر در دور 

حزب  از  شده  جذب  روابط  شدن 

عمل می مناید.

در واقع بنا به همین دالیل و عوامل 

فوق الذکر بوده است که ما در طی 

واحدهای  در  گذشته  سال  چند 

جذب  روابط  باربار  مختلف  حزبی 

از  کتلوی  بصورت  را  حزب  به  شده 
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دست داده ایم. درین مورد بیش تر از همه باید متوجه ظرافت ها و نزاکت هایی بود 

که کار و فعالیت سیاسی در میان زنان و دخرتان از ما می طلبد.   

در هر حال، اگر حالت فعلی بعد از کنگرۀ حارض هم چنان ادامه یابد و ما هم چنان 

یک حزب کوچک باقی مبانیم، در کنگرۀ سوم حزب نیز یک حزب رصفاً سیاسی 

و  نه یک حزب در حال پیش برد جنگ  انقالبی خواهیم بود  مبلغ جنگ  و رصفاً 

خلق.«

....

را در سه مورد خالصه  به کنگره دوم حزب عدم گسرتش حزب  گزارش سیاسی 

منوده است:

1 ـ عدم توجه اعضای حزب به گسرتش حزب.

2 ـ عدم رعایت احتیاط های الزم در مقابل دشمنان انقالب.

3 ـ برخوردها و حرکت های نادرست در مقابل جوانان و بخصوص زنان.

باید با رصاحت گفت که در پهلوی سه عامل فوق الذکر دو عامل دیگر نیز در عدم 

گسرتش حزب اثرات منفی گذاشته است که عبارتند از:

4 ـ تصامیم غلط حزب در مورد برخوردها و حرکات نادرست در مقابل زنان.

5 ـ عدم توجه به رهربی جمعی و مسئولیت فردی و تقسیم کار. 

در میان پنج موضوع فوق الذکر ماده سوم و چهارم بیش ترین نقش در فروپاشاندن 

اعضای جذب شده بصورت کتلوی داشته است. بنا به همین دالیل مشخص است 

ملی  مقاومت  جنگ  مبلغ  بعنوان  رصفاً  نیز  حزب  دوم  کنگره  از  بعد  ما  حزب  که 

مردمی و انقالبی باقی مانده است.

 با برداشنت پنج موانع فوق الذکر می توانیم که این وضعیت منفی را  بعد از کنگره 

سوم بکلی دگرگون کنیم، و برای گسرتش حزب گام های عملی برداریم. زمانی که 

بر این پدیده منفی غلبه حاصل منائیم ما می توانیم در قدم اول اقدامات قاطعی 

در  توده یی  دموکراتیک  فعالیت های  و  حزبی  فعالیت های  ساخنت  متمرکز  برای 

بعدی  و در قدم های  بگیریم.  آن جا حضور دارد روی دست  مناطقی که حزب در 

تالش منائیم تا به مناطق مساعد حزب را گسرتش داده و از این طریق برای فعال 

در  مثال  بطور  دهیم.  انجام  اقداماتی  نیز  توده یی  و  حزبی  فعالیت های  ساخنت 

مناطق روستایی شامل منطقه اول تالش صورت گیرد تا به بازماندگان خانوادگی 

رفیق جانباخته ما متاس بر قرار گردد، و روابط را با آن ها ادامه دهیم. ) این موضوعی 

بود که در کنگره دوم حزب رویش بحث شد، اما بعد از کنگره کسی آن را دنبال نکرد( به همین 
باشیم.  داشته  نظر  در  مناطق  سایر  در  نیز  را  حزب  گسرتش  زمینه  باید  ترتیب 

اقدامات مقدماتی درین زمینه بالفاصله بعد از کنگره سوم باید تا آن جائی که برای 

ما مقدور است روی دست بگیریم.

الذکر  فوق  مسایل  بیان  از  هدف 

حزب  تالش  متام  که  نیست  این 

افغانستان  کمونیست)مائوئیست( 

و  حزب  اعضای  تعداد  افزایش 

داوطلبان عضویت در حزب است، 

از جنبه های مهم  یکی  این مطلب 

گسرتش تشکیالت حزب محسوب 

یا  و  اما جنبه مهم دیگر  می گردد، 

تشکیالت  گسرتش  عمدۀ  جنبه 

حزب مناطق و ایجاد پایگاه نظامی 

در روستا است. با تاسف که ما در 

نکرده ایم.  کاری  هیچ  زمینه  این 

حزب کمونیســــت )مائوئیســــت( 

حزب  یک  به  امروز  افغانستان 

است.  گردیده  تبدیل  نشین  شهر 

هواداران  اعضا،  میان  در  یعنی 

و حتی  داوطلبان عضویت  و  حزب 

روحیه  حزب  رهربی  کادرهای 

انتقال از روستا و حتی حومه شهر 

به شهرها است نه بر عکس. حزب 

افغانستان  کمونیست)مائوئیست( 

و  کند  شنا  جریان  این  خالف  باید 

روستا  به  شهرها  از  انتقال  روحیه 

هواداران  کادرها،اعضا،  میان  در  را 

و داوطلبان عضویت تقویت مناید. 

روی این مطلب نیز در کنگره دوم 

گرفت  صورت  تاکید  نیز  حزب 

نشد،  پی گیری  که  آن  بر  عالوه 

نشینی  شهر  روحیه  بیش تر  بل که 

حتی میان کادرهای رهربی تقویت 

گردید. 

شدن  مستقر  روحیه  ایجاد  برای 

اعضا در روستا به یک مبارزه جدی 

و پی گیر ایدئولوژیکـ  سیاسی نیاز 

مطلق  ایده  دیگر  بعبارت  یا  است. 

شهر نشینی را باید در حوزه تیوری 

از ریشه خشکاند.

قانونی  غیر  و  مخفی  حزب  یک 

و  گسرتده  تشکیالت  منی تواند 

وسیع در متام مناطق داشته باشد، 

طریق  از  فقط  گسرتشی  چنین 

جنگ خلق و ایجاد پایگاه مستحکم 
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ایجاد  می تواند  روستا  در  انقالبی 

کاری  چنین  پیش برد  برای  شود. 

باید واحدهای تشکیالتی منطقه یی 

خود  منطقه یی  محالت  در  موجود 

گسرتش مناید.    

)مائوئیست(  کمونیست  حزب 

جنگ  که»  است  معتقد  افغانستان 

پایگاهی  مناطق  بر  متکی  خلق 

این مناطق  انقالبی روستایی است. 

عقب  حیثیت  پایگاهی  انقالبی 

دارا  را  جنگ  اسرتاتیژیک  گاه های 

می باشد و از اهمیت اساسی و تعیین 

کننده ای برخوردار اند. با تکیه برین 

که  است  اسرتاتیژیک  عقب گاه های 

جنگ خلق می تواند در مورد مناطق 

و  پارتیزانی(  )مناطق  منازعه  مورد 

مناطق تحت کنرتول موثر دشمن به 

راه افتاده و گسرتش یابد.« )اساسنامه 

حزب کمونیست)مائوئیست( افغانستان(

مسلحانه مبثابه شکل عمده  مبارزه 

جنگ خلق در کشورهای مستعمره 

فیودالی  نیمه  ـ  مستعمره  نیمه  ـ 

رابطه  این  در  می گردد.  محسوب 

ـ  )مارکسیست  کمونیست  حزب 

قادر  باید  مائوئیست(  ـ  لنینیست 

غیر  یا  و  مستقیم  بطور  که  باشد 

با  را  مبارزه  شکل  مستقیم،این 

اشکال دیگر مبارزه تطبیق دهد.  

هامن طوری که در اساس نامه حزب 

شکل  خلق  جنگ  که  گردیده  بیان 

عمده مبارزه توده یی و ارتش انقالبی 

شکل عمده تشکیالت توده یی است 

توده یی  مبارزات  دیگر  اشکال  لذا 

به  خدمت  در  توده یی  تشکیالت  و 

تدارک و پیش برد این مبارزه و ایجاد 

و تکامل آن قرار دارد.

و  در جنگ خلق  را  توده یی  ارتش، شکل عمده تشکیالت  که ساختامن  آن جایی  از 

انقالب دموکراتیک نوین می سازد، پس ساختامن حزب، رشد و استحکام آن عمدتاً با 

ساختامن ارتش یعنی عمدتاً در رابطه با ایجاد، رشد و توسعه نیروهای مسلح رابطه دو 

جانبه دارد. حزب نیروهای مسلح انقالبی را ایجاد می کند و ارتش انقالبی بنوبه خود 

راه را برای رشد و گسرتش حزب باز می مناید.

این نکته را نباید فراموش منود که با کار در میان توده ها است که حزب و ارتش انقالبی 

ساخته می شود استحکام و گسرتش می یابد. بدون کار در میان توده ها و بدون ارتباط 

نزدیک با توده ها هیچ کدام قادر به رشد، گسرتش و استحکام خود نیست. این سه 

وظیفه یعنی ساختامن حزب، ایجاد ارتش انقالبی و کار در میان توده ها سه حلقه یک 

زنجیر واحد را تشکیل می دهد که حزب در آن از عمدگی برخودار است. یعنی بدون 

ایجاد حزب نه ارتش انقالبی ایجاد می شود و نه کار میان توده مثر بخش است. بعد از 

ایجاد حزب کمونیست و کار در میان توده ها و ایجاد ارتش انقالبی است که می توان 

جبهه متحد ملی را بوجود آورد و آن را رهربی منود.

ـ  مستعمره  کشورهای  و  رسمایه داری  کشورهای  در  مبارزه  عمده  شیوه  و  انقالب  راه 

نیمه مستعمره ـ نیمه فیودالی  متفاوت است و می توان آن را در چهار نکته ذیل بطور 

خالصه بیان منود:      

1 ـ در کشورهای مستعمره ـ نیمه مستعمره ـ نیمه فیودالی حزب کمونیست)م ل م( بر 

عکس کشورهای رسمایه داری در روستا رشد و گسرتش می یابد نه در شهرها.

2ـ  در این کشورها حزب کمونیست)م ل م( بطور عمده در رابطه با دهقانان فقیر و مزد 

بگیر رشد منوده و گسرتش می یابد نه در میان کارگران صنعتی. زیرا دهقانان نیروی 

عمده انقالب اند نه کارگران صنعتی. در این کشورها هم چنین شهرها بطور عمده زیر 

تسلط دشمن است و در دهات حلقه ضعیف دشمن مستقر است. این بحث بدان معنا 

نیست که کار سیاسی میان کارگران به فراموشی سپرده شود، بل که در رابطه با کار 

عمده میان دهقانان باید به کار سیاسی میان کارگران توجه اساسی مبذول داشت و 

نیروی  افزود، زیرا کارگران  را  ارگان های رهربی حزب بطور مداوم نسبت کارگران  در 

رهربی کننده انقالب اند. به این اساس باید کوشید که جنبش کارگری در شهرها را با 

مقاومت مسلحانه دهقانی در روستا پیوند داد.

ـ در رابطه با مبارزۀ مسلحانه است که حزب کمونیست)م ل م( رشد، گسرتش و   3

مبارزۀ  که  گفتیم  که  و شهری. طوری  قانونی  مبارزات  در  نه  می کند  پیدا  استحکام 

قانونی  مبارزات  نه  است،  توده یی  عمده  تشکیالت  انقالبی  ارتش  یعنی  مسلحانه 

شهری. البته متام مبارزات علنی و غیر علنی، قانونی و غیر قانونی در شهرها و دهات 

باید در خدمت مبارزۀ مسلحانه قرارگیرد و پیوند مناسبی بین شان ایجاد شود.

4 ـ ایجاد جبهه متحد ملی با بورژوازی ملی، خرده بورژوازی، دهقانان مرفه...، ایجاد 
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جبهه متحد ملی سومین سالح انقالب و یکی از رضوریات حزب کمونیست می باشد، 

ولی حزب کمونیست به هیچ عنوان نباید رهربی خود را در جبهه متحد ملی از دست 

داده و به سازش با احزاب بورژوازی تن دهد.

از آن جایی که پروسه انقالب دموکراتیک نوین یک پروسه طوالنی مدت است و حزب 

در دوران این پروسه در دهات قرار دارد، اکرث سازمان های حزبی بطور عمده از دهقان 

رهربی  اساس  بدین  می گردد،  تشکیل  بورژوازی  خرده  منشاء  دارای  عنارص  بقیه  و 

پرولتاریا و کار ایدئولوژیک ـ سیاسی 

عنارص  این  میان  در  سیستامتیک 

الزامی است در غیر این صورت خطر 

حزبی  سازمان های  رفنت  کج راه  به 

که  مناید  سعی  باید  حزب  می رود. 

تعداد  رهربی  ارگان های  در  همیشه 

افزایش  را  فقیر  دهقانان  و  کارگران 

دهد.  

درباره اوضــــاع جهــان
بعد از جنگ جهانی اول و انقالب 

1917اکترب اتحاد جامهیر شوروی  

به  امپریالیزم  سوسیالیستی، 

سیاسی  ـ  اقتصادی  بحران  یک 

دچار گردید. این بحران منجر به 

تغییرات اساسی مناسبات نیروها 

گردید.  امپریالیزم  اردوگاه  در 

کشورهای  به  هنگری  و  اتریش 

آملان  گردید.  تقسیم  کوچک 

دریایی  نیروهای  و  مستعمرات 

داد،  دست  از  را  خود  جنگی 

ریخت،  فرو  عثامنی  امپراطوری 

افغانستان استقالل سیاسی خود 

بدست  انگلیس  کهن  پیر  از  را 

و  اقتصادی  رشد  ناموزونی  آورد. 

سیاسی روابط نیروها را در جهان 

رسمایه داری به هم زد. فرانسه به 

تبدیل  زمینی  عظیم  قدرت  یک 

خود  موقعیت  انگلستان  شد، 

متحده  ایاالت  و  داد  دست  از  را 

عمیقاً  و  گرفت  را  جایش  امریکا 

امریکا  قاره  کشورهای  اقتصاد  در 

نیمه  به  را  آن ها  و  منود  مداخله 

این  منود.  تبدیل  خود  مستعمره 

بحران موجب گسرتش روز افزون 

نهضت های انقالبی در کشورهای 

اعتصابات  گردید.  رسمایه داری 

روز  کارگران  سیاسی  و  اقتصادی 

بروز قوس صعودی را می پیمود.

به اثر خیانت رهربان رویزیونیست 

سوسیال  درون  در  که  دوم  انرتناسیونال 

ایجاد  شکاف  سندیکاها  و  دموکراسی 

کارگر  طبقه  علیه  بورژوازی  با  و  منوده 

متحد شده بودند، آن چه را که طبقه کارگر 

کشورهای  در  انقالبی  اعتالی  دوران  در 

دست  از  بود  آورده  بدست  داری  رسمایه 

داد.

مرحله دوم بحران عمومی جهان رسمایه 

داری رسشار از حوادث تاریخی است.  بعد 

از سال 1930 میالدی نظام امپریالیستی 

را بحران فرا گرفت، کوشش های کشورهای 

رسمایه داری برای مشخص کردن بحران و 

به عمیق شدن و  فقط  آن  بر  یافنت  غلبه 

گسرتش یافنت بحران یاری رساند و منجر 

به جنگ جهانی دوم گردید.

در  عمیقی  دگرگونی  جهانی  دوم  جنگ 

سیستم رسمایه داری و در متام کشورهای 

کشورها  از  بعضی  منود.  ایجاد  مغلوب 

آزادی  و  استقالل  به  آسیایی   و  اروپایی 

دست یافتند. طبقه کارگر قدرت سیاسی 

را به چنگ آورد. کشورهای عمده رسمایه 

اثر  در  امریکا  متحده  ایاالت  به جز  داری 

جنگ از لحاظ اقتصادی ضعیف گردیدند، 

و  تخریب ها  و  نظامی  هزینه های  زیرا 

مصارف کشوری شان بیش از حجم تولید 

بود.

این  تشدید  و  دامئی  تضادهای  وجود 

رسمایه داری،  جامعه  درون  در  تضادها 

این  درون  در  را  اقتصادی  بحران 

عمیق تر  و  گسرتده تر  کشورها 

کشورهای  در  مالی  بحران  منود. 

رسمایه داری منجر به بحــــــــران 

بحـــــــران های  گردید.  اقتصادی 

رسمایه داری  جهان  در  اقتصادی 

سیاسی،  بحــران های  از  جـــــدا 

فرهنگی، ایدئولوژیک و مناسبات 

همۀ  بل که  نیست،  املللی  بین 

آن را در بر می گیرد. این بحران ها 

ایجاد  را  تولیدی  محدودیت های 

کشورهای  آن  اثر  به  که  می کند 

کشورهای  و  غنی تر  ثروت مند 

گزارش  می شوند.  محتاج تر  فقیر 

سیاسی به کنگره دوم این موضوع 

بیان منوده  چنین  روشن  بطور  را 

است:   

در  برخاسته  ساختاری  »بحران 

عرصه  به  بگام  گام  مالی  عرصه 

به  و  است  یافته  توسعه  تولیدی 

عمق  اقتصادی  بحران  یک  حد 

بحران  این  است.  رسیده  یابنده 

ناموزون  تکامل  قانون  تحت 

و  اضافی  ارزش  حداکرث  اخاذی 

ستیزه بر رس بازار جهانی حرکت 

می کند. 

نظام  خود  قوانین  از  بحران  این 

گـــــــرفته  منشــــاء  رسمایه داری 

از  تبارزی  بحران  این  اســــــت، 



     شعله جاوید                                                                                   شماره )2(                                                                                                        دوره پنجم                                                         10    جوزای 1400   ) 31   می 2021 (

صفحۀ  14

سود  برای  تولید  محدودیت های 

مولده  نیروهای  میان  تضاد  و 

شمول  به  تولیدی،  مناسبات  و 

تولید  جهانی  و  عمومی  طبیعت 

این  در  است.  خصوصی  متلک  و 

جهانی  انداز  چشم  در  وضعیت 

شکاف  دایمی  رشد  معنی  به 

کشورهای  از  مشتی  متول  میان 

چهارم  سه  فقر  و  امپریالیستی 

تحت  کشور های  در  انسان ها 

توان گری  میان  امپریالیزم،  ستم 

مطلق  و  نسبی  فقر  و  بورژوازی 

کشور های  در  توده ها  و  پرولتاریا 

ثرومتند  میان  امپریالیستی، 

بورژوازی  یک  آسای  سیل  شدن 

دستی  تهی  و  کمپرادور  و  انگل 

توده های  و  پرولتاریا  گرسنگی  و 

ستم  تحت  کشور های  در  وسیع 

امپریالیزم، می باشد.

تحت  نظام  یک  که  است  روشن 

نیروهای  و  قوانین  این  سلطه 

سوی  به  می تواند  فقط  محرکه، 

و  تولید  اضافه  و  برود  بحران 

بحران  عوامل  اضافی  رسمایه 

می گردد.

و  سازی  مالی  تشدید  نتیجه 

منجمد  آن،  ساخنت  آمیز  احتکار 

نظام  محرکه  نیروهای  شدن 

است که نقطه فرشدگی و انفجار 

می گردد. 

علت  این   – اقتصاد  سازی  مالی 

گرایش   – بحران  بالواسطه  اصلی 

کنرتل  نوع  هر  نپذیرفنت  به 

و  رسمایه داری  تالش  لذا  دارد. 

قدرت های امپریالیستی گرداننده 

از  بحران  از  بیرون شدن  برای  آن 

طریق تنظیم و کنرتل بازار مالی و 

رشد  نرخ  فرصت های  از  استفاده 

از  بعضی  توسط  شده  ارائه  بلند 

حتی  برازیل،  و  هند  چین،  مثل  کشورها 

موفق  نباشد،  بند  بند  صورتی که  در 

بی  نباید  تالش ها  این  گرچه  منی باشد. 

منی تواند  اما  شود،  انگاشته  اهمیت 

بیش تر از یک بهبودی موقتی چیز دیگری 

را تضمین مناید، بهبودی موقتی ای که راه 

را برای بحران جدید و حتی درد آورتر باز 

می مناید.«

سومین مرحله بحران عمومی در کشورهای 

دوم  نیمه  از  امپریالیستی  رسمایه داری 

رویزیونیزم  تسلط  یعنی   1950 سال 

شوروی  جامهیر  دولت  و  حزب  بر  مدرن 

همین  تا  که  گردید  آغاز  سوسیالیستی 

بحران  این  تفاوت  دارد.  ادامه  نیز  اکنون 

این  که  است  این  در  قبلی  بحران های  با 

رسمایه  دامن  جهانی  جنگ  بدون  بحران 

اثر تشدید  بر  بحران  این  را گرفت.  داری 

تضاد میان سوسیال امپریالیزم نوخاسته 

"شوروی" و امپریالیزم ایجاد گردید.

سوسیال  و  امپریالیزم  میان  رقابت 

جهانی  بازار  بر  تسلط  برای  امپریالیزم  

جیوپولیتیکی  اسرتاتیژیک  مناطق  و 

کشــــــورهای  درون  در  بحران  زمینه ساز 

رسمای  داری امپریالیستی گردید. طوری 

بحران ها  این  اثر  در  که  گردید  بیان  که 

کشورهای  و  غنی تر  ثرومتند،  کشورهای 

بار  اساس  این  به  گردید،  محتاج تر  فقیر 

بحران ها بر دوش طبقه کارگر و توده های 

زحمت کش جامعه می افتد. چون رسمایه 

برای  که  نیست  قادر  هیچ وجه  به  داری 

متامی طبقه کارگر کار تهیه مناید، بناًء در 

زیاد می گردد  بی کاران  بحران ها صف  اثر 

و فقر دامنۀ گسرتده تری بخود می گیرد.

در  رسمایه داری  پیش رفته  کشورهای  در 

رشته های  از  برخی  مزمن  بحران های  اثر 

خود  این  می بیند،  آسیب  اقتصادی 

موجب ارتش بی کاران در جامعه می گردد. 

انکشافات  تا  می مناید  تالش  امپریالیزم 

ساینس،  معلوماتی،  تکنالوِژی  ساحه  در 

پرورش،  و  آموزش  و  فرهنگ 

ارتباطات،  به رسانه ها،  دسرتسی 

بسط آزادی جوانان و رهایی زنان 

بکشد.  جدیدی  زنجیرهای  به  را 

این وضعیت امروز در سطح جهان 

مستعمره  کشورهای  بخصوص  و 

فیودالی  نیمه  ـ  مستعمره  نیمه  ـ 

است.  روشن  آفتاب  هم چو 

بی کاری  در  می توان  را  امر  این 

توده های  و  روشن فکران  کتلوی 

اجتامعی  کنرتل  زحمت کش، 

بسیار  اشکال  و  رسانه ها  توسط 

جدید  حمالت  بربریت،  افراطی 

و  زنان  حقوق  بر  وسطایی  قرون 

کشورهای  در  جوانان  بندی  گروه 

نیمه  ـ  نیمه مستعمره  ـ  مستعمره 

افغانستان  بخصوص  و  فیودالی 

مشاهده منود.

قوانین رسمایه داری امپریالیستی 

نکرده  تغییر  کنون  تا  ابتدا  از 

تعالی  رسمایه،  تراکم  است. 

باز  رشد  رسمایه داری  سازمان 

دهی کار، افزایش میزان استثامر، 

هرج و مرج در تولید و بحران های 

دارد.  ادامه  هم چنان  اقتصادی 

داخلی  محرکه  قوانین  آن که  با 

تغییری  امپریالیستی  بورژوازی 

اما موقعیت فعلی رسمایه  نکرده، 

داری امپریالیستی با موقعیت آن 

در آغاز قرن بیستم کامالً متفاوت 

است.   

بورژوازی امپریالیستی با استفاده 

رسمایه  بازسازی  برای  بحران،  از 

جهانی  مقیاس  در  امپریالیستی 

طبقه  سودهای  و  منافع  حفظ  و 

کار  این  با  مناید.  می  کار  شان، 

سنگینی  امپریالیستی  بورژوازی 

و  کارگران  دوش  بر  بحران ها 

می افتد.  زحمت کش  توده های 

این وضعیت بر هیچ کس پوشیده 
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کشور های  در  تنها  نه  که  منانده 

نیمه  ـ  نیمه مستعمره  ـ  مستعمره 

کشورهای  در  بل که  فیودالی، 

عدم  بی کاری،  امپریالیستی، 

زندگی  هزینه  و  کار  مصئونیت 

بورژوازی  است.  یافته  افزایش 

از  رفت  بیرون  برای  امپریالیستی 

بحران، سطح استثامر را تا اشکال 

است،  برده  باال  بردگی  مدرن 

داده،  تنزیل  را  کارگران  حقوق 

مسدود  کارخانه ها  از  بسیاری 

کار  از  وسیعاً  کارگران  و  گردیده 

در  سازی  خصوصی  شده،  اخراج 

آموزش  بخصوص  زمینه ها  متام 

یافته  افزایش  صحی  و  پرورش  و 

امپریالیستی  بورژوازی  حتی  و 

بهره  آفتاب  و  هوا  آب،  از  امروز 

مشاهده  ترتیب  این  به  می گیرد، 

می شـــــــود که  دســـــت آوردهای 

مبارزه  از  شده  حاصل  اجتامعی 

نابود شده است. یکی دیگر ازعلل 

از  حاصله  دست آوردهای  نابودی 

عمیق  و  گسرتده  خیانت  مبارزه 

رویزیونیزم در سطح جهان است. 

زیرا همکاری گسرتده رویزیونیزم 

با بورژوازی در میان صفوف طبقه 

ایجاد  و نسل جوان شکاف  کارگر 

به رفرمیزم دامــــن زده  و  منــوده 

اســت.

بورژوازی  تضـــــادهای  متــامـــی 

بحران های  اثر  در  امپریالیستی 

شدت  پیش  از  بیش تر  اقتصادی 

در  خلق ها  نارضایتی  و  گرفته 

انقالبی  اعتالی  امپریالیزم  برابر 

چنین  در  می دهد.  افزایش  را 

امپریالیستی  کشورهای  صورتی 

کاری جز رسکوب خونین مبارزات 

خلق ها را ندارند. این وضعیت در 

ایاالت  در   2021 جنوری  ششم 

به  دقیقاً  را  خود  امریکا  متحده 

منایش گذاشت. 

مالی،  لحاظ  از  تنها  نه  امریکا  امپریالیزم 

بلکه از لحاظ سیاسی نیز به بحران عمیقی 

بحران  این  است.  مواجه  امریکا  درون  در 

جمهوری  ریاست  انتخابات  از  سیاسی 

سال 2004 میالدی میان دو حزب بورژوا 

جمهوری خواهان  )حـــــزب  امپریالیستی 

در  و  گردید،  رشوع  دموکرات(  حــــزب  و 

بشکل  میالدی   2020 سال  انتخابات 

کامالً عریان آن خود را نشان داد.

از  تن  هزاران   2021 جنوری   6 بتاریخ 

طرفداران ترامپ به کانگرس امریکا یورش 

بردند که در اثر برخورد با نیروهای امنیتی 

زخمی  نفر  صد  از  بیش  و  کشته  نفر   5

زمینه  آن قدر  حتی  یورش  این  گردیدند. 

زمینه  که  ساخت  مساعد  را  مرج  و  هرج 

ساز رسقت اموال کانگرس گردید. 

یورش بر کانگرس امریکا یکی از نادرترین 

شورش ها در تاریخ امریکاست. امریکا در 

رساغ  را  وضعیتی  چنین  تاریخش  طول 

امریکا  در  آمده  پیش  این وضعیت  ندارد. 

سیاسی  و  مالی  عمیق  بحران های  بیانگر 

امریکاست.

تحلیف  صحنه  شاهد  دقیقاً  جهانیان 

روز   این  در  بودند،  سفید  کاخ  در  بایدن 

امریکا   متحده  ایاالت  ویژه  گارد  نیروهای 

امریکا  کانگرس  مقابل  در  آهنین  حصار 

به  را  امریکا  کشیدند، طوری که کانگرس 

یک قلعه نظامی تبدیل منوده بودند. روز 

جمعه  13 حمل 1400 خورشیدی مطابق 

محافظ  دو  میالدی   2021 اپریل   2 به 

کانگرس  نظامی  محوطه  در  کانگرس 

بیان  که  طوری  رسیدند.   قتل  به  امریکا 

بحران  نشان دهندۀ  وضعیت  این  گردید 

عمیق در درون ایاالت متحده امریکاست. 

کشــــــــورهای  ذاتی  خصـــیصه  از  یکی 

امپریالیستی موج ناآرامی، شعله ور شدن 

صدها  دربرگیرنده  مبارزات  و  شورش ها 

هزار جوان است. خیزش های تند 

پوستان  سیاه  و  پرولرت،  جوانان 

نژادی  تبعیض  و  جنایت  اثر  در 

در امریکا دژ امپریالیزم را به لرزه 

نسل  ورود  که  است،  انداخته 

ستم  علیه  مبارزه  به  را  جدیدی 

امپریالیستی نشان می دهد. این 

جوانان وقتی از طریق شورش های 

شان فریاد می زنند که:» شورش 

کر دن برحق است« این فریاد بدان 

دیگر  رسمایه داری  که  معناست 

بدان معناست که  و  ندارد،  آینده 

جوانان  رسمایه داری  چرت  زیر  در 

ندارند.  و  نداشته  روشن  آینده 

عمومی  تظاهرات  و  اعتصابات 

در جهان  را  کارگری  متام جنبش 

به پیکار فراخوانده و می خواند. 

امپریالیزم همیشـــه شـــــیوه های 

را  عمومی  بحران  از  رفت  بیرون 

و  تجاوزکارانه  جــــنگ های  در 

اشــــغال گرانه شـــــان جســـــتجو 

می کنند و امیدوارند که بتوانند از 

این طریق بحران های شان را حل 

منایند، اما سیر حوادث بر خالف 

امیدواری شان پیش می رود و روز 

به روز بر بحران ها می افزاید.

افــــــزایش عمـــلیات تجاوزکارانه 

ایجاد  امپریالیســــتی،  کشورهای 

فاشیستی  تروریستی  شیوه های 

کشورهای  در  فاشیستی  شبه  و 

تحت سلطه، پیش برد خط و مشی 

داخـــــلی  امور  در  مداخله گرانه 

کشـــــــورهای دیگر، کوشش های 

جنبش های  رسکوب  برای  علنی 

آزادی خواهانه و مقاومت های ضد 

طبقه  میان  تضاد  تعمیق  اشغال، 

تشدید  بر  داری  رسمایه  و  کارگر 

این بحران ها افزوده است.
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شاهراه تکامل برش را نه امپریالیزم 

طبقه  بل که  آن ها،  تجاوز گری  و 

انقالبی  نیروهای  و  جهانی  کارگر 

تعیین می کنند.

 1917 انقالب  تاریخی  تجارب 

اکترب در شوروی و انقالب 1949 

در چین اثبات منود که طبقه کارگر 

ارتجاعی  طبقه  می تواند  تنها  نه 

حاکمه را رسنگون منوده و قدرت 

بل که  آورد،  چنگ  به  را  سیاسی 

می تواند در برابر دشمنان داخلی 

و خارجی از انقالب حراست مناید 

که  مناید  ایجاد  نوینی  جامعه  و 

در آن نشانی از ستم باقی مناند، 

پیش رفت  بسوی  را  جامعه  و 

و  فرهنگی  سیاسی،  اقتصادی، 

واقعی سوق  گسرتش دموکراسی 

دهد.

یعنی  جنگ،  یعنی  امپریالیزم 

فقر، ارتجاع و جنایت. جنگ های 

اشـــــــــغال گرانه  و  تجــــاوزگرانه 

امپریالیست ها بخوبی نشان داده 

که زیر نام رفاه، دموکراسی و صلح 

می گیرد.  صــــورت  جنایاتی  چه 

از جانب  امروز کاربرد این کلامت 

رژیم هــــای  و  امپریالیســـــــت ها 

بیش تر  و دست نشانده   ارتجاعی 

پوشاندن  مفهــــــوم  به  بیش تر  و 

جنایات شان می باشد. 

کننده  ویران  اقتصــــادی  بحران 

باالی  آن  فشارهای  و  امپریالیزم 

در  وسیع  توده های  و  پرولتاریا 

کردن  بلند  رس  جـــــهان  رسارس 

از مبارزات و خیزش ها در  موجی 

رسارس جهان گردیده است.

ســــلطه  تحت  کشـــــــورهای  در 
امپریالیزم، اعرتاضات، شـورش ها 
خلق ها  آزادی بخش  مبارزات  و 

جـــــوانان،  اســـــت.  یافته  نوینی  موج 
علیه  زحمت کش  توده های  و  پرولتاریا 
برخاستند  مبارزه  به  امپریالیستی  ستم 
یورش  ارتجاعی  رژیم های  مواضع  بر  و 
می برند. این مبارزات راه را برای انقالبات 
امپریالیستی، ضد  دموکراتیک نوین ضد 
صهیونیستی و ضد فیودالی باز می مناید.

ما  مقاومت،  و  مبارزه  نوین  موج  این  در 

باید با جریانات اسالمی و طرفداران غرب 

بخاطر  مردم  مبارزات  بر  می خواهد  که 

شوند  سوار  جدید  زنجیرهای  تحمیل 

طبقات  از  تابعیت  در  را  مبارزات  این  و 

امپریالیزم  یعنی  شان  اربابان  و  ارتجاعی 

به  آن  علیه  و  منوده  مخالفت  بربند  پیش 

مبارزه برخیزیم، و از مبارزه بخاطر رهایی 

راه  در  نوین  دموکراسی  بخاطر  و  مردمان 

و  مناییم  حامیت  کمونیزم  و  سوسیالیزم 

این مبارزه را تقویت مناییم. 

آرزوی  به  که  آوارگان  جدید  امواج 

کشورهای  سوی  به  بهرت  زندگی  یک 

امپریالیستی آهنگ سفر منوده اند و برای 

با  را  زندگی شان  مقاصدشان،  به  رسیدن 

مواجه شدن به رنج های غیر قابل باور به 

به جای  بسیاری شان  که  خطر می اندازند 

قربستان  روانۀ  آرزوی شان،  به  رسیدن 

این که  جای  امپریالیست ها  می گردند. 

منایند  قدردانی  کار  ارزان  نیروی  این  از 

برعکس در قبال شان با قوانین خشن ضد 

پناهنده گی عکس العمل نشان می دهند. 

آمد  بر  با  تجاوزگرانه  جنگ های  رشد 

پناهنده گی  ضد  قوانین  و  مدرن  فاشیزم 

تکامل  طریق  از  توده ها  العمل  عکس  با 

جنبش های ضد فاشیستی  و جنبش های 

وسیع ضد جنگ مواجه گردیده است.

که  حالی  در  می دهد  نشان  این ها  همه 
میان  تضاد  و  رسمایه  و  کار  میان  تضاد 
تضاد  اما  است،  شدید  امپریالیست ها 
عمده در جهان هامنا تضاد میان امپریالیزم 
بحران  می باشد.  ستم  تحت  خلق های  و 
نشان  امپریالیستی  کشورهای  عمومی 

کنونی  رشایط  در  که  می دهد 
کشور  است.  عمده  روند  انقالب 
های افریقا، آسیا و امریکای التین 
باقی  انقالب جهانی  توفان  مراکز 

مانده اند.

برپایی  شـــرایطی،  چـــــنین  در 

مختلف  کشـــــورهای  در  انقالب 

وظیفه کمونیست ها )مارکسیست 

مائوئیست ها(  ـ  لنینیست  ـ 

طریق  از  فقط  است.  جهان  در 

انقالب است که می توان بحران ها 

طریق  از  برداشت.  میان  از  را 

به متام  انقالب است که می توان 

رشارت های امپریالیزم نقطه پایان 

پرولتاریا  غایی  هدف  و  گذاشت 

آورده  بر  را  ستم  تحت  مردمان  و 

ساخت.    

برای اجرای چنین وظیفه سرتگ 

ساختامن  و  تقویت  به  باید 

)مارکسیست  کمونیست  احزاب 

در  مائوئیست(  ـ  لنینیست   –

متام کشورها به مثابه پیش آهنگ 

طبقه کارگر و هسته رهربی کننده 

برای  زیرا  پرداخت،  زحمت کشان 

رساندن  پیروزی  به  و  پیش برد 

جنگنده  حزب  یک  به  انقالب 

رضورت است. 

امـــروز جــــنگ خــــلق  گرچــــه 

و  دشمن  حمالت  اثر  به  پیرو  در 

حزب  درون  رویزیونیســــت های 

عقب گرد  به  و  منوده  فروکش 

مواجه گردیده است و جنگ خلق 

در نیپال به اثر خیانت رهربان این 

گردید،  مواجه  شکست  به  حزب 

که  دارد  وجود  زیادی  امیدواری 

کمونیست  حزب  مائوئیست های 

نیپال  کمونیست  حزب  و  پیرو 

غلبه  موانع  این  بر  )مائوئیست( 

را  خلق  جنگ  بیرق  و  منایند 
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به  شان  کشور  پایه های  کوه  بر 

این  متام  با  اما  آورند.  در  اهتزاز 

خلق  جنگ  عقبگردها  و  موانع 

کمونیست  حزب  رهربی  تحت 

هند )مائوئیست ( در مقابل ارتش 

ارتجاع  مسلح  دندان  تا  و  مجهز 

است.  کرده  ایستادگی  هندی 

نه تنها توانسته که در  این حزب 

دندان  تا  و  سفاک  دشمن  مقابل 

مسلح بایستد، بل که توسعه یافته 

و پیش روی هایی نیز داشته است. 

خلق  جنگ  ترتیب  همین  به 

حزب  رهربی  تحت  فلیپین  در 

کمونیست فیلیپین به پیش رفته 

موج  از  مهمی  بخش  مثابه  به  و 

به  آمده است.  در  انقالب جهانی 

انقالبی  مبارزات  ترتیب  همین 

در  مائوئیست ها  رهربی  تحت 

ترکیه با پیروی از اسرتاتژی جنگ 

خلق متناسب با رشایط این کشور 

مائوئیســت های  مــــی رود.  پیش 

از  تا  دارند  تالش  کشورها  سایر 

بیرون  خلق  جنگ  تدارک  حالت 

آمده و جنگ خلق را آغاز منایند.

تشـــــــدید تناقص اســــاســــــی 

تضــــــــاد  یعـــنی  ســرمایه داری 

تولید  و  خصوصی  مالکیت  بین 

بحران  بروز  موجب  اجتامعی، 

است.  گردیده  رسمایه داری  بازار 

مجبور  را  رسمایه داری  وضع  این 

به  را  خود  کاالهای  که  می کند 

آمد مصارف  و در  بفروشد  اقساط 

کنندگان را تنزیل دهد.

یکی دیگر از خصیصه امپریالیزم 

انحصارات  انحصارها است.  ایجاد 

بعنوان  مرصف  اعتبار  از  عموماً 

وسیله ای برای باال بردن قیمت ها 

استفاده می کنند. یعنی امـــــوال 

بیش تر  با سود  اقساط  به  را  شان 

موقعش  به  اقساط  اگر  و  می کند  عرضه 

پرداخت نگردد، قیمت سود را باال می برند. 

در  که  است  پدیده ای  یک  مرصف  اعتبار 

آغاز قرن بیستم وجود نداشت.

امروز تورمی که دامن گیر متامی کشورهای 

رسمایه داری شده در مقایسه با آغاز قرن 

سستی  و  ضعف  دهنده  نشان  بیستم 

کنونی  رشایط  در  رسمایه داری  اقتصاد 

تالش  رسمایه داری  امروز  گرچه  است. 

بدست  را  اضافی  ارزش  حداکرث  تا  دارد 

ارتجاعی  رژیم های  متام  هم راه  اما  آورد، 

تا  می منایند  سعی  شان  دست نشانده  و 

طبقه کارگر را تحت نفوذ شان نگه داشته 

و نگذارند که در راه اجرای تحوالت بنیادی 

گامی بر دارند.

بدبخــــتانه باید بپـــــذیریم که ســــرمایه 

در  پی  خیانت های  اثر  به  امپریالیستی 

رویزیونیزم  بخصـــوص  و  رویزیونیزم  پی 

نهضــــــت های  در  که  نوین"  "سنتزهای 

این  به  ایجاد منوده موقتاً  کارگری شکاف 

هدف خود نایل آمده است.

جوبایدن  از  حامیت  با  آواکیان  امروز 

 2020 جمهوری  ریاست  انتخابات  در 

موضع  انقالبی  مشی  علیه  که  داد  نشان 

به  انقالب  نام  زیر  را  و طبقه کارگر  گرفته 

دعوت  امپریالیستی  بورژوازی  هم کاری 

می مناید. این امر بی نهایت برای بورژوازی 

امپریالیستی مفید واقع می شود. 

گرچه رسمایه داری تالش دارد تا این نفوذ 

را بر کارگران حفظ مناید و برای حفظ  این 

ایده به عوام فریبی و متام رشته های فساد 

ایدئولوژی  تسلط  اما  می ورزد،  مبادرت 

و  گذرا  پدیده  یک  کارگران  بر  بورژوازی 

موقتی است. 

شــــــرایط  در  امپریالیستی  رسمایه داری 

بتواند  که  ندارد  قرار  وضعیتی  در  کنونی 

شکاف عمیقی که میان کشورهای 

و  امپریالیســتی  ســــرمایه داری 

کشورهای تحت سلطه وجود دارد 

پر مناید. رس و صدای شان حول 

"کمک" به کشورهای تحت سلطه 

کرده  ایجاد  را  تغییری  کم ترین 

منی تواند.

امروز تضاد بین خصلت اجتامعی 

تولید و خصلت مالکیت خصوصی  

حدت  بیستم  قرن  آغاز  از  بیش 

یافته و نیاز به تغییر بنیادی دارد.

برای چنین تغییر بنیادی ما نیاز به 

احزاب کمونیست ) مارکسیست – 

قادر  که  مائوئیست(   – لنینیست 

برای  طبقاتی  مبارزه  رهربی  به 

باشد،  ســـــیاسی  قـدرت  ترصف 

داریم. در هر کشور، مائوئیست ها 

انحــــرافات  گونه  هر  عــلیه  باید 

اپورتونیســـتی،  رویزیونیســــتی، 

ریفورمیســــــتی، دگامتیســـــتی 

بر  مباررزه  به  گرایانه  افراط   و 

خیزند، زیرا بدون چنین مبارزه ای 

رهربیت  یک  برای  منی توان 

مبارزه  هدایت  به  مصمم  و  علمی 

طبقاتی، پاسخ داد.

جـــهان  مائوئیســــت  احــــــزاب 

سرتگ  تجــــربه  بر  که  می توانند 

کمون  از  انقـــــالبات  و  مبارزات 

فرهنگی  انقالب  تا  گرفته  پاریس 

پرولتاریایی در چین تکیه منایند، 

و از پیروزی و شکست ها، درستی 

در  بیاموزند.  شان،  اشتباهات  و 

چنین حالتی است که می توانند 

اسرتاتیژی مبارزاتی شان را برای 

در  خلق  جنگ  پیش برد  و  آغاز 

عمل به نحو درستی پیاده منایند.
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ظهـور و فروپاشـی جنبش انـقالبـی انترناســـیونالیســـتی: 
دون،  مائوتســــه  وفـــــات  از  بعد 

در  خـــزیده  رویزیونیســـــت های 

با  چین  کمونیست  حزب  درون 

یک کودتا در سال 1976 میالدی 

سوسیالیزم  پایگاه  که  توانستند 

را در این کشور رسنگون منوده و 

آن را به ذخیره نظام امپریالیستی 

تبدیل منایند.

 این حرکت و عمل کرد رویزیونیزم 

در چین سبب دو گرایش انحرافی 

بین  سطح  در  رویزیونیســــــتی 

املللی گردید.  یک گرایش بطرف 

دنباله  و  جهانی  سه  رویزیونیزم 

اکرث  گرایش  این  بود.  آن  از  روی 

مائوتسه  سازمان های   و  احزاب 

دون اندیشه را بدنبال خود کشاند. 

حزب  به  مربوط  که  دیگر  گرایش 

خوجه  انور  شخص  و  آلبانی  کار 

به  دگامتیستی  شکل  به  که  بود 

نفی انقالب چین و نفی مائوتسه 

دون پرداخت. در حقیقت گرایش 

حزب کار آلبانی و انور خوجه یک 

شکل  به  رویزیونیستی  گرایش 

دگامتیستی خود را منایان منود. 

این گرایش هم توانست تعدادی از 

احزاب و سازمان ها را بدنبال خود 

اقلیت  میان  درین  فقط  بکشاند. 

از احزاب و سازمان های  کوچکی 

مارکسیست- لنینیست- مائوتسه 

دون اندیشه نیز شکل گرفتند که 

هم در مقابل رویزیونیزم چینی و 

خوجه  رویزیونیزم  مقابل  در  هم 

از  حال  عین  در  و  ایسـتادند  یی 

به  دون  مائوتسه  و  چین  انقالب 

دفاع پرداختند.  

جنبش های  میالدی   70 دهه  در 

قیام های مسلحانه  در  و  توده یی 

ناگزالباری ها،  رهربی  تحت  هند 

در فیلیپین  تحت رهربی حزب کمونیست 

و در ترکیه تحت رهربی حزب کمونیست 

 80 دهه  اوایل  در  و  افتاد.  راه  به  ترکیه 

از در گذشت  بعد  4 سال  تقریباً  میالدی 

تحت  پیرو  در  خلق  جنگ  دون  مائوتسه 

رشوع  پیرو  کمونیست  حزب  رهربی 

گردید.

 1359( مـــــــــیالدی   1980 ســــال  در 

و  احــــــزاب  از  تعــــــدادی  خورشیدی( 

کنفرانس  یک  در  کمونیست  سازمان های 

را  بیانیه ای  و  آمدند  گرد  املللی  بین 

تحت عنوان »خطاب به پرولتاریا و خلق های 

تحت ستم جهان« تصویب منوده و منترش 
 - لنینیزم   – مارکسیزم  از  بیانیه  ساختند. 

علیه  و  منود  دفاع  مائوتسه دون  اندیشۀ 

انواع و اشکال رویزیونیزم بدفاع برخاست. 

علیه  پرولتاریا  مبارزه  از  بیانیه  این  در 

امپریالیستی  رسمایه داری  جهانی  نظام 

علیه  ستم  تحت  خلق های  مبارزه  از  و 

به  وابسته  فیودالیزم  نیمه  و  امپریالیزم 

و  آمد  عمل  به  دفاع  قاطعانه  امپریالیزم 

جهان  ستم  تحت  خلق های  و  پرولتاریا 

بیانیه  شدند.  فراخوانده  مبارزه  این  به 

تصویب منود که مشمولین کنفرانس باید 

منایند  منترش  را  املللی  بین  نرشیۀ  یک 

بین املللی  کنفرانس  تشکیل  برای  و 

مارکسیست-  های  سازمان  و  احزاب  دوم 

تدارک  اندیشه  دون  مائوتسه  لنینیست- 

ببینند.

میالدی   1984 تا   1980 سال  از  گرچه 

قادر  بین املللی  کنفرانس  مشمولین 

املللی  بین  نرشیۀ  که  نگردیدند 

را  متذکره  کنفرانس  در  شده  تصویب 

تدارک  که  توانستند  اما  منایند،  منترش 

دوم  املللی  بین  کنفرانس  تدویر  برای 

راموفقانه به پیش برند و در سـال 1984 

کـنـفرانـس  )1363خورشیدی(  میالدی 

سازمان های  و  احزاب  دوم  املللی  بین 

مارکسیست- لنینیست- مائوتسه 

دون اندیشه  موفقانه دایر گردید. 

جنبش انقاليب انرتناسيوناليستي 

بخوبی  خود  بعدي  تكامالت  در 

قابل  كيفي  پيش رفت  توانست 

توجهي در راستای تامین وحدت 

نیروهای مارکسیست – لنینیست 

سازمان  و  احزاب  و  مائوئیست   –

اندیشــــه  مائوتســــه دون  هـــای 

داشته  جهان  مختلف  کشورهای 

انقــــالبی  جـــنبش  ایجاد  باشد. 

انرتناسیونالیستی در جهت گیری 

و   1949 انقالب  از  خود  اساسی 

انقالب فرهنگی در چین فراتر رفته 

انرتناسیونال  یک  ایجاد  نوید  و 

نوین کمونیستی را برای پرولتاریا 

و خلق های جهان بدهد. خدمات 

جنبش  که  مثبتی  فعالیت های  و 

از  انرتناســــیونالیستی  انقالبی 

زمان تشکیل تا زمانی که فعالیت 

می منـــــود انجـــــام داده بصورت 

مخترصی بدان اشاه می کنیم.

انقـــــالبی  جــــنبش  بیانیه  در  ـ 

انرتناسیونالیســـــتی، اندیشــــــه 

مائوتسه دون بعنوان مرحله جدید 

تکامالت مارکسیستیـ  لنینیستی 

خوانده شد. گرچه این مطلب بعد 

در  چین  در  فرهنگی  انقالب  از 

کنگره نهم حزب کمونیست چین 

که در سال 1969 میالدی )1348 

بصورت  گردید  دایر  خورشیدی( 

که  گردید  بیان  روشن  و  واضح 

اندیشه مائوتسه دون تکامل همه 

است  لنینیزم  ـ  مارکسیزم  جانبه 

اما  دارد،  بین املللی  اهمیت  و 

انرتناسیونالیست  انقالبی  جنبش 

روی آن تاکید ورزید.
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سه  که  توانست  بخوبی  بیانیه  ـ 

نشانی  را  جهانی  اصلی  تضاد 

انقالب سوسیالیستی در  مناید و 

انقالب  و  کشورهای رسمایه داری 

دموکراتیک نوین را در کشورهای 

ـ  مستعمره  نیمه  ـ  مستعمره 

اما  دهد،  توضیح  فیودالی  نیمه 

را  جهانی  عمدۀ  تضاد  نتوانست 

مشخص مناید.

تجارب  از  درس گیری  با  بیانیه 

اول،  انرتناسیونال  منفی  و  مثبت 

وحدت  جهت  در  سوم  و  دوم 

خاطر  به  جهان  کمونیست های 

نوین  انرتناسیونال  یک  ایجاد 

کمونیستی تالش فروان منود.

ـ مجله بین املللی "جهانی برای 

نه تنها  را منترش منود، که  فتح" 

به زبان انگلیسی، بلکه به چندین 

زبان ترجمه و نرش می گردید.

ـ در سال 1993 میالدی )1372 

بعنوان  را  مائوئیزم  خورشیدی( 

سومین مرحله تکاملی مارکسیزم 

ـ لنینیزم به رسمت شناخت و در 

لنینیزم  ـ  مارکسیزم  باد  »زنده  سند 

باید  که  منود  اعالم  مائوئیزم«  ـ 
ـ مائوئیزم در  ـ لنینیزم  مارکسیزم 

قرار  انقالب  رهربی  و  فرماندهی 

گیرد. 

ـ در سال 2000 میالدی )1379 

خورشیدی( در "قطعنامه مولینوم 

آراء روند عمده  با اکرثیت  هزاره" 

انقالب بعنوان روند عمده و تضاد 

میان خلق های جهان و امپریالیزم 

را بعنوان تضاد عمده فیصله منود. 

ل  ایران)م  کمونیست  حزب  فقط 

از  بعد  داد،  منفی  رای  آن  به  م( 

انقالبی  کمونیست  حزب  جلسه، 

امریکا نیز توافق مناینده اش را در 

مورد تضاد عمدۀ جهانی مورد انتقاد قرار 

داد و مخالفت خود علیه فیصلۀ جلسه را 

اعالم منود. 

انقــــالبی  جـــنبش  فعالیت  مدت  در  ـ 

انرتناسیونالیســـتی احزاب مائوئیســـــت 

جنبش  چـــوکات  در  و  تشکیل  جدیدی 

مبارزات شان  انرتناسیونالیستی  انقالبی 

را پیش بردند که یکی از آن احزاب، حزب 

کنگره  در  که  بود  افغانستان  کمونیست 

وحدت بنام حزب کمونیست )مائوئیست( 

افغانستان مسمی گردید. 

ـ کارزار دفاع از جان گونزالو و انقالب پیرو 

از  نفر  میلیون ها  که  منود  اندازی  راه  را 

کمونیست ها در این کارزار رشکت منودند. 

احزاب  میان  هم آهنگی  کمیته  تشکیل  ـ 

لنینیستی  ـ  مارکسیستی  سازمان های  و 

حزب  که  آسیا  جنوب  در  مائوئیستی  ـ 

در  افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست 

را  آن  عضویت  فعالیتش  روزهای  آخرین 

بدست آورد. 

ـ راه اندازی جنگ خلق در نیپال در سال 

1996 میالدی )1375 خورشیدی(.

ـ اخراج حزب کمونیست نیپال )مشعل( به 

اثر مخالفت با جنگ خلق در نیپال.

عالوه  انرتناسیونالیستی  انقالبی  جنبش 

انجام  که  مثبتی  و  مهم  فعالیت های  بر 

دامن  زیادی  مشکالتی  و  نواقص  داده 

 گیرش گردیده بود، ما در این جا فقط روی 

دو  انحرافی که به رویزیونیزم "سنتزهای 

جنبش  فروپاشی  باعث  و  داد  پا  نوین" 

مکث  گردید  انرتناسیونالیستی  انقالبی 

می منائیم.

از  جهانی  عمده  تضاد  پذیرش  عدم  ـ   1

انقالبی  کمونیست  حزب  طرف 

امریکا و حزب کمونیست ایران )م 

ل م (

"اندیشه  علیه  مبارزه  عدم  ـ   2

پاراچـــــندا"  "راه  و  گونـــــــزالو" 

بخصوص از طرف حزب کمونیست 

انقالبی امریکا و حزب کمونیست 

ایران ) م ل م( . در مورد هر کدام 

از این دو انحراف مخترصاً صحبت 

می کنیم.

بین املـــللی  کـــنفرانس  در  ـ   1

ســـــال 1984 مــــــیالدی)1363 

ایجاد  به  منجر  که  خورشیدی( 

جنبش انقالبی انرتناسیونالیستی 

گردید، اخــــتالف نظـــــر مــــیان 

مشمولین کنفرانس در مـــــــــورد 

نگردید  حل  جهانی  عمده  تضاد 

و  جدی  مشکالت  از  یکی  این  و 

انحراف جدی بود که تا آخر دامن 

امریکا  انقالبی  کمونیست  حزب 

و حزب کمونیست ایران )م ل م( 

ساز  زمینه  باالخره  و  نکرد  رها  را 

نوین"  "ســــنتزهای  رویزیونیزم 

گــــردید.

حزب  مناینده  کنفرانس  این  در 

ـ  )مارکسیست  هند  کمونیست 

کمونیست  حزب  و  لنینیست( 

لنینیست(  ـ  )مارکسیست  ترکیه 

تضاد میان امپریالیزم و خلق ها و 

ملل تحت ستم را تضاد عمده می 

دانستند، و فقط حزب کمونیست 

میان  تضـــــاد  امــــریکا  انقالبی 

تضاد  را  امپریالیستی  قدرت های 

استدالل  و  می دانست.  عمــــده 

می منود که این قدرت ها در حال 

جهانی  سوم  جنگ  برای  تدارک 

به  اکرثیت  کمیته  در  گرچه  اند. 

دادند،  مثبت  رای  عمده  تضاد 

اما با آن هم این کمیته نتوانست 
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جهانی  عمــــده  تضاد  مورد  در 

موضع گیری روشــــــن و صـــریح 

بنامید.  

جدل در این مورد به آن حدی باال 

حزب  یک سال  از  بعد  که  گرفت 

)مارکسیست  ترکیه  کمونیست 

را  خود  مناینده  لنینیست(  ـ 

حزب  و  خواند  فرا  کمیته  از 

به  را  امریکا  انقالبی  کمونیست 

طرفداری از امپریالیزم متهم منود 

کمونیست  حزب  آن  تعقیب  به  و 

لنینیست(  ـ  )مارکسیست  هند 

مناینده خود را از کمیته فرا خواند 

بطور  کمیته  یک سال  تقریباً  و 

یک جانبه توسط حزب کمونیست 

انقالبی امریکا پیش برده شد.

 1365  ( میالدی   1986 سال  در 

دوباره  کمیته  که  خورشیدی( 

بازسازی  این  بازسازی گردید. در 

ایران  کمونیســــت های  اتحادیه 

پوربابنگال  پرولرتی  حــــــزب  و 

راه  انقالبی  جــــنبش  کمیته  به 

اکرثیت  کمیته  این  در  یافتند. 

امریکا  انقالبی  کمونیست  )حزب 

ایران(  کمونیست های  اتحادیه  و 

میان خلق ها  تضاد عمده  مخالف 

با  جهان  در  ستم  تحت  ملل  و 

حزب  فقط  و  بودند،  امپریالیزم 

عمده  تضاد  به  معتقد  پوربابنگال 

میان خلق ها و ملل تحت ستم در 

کمیته  بود.  امپریالیزم  با  جهان 

با این ترکیب تا سال 1993 بکار 

خود ادامه داد.   

 1993 سال  گسرتده  جلسه  در 

خورشیدی(  میالدی)1372 

و  گردید  تثبیت  مائوئیزم  گرچه 

لنینیزم  ـ  مارکسیزم  باد  سند "زنده 

این  اما  یافت،  انتشار  مائوئیزم"  ـ 
جلسه نتوانست بر رس تضاد عمده 

اوضاع جهانی به توافق برسند. فیصله بر 

این شد تا مباحث متذکره به شکل درونی 

در جنبش انقالبی انرتناسیونالیستی پیش 

برده شود، اما بعد از جلسه کمیته جنبش 

که در حقیقت در دست حزب کمونیست 

ایران  کمونیست  حزب  و  امریکا  انقالبی 

عالقه ای  هیچ  آن ها  ماند،  باقی  م(  ل  )م 

را  مبارزات  و  ندادند  نشان  مساله  این  به 

کمونیست  حزب  موضوعات  محور  حول 

جلسه  در  این که  تا  منودند  متمرکز  پیرو 

 1379( میالدی   2000 سال  گسرتده 

خورشیدی( به اکرثیت آراء تصویب گردید 

امپریالیستی  قدرت های  میان  تضاد  که 

عمده  تضاد  ستم  تحت  ملل  و  خلق ها  و 

جهانی است. گرچه منایندۀ آر سی پی به 

آن رای مثبت داد و آر سی پی توانست با 

پذیرفنت تضاد عمده جهانی موقعیتش را 

در کمیته حفظ مناید، اما بعد از جلسه، آر 

سی پی با این فیصله به مخالفت برخاست 

و رای مناینده اش را پس گرفت.

انقالبی  کمونیست  حزب  عمل کرد  این 

حرکت  سمت  به  را  او  باالخره  امریکا 

منفی سوق داد و در سال 2005 میالدی 

منودن  بیرون  با  خورشیدی(   1384(

جنبش  کل  مشی  خط  درونی  اطالعیۀ 

آر سی پی  این حرکت  و  برد  را زیر سوال 

سبب  امریکا(  انقالبی  کمونیست  )حزب 

گردید تا به متامی فیصله های سال 1993 

میالدی )1372 خورشیدی( و سال 2000 

میالدی )1979 خورشیدی( پشت مناید. 

باعث گردید که  آر سی پی  این عمل کرد 

انرتناسیونالیستی  انقالبی  جنبش  کمیته 

سازمان دهنده  مــــرکزی  کمـــیته  یک  از 

به یک کمیته  مشرتک مشمولین جنبش 

مترکز گرا و فرمانده مبدل گردد.

بر این مبنا بود که کمیته جنبش انقالبی 
خط  مجری  به  فقط  انرتناسیونالیستی 
امریکا  انقالبی  کمونیست  حزب  مشی 
پیش برد  و  اجــــــــرا  در  و  گردید  مبدل 
گسرتده  جلسات  در  جمعی  فیصله های 

هیچ تالشی بعمل نیاورد. 

"اندیشه  علیه  مبارزه  عدم  ـ   2

گونزالو " و " راه پاراچندا".

جنگ  میالدی  هشتاد  دهه  در 

حزب  تحت رهربی  پیرو  در  خلق 

نود  دهه  در  و  پیرو  کمونیست 

میالدی جنگ خلق در نیپال تحت 

نیپال  کمونیست  حزب  رهربی 

)مائوئیست( به راه افتاد. هر یک 

از این جنگ ها علی رغم شکست 

به  شان  مبارزات  در  پیروزی ها  و 

به  قادر  توان خود  و  اندازه قدرت 

ایجاد پایگاه انقالبی ـ در حقیقت 

در  ـ  بود  پرولرتی  سیاسی  قدرت 

مناطق وسیعی از کشورهای شان 

گردیدند. 

حزب  و  پیرو  کمونیست  حزب 

)مائوئیست(  نیپال  کمونیست 

تطبیق خالقانه  به  که  آن جایی  تا 

مائوئیزم  ـ  لنینیزم  ـ  مارکسیزم 

انقالب  مشــــخص  شـــــرایط  در 

کشــــــورهای شــــان پرداخـــتند، 

بدســت  چشم گیری  پیروزی های 

آوردند و جنگ خلق در کشورهای 

بود.  برخوردار  شگوفایی  از  شان 

اما زمانی که حزب کمونیست پیرو 

خواست "اندیشه گونزالو" و حزب 

)مائوئیست(  نیپال  کمونیست 

خواست " راه پاراچندا" را در عمل 

پیاده منایند به بن بست خورده و 

گرفتند،  پیش  در  را  انحرافی  راه 

بدین اساس رضبه پذیری عمیقی 

دو  هر  در  خلق  جنگ  و  حزب  بر 

کشور بوجود آمد و باالخره منجر 

به شکست جنگ خلق در هر دو 

عمیق  انحراف  این  گردید.  کشور 

هر  در  سیاسی  ـ  ایدئولوژیک 

پیش رفت  عدم  تنها  نه  حزب  دو 

ساخت،  متحقق  را  خلق  جنگ 

ناممکن  نیز  را  آن  ادامۀ  بلکه 

ساخت.
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خط تسلیم طلبانه راست در درون 

حزب کمونیست پیرو که خواهان 

پیرو  در  خـــــــلق  جنگ  خامته 

تسلیم طلبانه  تبلیغات  به  بودند 

این  استدالل شان  و  پرداختند 

بود که بدون گونزالو و رهربی  اش 

جنگ  پیش برد  امکان  جنگ،  در 

خلق در پیرو وجود ندارد، باید با 

برای  و  پرداخت  مذاکره  به  رژیم 

یک دوره به فعالیت های سیاسی 

پرداخت.)کاری  پارملانی  و  علنی 

که امروز حزب کمونیست انقالبی 

در  آواکیان  باب  رهربش  و  امریکا 

امریکا در پیش گرفته اند(  

درون  در  تســـلیم طلب  مبلغین 

مدعی  پیرو  کمونیســــت  حزب 

خط  این  پشت  گونزالو  که  بودند 

به جنگ  باید رسیعا،  و  قرار دارد 

تنها  نه  تبلیغات  این  داد.  خامته 

از  بلکه  تسلیم طلبان،  طرف  از 

انقالبی  جــنبش  کمـــیته  جانب 

کمونیســـت  حزب  رهربی  تحت 

و  شد  زده  دامن  امریکا  انقالبی 

میان  عمیقی  رسدرگمی  باعث 

خلق  جنگ  جنگنده  نیروهای 

توده های تحت رهربی  و  پیرو  در 

حزب کمونیست پیرو ایجاد منود. 

بود  وسیع  آن قدر  تبلیغ  این 

روی  بر  منفی  تاثیر  تنها  نه  که 

نیروهای  و  پیرو  کمونیست  حزب 

جـــنگنده تحـــــت رهـــــربی اش 

گذاشت، بل که روحیه باختگی را 

به شخص گونزالو نیز ایجاد منود. 

از این روحیه باختگی فقط دشمن 

رضر  به  و  منود  اعظمی  استفاده 

انقالب پیرو متام شد.  

پیرو  در  جنگ  اختتام  باالخره 

میان  سیاسی  صلح  پروسه  بدون 

رژیم  و  پیرو  کمونیست  حزب 

پیرو بدون  و رژیم  حاصل گردید، 

اقدام رسکوب گرانه موفق گردید که جنگ 

خلق در پیرو را به شکست منجر سازد.

به  پیرو  کمونیســـت  حــــــزب  که  زمانی 

انحراف "اندیشـــــۀگونزالو" و حـــــــــزب 

انحراف  به  )مائوئیست(  نیپال  کمونیست 

حـــزب  گــردیدند،  گرفتار  پاراچندا"  "راه 

کمونیســــت )مائوئیســت( افغانســـــتان 

انحراف  دو  هر  علیه  که  بود  حزبی  یگانه 

مبارزاتش  انحراف  دو  هر  علیه  و  ایستاد 

انقالبی  اما کمیته جنبش  را رشوع منود. 

دســـــــت  در  که  انرتناســــیونالیســـتی 

امـــــریکا  انقالبی  کمونیســـــت  حــــزب 

ـ  ایران)مارکسیست  کمونیست  حزب  و 

گردیده  متمرکز  مائوئیست(  ـ  لنینیست 

بود نه تنها از کنار این انحراف به سادگی 

حزب  درونی  مبارزات  از  بلکه  گذشتند، 

در  افغانســـتان  )مائوئیست(  کمونیست 

انرتناسیونالیستی  انقالبی  جنبش  سطح 

جلوگیری بعمل آوردند. و هیچ گاه مبارزات 

نرشیه  در  انحراف  دو  این  علیه  ما  حزب 

درونی جنبش انتشار نیافت.  

لنینیستی-  مارکسیستی-  پسا  گرایشات 

در  میالدی   2005 سال  در  مائوئیستی 

اسناد حزب کمونیست ایران )مارکسیست 

گردید.  متبارز  مائوئیست(  ـ  لنینیست  ـ 

گرایشات  این  زمان  هامن  در  ضیاء  رفیق 

ـ  مارکسیستی  بعنوان یک گرایش پسا  را 

قرار  انتقاد  مورد  مائوئیستی  ـ  لنینیستی 

مورد  حزب  مرکزی  کمیته  توسط  که  دارد 

تائید قرار گرفت، و در میزان سال 1386 

)اکتوبر 2007( بصورت درونی در نرشیه 

اختیار  در  و  گردید  منترش  حزب  درونی 

انرتناسیونالیستی  انقالبی  جنبش  کمیتۀ 

نیز قرار داده شد، کمیته جنبش انقالبی 

حزب  دست  در  که  انرتناسیونالیستی 

حزب  و  امریکا  انقالبی  کمونیست 

کمونیست ایران )مارکسیست ـ لنینیست 

ـ مائوئیست( متمرکز گردیده بود، متامی 

کمونیست  حزب  جانب  از  که  مبارزاتی 

انحراف  علیه  افغانستان  )مائوئیست( 

عمیق "مانیفست" و اساس نامه" 

امریکا  انقالبی  کمونیست  حزب 

یافت  انتشار  درونی  بصورت 

سانسور منود. این کمیته نه تنها 

خط  علیه  را  ما  حزب  مبارزات 

لنینیستی  ـ  مارکسیستی  پسا 

سال  چند  برای  مائوئیستی  ـ 

مبارزات  بلکه  منود،  سانسور 

و  کادرها  از  یکی  دامون"  م.   "

رهربان بر جسته حزب کمونیست 

لنینیست  ـ  ایران)مارکسیست 

و  منود  سانسور  را  مائوئیست(  ـ 

جلوگیری  بیرون  در  آن ها  نرش  از 

بعمل آورد، بدین طریق از رسیدن 

مشمولین  دست  به  مبارزات  این 

جنبش انقالبی انرتناسیونالیستی 

جلوگیری منود.

حـــــزب  جــــــدی  انحـــراف  یک 

امــــــــریکا  انقـالبی  کمونیســـت 

این  ایرانی شـــان  دنباله روانان  و 

انقالبی  جنبش  آن ها  که  اســـت 

انرتناسیونالیستی و کمیتۀ "جاا" 

رضورت  و  ساخته  متالشی  را 

مبارزه برای تشکیل انرتناسیونال 

برنامۀ  از  نیز  را  نوین کمونیستی  

شان حذف کردند.  

قبل از این که رویزیونیزم پاراچندا 

آشکار  و  واضح  بصورت  باترای  ـ 

حقیقت  در  دهد،  نشان  را  خود 

این بحران توسط کمیته جنبش و 

با زیر سوال بردن خط ایدئولوژیک 

انقالبی  جــــنبش  ســــیاســــی  ـ 

گردید.  رشوع  انرتناسیونالیستی 

نیروی اصلی که پشت این حرکت 

کمونیست  حزب  داشت  قرار 

انقالبی امریکا بود. گرچه تبارزات 

ایدئولوژیک – سیاسی رویزیونیزم 

عرصه های  در  باترای   – پارچندا 

و  پراتیکی  فعالیت های  مختلف 

انقالبی  جنبش  بحران  تئوریکی، 
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از  بیش تر  را  انرتناسیونالیستی 

بخشید.  گسرتش  و  شدت  پیش 

حزب  این  بازهم  رسانجام  اما 

بود  امریکا  انقالبی  کمونیست 

کننده  تعیین  نقش  دلیل  به  که 

کمیته  در  کننده اش  رهربی  و 

جنبش انقالبی انرتناسیونالیستی 

آشکار  کردن  علم  طریق  از  و 

 – مارکسیزم  پسا  رویزیونیزم 

و  عمیق  مائوئیزم   – لنینیزم 

گسرتده اش و زیر پا نهادن متامی 

سیاسی   – ایدئولوژیک  تعهدات 

متامی  قبال  در  تشکیالتی اش  و 

را  خالص  تیر  جنبش  اعضای 

را  جنبش  کمیته  کرد،  شلیک 

کل  طریق  ازین  و  فروپاشاند 

انداخت  پراکندگی  به  را  جنبش 

و  قالب ریزی  به  نو  از  تا گویا رس 

"سنتزهای  محور  بر  نام گذاری، 

رفیق  بگفته  بنا  بپردازد.  نوین" 

ضیاء:

لنینیزم   – مارکســیزم  پســـــــا   «

سوی  از  شده  علم  مائوئیزم   –

امریکا  انقالبی  کمونیست  حزب 

کمونیست  حزب  مرکزی  کمیته  و 

لنینیست   – )مارکسیست  ایران 

عمـــــــیق ترین  مائوئیســــت(   –

تبارز  انحراف  گسرتده ترین  و 

انقــــالبی  جـــــنبش  در  یافته 

ابعاد  لحاظ  از  انرتناسیونالیستی 

انحراف  این  است.  خود  تیوریک 

در  انحراف  از  خطرناک تر  بسی 

پیرو  در  قبلی  انحراف  و  نیپال 

فکر  ما  جهت  همین  به  است. 

مبارزه  چارچوب  در  که  می کنیم 

در  یافته  تبارز  انحرافات  علیه 

انقالبی  جنبش  منسوبین  میان 

علیه  مبارزه  انرتناسیونالیستی، 

 – مارکسیستی  پسا  انحراف  این 

وظیفه  مائوئیستی   – لنینیستی 

عمده مبارزات کنونی را می سازد.« 

مارکسیستی  پســــا  انحراف  عمق  گرچه 

رویزیونیزم  مائوئیســتی  ـ  لنینیستی  ـ 

"سنتزهای های نوین" در اسناد منترشه 

حزب  و  امریکا  انقالبی  کمونیست  حزب 

کمونیست ایران )مارکسیست ـ لنینیست 

به  را  خود  عریان  بطور  مائوئیست(  ـ 

در  آواکیان  بیانیه  امــا  گذاشت،  منایش 

پیش رو  انتخابات  و  امریکا  اوضاع  مورد 

نقش رویزیونیستی ـ رفرمیستی این حزب 

بخوبی  بیانیه  این  منود.  عیان  بخوبی  را 

انقالبی  حزب  نقش  که  آنست  بیان گر 

انحراف  به  برای  آواکیان  شخص  و  امریکا 

دادن  آشتی  و  کارگر  طبقه  کشاندن 

طبقه کارگر به رسمایه داری امپریالیستی 

خیلی عمیق تر و گسرتده تر از رویریونیزم 

انرتناسیونال دوم است.

آواکیان در انتخابات امریکا بطور رصیح و 

روشن از حزب دموکرات امریکا و جوبایدن 

اعالن  را  خود  حامیت  حزب  این  کاندید 

حزب  کاندید  از  تنها  نه  آواکیان  منود. 

دموکرات حامیت بعمل آورد، بل که از مردم 

ریاست  انتخابات  در  که  خواست  امریکا 

حزب  کاندید  بایدن  جو  به  جمهوری 

کمونیست  حزب  دهند.  رای  دموکرات 

)مائوئیست( افغانستان انتظاری بیش تری 

از این از آواکیان نداشت، زیرا ما در اسناد 

بینی  پیش  را  وضعیت  این  خود  منترشه 

منوده بودیم.

آواکیان در بیانیه اش می نویسد:

بسیار  زوایای  از  انتخابات  این  وجود،  این  »با 
بایدن  مهمی متفاوت است. سوال این نیست که آیا 
هستند  »خوبی«  چیز  نماینده  دموکرات ها  و 
از  »بهتر«  دموکرات ها  اصواًل  آیا  این که  یا 
جمهوری خواهان هستند. هر دوی این ها، احزاب 
نامزدهای  از  یک  هیچ  و  اند  حاکم  سیاسی طبقه 
اساسی ترین  و  پایه ای ترین  در  آن ها  انتخاباتی 
نمی کنند.  نمایندگی  را  »خوبی«  چیز  مفهوم، 
ترامپ  از  »بهتر«  محتوایی  جنبه  هیچ  در  بایدن 
از  بخشی  و  نیست  ترامپ  او  این که  جز  نیست، 

حاکمیت  اجرای  و  تحکیم  برای  تالش 
دارد،  که  معنایی  تمام  با  فاشیستی 

نمی باشد.« 

این بحث به خوبی بیان گر آنست 

حزب  و  جمهوری خواه  حزب  که 

اند و از هم  دموکرات و هر دو بد 

از  بدتر  ترامپ  اما  ندارند،  فرقی 

حقیقت  در  یعنی  است.  بایدن 

است.  بدتر  و  بد  میان  انتخاب 

پیش برد این اصول رویزیونیستی 

مائوئیستی  اصول  نفی  معنای  به 

می دهد.  انجام  آواکیان  که  است 

که  است  کاری  این هامن  درست 

طلبان  تسلیم  و  شدگان  تسلیم 

گرفته اند.  بکار  افغانستان  در 

بعدی  انتخـــــــابات  در  که  یقیناً 

ایران دنباله  ریاست جمهوری در 

روانان ایرانی آواکیان از این شیوه 

استفاده خواهند منود. این خط و 

مشی تسلیم طلبانه باالخره منجر 

به غلطیدن علنی آواکیان و دنباله 

مـــــغاک  در  شان  ایرانی  روانان 

پارملانتاریزم خواهد بود.

که  را  آن چه  امریکا  کارگر  طبقه 

انقالبی  اعتالی جنبش  در دوران 

آورده  بدست  انرتناسیونالیستی 

و  آواکیان  خیانت  اثر  به  بود، 

و  نوین"  "سنتزهای  رویزیونیزم 

هم اکنون در هم کاری با بورژوازی 

امپریالیستی علیه طبقه کارگر، از 

دست داده و می دهد.    

انقـــالبی  جــــنبش  ورشکستگی 

به  که  انرتناســــــــــیونالیســــتی 

دنباله  و  آواکیان  باب  خیانت  اثر 

گردید،  ایجاد  شان  ایرانی  روانان 

در حقیقت خیانت به آرمان طبقه 

بناًء  می گردد.  محسوب  کارگر 

مقابل  در  ناپذیری  درنگ  وظیفه 

برای  جهان  مائوئیست  احزاب 
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انقالبی  جـــنبش  مجــدد  احیای 

انرتناسیونالیستی قرار دارد.

کارگر  طبقه  جهـــانی  هم بستگی 

بزرگ ترین نیروی مبارزات انقالبی 

تشکیل  را  امپریالیستی  ضد  و 

می دهد. از طریق این هم بستگی 

رسمایه  کشورهای  در  که  است 

داری طبقه کارگر پایه انحصارات را 

به لرزه در آورده، تضادهای جامعه 

و  منوده  تشدید  را  رسمایه داری 

ثبات جامعه رسمایه داری را بر هم 

انقالب  به  باالخره منجر  و  می زند 

قهری پرولتاریا علیه رسمایه داری 

و  سوسیالیستی  جامعه  ایجاد  و 

در  پرولتاریا  دیکتاتوری  استقرار 

جامعه می گردد.

در  آواکیان  بیانیه  منودن  صادر 

امریکا  کنونی  اوضاع  و  رشایط 

تجرید  کننده  مشخص  بخوبی 

انقالبی  کمونیست  حزب  کامل 

امریکا و شخص آواکیان از جنبش 

ـ  )مارکســـیســــتی  کمونیســـتی 

جهانی  مائوئیستی(  ـ  لنینیستی 

است.

رویزیونیستی  تزهای  عمده  نقش 

تصمیمی  بی  و  تزلزل  آواکیان 

کمونیست  حزب  و  آواکیان 

انقالبی امریکا در مورد مهم ترین 

قهری  )انقالب  مساله ایست 

رسمایه داری  علیه  کارگر  طبقه 

کار  لحاظ  از  که  امپریالیست( 

چیز  همه  کننده  معین  عملی 

است. این مساله گسیخنت کامل 

ـ  لنینیزم  ـ  مارکسیزم  از  آواکیان 

مائوئیزم و پیوند آن با رسمایه داری 

امپریالیستی را نشان می دهد.

کمونیست  حزب  هامن طوری که 

بعد  افغانستان  )مائوئیست( 

حزبی  سیمینار  در  چهارم  پولینوم  از 

آواکیان در صف  پیش بینی منوده بود که 

گرفته  قرار  مرتد  کائوتسکی  و  برنشتین 

باب   2020 آگست  اول  بیانیه  است، 

حزب  موضع گیری  بر  تائید  مهر  آواکیان 

کمونیست )مائوئیست( افغانستان زد و ما 

منی توانیم که آن را به حساب نیاوریم. در 

سمینار حزبی در مورد خط "اساس نامه" 

انقالبی  کمونیست  حزب  "مانیفیست"  و 

امریکا و کارهای مثبت و منفی آواکیان به 

رصاحت بیان شده بود که:

 – ماركسيست  يك  آواكيان  »شخص 

بود.  كبريي  مائوئيست   – لنينیست 

ناديده  را  آوردهايش  دست  مني توان 

مورد  در  لنني  كه  هامن طوري  گرفت. 

انرتناسيونال  رهربان  ديگر  و  كائوتسيك 

»ماركسیست هاي  آن ها  كه  مي گويد  دوم 

سوسياليزم  به  نسبت  و  دانشمند  بسيار 

بايست(  مي  )و  مي توانست  وفاداربودند. 

مبارزه  لزوم  آن ها  باشد،  مفيدي  درس 

تاكتيك با نرمش را كامال درك مي كردند و 

ديالكتيك ماركس را خوب مي آموختند و به 

ديگران هم تعليم مي دادند )و بسياري از 

آن چه كه آن ها دراين رشته انجام داده اند 

گران بها  آورد  دست  بعنوان  هميشه  براي 

خواهد  باقي  سوسيالیستي  ادبيات  در 

از  ناديالكتیسني هايي  چنان  ويل  ماند(، 

كار در آمدند و در مورد به حساب آوردن 

تغيري و تبديل رسيع شكل ها و مملوشدن 

مضمون  از  نو  و  كهنه  شكل هاي  رسيع 

كه  دادند  نشان  خود  از  ناتواين  چنان 

از  آورتر  انديك غبط  رسنوشت آن ها فقط 

است. پلخانف  و  گد  هايدمان،  رسنوشت 

علت اصيل ورشكستگي آنان اين بود كه" 

رشد  از  معني  شكل  يك  متاشاي"  محو 

جنبش كارگري و سوسياليزم شدند و يك 

كردند  فراموش  را  شكل  اين  بودن  جانبه 

به حكم  كه  تحول رسيعي  آن  ديدن  از  و 

ترسيدند  بود  شده  ناگزير  عيني  رشايط 

و بر تكرار حقايق ساده و از بر شده و در 

نظر اول يب چون و چرايئ نظري: سه از دو 

واقعيت  در  دادند...  ادامه  بيش تراست، 

جنبش  كهنه  شكل هاي  امرمتام 

مضمون هاي  از  سوسيالیستي 

جلو  در  لذا  و  شدند  مملو  نوين 

"منها"  كه  جديد  عالمت  اعداد 

عقالي  ويل  شد  پيدا  باشد، 

ارصار  متام  لجاج  با  كامكان  ما 

مي ورزند(  ارصار  )و  مي ورزند 

سازند  متقاعد  را  ديگران  و  خود 

"منهاي  از  سه"  منهاي  كه" 

مجموع  )لنین  است.«  بيش تر  دو" 

روي  چپ  جلد-  دریک  آثارومقاالت 
درکمونیزم- صفحه766( 

نيز  آواكيان  مورد  در  لنني  گفته 

صادق است. بجاي اين كه از رهربان 

دوم  انرتناسيونال  "ماركسيست" 

در  و  بگريد  مفيدي  درس هاي 

م-  خالق  و  علمي  تكامل  جهت 

ل- م به پيش حركت كند، يك گام 

از ايشان نيز جلو رفت كه يكرسه 

م- ل- م را بدور انداخت و با ارائه 

"مانيفیست" و"اساسنامه" آريس 

افزود  بورژوازي  به خوشحايل  پي 

از  پيش رفته تر  واقعا  انحراف  اين 

انرتناسيونال دوم  انحراف رهربان 

طرحهات  آن  جايئ  كه  از  است. 

آواكيان هنوز كامال جوان است و 

تازه پديد آمده است. لذا مي توان 

بيامري مزبور را درچنني رشايطي 

مائوئیست ها  همه  مساعي  با 

نهايت  با  بايد  و  منود  معالجه 

جديت دست بكار معالجه آن شد 

و نگذاشت كه از اين فراتر رفته و 

انقاليب  جنبش  در  را  درگمي  رس 

انرتناسيوناليستي  بيش تر از اين 

دامن زند.«

این موضوع زمانی تحریر یافته بود 

)مائوئیست(  که حزب کمونیست 

شکل  به  را  مبارزات  افغانستان 

درونی با حزب کمونیست انقالبی 

امریکا پیش می برد و فکر می کرد 
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که می توان از طریق مبارزه درونی 

آن را  و  گرفت  را  انحراف  این  جلو 

به  بیامری  این  اما  منود.  معالجه 

معالجه اش  که  بود  رسیده  حدی 

به  و  بود  گردیده  ممکن  غیر 

رویزیونیستی اش  مشی  زودی 

کمونیست  حزب  اسناد  در  هم 

حزب  اسناد  هم  و  امریکا  نقالبی 

ـ  )مارکسیست  ایران  کمونیست 

انعکاس  مائوئیست(  ـ  لنینیست 

یافت.

تائید  مهر  آواکیان  کنونی  بیانیه   

ثابت  و  زد  ما  حزب  موضع  بر 

انتها  به  مریضی  این  که  ساخت 

بورژوائی  رفرمیزم  به  و  رسیده 

تبدیل گردیده است. 

آواکیان  که  داد  نشان  بیانیه  این 

رفرمیزم  ورطه  به  کامالً  حزبش  و 

رسمایه داری  رشد  جهت  در 

امپریالیستی غلطیده است. 

آگست  اول  بیانیه  در  آواکیان 

ضد  بر  مشخص  بطور   2020

و  مائوئیزم  ـ  لنینیزم  ـ  مارکسیزم 

در کردار با حزب دموکرات امریکا 

امپریالیستی  رسمایه داری  یعنی 

کارگر  طبقه  تا  گردیده،  متحد 

انقالبی را در مسیر انحرافی سوق 

داده و آن را فاسد سازد.

می داند  بخوبی  این را  آواکیان 

منگه  در  بین املللی  روابط  که 

فاشیستی  دیکتاتوری  آهنین 

این  با  دارد.  قرار  امپریالیستی 

حال آواکیان با فاشیست خواندن 

ترامپ می خواهد تا طبقه کارگر را 

دچار توهم منوده و فریب دهد.

افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست  حزب 

در سال 2014 میالدی )1393 خورشیدی( 

بسوی  را  امپریالیستی  کشورهای  گرایش 

بیان منوده  و روشن  بطور رصیح  فاشیزم 

است.

فاشیستی  کنرتول  از  شکل  آن  یا  »این 

تحت  کشورهای  دایمی  معمول  قاعده 

نظام  که  جاهای  در  حتی  می باشد،  ستم 

پارملانی موجود است. در سال های اخیر 

درون  در  مدرن  فاشیزم  بسوی  گرایشی 

کرده  رشد  نیز  امپریالیستی  کشورهای 

مشخصات  به  مطابق  گرایش  این  است. 

کشور  هر  فرهنگ  و  واقعیت  تاریخی، 

تالش  گرایش  این  است.  گرفته  شکل 

متامیت  اشکال  دیگر  یک بار  که  می کند 

خواه، نژاد پرست، استخباراتی و پولیسی 

قرار  بر  را  بورژوازی  حاکمیت  دولتی 

دوم حزب  به کنگره  )گزارش سیاسی  مناید.« 

کمونیست)مائوئیست( افغانستان.(

آواکیان خوب بخاطر دارد که اشغال عراق 

و افغانستان توسط  اشغال گران امریکایی 

و متحدین شان صورت گرفت. این را نیز 

بخاطر دارد که هر دو جناح بر رس اشغال 

افغانستان و عراق نظر موافق داشتند. آیا 

آواکیان بخاطر ندارد که زمان لشکر کشی 

تجاوزگران  عراق  در  امریکا  امپریالیزم 

امریکایی و متحدین شان در شهر حلبچه 

منودند؟  استفاده  سفید  فاسفورس  از 

وحشیانه  عمل کرد  این  با  دموکرات  حزب 

اشغال گران چه عکس العملی انجام داد، 

نکرد؟   تائید  را  وحشیانه  عمل  این  مگر 

سیاست  اوباما  بوش،  آقای  از  بعد  مگر 

عمل کرد  که  ما  نظر  به  نکرد؟  دنبال  را  او 

امـــــــریکایی  امپریالیســـت  اشغال گران 

جنایت نا بخشودنی است که کم تر از جرم 

فاشیست های هیتلری نبوده و نیست، اما 

آواکیان  و  امپریالیستی  بورژوازی  نظر  از 

رویزیونیست این عمل نه تنها فاشیستی 

نیست، بل که حق مسلم بورژوازی 

امپریالیستی اســـت.

جنایاتی که در افغانستان از طرف 

متحدین  و  امریکایی  اشغال گران 

شان در طول بیست سال صورت 

فاشیستی  جنایات  ماوراء  گرفته 

که  است  سال  بیست  است. 

رگبار  زیر  افغانستان  و  عراق 

مسلسل تانک و توپ اشغال گران 

امپریالیست به رهربی امپریالیزم 

نفر  میلیون ها  دارد،  قرار  امریکا 

در اثر این جنایت کشته و زخمی 

کاشانه شان  و  خانه  و  گردیده 

میلیون ها  و  است  گردیده  ویران 

نفر آواره کشورهای بیگانه گردیده 

اند. مسبب اصلی این جنایات در 

عراق و افغانستان حزب دموکرات 

امریکا  جمهوری خواه  حزب  و 

در  فاشیستی  شکل  به  که  است 

این کشورها عمل منوده است.     

رهربان  که  آنست  گواه  تاریخ   

دموکرات  سوسیال  رویزیونیست 

طبقه  آرمان  به  چگونه  آملان    در 

از  بعد  ورزیدند.  خیانت  کارگر 

خیانت رهربان سوسیال دموکرات 

آملان بورژوازی کمیسیون تدارک 

"سوسیالیزاسیون"! تحت رهربی 

از  و  منود  تشکیل  کائوتسکی 

توانست  کمیسیون  این  طریق 

پیش قراول  از  را  کارگر  طبقه  که 

انقالبی آن جدا سازد و در صفوف 

کارگری  نهضت  و  کارگر  طبقه 

شکاف ایجاد مناید. 

احزابی  رسمایه داری  جوامع  در 

حزب  کارگران،  حزب  بنام های 

سـوســــیالیســــت و ســــوسیال 

دموکرات و امروز حزب کمونیست 



     شعله جاوید                                                                                   شماره )2(                                                                                                        دوره پنجم                                                         10    جوزای 1400   ) 31   می 2021 (

صفحۀ  25

انقالبی امریکا و حزب کمونیست 

لنینیست  ـ  )مارکسیست  ایران 

که  دارد  وجود  مائوئیست(  ـ 

سیاست آن ها در خدمت بورژوازی 

احزاب هیچ گاه حارض  این  است. 

آزمندانه  منافع  از  که  نیستند 

آشکار  بطور  رسمایه داری  جامعه 

کار  این  اگر  زیرا  منایند،  دفاع 

زحمت کش  توده های  بکنند  را 

را  حقیقی شان  چهره  زودی  به 

همین  به  می منایند.  مشاهده 

مقاصد  تا  می منایند  تالش  علت 

واقعی خود را پنهان منایند و ادعا 

کارگر،  طبقه  منافع  از  که  کنند 

توده ها، آزادی و دموکراسی دفاع 

احزاب  این  بورژوازی  می کنند. 

نشان دهد  تا  می آورد  بوجود  این  برای  را 

که بین احزاب بورژوازی اختالفات عمیق 

این طریق طبقه  به  و  دارد  و جدی وجود 

کارگر و توده ها را از مسیر درست مبارزه 

طبقاتی منحرف سازد. 

را  وظیفه  این  امروز  امریکا  در  بورژوازی 

شخص  و  امریکا  انقالبی  حزب  توسط 

طریق  بدین  و  می دهد،  انجام  آواکیان 

حزب  میان  دهد  نشان  که  می خواهد 

اختالف  دموکرات  حزب  و  جمهوری خواه 

جدی وجود دارد. در حالی که هر دو حزب 

نوکر رسمایه داری امپریالیستی است. در 

دوحزب  این  سیاسی  زندگی  دوران  طول 

را  اکرثیت  رای  نتوانسته  یکی  گاه  هر 

بدست آورد دیگری جایش را گرفته است.

احزاب  کشورها  از  بسیاری  در 

که  دارد  وجود  پرولرتی  غیر 

علیه  مشخص  رشایط  تحت 

به  امپریالیستی  سیاست های 

مبارزه بر می خیزند، و تالش برای 

می کنند،  مردم  زندگی  بهبودی 

چون از رهربی پرولرتی برخوردار 

اهداف  به  منی توانند  نیستند 

خود نایل آیند.

فقط حزب کمونیست )مارکسیست 

ـ لنینیست ـ مائوئیست( است که 

رهایی  برای  آخر  تا  و  استوارانه 

طبقه کارگر از قید هر گونه ستم 

مبارزه می مناید.  

اوضـــاع کـنونی  و وظایـف مــا : 
و  وارسا  بلوک  فروپاشی  از  بعد 

سوسیال  شوروی  شدن  متالشی 

امپریالیست های  امپریالیستی، 

"نظم  و متحدین شان  امریکایی  

را  امپریالیستی  جهانی"  نوین 

جشن  کمونیزم"  "مرگ  نام  زیر 

گرفتند. و امپریالیزم امریکا برای 

جهانی اش  رسکردگی  تحمیل 

جهان  قدرت  ابر  یگانه  بعنوان 

هم راه متحدین شان در ناتو برای 

جـــهانی"  نوین  "نظــــم  برقراری 

امپریالیســـــتی، جـــــــــنگ های 

اشــــغال گرانه  و  تجـــــــــاوزگرانه 

اندازی  راه  امپریالیستی شان  را 

منودند.

بنابــــــرین امـــــپریالیســـت های 

امریکایی و متحدین اروپایی شان 

نظامی  پیامن  فروپاشی  از  بعد 

شوروی  شدن  متالشی  و  وارسا 

تنها  نه  امپریالیستی  سوسیال 

بل که  را حفظ منودند،  ناتو  نظامی  پیامن 

برای گسرتش آن بطرف رشق اروپا و حتی 

قفقاز کوشیدند و تا هنوز به این کوشش 

کشورهای  آن ها  دهند.  می  ادامه  خود 

مانند  را  سابق  "شوروی"  از  شده  تجزیه 

قزاقستان و اوکراین را که دارای تجهیزات 

اتومی  سالح  خلع  بودند  اتومی  نظامی 

را  شان  اتومی  سالح های  متامی  و  کردند 

از میان بردند.

جنگ های تجاوزگرانه و اشغال گرانه شان 

در عراق و افغانستان و اشغال  هر دو کشور 

خاور  وسیع  مناطق  کنرتول  منظور  به 

کشور  بخصوص  و  میانه  آسیای  و  میانه 

امپریالیستی روسیه و سوسیال امپریالیزم 

منظور  همین  به  و  گرفت.  صورت  چین 

مداخالت گسرتده نظامی در لیبیا، سوریه 

کوریای  و  ایران  پیهم  تهدیدات  و  یمن  و 

و  گرفت،  صورت  وسیعی  بصورت  شاملی 

مداخالت نظامی امپریالیست های اروپایی 

متحدین امپریالیزم امریکا نیز در 

چندین کشور افریقایی ادامه پیدا 

منود.

تجاوزکارانه  نظامی  اسرتاتِژی  کل 

امپریالیست های  اشغالگرانۀ  و 

عبارت  متحدین شان  و  امریکایی 

کشورهای  تبدیل  از  است 

به  مطیع"  "غیر  سلطۀ  تحت 

بفرمان  گوش  و  مطیع  کشورهای 

امپریالیست ها.

برای  امپریالیســت  اشـــغالگران 

تحت  کشورهای  ساخنت  مطیع 

مختلفی  عملی  شیوه های  سلطه 

را برای تطبیق اسرتاتژی سیاسی 

اشغال گرانۀ شان  و  تجاوزکارنه 

است  عبارت  که  می برند  بکار 

تطمیع،  و  تحبیب  و  تخویف  از: 

تحریامت  ســیاســـی،  فشارهای 
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اقتصادی، "انقالب های نارنجی"، 

مداخالت  و  ســـــرکوب گـــــری ها 

نظامی، دامن زدن به تجزیه طلبی 

و دست زدن آشکار به جنگ های 

تجاوزکارانه و اشغال گرانه.

قوای  شدن  بیرون  از  بعد 

امپریالیستی  سوسیال  اشغال گر 

دیگر  یک بار  افغانستان،  از 

نیمه  حـــــــــالت  افغانســـــتان 

که  گرفت  بخود  را  مستعمراتی 

دوام  سال  سیزده  تقریباً  مدت 

 13 این  انتهای  تا  ابتدا  از  منود. 

ارتجاعی  جنگ های  در  سال 

شامل  که  گردید  سپری  داخلی 

جنگ رژیم دست نشاندۀ نجیب 

جهادی،  ارتجاعی  نیروهای  با 

خامنانسوز  و  ارتجاعی  جنگ 

و  جهادی  نیروهای  میان  داخلی 

و خامنانسوز  ارتجاعی  جنگ های 

میان جهادی ها و طالبان بود.    

مزدور  رژیم  فروپاشی  از  بعد 

آمیز  مساملت  انتقال  و  نجیب 

تشکیل  و  جهادی  احزاب  به 

اسالمی  جمهوری  دولت  اولین 

افغانستان،  در  جهادی ها  توسط 

این  ایجاد  از  امریکا  امپریالیزم 

این  زیرا  نبود،  خوشنود  دولت 

امریکا  ایاالت  میل  مطابق  دولت 

ایجاد  با  بل که  نگردید،  ایجاد 

دولت ائتالفی با خلقی پرچمی ها 

متایالت روسی جمهوری اسالمی 

بود.  غربی  متایالت  از  بیش تر 

تا  بود  فکر  این  به  امریکا  دولت 

طریق  هر  از  را  دلخواهش  رژیم 

ممکنه در افغانستان ایجاد مناید.

بریداس  رشکت  که  زمانی 

گاز  لین  پاپ  خواست  ارجنتاینی 

ترکمنستان را از طریق افغانستان 

و  انتقال دهد  به هند  پاکستان  و 

موافقت هر دو دولت را برای این کارگرفت، 

به  امریکایی  یونیکال  رشکت  اثنا  این  در 

این  برخاست.  بریداس  رشکت  با  رقابت 

رسیع تر  را  ربانی  رژیم  رسنگونی  رقابت 

شده  بکار  دست  امریکایی ها  ساخت. 

دینی  مدارس  حجره های  از  را  طالبان  و 

معرکه  زار  کار  وارد  و  کشیدند  بیرون 

رژیم  طریق  این  از  و  منوده  افغانستان 

ربانی را سقوط دادند و طالبان را بر اریکه 

قدرت رساندند. 

بقدرت رسیدن طالبان جنگ های  از  بعد 

و  طالبان  میان  خامنان سوز  ارتجاعی 

آخرین  در  یافت.  ادامه  نیز  جهادی ها 

مـراحـل این جـنگ های ارتجـاعی داخـلی، 

متحدین  و  امـریکایـی  امپریالیسـت هـای 

طالبان  علیه  را  جهادی ها  جناح  شان، 

حامیت منودند و با بهانه قرار دادن حادثۀ 

تهاجم  مورد  را  افغانستان  سپتامرب،   11

قرار دادند و بعد از قتل هزاران نفر و به جا 

افغانستان  بی شامر  ویرانی های  گذاشنت 

را اشغال منودند. 

با  شان  متحدین  و  امریکایی  اشغال گران 

تروریزم"،  علیه  "مبارزه  کذایی  شعارهای 

" دموکراسی" و " آزادی زنان" افغانستان 

را اشغال منودند. نقش عمده را در اشغال 

ائتالف  اصطالح  به  نیروهای  افغانستان، 

عهده  بر  تروریستی  ضد  املللی  بین 

توسط  افغانستان  اشغال  از  بعد  داشت. 

رهربی  به  اشغال گر  امپریالیست های 

امپریالیزم اشغال گر امریکا " نیروهای بین 

دیگری  بخش  که   " امنیت  تامین  املللی 

را  امپریالیستی  اشغال گر  نیروهای  از 

تشکیل می دهد وارد افغانستان گردیدند. 

در  افغانستان  در  نیروها  این  موجودیت 

قانونی  جواز  از  مضحکی  منایش  حقیقت 

نام  زیر  امپریالیست  اشغال گران  تجاوز 

فریبنده " سازمان ملل متحد " است که 

نقش عمدۀ برای دوام حالت مستعمراتی 

رژیم  عمومی  فروپاشی  از  جلوگیری  و 

دست نشانده را بر عهده دارد. فرماندهی 

در  امنیت  تامین  باصطالح  نیروهای  این 

افغانستان به نیروهای نظامی ناتو 

سپرده شده است. 

اشغال گرانۀ  و  تجاوزکارانه  جنگ 

که  افغانستان  در  امپریالیستی 

استقالل کشور و آزادی مردمان آن 

را پامال منود، منونۀ بارزی از این 

اسرتاتیژی سیاسی شان محسوب 

از  روشنی  نشانۀ  که  می گردد 

امپریالیست های  دشمنی خونین 

امپریالیزم  رهربی  به  اشغال گر 

و  ها  خلق  علیه  امریکا  اشغال گر 

بوده  افغانستان  ستم  تحت  ملل 

است.

اشغال گران  این که  از  بعد 

امپریالیست به رهربی امپریالیزم 

را  افغانستان  امریکا  اشغال گر 

روحیه  طالبان  منودند،  اشغال 

داده  دست  از  را  خویش  جنگی 

منی توان  که  بودند  معتقد  و 

و  امپریالیست  اشغال گران  علیه 

ایستاد،  شان  مدرن  سالح های 

و  امریکایی  اشغال گران  به  بناًء 

شاه شجاع سوم)حامد کرزی( در 

طرف  از  که  دادند  صلح  خواست 

دولت امریکا رد گردید.

در  مرتبه  سه  حداقل  طالبان 

کرزی  حامد  به  را  صلح  خواست 

آن ها  از  و  دادند  امریکایی ها  و 

خواهان عفو گردیدند، اما از طرف 

دولت بوش رد گردید.

میالدی)1380   2001 سال  در 

رهربان  از  تعدادی  خورشیدی( 

عبدالغنی  مال  بشمول  طالبان 

هرگاه  که  منودند  اعالم  برادر 

عفو  را  آن ها  کرزی  حامد  دولت 

مصئونیت  برای شان  و  مناید 

تا  حارضند  آن ها  بدهد  قضایی 

رژیم کرزی را برسمیت بشناسند. 
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گر چه حامد کرزی این کار را منود و آن ها را مورد عفو 

قرار داد و از آن ها خواست تا به خانه های شان برگردند 

و به ایشان وعده سپرد که از طرف دولت هیچ مشکلی 

برای شان ایجاد منی گردد، همین که طالبان به خانه های 

شان بر گشتند، نیروهای اشغال گر امریکایی روی شان 

حمله منودند، تعدادی از طالبان کشته و تعدادی اسیر 

به  موفق  برادر  عبدلغنی  مال  بشمول  تعدادی  و  گردید 

فرار شدند.

مال  و  طالبان  رهرب  عمر  محمد  مال  بار  آخرین  برای 

به  زاده  آخند  ابراهیم  حاجی  طریق  از  برادر  عبدالغنی 

نامه خود  نامه تسلیم منودند. مال عمر در  حامد کرزی 

از کرزی می خواهد که به ایشان اجازه دهد که به عنوان 

از  یک حزب سیاسی در دولت رشکت منایند و بخشی 

آینده افغانستان باشند. طبق گفته دکرت عمر صدر این 

در خواست از طرف دفرت ساحه ای CIA در کابل و قندهار 

قندهار  و  کابل  در    CIA ساحه ای  دفرت  گردید،  تائید 

خواهان رشکت سیاسی طالبان در رژیم کرزی شدند، اما 

این در خواست از طرف دفرت مرکزی CIA و دیک چینی 

معاون وقت ریاست جمهوری امریکا رد گردید.

مالعمر در آخرین روزهای موجودیت امارت اسـالمی اش 

با حامد کرزی در قندهار دیدار منود، او به کرزی گفت:  

» خوب است که خارجی ها افغانستان را آباد منایند. ما 

به دو رشط از افغانستان می رویم: یکی این که حکومت 

جدید پابند به رشیعت باشد و دیگر این که زندانی های 

آن ها رها گردند.« 

در حقیقت مالعمر در آن زمان پذیرفته بود که افغانستان 

دیگر جایی برای او و طالبان نیست، بل که به اشغال گران 

امپریالیست و رژیم دست نشانده حامد کـرزی تعلق دارد.  

گرچه مالعمر حین بیرون شدن از افغانستان تالش منود 

و  مناطق کوهستانی  در  ماندن  »باقی  برای  را  تا طالبان 

به  موفق  اما  مناید،  سازماندهی  و  ترغیب  جهاد«  ادامۀ 

این کار نشد، زیرا لشکر شکست خورده شان کامالً  بی 

روحیه گردیده بود، زمانی که مالعمر متوجه شد که نه 

اشغال گران امپریالیست آن ها را می پذیرند و نه پیروانش 

حارضند که جنگ شان را از کوهستان ها رشوع کنند، او 

پس از مذاکرات با حامد کرزی و ترک افغانستان مخفی 

شد. 

قبال  امریکایی در  اشغال گران  ناپذیر  خط مشی آشتی 

طالبان باعث گردید تا طالبان خود را برای مقاومت علیه 

آماده  دست نشانده  رژیم  و  امپریالیست  اشغال گران 

سازند.

اشغا ل گران  علیه  طالبان  مقاومت  برای جنگ  دو عامل 

امپریالیست و رِژیم دست نشانده نقش اساسی دارد:

جناح  دیگر  بعبارت  یا  مذهبی  رادیکال  جناح  ـ   1

اشغال گران  علیه  جنگ  خواهان  طالبان  استشهادی 

امپریالیست و رژیم دست نشانده بودند.

از طرف دولت  برای مصالحه  ـ رد در خواست طالبان   2

بوش. 

بوش  دولت  طرف  از  طالبان  مصالحه  خواست  در  رد 

علیه  مقاومت  و  طالبان  دوباره  برای تشکل  نقش عمده 

اشغال گران امپریالیست بازی منود.

علت اصلی رد در خواست صلح و مصالحه طالبان از طرف 

از فروپاشی سوسیال  دولت بوش این بود که آن ها بعد 

امپریالیزم "شوروی" حکومت صد ساله بالمنازعه خود 

را در جهان اعالم منودند. امپریالیزم امریکا متیقین بود 

که می توانند تا صد سال باداری خود را در جهان تحمیل 

که  نداشت  توقع  هیچ  که  بود  دلیل  همین  به  منایند، 

که  بود  و مطمنئ  بلند منایند  بتوانند رس  دیگر  طالبان 

هیچ کشوری نه آن ها را کمک می کند و نه هم می تواند 

اما اوضاع و رشایط جهانی طبق  به آن ها کمک منایند. 

و دولت صد ساله شان دو  نرفت  و مرادشان پیش  میل 

دهه هم طول نکشید.   

و 2009 میالدی بحران های شدید  در سال های 2008 

اقتصادی در ایاالت متحده امریکا و اتحادیه اروپا رومنا 

گردید. گرچه اسرتاتیژی نظامی امپریالیست ها با مواجه 

از  اما  است،  نکرده  تغییر  اساس  از  بحران  این  با  شدن 

است.  گردیده  تغییرات  دچار  حدودی  تا  شکلی  لحاظ 

این تغییرات گویای آنست که اشغال گران امپریالیست 

اشغال  و  زیاد  نظامی  نیروی  از  استفاده  خواهان  دیگر 

نظامی دراز مدت مثل اشغال نظامی افغانستان و عراق 

نیروهای  طریق  از  که  آنند  خواهان  بل که  نیستند، 

نظامی ویژه وکم تر و اشغال نظامی کوتاه مدت و تحمیل 
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قراردادهای امنیتی اشغال گرانه شان در پوشش رژیم های 

دست نشانده، کشورها را تحت اشغال خویش نگه دارند.

شان  متحدین  و  امریکایی  اشغال گر  امپریالیست های 

تالش می ورزند که با همین تغییر در اسرتاتیژی نظامی 

افغانستان  و بخصوص  اوضاع کشورهای مستعمره  شان 

شکل  خورشیدی)2021میالدی(   1400 سال  از  بعد  را 

دهند.   

رسکردگی  تحمیل  برای  امریکایی  امپریالیست های 

قدرت  ابر  یگانه  عنوان  به  تا  منودند  تالش  اش  جهانی 

امپریالیستی اوضاع سیاسی، نظامی و اقتصادی جهان 

روی  منایند.  شکل دهی  خود  میل  و  خواست  طبق  را 

اشغال گری  و  تجاوز  به  دست  که  بود  ملحوظات  این 

را  دست نشانده  رژیم های  دلخواهشان  حسب  تا  زده 

دست نشانده  رژیم های  شکل دهی  منایند.  شکل دهی 

بر  در  را  جنگ  سال  بیست  مدت  که  افغانستان  مانند 

گرفت به رضر امپریالیزم امریکا متام شد. جنگ بیست 

ساله در افغانستان که طوالنی ترین جنگ ایاالت متحده 

امریکا را در بر گرفته است در حقیقت به معنی شکست 

امپریالیزم امریکا از لحاظ نظامی در جنگ اشغال گرانه 

شان در افغانستان است. از یک طرف چون عمر استعامر 

کهن به پایان رسیده و احیای رسمی آن در جهان ممکن 

نیست، بنا بر همین دلیل است که امپریالیزم امریکا با 

آن که عمالً به تجاوز، اشغال گری و مستعمره سازی در 

است،  پرداخته  جهان  مناطق  سایر  و  عراق  افغانستان، 

چون  نیست.  معرتف  سازی  مستعمره  این  به  رسامً  اما 

رسامً به اشغال گری اعرتاف منی کند، بناًء منی تو اند که 

از متام قوه قهر به رسکوب مقاومت ضد اشغال بپردازد. 

امریکا  متحده  ایاالت  ترامپ  بقول  بنا  دیگر  طرف  از  و 

منی تواند سال های طوالنی  این جنگ را ادامه دهد. لذا 

ایاالت متحده امریکا ناچار شد تا راه سازش و تبانی را با 

حریف سیاسی و نظامی اش در پیش بگیرد.

حینی که طالبان به سوسیال امپریالیزم چین و امپریالیزم 

روسیه نزدیک گردید، امپریالیزم اشغال گر امریکا سعی 

منود که از طریق "پروسه صلح" رژیم پوشالی، طالبان 

را به طرف رژیم پوشالی بکشاند و آن ها در چهار چوب 

بخش  نتیجه  پروسه  این  اما  دهد.  سوق  سیاسی  واحد 

نظامی  استفاده  آن  از  بار  هر  طالبان  و  نبود  شان  برای 

منوده و رضباتی سنگینی بر رژیم پوشالی وارد منودند. 

و  چین  امپریالیزم  سوسیال  با  طالبان  روابط  که  زمانی 

امپریالیزم روسیه بیش تر گردید و این روابط مستحکم تر 

به رساغ طالبان  ناچاراً  امریکا  امپریالیزم اشغال گر  شد، 

رفت تا با آن ها به مذاکرات صلح بپردازند.   

امریکایی  اشغال گران  و  طالبان  بین  مذاکرات  زمانی که 

خیر  از  که  شد  مجبور  امریکا  امپریالیزم  گردید،  رشوع 

شعار  که  افغان ها«  مالکیت  و  رهربی  به  صلح  پروسه   «

و  بگذرد  بود،  دست نشانده  رژیم  سالۀ  چند  زبان  ورد 

حتی اطالع رسانی » مذاکرات صلح « میان امریکایی ها 

گزارشات  به  محدود  فقط  پوشالی  رژیم  به  طالبان  و 

آن هم  و  خلیل زاد،  زملی  غیرمستقیم  کتبی  و  شفاهی 

بصورت محدود به ارشف غنی و عبدالله، گردید. 

 1397 سنبله  میالدی)   2018 سال  در  که  این  از  بعد 

خورشیدی( زملی خلیل زاد به حیث مناینده ویژه ایاالت 

گردید،  تعیین  افغانستان  صلح  برای  امریکا  متحده 

» مصالحه«  از خیر شعار سیاسی  امریکایی  اشغال گران 

و »روند صلح به رهربی و مالکیت افغان ها« گذشتند  و 

االفغانی«  بین  »گفتگوهای  و  سیاسی«  »حل  شعارهای 

بدین صورت  الذکر منودند،  را جای گزین دو شعار فوق 

اشغال گران امپریالیست امریکایی رژیم مزدور و طالبان 

را در یک ردیف قرار داد.

»مذاکرات صلح « میان امریکایی ها و طالبان 18 ماه را در 

بر گرفت تا این که »توافق نامه صلح « میان شان به امضاء 

اشغال گران  میان  صلح«  »توافق نامه  امضای  با  رسید. 

تبانی  و  سازش  روند  طالبان  و  امریکایی  امپریالیست 

میان آن ها تکمیل گردید، جای تقابل ـ تبانی میان شان 

امضاء  با  دیگر  بعبارت  یا  گردید.  برقرار  تقابل  ـ  تبانی 

امریکایی تسلیم  به اشغال گران  « طالبان  »توافق نامه... 

گردیدند.

امریکایی  اشغال گران  از  امتیاز  چند  گرفنت  با  طالبان 

شبکه های  نیرومند  حضور  و  امنیتی«  »توافق نامه 

استخباراتی شان را در افغانستان به رسمیت شناختند 

امریکایی تسلیم  به اشغال گران  این طریق طالبان  به  و 

شدند و میان شان یک صلح امپریالیستی ـ ارتجاعی بر 

قرار گردید.

زمان  هامن  افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست  حزب 

ارتجاعی  ـ  امپریالیستی  صلح  یک  بعنوان  را  صلح  این 
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که مبتنی بر منافع علیای کشور 

حزب  نرشاتی  ارگان  در  نیست 

منود  منعکس  جاوید(  )شعله 

صلحی  چنین  که  داد  نشان  و 

بعنوان یک صلح  هرگز منی تواند 

امپریالیستیـ  ارتجاعی در رسارس 

کشور بر قرار شود و ذاتاً عامل و 

و  امپریالیستی  جنگ های  حامل 

ارتجاعی دیگری در حال حارض و 

در آینده خواهد بود.  

صلح"  "توافق نامه  امضای  از  بعد 

و  امریکایی  اشغال گران  میان 

قرار شد که در 20 حوت  طالبان 

5000زندانی  خورشیدی   1398

طالب از زندان رژیم دست نشانده 

و 1000 زندانی رژیم دست نشانده 

از زندان طالبان رها شوند و در 29 

حوت 1398 خورشیدی مذاکرات 

بین طالبان و رژیم پوشالی رشوع 

ماه  مذاکرات شش  این  اما  گردد، 

به تعویق افتاد و بعد از شش ماه 

خورشیدی   1399 میزان   22 در 

این مذاکرات رشوع گردید.

بر  الذکر  فوق  مسایل  به  توجه  با 

میان  تبانی  و  سازش  روند  قراری 

چه  هر  طالبان  و  پوشالی  رژیم 

باشد جز حفظ حالت مستعمراتی 

استقالل  عدم  و  استخباراتی  ـ 

دیگری  چیز  کشور  حقیقی 

حالتی  چنین  در  بود.  نخواهد 

"رژیم اسالمی جدید" هر شکل و 

شامیلی که بخود بگیرد باز هم از 

لحاظ نظامی، سیاسی و اقتصادی 

زیر سیطرۀ اشغال گران امریکایی 

رژیم  یک  و  داشت  خواهد  قرار 

دست نشانده خواهد بود.   

»صلح«  نام  زیر  امروز  که  آن چه   

پوشالی  رژیم  بین  افغانستان  در 

می شود،  برده  پیش  طالبان  و 

توده های  علیای  منافع  مبنای  بر  صلحی 

کشور  استقالل  و  افغانستان  زحمت کش 

انقالب  اساسی  مسایل  لذا  بود.  نخواهد 

می ماند.  باقی  الینحل  افغانستان  در 

تضاد  در  جایی  به  جا  صورتی  چنین  در 

عمده به وجود می آید. بناًء روی کردهای 

اوضاع  این  روی  آینده  در  ما  مبارزاتی 

جدید پیش خواهد رفت. 

مورد  در  که  ویژه ای  مشخص  نکتۀ 

امریکا  متحدۀ  ایاالت  برای  افغانستان 

وجود دارد این است که طالبان هم نیروی 

دست پرورده دیروزی شان است. در واقع 

تا  است  گردیده  باعث  ویژه گی  همین 

دولت ایاالت متحدۀ امریکا در صدد برآید 

که متامی نیروهای مذکور را در یک رژیم 

گردهم  اسالمی  توافق  پسا  دست نشاندۀ 

در  دیگری  گونۀ  به  بار  این  و  مناید  جمع 

در  اش  امپریالیستی  منافع  تأمین  پی 

افغانستان برآید.

با  دست نشانده  رژیم  آمدن  کنار  گرچه 

با  طالبان  آمدن  کنار  از  مشکل تر  طالبان 

ایاالت  زیرا  می رسد،  نظر  به  امریکایی ها 

صلح«  »موافقت نامه  در  امریکا  متحده 

امریکا  خارجه  وزارت  زبان  از  طالبان  با 

صحبت می کند و »اعالمیه مشرتک« میان 

رصیح  بیان  امریکای ها  و  پوشالی  رژیم 

ایاالت  استخبارات  و  دفاع  وزارت  زبان 

جدی  نظر  اختالف  است.  امریکا  متحده 

در  دست نشانده  رژیم  و  طالبان  میان 

ریشه  واقع  در  االفغانی«  بین  »مذاکرات 

اشغال گران  سیاسی  آلیزم  دو  همین  در 

علت  همین  به  است.  نهفته  امریکایی 

را  صلح«  »توافق نامه  طالبان  که  است 

و  می دهند  قرار  خویش  مذاکرات  مبنای 

مشرتک«  »اعالمیه  نشانده  دست  رژیم 

میان افغانستان و امریکا را. این وضعیت 

رژیم  و  طالبان  میان  صلح«  »پروسه 

منوده  دچار  مشکل  به  را  دست نشانده 

به  پروسه  این  که  است  ممکن  و  است 

صلح منتهی نگردد و شکست بخورد. در 

اشغال گران  زیان  به  صورت  این 

به  شد.  خواهد  متام  امریکایی 

امریکایی  اشغال گران  صورت  هر 

نحوی  هر  به  که  می ورزند  تالش 

و  رود  پیش  پروسه  این  شده  که 

صلح  زیرا  گردد.  منتهی  صلح  به 

میان طالبان و رژیم دست نشانده  

به نفع امپریالیزم اشغال گر امریکا 

است.

رس سختی طالبان در »مذاکرات   

دست نشانده  رژیم  که  صلح« 

به  مرشوع  رژیم  یک  بعنوان  را 

است  این  شناسند  منی  رسمیت 

که رژیم مذکور توسط اشغا ل گران 

مردم  بر  »ناتو«  و  امریکایی 

افغانستان تحمیل گردیده است. 

این  درستی  به  منی توانیم  ما 

گفته شکی داشته باشیم. طالبان 

باید این رس سختی را حداقل در 

»توافق نامه صلح« نشان می دادند 

و مذاکرات بین االفغانی را در این 

منی گرفتند  نظر  در  توافق نامه 

مرحله ای  دو  را  مذاکرات  و 

منی ساختند. یا بعبارت دیگر این 

دو از هم دیگر جدا نیستند و هر 

دو در پیوند یک دیگر قرار دارند، 

جدا  هم  از  را  دو  این  طالبان  اما 

منودند و مذاکرات را دو مرحله ای 

مناسبت  همین  به  ساختند. 

استخبارات  و  نظامیان  که  است 

بر رژیم پوشالی  امریکایی، حمله 

را  آن  علیه  جنگ  ادامۀ  و  کنونی 

ایاالت  امنیت  بر  »حمله  تنها  نه 

می دانند  آن«  متحدین  و  متحده 

موافقت نامۀ صلح«  »نقض  را  آن  و 

به حساب می آورند، بل که مهم تر 

مورد  درین  شان  مواضع  آن  از 

رژیم  با  مشرتک«  »اعالمیۀ  طبق 

نه  و  می شود  تنظیم  پوشالی 

چنان چه  »موافقت نامه«.  طبق 

توافق نامه  از  بعد  جنگ های  در 

نظامیان و استخبارات اشغال گران 
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پوشالی  رژیم  طرف  امریکایی 

مواضع  مرتبه  چند  و  ایستادند 

طالبان را مبباران منودند.

مبارزه  همیشه  گذشته  در  ما 

اشغال گران  علیه  مقاومت  و 

امپریالیست و رژیم دست نشاندۀ 

عنوان  به  توأم  صورت  به  را  شان 

نظر  در  مبارزاتی  عمدۀ  وظیفۀ 

گرفته ایم و مبارزه و مقاومت علیه 

آن ها را از هم دیگر جدا نکرده ایم 

از  را  این دو  نیز  و در حال حارض 

خط  و  منی دانیم   جدا  هم دیگر 

فاصلی مثل دیوار چین میان شان 

منی کشیم.

»توافق نامه  طالبان  که  این      

یک  را  امریکایی ها  با  صلح« 

به  شان  برای  تاریخی  دست آورد 

و  غلط  کامالً  می آورند،  حساب 

که  است  ممکن  است.   نادرست 

میان  صلح«  »توافق نامه  امضاء  با 

طالبان و رژیم دست نشانده قوای 

کشور  از  ناتو  و  امریکا  اشغال گر 

توافق نامه   « اما  شوند،  بیرون 

امنیتی« میان رژیم دست نشانده 

هم چنان  امریکایی  اشغال گران  و 

طریق  همین  به  و  مانده  جا  بر  پا 

استخباراتی  نیرومند  شبکه های 

مستقر  افغانستان  در  نیز  شان 

باقی می ماند، این توافق طالبان با 

معنا  بدین  امریکایی  اشغال گران 

تحت  بار  این  طالبان  که  است 

عنوان »دفاع از رژیم« کامالً حالت 

مستعمراتی کشور را حفظ منوده 

اشغال گرانۀ  تحمیلی  جنگ  و 

مردمان  و  کشور  بر  امپریالیستی 

کشور با متام تلفات و صدمات خود 

ادامه می یابد. در حالی  هم چنان 

که تقلیل و بیرون منودن نیروهای 

افغانستان  از  امریکایی  اشغال گر 

در واقع یکی از فیصله های نظامی 

بوده  امریکا  متحدۀ  ایاالت  دولت  قبلی 

است و حتی در صورتی که »موافقت نامه« 

منی رسید،  هم  امضا  به  طرف  دو  میان 

از  اشغال گر  نیروهای  تقلیل  می توانست 

دلخواه  حسب  و  رشوع  گردد  افغانستان 

اشغال گران امریکایی به پایان برسد. 

از  پس  حتی  که  است  این  امکان  یک 

از  ناتو  و  امریکایی  اشغال گر  قوای  خروج 

توافق  پسا  رژیم  یک  ایجاد  و  افغانستان 

جنگ های استخباراتی، توأم با مداخالت 

اشغال گر  امپریالیست های  پنهان  و  پیدا 

و کشورهای منطقه هم چنان ادامه یابد و 

سال ها دوام کند. بنابرین در هر حالتی از 

حاالت احتاملی آینده باز هم از ختم کامل 

کشور  در  صلح  کامل  برقراری  و  جنگ 

خربی نخواهد بود.

اشغال گران امریکایی و متحدین ناتو شان 

بخوبی درک منوده اند که از یک سو امکان 

میدان های  در  طالبان  کامل  شکست 

سوی  از  و  نیست  میرس  و  ممکن  جنگ 

رشایط  در  پوشالی  رژیم  ظرفیت  دیگر 

همین  به  است،  رسیده  انتها  به  کنونی 

علت اشغال گران تالش می ورزند که بافت 

کنونی رژیم دست نشانده را در افغانستان 

به هم بزنند و طالبان را در قدرت سیاسی 

غالب  غیر  یا  و  غالب  جناح  بعنوان  چه 

نیز  دست نشانده  رژیم  سازند،  رشیک 

و  چوب  چهار  در  که  می دانند  بخوبی 

فقط  دست نشانده  رژیم  کنونی  ظرفیت 

همین شانس را در اختیار دارند.

رژیم  درون  اختالفات  و  جنجال ها 

بیان گر  کنونی  رشایط  در  دست نشانده 

تا  دست نشانده  رژیم  وضعیت  که  آنست 

حدی زیادی شبیه به وضعیت اخیر رژیم 

و در چنین رشایطی  است.  نجیب  مزدور 

آخرین  تا  دارند  تالش  ملی  خائنین  متام 

مالی  و  استفاده سیاسی  حد ممکن سوء 

که  اند  فکر  این  به  زیرا همه  آورند،  بعمل 

ممکن است دیگر چنین چانسی 

نصیب شان نگردد. 

ستم دیده  توده هـــــای  امـــــــروز 

ســــــــــتم گری  از  افغانســــــتان 

به  پوشالی  رژیم  و  اشغال گران 

ستوه آمده و عمل کرد طالبان نیز 

گاه  هر  نیست.  شان  قبول  مورد 

به  مائوئیست ها  توسط  بدیلی 

جای جنگ ارتجاعی طالبان ایجاد 

زحمت کش  توده های  یقیناً  شود 

افغانستان آن مقاومت را مقاومت 

خود دانسته و به طور همگانی از 

آن حامیت خواهند منود.

فراموش  نباید  نیز  را  نکته  این 

منود که اشغال گران امپریالیست 

سخت  نشانده  دست  رژیم  و 

مقاومت همه  تا جلو  دارند  تالش 

جانبه ملی مردمی و انقالبی را به 

هر شکلی که می شود، بگیرند و 

جنگ کنونی میان طالبان و رژیم 

بکشانند.  به صلح  نیز  را  پوشالی 

و  اشغال گران  دیگر  عبارت  به  یا 

نشانده سخت تالش  رژیم دست 

دارند تا تسلیم طلبی را جای گزین 

را  کامل  انقیاد  و  منوده  مقاومت 

تحکیم منایند.

که  است  چیزی  هامن  این 

رژیم  امپریالیست،  اشغال گران 

میهن  متامی  و  نشانده  دست 

کرسی  به  جهت  در  فروشان 

ولی  می ورزند،  تالش  آن  نشاندن 

انقالبی  نیروهای  و  مائوئیست ها 

انقیاد  با  حقیقی  دموکرات  ملی  ـ 

کشور مخالف اند و تالش می ورزند 

پیش برد  و  برپایی  طریق  از  که 

و  مردمی  ملی  مقاومت  جنگ 

خامته  کشور  انقیاد  به  انقالبی 

داده و انقالب دموکراتیک نوین را 

با بیرون راندن قهری اشغال گران 
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دست نشانده  رژیم  رسنگونی  و 

توده های  و  رسانند،  پیروزی  به 

رنج کشیده که از اشغال بیزارند و 

میان اشغال گران، رژیم پوشالی و 

توهم  در  و  اند  نوسان  در  طالبان 

زندگی را سپری می کنند، آموزش 

انقالبی داده و آن ها را از این توهم 

بیرون منایند.

هر گاه اوضاع کنونی را به صورت 

و  تحلیل  آن  علمی  و  دقیق 

شود  می  مشاهده  کنیم،  بررسی 

داخلی  و  املللی  بین  اوضاع  که 

تسلیم  نفع  به  کنونی  رشایط  در 

حرکت  در  افغانستان  در  طلبی 

اشغال گران  یک سو  از  است. 

امپریالیست تالش دارند تا انقیاد 

خویش را بر توده های زحمت کش 

تسلیم  نیروهای  منایند،  تحمیل 

این  در  نیز  طلب  تسلیم  و  شده 

جهت با اشغال گران و رژیم دست 

نشانده همنوا عمل می کنند، و از 

سوی دیگر تالش برای به سازش 

و  طالبان  میان  جنگ  کشیدن 

در  شدت  به  دست نشانده  رژیم 

در  داخلی  و  املللی  بین  سطح 

جریان است. 

بر رس  کنونی  اوضاع  و  در رشایط 

مسئله افغانستان میان امپریالیزم 

روسیه، سوسیال امپریالیزم چین 

و کشورهای منطقه با اشغال گران 

امپریالیست تبانی وجود دارد. هر 

این کشورها ظاهرا سعی  از  کدام 

دارند تا  طالبان و رژیم پوشالی در 

برسند.  توافق  به  شان  مذاکرات 

امپریالست های  نه  هم  آن  با 

امپریالیزم  هم  نه  و  اشغال گر 

امپریالیزم  سوسیال  روسیه، 

چین و کشورهای منطقه در مورد 

آن  در  که  حوادثی  و  افغانستان 

می گذرد بی تفاوت هستند. قبل 

از همه هر کدام شان بنا بر منافع خویش 

و  افغانستان موقف گیری منوده  در قبال 

می منایند. 

میان  تبانی  که  واقفیم  خوبی  به  ما 

امپریالیست ها و نیروهای ارتجاعی مؤقتی 

و گذارا است، اما تضاد میان شان مطلق و 

دارد  وجود  زیاد  بناًءامکان  است،  دایمی 

تقابل  به  افغانستان  در  تبانی  این  که 

یک سو  از  امپریالیست  اشغال گران  میان 

امپریالیزم  سوسیال  و  روس  امپریالیزم  و 

چین از سوی دیگر بیانجامد. 

منطقه ای  بندی  صف  حالتی  چنین  در 

صورت  این  در  خورد.  می  هم  به  نیز 

تبانی به تضاد تبدیل گردیده و جنگ در 

افغانستان شدید تر می گردد. ما می توانیم 

از  اصولی  و  درست  برخوردهای  با  باید  و 

همین حاال اوضاع و احوال کشور را تحلیل 

منوده و در مقابل آن عکس العمل مناسب 

اتخاذ منائیم.

رشایطی  چنین  در  که  تأسف  کامل  با 

نیروهای  یک سو  از  حساس  اوضاع  و 

دیگر  سوی  از  و  اند  ضعیف  مائوئیست 

پراگندگی  حالت  در  زیادی  تعداد 

برس  انفرادی  حالت  یا  و  تشکیالتی 

می برند. درچنین رشایط و اوضاع حساس 

کشور وظایف و رسالت مائوئیست ها است 

که به این پراکندگی خامته داده و به یک 

زنند  دست  سازنده ای  و  اصولی  وحدت 

تسلیم  عظیم  موج  علیه  طریق  این  از  و 

طلبی به مبارزه بر خیزند و تالش منایند 

پیش برد  و  برپایی  به  تدارک  حالت  از  که 

جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی گذر 

منایند.

تلفیق  مائوئیست  احزاب  صفت مشخصۀ 

یگانه  این  است.  عمل  با  تیوری  فرشده 

از  را  مائوئیست  احزاب  که  است  صفتی 

دیگر احزاب جدا می سازد. تلفیق فرشدۀ 

تیوری با عمل فقط و فقط از طریق پیوند 

فرشده با توده ها حاصل می گردد. 

هر  توده ها  با  فرشده  پیوند  بدون 

می ماند.  باقی  مثر  بی  تالشی 

»هرقدرهم که گروه رهربی فـعـال 

فعالیتش  کـه  صورتـی  در  بـاشـد، 

نیامیزد،  درهم  توده ها  فعالیت  با 

عده ای  مثر  بی  تالش  جز  به 

معدود چیز دیگری نخواهد بود.« 

)مائوتسه دون(

بقیه  و  مائوئیست ها  گاه  هر 

نیروهای انقالبی این رسالت بزرگ 

تاریخی خویش را به شکل درست 

وپیش  منوده  هم آهنگ  اصولی  و 

بربند، نه تنها فقط بر موج تسلیم 

طلبی، سکتاریزم و انشعاب گری، 

بلکه بر موانع تدارک برای برپایی 

ملی  مقاومت  جنگ  پیش برد  و 

خواهند  غلبه  انقالبی  و  مردمی 

منود.

)مائوئیست(  کمونیست  حزب 

که  است  معتقد  افغانستان 

نیمه  ـ  مستعمره  کشورهای  در 

حزب  فیودالی  نیمه  ـ  مستعمره 

و  رشد  دهات  در  کمونیست 

در شهرها.  نه  یابد  می  استحکام 

مائوئیست  احزاب  رهربی  شیوه 

چه  و  حزبی  درون  رابطه  در  چه 

وسیع  توده های  میان  رابطه  در 

اصل  دو  مبنای  بر  باید  خلق، 

دادن  پیوند  باشد:»یکی  مبتنی 

عام به خاص و دیگری پیوند دادن 

رهربی با توده ها« مائوتسه دون

)مائوئیست(  کمونیست  حزب   

ایجاد  که  زمانی  از  افغانستان 

انحرافات،  با  کنون  تا  گردیده 

شهر نشینی مبارزه منوده است، 

اما متاسفانه که تا کنون نتوانسته 

این معضل را از میان بردارد. حزب 

بدون  که  است  معتقد  سخت  ما 
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با  پیوند فرشده  و  به دهات  رفنت 

راه  به  را  جنگ  منی توان  توده ها 

از طریق  و رهربی منود.  انداخت 

که  توده هاست  با  فرشده  پیوند 

پیش برد  و  برپایی  به  موفق  حزب 

و  مردمی  ملی  مقاومت  جنگ 

انقالبی می گردد، این وضعیت ما 

پراکندگی  به  که  قادر می سازد  را 

خامته  افغانستان  در  مائوئیستی  جنبش 

دهیم.

افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست  حزب 

دهندگان  ادامه  که  است  واقف  بخوبی 

عرض  توده یی  مبارزۀ  جریان  در  انقالب 

اندام منوده و در توفان های انقالب رشد و 

منو می منایند و آب دیده می شوند. کادرها 

نیز از جریان این توفان ها رسبلند 

توفان های  جریان  در  و  می کنند 

انقالب آموزش و پرورش می یابند. 

)مائوئیست(  کمونیست  حزب 

زمینه  این  در  باید  افغانستان 

عطف توجه جدی مناید.

مـبارزه برای حفظ محیط زیسـت، یک مـبارزه مهـم اســت:
تاریخ گواه آنست که نظام مبتنی 

بر متلک خصوصی رسمایه دارانۀ 

نه  جهان،  بر  حاکم  امپریالیستی 

اجتامعی  بدبختی های  بر  تنها 

جامعه برشی افزوده و فقر بیش از 

حد را دامن زده است، بل که عرصۀ 

تولیدی را به عرصه ای برای آلوده 

سازی و نابودی محیط زیست در 

کرۀ زمین مبدل منوده و نسل برش 

را به طرف نابودی سوق داده و می 

دهد. 

متامی منابع آلودگی محیط زیست 

امپریالیستی  به قدرت های بزرگ 

داری  رسمایه  دارند.  تعلق 

تنها کارخانجات  نه  امپریالیستی 

عظیم و میلیاردها میلیارد وسایل 

حمل و نقلی که از مواد انرژی زای 

و ذغال  نفتی  مواد  مثل  فوسیلی 

همۀ  که  می کنند  استفاده  سنگ 

آلودگی های  ایجاد  باعث  آن ها 

بلکه  می گردند،  زیست  محیط 

محیط  آلودگی  منبع  مهم ترین 

و  تجاوزکارانه  جنگ های  زیست 

است  امپریالیستی  اشغالگرانۀ 

از  زیست  محیط  آلودگی های  که 

بر  در  را  آب  و  خاک  فضا،  قبیل  

می گیرد.

افغانستان  شده  اشغال  کشور  در  امروز 

گواه  و  شاهد  بخوبی  ستم دیده  مردم 

و  تجاوزکارانه  جنگ های  که  آنند 

روسیه  امپریالیزم  سوسیال  اشغال گرانه 

رهربی  به  غربی  امپریالیست های  و 

قتل،  باعث  تنها  نه  امریکا  امپریالیزم 

زخمی شدن و معلولیت، ویرانی و آواره گی 

در  زندگی  بلکه  گردیده،  نفر  میلیون ها 

محیط زیست را برای مردمان این رسزمین 

مشکل ساخته است.

میلیون ها  اشغالی  افغانستان  در  امروز 

حتی  و  می برند  رنج  قلب  سوراخ  از  طفل 

به  نسبت  حد  از  بیش  قلبی  امراض 

چند  خورشیدی  چهل  دهه  سال های 

جنگ های  این  است.  گردیده  برابر  هزار 

تجاوز کارانه و اشغال گران نه تنها بر روی 

گذاشته،  جا  به  ناگوار  اثرات  انسان ها 

بلکه بر روی میوه جات و حتی علوفه نیز 

بطور  است.  گذاشته  جا  به  منفی  اثرات 

داخل  سبزیجات  یا  و  جات  میوه  مثال 

افغانستان را مانند کچالو )سیب زمینی( و 

بادنجان رومی )گوجه فرنگی( و یا سیب را 

در نظر بگیرید، از لحاظ ظاهری سامل اند، 

اما وقتی آن را می شگافی اکرثیت شان از 

این که  لحاظ  به  چرا؟  است،  خراب  درون 

داخل  در  شده  استعامل  کیمیاوی  مواد 

افغانستان اثرات منفی روی محیط زیست 

انسان ها و هم متام مواد  گذاشته که هم 

خوراکی را تهدید به نابودی می کند.

بر  عالوه  اشغالی  افغانستان  در 

اشغال گرانه  تحمیلی  جنگ های 

که محیط زیست را آلوده ساخته، 

پوشالی  رژیم  حد  از  بیش  فساد 

نیز بر این آلودگی افزوده است. 

افغانستان  در  تیل  و  گاز  مافیای 

زمینه بیش تر آلودگی هوا را فراهم 

منوده اند، این باند مافیایی برای 

کسب سود بیش تر تالش می ورزند 

بی  تیل  و  گاز  منودن  وارد  با  تا 

جیب  بر  کیفیت سودهای کالنی 

بزنند، این وضعیت اسفناک سبب 

زیست  محیط  آلودگی  تا  شده 

چند برابر گردد. در تابستان سال 

1399 خورشیدی 60 تانکر مواد 

بندر  طریق  از  کیفیت  بی  نفتی 

و  شد  افغانستان  وارد  تورغندی 

قرا ر بود که 6000 تانکر دیگر نیز 

افغانستان  وارد  تورغندی  بندر  از 

گردد. این موضوع بصورت وسیع 

پوشالی  رژیم  گردید.  رسانه ای 

تانکر مواد  از 60  این که  بر  عالوه 

نفتی بی کیفیت جلوگیری نکرد، 

وارد  نیز  تانکر دیگر  بل که 6000 

کشور گردید.

حتی  را  گسرتده  فساد  موضوع 

نیز  پوشالی  رژیم  پایه  بلند  افراد 

بتاریخ  منایند.  انکار  منی توانند 
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وقتی  خورشیدی   1399/10/23

رئیس  از  نیوز  طلوع  خربنگار 

محیط زیست کابل در مورد عدم 

کاهش آلودگی هوای کابل پرسان 

باید  »ما  گفت:  جواب  در  او  منود 

را  تیل  کابل  شهر  دروازه های  در 

کنرتول منائیم که تیل بی کیفیت 

متاسفانه  نشود،  کابل  شهر  وارد 

داده  کار  این  اجازه  ما  به  که 

منی شود.« 

تبارز  گسرتده  فساد  این  اساسی  علت 

اشغال گر  امپریالیزم  تحمیلی  دموکراسی 

امریکاست که نه تنها مردمان افغانستان 

را به طرف نابودی می کشاند، بل که محیط 

زیست را نیز به سمت نابودی می کشاند. 

بطـور خالصه باید بگوئیم که رضورت برای 

حفـظ و پاکیزگی محیظ زیست و جلوگیری 

رضورت  دیگر  بعبارت  یا  آن،  آلودگی  از 

کرۀ  در  برش  نسل  زندگی  دوام 

مبارزه جدی  به  نیاز  دقیقاً  زمین، 

نظام  نگونی  رس  برای  پی گیری  و 

دارد.  امپریالیستی  داری  رسمایه 

پا  فرسوده  نظام  این  که  زمانی  تا 

بر جا باشد نه تنها محیط زیست 

بروز  روز  بل که  منی ماند،  پاکیزه 

بر شدت و حدت آلوده گی محیط 

زیست افزوده خواهد گردید.

مقالۀ ذیل از " مائوئیست های افغانستان" به آدرس حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان مواصلت ورزیده است. 

بدین لحاظ ما با حفظ محتوی به مسئولیت "مائوئیست های افغانستان" آنرا در صفحات شعلۀ جاوید نرش می کنیم.

۷ و ۸ ثور دو سر یک هیوال
این دو روز تاریک ترین روزها در تاریخ معارص خلق افغانستان بشامر میروند. 

آواره گی، شکنجه و تحقیر مردم رشیف این رسزمین با 7 ثور1357 آغاز میشود 

و با 8 ثور 1371کامفی السابق ادامه می یابد. این دو روز آغاز دو دوره تاریک 

و عذاب دهنده ای میباشندکه در آن پدران و مادران اختطاف دلبندان شانرا 

که  سیاهی  دوران  میکنند.  نظاره  اخوانی  و  پرچمی  جالدان"خلقی"،  بواسطه 

مویه و ماتم خواهران و عروسان جوان را در فراق عزیزان شان از عامل کابوس به 

واقعیت وحشت انگیز تبدیل میکند. در این دو روز دو دوره ای آغاز میشودکه 

در ماهیت شان با هم هیچ تفاوتی نداشته و در هر دوی آن مشتی از خاینین 

ملی، رشف و عزت خلق، استقالل و رسبلندی کشور ما را در بازار خفت و حقارت 

وابستگی و مزدوری به فروش گرفته اند.  در این دو روز دو نیروی مزدور مانند 

دو نیش یک افعی، همسان همدیگر جنایتکار به اندازه یکدیگر میهن فروش 

به تعقیب یکدیگر بر اریکه قدرت تکیه میزنند و دست قتل و غارت را از آستین 

بیرون میکنند. خلق سلحشور و آزاده افغانستان که در طول ازمنه مرگ را بر 

نگاه  توصیف  قابل  تنفر غیر  با  روز  دو  این  به  داده،  اسارت رجحان  در  زندگی 

میکنند. رسم تاریخ در جوامع عقب مانده این بوده که رسان قبایل بنام خدا و 

قوم، انسان مظلوم و تحت استثامر و ستم را بچار میخ کشیده اند ولی در کشور 

ما جنایات احزاب مزدور بر آن افزون گردیده است. اینها بر "خدا و قوم "آزادی و 

خدا، "سوسیالیزم" و دین را اضافه کردند و بنام آنها خون و اشک انسان مطلوم 

را جاری ساختند.

اتحاد شوروی در اوایل دهه 50 قرن گذشته بسوی رسمایه داری گام گذاشت. در 
آن حاکمیت طبقه کارگر رسنگون گردیده و حاکمیت رسمایداری دولتی بجای آن 
نشست. در گزارش کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی به کنگره بیستم 
که به واسطه خروشف خوانده شد آمده: "ما با متام قوا می کوشیم که توانائی 

جامعه  داده،  افزایش  را  ما  کشور 
جهانی  صلح  و  بنا  را  کمونیستی 

این  کنیم". در رسارس  را تضمین 

مبارزه  از  هم  کلمه  یک  گزارش 

شوروی  اتحاد  داخل  در  طبقاتی 

طبقه  سیاسی  قدرت  لزوم  و 

است.  نیامده  بعمل  ذکری  کارگر 

دیگرطبقات  آنجا  در  که  تو گوئی 

وجود ندارند! واژه های میان تهی 

و عاری از منطق مانند "ساختامن 

رسارس  در  مضحکانه  کمونیزم" 

گزارش بچشم میخورند. خنده آور 

کمونیزم  ساختامن  از  که  اینست 

آنهم در فضای  و  صحبت میشود 

آمیز"!  مساملت  "همزیستی 

بگویند  که  است  عوامفریبی  چه 

و  صلح  قرارداد  با  را  "کمونیزم 

همزیستی مساملت آمیز در کنار 

آوریم".  می  وجود  به  امپریالیزم 

که  منیکند  باور  عاقلی  آدم  هیچ 

ما  گفت:"  امپریالیزم  به  میتوان 

شام  و  میسازیم  را  خود  کمونیزم 
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امپریالیزم خود را!" "عیسی به دین 

خود و موسی به دین خود" در کنار 

هم زندگی میکنیم! 

بیرشمانه  کنگره  این  در  آنها 

را  جهانی"  صلح  حفظ  اصطالح" 

وجود  با  گویاکه  آورند.  می  زبان  بر 

"امکان  جهان"صلح  در  امپریالیزم 

پذیر است! اینها با علم کردن شعار 

جنگ  ماهیت  جنگ"  با  "مخالفت 

ضد  جنگ  با  را  عادالنه  و  انقالبی 

انقالبی و تجاوزی مخدوش ساختند. 

آزادیبخش  جنگ  جبهه  ها  ده  و 

دنیا  رسارس  در  را  انقالبی  و  ملی 

کردند.  متالشی  و  منوده  درگم  رس 

جامعه  در  طبقات  پیدایش  با  جنگ 

به وجود آمده و از نظر علمی فقط با 

نابودی طبقات نابود میگردد. جنگ 

کمونیست   حزب  رهربی  تحت  خلق 

طبقاتی  مبارزه  شکل  عالیرتین 

بطور  جنگ  نفی  میرود.  بحساب  پرولتاریا 

نظر  از  و  میباشد  نیز  خلق  جنگ  نفی  عام 

سیاسی این هیچ معنی دیگری بغیر از تقلیل 

سطح  تا  کارگر  طبقه  طبقاتی  مبارزه  دادن 

و  خروشف  هست.  رفرمیزم  و  پارملانتاریزم  

باندش با محکوم کردن جنگ بطور عام یکی 

از عمده اسرتاتیژی راه رهائی خلق های تحت 

ستم جهان را مسدود ساخت.

دموکراتیک  حزب  زمانیکه  اینصورت  به 

بود  سالها  شد،  تاسیس  افغانستان  خلق 

یک  دیگر  شوروی  اتحاد  بر  حاکم  نظام  که 

نظام  یک  نه  بود  دولتی  رسمایداری  نظام 

خلق  دموکراتیک  حزب  سوسیالیستی. 

افغانستان نیز از جانب یک دولت رسمایداری 

دولتی پشتیبانی و حامیت میشد نه از طرف 

یک دولت سوسیالیستی.از جائیکه این دولت 

ماهیتا رسمایداری و بر ویرانه های سوسیالیزم 

بنا شده بود، خصلت های رسمایداری اش را از 

توده ها با حفظ نام حزب کمونیست، 

نام  حفظ  سوسیالیزم،  نام  حفظ 

دولت شوراها و حفظ شعارهای میان 

این  به  میکرد.  استتار  غیره  و  تهی 

دلیل کسانی که اتحاد شوروی  را بعد 

از سال 1953 سوسیالیزم می نامند 

مشکل  دارندیا  آلود  غرض  نیات  یا 

و  حزب  دارند.  معلومات  و  آگاهی 

از  بعد  اتحادشوروی  بر  حاکم  دولت 

بورژوازی  حزب  یک  استالین  مرگ 

که  بودند  رسمایداری  دولت  یک  و 

انباشت  و  تراکم  مدیریت  آن  وظیفه 

بود.  مالی  مترکزرسمایه  و  تولیدات 

دولتی  حزبی-  مدیریت  یعنی  این 

خدماتی،  تولیدی،  سکتورهای  برکل 

آمار   . غیره  و  نقل  و  حمل  بازرگانی، 

اهمیت  شناخت  در  را  ما  زیرین 

بهرت  دولت  و  حزب  این  طبقاتی  

کمک میکند.

نام کشورها19552952295019491946194319371929
اتحادشوروی204914211082870466573429100
اضالع متحده234210190164163215103100
181153153144118 No124100انگلستان
125108929263No82100فرانسه

231501179335No114100آلمان

193164148130107No104100کل سرمایداری
منبع: گزارش کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحادشوروی به کنگره بیستم حزبی.

در این آمار می بینیم که در سال 

صنعتی  تولیدات  1955حجم 

اتحاد شوروی 10.6 برابر میانگین 

متام تولیدات صنعتی کل ماملک 

رسمایداری میباشد. اتحاد شوروی 

در جنگ دوم جهانی تقریباکامال 

ده  هم  آن  با  و  بود.  شده  ویران 

بیشرت  جنگ  ختم  از  بعدتر  سال 

از ده برابر کل جهان رسمایه داری 

متحده  اضالع  و  دارد.  صنعتی  تولیدات 

خساره  متحمل  جنگ  در  آنکه  با  امریکا 

متام  مرکز   1939 سال  از  بعد  و  نگردیده 

با  بود  اروپا  از  مالی  فراری  های  رسمایه 

عقب تر  خیلی  شوروی  اتحاد  از  آنهم 

حرکت میکند. این الف و گزاف خروشف و 

باندش نیست و ارقام آمار درست میباشد. 

جنگ  از  بعد  که  اینست  در  آنهم  دلیل 

کارگران، دهقانان و سایر اقشار زحمتکش 

کار داوطلبانه  ساعت ها در هفته 

دانش  و  دانشجویان  میکردند. 

در  شانرا  مرخصی  روزهای  آموزان 

های  کمون  ها،  کارخانه  مزارع، 

دامداری، اتحادیه های ماهیگیری 

بکار مشغول می شدند.  و.. غیره 

بنگاه  در  جوان  دخرتان  و  زنان 

های پارچه بافی، نخ ریسی، لباس 

رستورانت  تولیدکانرسو،  دوزی، 
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ساعت  دولتی  های  مغازه  و  ها 

خلق  می منودند.  کاری  اضافه  ها 

جنگ  از  بعد  شوروی  اتحاد 

رفیق  رهربی  تحت  دوم  جهانی 

بی  و  بود  برخاسته  بپا  استالین 

هرچه  امروز  که  نیست  جهت 

استالین  است  مزدور  و  مرتجع 

اتحاد  کارگران  میکند.  نفرین  را 

طبقه  که  دادند  نشان  شوروی 

کار  مدل  با  را  سوسیالیزم  کارگر 

مزدوری رسمایداری هشت ساعت 

سوسیالیزم  منی سازند،  روز  در 

)دیکتاتوری  انقالبی  مدیریت  با 

پرولتاریا(، خالقیت، کار پالن شده 

میشود.  ساخته  پیگیر  و  متمرکز 

اینطریق است که مازاد مرصف  از 

سوسیالیزم  و  گشته  مرتاکم 

تاریخ  در  ثروت  تراکم  اعلی  حد 

میرود.  بحساب  طبقاتی  جامعه 

سوسیالیزم  که  عنارصی  متام  از 

ی  ر تو یکتا د نند ما ند ز میسا ا ر

تولید،  پیرشفته  ابزار  پرولتاریا، 

ابتکار  مبادله،  درست  مدیریت 

قدرت  غیره   ... و  ها  توده  بیکران 

با  است.  عمده  پرولتاریا  سیاسی 

پرولتاریا  دیکتاتوری  برانداخنت 

بورژوازی قدرت سیاسی را ترصف 

خدمت  در  را  تولید  و  میکند 

در  را  سیاست  و  سودآفرینی 

رسمایداری  با  رقابت  راستای 

در  میدهد.  سازمان  تجدید 

جهت  در  که  داخلی  بازار  اینجا 

سودکشی  سمت و سو یافته قبل 

بر  نیروی  است.  مشبوع  قبل  از 

اشباع  مشاهده  از  بعد  قدرت  رس 

راه  یک  فقط  کهنه  کاالی  با  بازار 

آن  و  بیند  می  را  بحران  از  عالج 

میباشد.  خارجی  بازارهای  ترصف 

در  استالین  رفیق  مرگ  از  بعد 

سال 1953)1332ه.ش.( درست 

همین واقعه رخ داد. دیکتاتوری پرولتاریا 

درشوروی طی یک کودتای حزبی واژگون 

سوی  و  سمت  عام  بطور  تولیدات  شد، 

دولت   و  حزب  و  گرفت  بخود  سودکشی 

راه رقابت با امپریالیزم را در پیش گرفتند. 

شعار "همزیستی مساملت آمیز" از اشباع 

توقف  یا  انباشت  مصارف  و  داخلی  بازار 

تولید منشا میگرفت. 

اتحاد  در  این صورت  به  رسمایداری ای که 

شوروی بقدرت رسیده بود در نوع خود در 

تاریخ برش منونه نداشت؛ زیرا تا این زمان 

تاریخ فقط رسمایه داری آزاد را میشناخت. 

بدون  رسمایه داری  این  شگافی  کالبد 

رفیق  ویژه  به  و  چینی  کمونیست  رفقای 

ناممکن  زمانی  دیر  تا  اصال  دون  مائوتسه 

هدف  که  انکشاف  به  رو  ماملک  بود. 

در  رسیده  بقدرت  تازه  رسمایه داری 

جدال  و  نزاع  میدان  بود  شوروی  اتحاد 

اسناد  اکنون  میرفت.  بشامر  ابرقدرت  دو 

آرشیف کا.جی.بی. نشان میدهند که در 

از  "نفوذ  سیاست  تشکل  این  زمان  این 

از  طریق تطمیع و ارعاب" و "رسبازگیری 

اهالی کشورهای رو به رشد" را اتخاذ کرده 

است. این احتامل که آقایان نورمحمد تره 

از طرف  امریکا  امین در  الله  کی و حفیظ 

کا. جی. بی. جذب شده باشند الیحتمل 

و  فرهنگی  فاحش  تفاوت  زیرا  نیست. 

سنتی آنها با جامعه غرب زمینه ساز تنفر 

به  و  بود.  مشکل زبان  ازغرب  آنها  عمیق 

کشیدن  حقارت  و  ها  واژه  تلفظ  خصوص 

در کوچه و خیابان یک جا با مشکل سطح 

باید داده  آزار  را خیلی  آنها  رفاه  و  زندگی 

باشند. امروز بطور عینی و مستند مشاهده 

میشود که این مسائل برای اکرثیت عظیم 

موجب  خارج  در  افغانستان  پناهندگان 

به  تظاهر  مانند  روانی  گوناگون  تکالیف 

دردی،  پای  رسدردی،  کمردردی،  بیامری، 

بیامری روانی، دروغگوئی و غیره گردیده 

است. نورمحمدتره کی و حفیظ الله امین 

امپریالیزم  مخالف  آگاهی  نظر  از 

در  دو  هر  آگاهی  زیرا  نبودند، 

سطح درک از امپریالیزم نبودوهر 

دو تقریبا سواد سیاسی نداشتند. 

علی محمد زهام استاد نور محمد 

هیچگاهی  او  که  میگفت  کی  تره 

را  دورینگ"  "انتی  نتوانست 

حال  این  با  کند.  تلفظ  صحیح 

خیابانها  در  را  بدبخت  این  وضع 

واشنگنت باید درک کرد که چگونه 

میکرد  تکرار  باید  بارها  را  واژه  هر 

تا مخاطبش بفهمد او چه میگوید. 

نیست  محال  فرض  کالم  یک  در 

جاسوس  فقط  آنها  بگوئیم  اگر 

کیانوری  نورالدین  مانند  و  بودند 

در نظام کا.جی.بی. منصب رسمی 

رضور  کا.جی.بی.  برای  داشتند. 

آگاهی  و  تعلیامت  آنها  که  نبود 

سیاسی در خور رهربی واقعی یک 

حزب را داشته باشند. در حقیقت 

احزاب و سازمانهای وابسته نیازی 

به فراگیری علوم اجتامعی ندارند، 

آنها باید دستورات را اجرا کنند و 

باشند.  باسواد  باید  حد  همین  تا 

برای سطح سواد نورمحمد تره کی 

شام را به "زندگی نوین"او و یا به 

 " نام  تحت  اش  خیالی  داستان 

دبنگ مسافری" مرجع میدهیم. 

بولگانین  و  خروشف  سفر  از  قبل 

 1955 سال  در  افغانستان  به 

اتحاد شوروی با آنکه صد میلیون 

بالعوض  قرضه  افغانستان  به  دالر 

داد 7800 میلیون ربل در ماملک 

به  سوسیالیستی  اصطالح  به 

نرخ یک ربل مساوی به یک دالر 

و  صنعتی  عمده  سکتورهای  در 

خودش  اصطالح  به  آنها  ترابری 

"کمک" کرده بود. انباشت عظیم 

شوروی  اتحاد  صنعتی  تولیدات 
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رس را به دادن کمک های بالعوض 

رو  کشور  یک  تا  بود  کشانیده 

بانکی  اعتبار  آن  با  رشد  به 

شوروی  اتحاد  صنعتی  تولیدات 

را بخرد. صدور "کمک های مالی" 

به  دولتی  متمرکز  رسمایداری 

بازار  جهان  انکشاف  روبه  ماملک 

جنگ  عظیم  کارتل های  فروش 

انگلستان  و  فرانسه  امریکا،  ابزار 

را تهدید میکرد. تولیدات صنعتی 

شوروی  اتحاد  تسلیحات  منجمله 

و  اعتامد  قابل  مقاوم،  فقط  نه 

با رشایط ساده  بلکه  بودند،  ارزان 

امپریالیست  بازار  تراز  راحت  و 

این  آمد.  می  بدست  غربی  های 

حد  تا  را  غرب  امپریالیزم  امر 

جنون خشمگین میساخت. حزب 

قدر  هر  شوروی  جدید  دولت  و 

آمیز"  مساملت  "همزیستی  از 

این  به  را  آنها  غرب  میزدند  دم 

جنگ  منیگرفتند.  تحویل  دلیل 

حزب  و  رشایط  این  محصول  رسد 

افغانستان برای  دموکراتیک خلق 

اجرای برخی از سیاست های این 

دلیل  این  به  گردید.  ایجاد  جنگ 

خلق  دموکراتیک  حزب  آنچه 

فرو  تا  تاسیس  زمان  از  افغانستان 

انجام داد در  اتحاد شوروی  ریزی 

ابرقدرت  امتداد رقابت جهانی دو 

سوسیالیزم.  نه  بود  رسمایداری 

متام جنایات این حزب را نیز باید 

نه  گذاشت  رسمایداری  بحساب 

سوسیالیزم  یا  کمونیزم  بحساب 

علمی.

در  آزاد  رسمایه داری  امپریالیزم 

امپریالیزم  از سوسیال   دو عرصه 

نخست  بودند.  عقب  شوروی 

سود  تولید.  در  انارشی  با  کار 

های  رشکت  ناپذیر  سیری  جوئی 

و مالی هرج  و نقل  مختلف صنایع، حمل 

و مرج لجام گسیخته ای را با خود همراه 

بازارهای  وارد  را  آنها تضادهای شان  دارد. 

میسازند.  نیز  خارجی  و  داخلی  مبادله 

می  ببار  را  مالی  تورم  واسطه  بال  امر  این 

و  باال میروند  نتیجه قیمت ها  آورد که در 

برخی از تولیدکنندگان را از صحنه ساقط 

و  اقتصادی  رکود  دیگر  طرف  از  میسازد. 

بازارهای داخلی را  بحران عمومی بالوقفه 

تعقیب میکنند. در حالیکه  اتحاد شوروی  

را  مشکل  این  امپریالیستی  سوسیال 

دولت  را  بازار  و  تولید  آنجا  در  نداشت. 

بدلیل  بحران  و  تورم  میکرد،  مدیریت 

نبود انارشی در تولید خیلی ناچیز وجود 

داشت. 

ثانیا؛ امپریالیزم سالح ایدئولوژی نداشت. 

هامن  امپریالیزم  ایدئولوژیک  سالح 

دموکراسی،  اعتقاد،  آزادی  بیان،  آزادی 

موسسان،  مجلس  و  عمومی  انتخابات 

جدائی دین از دولت و اینگونه چیزها بود 

بودند.  گذار  اثر  پیش  صدسال  چند  که 

و  گردیده   فرتوت  و  کهنه  اکنون  اینها 

حالیکه  در  منیکرد.  جلب  را  کسی  توجه 

علمی،  و  نوین  ایدئولوژی  یک  جهان  در 

داشت  وجود  کارکن  و  شده  داده  صیقل 

حیث  به  آن  از  امپریالیزم  سوسیال-  که 

استفاده  خودش  امپریالیزم  ساتر  پرده 

میکرد. و تحت نام سوسیالیزم تشکل های 

رقابت  سطرنج  در  آنها  از  و  ایجاد  وابسته 

با امپریالیزم استفاده می منود. حزب توده 

در ایران، احزاب مختلف بظاهر چپ گرا در 

کشورهای افریقائی و امریکای التین و بعد 

دموکراتیک  1343)1964(حزب  سال  از 

بودندکه  اسبابی  غیره  و  افغانستان  خلق 

این  نداشتند.  غربی  های  امپریالیست 

را  غربی  های  امپریالیست  امتیاز  دو 

این  آنها  انداخت.  می  عقب  ها  فرسنگ 

در  اسالمی  ماملک  در  شانرا  کمبودات 

ساخنت  سیاسی  با  اتحادشوروی  جنوب 

و تشکل های  احزاب  دین و سازمان دادن 

این  کردند.  جربان  اسالمی 

سیاست را "حایل سبز" نامیدند. 

"حایل سبز" در سه کشور )مرص، 

افغانستان و اندونیزیا( نقش ناتو و 

حتی مهمرت از آنرا بازی کرد.

سازماندهی  امر  در  امپریالیزم 

گسرتده  تجارب  اسالمی  احزاب 

توانائی  متام  تقریبا  آنها  داشت. 

گرایان  اسالم  تربیت  در  شانرا 

موفقانه  آنها  از  و  گذاشتند.  مایه 

در ایجاد ناامنی و بی ثبات سازی 

اتحاد  به  متامیل  های  حاکمیت 

)مثال،  کردند  استفاده  شوروی 

سال  در  خرم  احمد  علی  ترور 

1355 (. تجربه نشان داد که این 

سازمانها از هزاران رسباز تا دندان 

لذا  مفیدتراند،  امریکائی  مسلح 

گسرتش، متویل و انکشاف آنها به 

امپریالیزم  حیاتی  وظایف  از  یکی 

که  اینست  جالب  گشت.  مبدل 

دین  از  "دفاع  به  سازمانها  این 

مقدس اسالم" فقط در کشورهای 

جئو  منافع  آنجا  در  که  خاصی 

اسرتاتیژیک امپریالیزم نهفته بود 

که  هند  در  مثال  آمدند.  وجود  به 

نفوس مسلامنان حداقل سه برابر 

ها  سازمان  این  بود  افغانستان  

اسالم  مقدس  دین  نجات  بکمک 

عربستان  در  اینکه  نشتافتند.یا 

سال1960بردگی  تا  که  سعودی 

تا  نرفتند  آنها  داشت  رسام وجود 

را  را که اسالم خود  انسان مظلوم 

ناجی آنها میخواند؛ نجات بدهند. 

در  فقط  "عزیز"  اسالم  که  گویا 

افغانستان، مرص، اندونیزیا و ایران 

در خطر بود.

اینست  تاریخ  مضحک  طنز 

طلب  تسلیم  روشنفکران  که 

سازمان  ساما،  مانند  افغانستان 

رهائی، بقایای ساوو و اخگر همه و 
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همه این چیزها را میدانند. آنها به 

و مزدور بودن حزب  وابسته  دلیل 

دموکراتیک خلق افغانستان علیه 

آن مبارزه و حتی مبارزه مسلحانه 

را تجویز میکردند ولی وابستگی، 

احزاب  فروشی  میهن  و  مزدوری 

از  برخی  منیدیدند.  را  اسالمی 

این  رهائی  سازمان  مانند  آنها 

را تقدیس و کوشید که  وابستگی 

از  "دفاع  و  با "دموکراسی طلبی" 

حقوق زن" ملمع و با آنها "جبهه 

ساما،  بسازد.  مجاهد"را  مبارزین 

بقایای ساوو و توته پاره های اخگر 

مومی  پالستیک  های  تکه  مانند 

به  انفجار  از  بعد  که  چسبنده  و 

بعد  چسپند،  می  میرسند  که  چیزی  هر 

 8 در  اسالمی  احزاب  رسیدن  بقدرت  از 

مربوط  تشکل  برسان  را  خود  بالوقفه  ثور 

به قوم و قبیله شان چسپاندند و بخدمت 

آنها درآمدند. هیچکدام اینها نه مزدوری و 

وابستگی این احزاب را دیدند و نه خصایل 

با  اینها  را.  آنها  سیاسی  ایدئولوژیک- 

آنکه مدعی بودند انقالبی اند، هنگامیکه 

احزاب میهن فروش اسالمی مانند سگان 

وحشی بر رس و روی یکدیگر میجهیدند و 

خلق های مظلوم ملیت های غیر خودی را 

بقتل میرسانیدند نقش مشاور را بر عهده 

حزب  جرناالن  از  یکی  زمانیکه  داشتند. 

یکی  عبدالرحمن  داکرت  اسالمی  جمعیت 

واقعی  پرستان  وطن  سازمان  رهربان  از 

بی  موش  یک  مانند  را  )ساوو( 

ارزش به زیر لگد انداخت و کشت، 

معلوم شد که آقایان "انقالبی" ما 

نزد این احزاب هم چندان ارزشی 

نداشته اند. یکدسته از "انقالبیون 

لحاف  زیر  از  تازه   که  سامائی!" 

بودند  برآمده  ها  پرچمی  و  روسها 

مسعود  از  میخواستند  وقتی 

در  دیگر  مشرتی  به  و  شوند  جدا 

احمدشاه مسعود  بروند،  شربغان 

و  گذاری  مبب  کپرتشان  هلی  در 

توته پاره های گوشت بدن شان را 

خوراک الشخواران منود. 

سطرنج  "تخته  ازکتاب  نقشه  این 

اثر ژیبنو بِرژنسکی عکس  بزرگ" 

برژنسکی  است.  شده  برداری 

جهان  در  اسالمی  احزاب  پدر  یا 

بطور کل و افغانستان بطور خاص، 

امپریالیزم  تهاجمی  اسرتاتیژی 

آسیای  خاوردور،  در  را  امریکا 

با کشیدن خطوط  اروپای غربی  و  وسطی 

ضخیم سیاه نشان میدهد.

امپریالیزم امریکا 40000 رسباز تا دندان 

مسلح را در خاک کوریای جنوبی و بیشرت 

با سالح هسته  را  از 60000 رسباز دیگر 

"اوکی  در  اسرتاتیژیک  موشکهای  و  وی 

جاپان  جنوب  در   "Okinawa ناوا 

تعداد  این  است.  ساخته  مستقر 

موشکی  پایگاه  برعالوه  رسباز 

و  گوام   جزیره  اسرتاتیژیک 

هسته  سالح  به  مسلح  ناوبرهای 

بالمنازع  تسلط  برای  فقط  وی 

رشقی  اتالنتیک  اقیانوس  بر 
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غرب  جنوب  و  غرب  در  میباشد. 

و  یونان  تا  اسکندیناوی  از  روسیه 

اشغالگر  و  متعرض  سازمان  ترکیه 

برای  اما  اند.  کرده  ایجاد  را  ناتو 

مرص،  سوریه،  عراق،  افغانستان، 

این  آنها  چه؟  اندونیزیا  و  ایران 

اسالمگرایانی  بعهده  را  وظیفه 

برهان  مالعمر،  گلبدین،  مانند 

اسامه  سیاف،  مزاری،  الدین، 

و  البغدادی  ابوبکر  الدن،  بن 

اند.  گذاشته  شان  برادران  غیره 

انجام  ناتو  که  وظیفه ای را  اینها 

میدهد خیلی ارزانرت از ناتو انجام 

میلیون  هزاران  نه  زیرا  میدهند. 

میخواهند،  جابجایی  مرصف  دالر 

جنگ  انتقال  و  لوژستیک  نه 

ژنرال های  نه  ویرانگر،  ابزارهای 

چار ستاره و دفرت و دیوان سنگین 

جاسوسی  دستگاه  نه  قطور،  و 

نه  و  اطالعاتی  متخصصین  و 

بیروکراسی گمرکات و دیپلوماسی 

فقط  و...غیره.  املللی  بین  های 

چند مولوی و چند مجاهد با چند 

هزار  صد  چند  و  تفنگ  میل  صد 

ایجاد  اغتشاش  تا  است  نیاز  دالر 

کنند و با فریاد و جاهد و فی سبیل 

الله انسان از دنیابی خرب و جاهل 

منفجر  را  خود  تا  کنند  راضی  را 

گردن کشی  که  زمانی  و  سازد. 

ارزان شان  قیمت  لحاظ  به  کردند 

آنها  بر  را  تروریزم  مهر  درنگ  بی 

زنجیر  به  خوکها  مانند  و  کوبیده 

انتقال شان  گوانتانامو  به  بسته 

اینهاکه میزان بینش و تفکرشان در  تا در آنجا بپوسند. بکار نربدن  می دهند 

یهود  و  عرب  نشینی  صحرا  و  بردگی  جامعه  های  افسانه  از  سطح  ترین  عالی 

لحاظ  همین  به  است.  سفاحت  حکم  در  امپریالیزم  برای  برود،  فراتر  منیتواند 

بریژنسکی در سال 1979زمانیکه اولین دسته های مجاهدین را در تعلیم گاه 

شان در خاک پاکستان خطاب  قرار میداد میگفت "ساختار جدید آسیا فقط 

بدست شام ممکن است". در چین ایغورها، در روسیه چچن ها، در افغانستان 

مجاهدین، در پاکستان جامعت اسالمی، در ایران آیت الله ها، و در سایر ماملک 

اسالمی جنبش های ویرانگرسلفی بقدر کافی نیرو هستند تا در منازعات جئو- 

اسرتاتیژیک امپریالیست ها نقش بارزی داشته باشند.

با در نظر داشت این حقایق به این نتیجه می رسیم که مسئول قتل هموطنان 

انقالبی، میهن پرست و دموکرات ما در کشتارگاه های "خلق" و پرچم و احزاب 

اسالمی نظام رسمایداری است و خلق و پرچم و احزاب آدمکش اسالمی فقط 

افغانستان  به همین قسم مسئول ویرانی  این جنایات میباشند.  بیمقدار  ابزار 

و  راکت باری کابل با سگ جنگی های گلبدین، برهان الدین، سیاف و مزاری 

و  بوده  ارزش سطرنج جهانی  بی  پیاده های  اینها  و  میباشد.  نیز رسمایه داری 

هستند. 

اعاده رشف و حیثیت مردم رشیف  و  ما  و استقالل کشور  آزادی  این لحاظ  به 

افغانستان در مبارزه علیه رسمایه داری که تاکنون کشور ما را در اشغال دارد، 

می باشد. 

نابود بادسرمایه داری امپریالیستی وسوسیال امپریالیستی و مزدوران آن

مرگ بر دولت پوشالی کابل

مرگ بر طالبان تسلیم شده و خط بینی کشیده

مائویست های افغانستان

7 ثور 1400
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بیانیۀ کمیته مرکزی حزب کمونیست هند )مائوئیست(:
فراخوان فوری  ارتش هند، که با جامۀ مبدل علیه  مردم هند صف بندی نموده اند!

درخواست  به رفقای انقالبی، چپ گراها، روشن فکران دموکراتیک مترقی، ملی گراها و میهن پرستان.

افغانستان )مائوئیست(  کمونیست  حزب  بین املللی  ابط  رو کمیتۀ  مترجم: 

1400 حمل   15  –  2021 اپریل   4

رفقا و هم رزمان عزیز،

که  دارید  اگاهی  بخوبی  شما  همۀ 
حال  در  ما  گذشته،  دهه   5 طی 
انقالبی هستیم.   ایجاد یک جنبش 
این جنبش انقالبی که توسط حزب 
طبقات  برای  میگردد  رهبری  ما 
حال  در  و  تحمل  غیرقابل  حاکم، 
به  انقالبی  جنبش  می باشد.  تقابل 
مانع بزرگی علیه غارت آن ها تبدیل 

شده است.

آن ها. دریافتند که بدون از سر راه 
از  برداشتن این »مانع« نمی توانند 
باتالقِ  بحران بیرون آیند. از این رو، 
که  نمودند  اعالم  در سال 2005م 

ما  )منظورحزب  چپ  جناح  گرایی  افراط 
است( بزرگترین تهدید برای امنیت داخلی 

کشور ]هند[ است.

حزب  کردن  نابود  برای  بطورسریع  آن ها 
پیش  به  هندوستان  انقالبی  جنبش  و   ما 
می روند. بدین   جهت، ارتش هند را با جامه 
انقالبی  جنبش  مناطق  در  مبدل  لباس  و 
ما مستقر کرده اند. و جدا از این، تصویب 
مسلح  نیروهای  ویژۀ  اختیارات  اعمال 
عملی  حال  در  نیز  ]هند[   1)AFSPA(

شدن است. 

 )AFSPA( همۀ شما مشاهده نموده اید که
چگونه زندگی کشمیری ها و مردمان شمال 
زودی  به  است.  کرده  نابود  را  شرقی هند 

هند،  ارتش  آهنین  پاشنه های 
مناطق  مردم  بی رحمانه  بصورت 
و  مرکزی  هند  در  را  ما  جنبش 
نمود.  پایمال خواهند  ]نیز[  شرقی 
هیچ  برای  و  عنوان  هیچ  به  این 
نیست  قبول  قابل  هندی  شهروند 
و کامال خالف قانون اساسی است.

می طلبیم  قویا  شما  همۀ  از  ما 
فراخوان  تقاضای  به  لحظه  هر  که 
ارتش هند و پیشرفت آن، به شدت 
مخالفت و مقابله کنید. از زمانی که 
گرا  چپ  گرایان  افراط  هند  دولت 
بعنوان  را   ) ماست  منظور حزب   (
امنیت  برای  تهدید  بزرگترین 
نموده،  اعالم  کشورمان  داخلی 
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به  دست  دار،  دوام  و  متواتر  بطور 
نبرد سرکوب گرانه علیه حزب ما، 
جنبش انقالبی و توده های انقالبی 

زده است. 

آگاه هستید، که  بخوبی  همه شما 
2009م  و   2005 سال های  بین 
سالوا  سفید،  ملیشه های  چگونه 
حمایت  تحت  سندرا،  و  جودوم 
دولت های ایالتی و مرکزی، سازمان 
مردم  توده های  بین  در  و  یافت 
در  را  وحشت  فضای  و  کرد  رخنه 
ساحات جنبش بوجود آورد و ما نیز 
برای شکست تالش های آنها متحد 
بودیم. بعداً، دشمن از اواسط سال 
2009م، به هدف سرکوب جنبش 
سراسری هند، عملیات اعالن نشده 
شکار سبز را آغاز کرد. هنگامی که 
چالش  به  ما  توسط  نیز  مورد  این 
کشیده شد، در اواسط سال 2017م 
دولت هند، آن را بازنگری کرد، و از 
چند  عملیات  سال  همان  می  ماه 
»سما  ساله   5 شده  تعین  جانبه 
)SAMADHAN(2را   « دهان 

پیش می برد.

با  گذشته  سال  نیم  و  سه  طی  ما 
اکنون  هستیم.  روبرو  عملیات  این 
 SAMADHAN که مدت زمان
بالک  می باشد،  پایان  شرف  در 
شمال دوباره مضطرب گشته است. 
آن ها  2019م،  دسامبر  از  بنابرین، 
پراهار  نام  به  را  جدیدی  طرح 
به  و  دادند.  ارائه    ”Prahaar“
از ماه نوامبر  از این،  عنوان بخشی 
شدت  پراهار  عملیات  2020م  
و  انقالبی  جنبش  است.   گرفته 
خلق  آزادی بخش  چریکی  ارتش 
حزب  رهبری  تحت   ،3)PLGA(
ما، پاسخی مناسبی را به آن ها داده 

نزدیک  مانند  اقدامات  از  برخی  ولی  است، 
شدن به روستای میناپا در 21 مارچ 2020، 
به رهبری ارتش چریکی آزادی بخش خلق، 
انداخته  حراس  به  و  آشفته  واقعاً  را  آن ها 
است. در نتیجه، به هدف نابود کردن جنبش 
م،   2020 سال  اکتبر   15 در  هند  انقالبی 
کومار  ویجی  )داخلی(،  ملی  امنیت  مشاور 
جلسه ای از مقامات ارشد پلیس پنج ایالت، 
ایالتی و آژانس های اطالعاتی  شبه نظامی، 
مرکزی را از طریق ویدیو کنفرانس انجام داد 
و یک برنامۀ حملۀ قاطعانۀ جدید را اعالم 
کرد، که از نوامبر 2020 تا ژوئن 2021، از 
تاکتیک های 10 نقطه ای بر اساس خطوط 

عملیات نظامی اجرا می شود.

پلیس  طرح،  این  اعالم  از  قبل   ، واقع  در 
کمین  در  را  ارتش  جوان   4 شدن  کشته 
روستای میناپا در 21 مارچ 2020، توسط 
تأیید  خلق،  بخش  آزادی  چریکی  ارتش 
 DRG کرده بود. باوجودی که آنها به عنوان
و  بشر  حقوق  دموکراسی،  استراتیژی  ]نوع 
کرده  شرکت  مبارزات  این  در  حکومت[ 
طبقات  که  است  روشن  و  واضح  بودند، 
حاکم هند در حال استتار و گسترش ارتش 
علیه  را  خود  جنگ های  و  هستند  هند 
قرار  که  ارتشی  انجام می دهند.  هند  مردم 
است به صورت محتاطانه و پنهانی به عنوان

مهاجمان خارجی  با  و  DRG مبدل شود 
به جنگ بپردازد، علیه غیرنظامیان کشور و 
همین طورعلیه ساکنان بومی این کشور، به 

جنگ میپردازد.

ما از شما می خواهیم که این امر را شدیداً 
محکوم کرده و جنبشی را به منظور احضار 
مجدد ارتش در سطوح مختلف ایجاد کنید. 
مرگ بار  حمالت  با  2014م  سال  از  ما 
و  هستیم  روبرو   4 هندوتوا  حاکم  نیروهای 
مانند  و خیرخواهانی  نیک  افراد  همچنان  
از  نیز  را   پانسر  گوویند  و  گائوری النکش 
بسیاری  حاضر  حال  در  داده ایم.  دست 

شیوع  زمان  در  حتی  دوستان  از 
از  بیشتری  در  کرونا  بیماری 
زندان های کشور درحال پژمردن و 

ضعیف شدن هستند.

پیشنهادات  آن ها  که[  حالی  ]در 
خود را در زمینه کرونا برای آزادی 
زندانیان به دادگاه عالی شان واگذار 
آن ها  وثیقه های  ]ولی[  اند،  نموده 
رد شده است. در واقع، همۀ آن ها 
تنها  که  هستند  بی گناهی  افراد 
گناه آنها ، مخالفت با سیاست های 
قاتالنه  و  کور  مذهبی  دیکتاتوری، 
برهمنی  هندوتوای  فاشیست های 
دولت می باشد. ]بدون شک[ چنین 
به  دادن  پایان  برای  توطئه هایی 
جنبش انقالبی هند انجام می شود. 
برهمنی  هندوتوا  حاکم  فاشیست 
تالش می کند تا صدای مخالفان و 
همه کسانی را که می جنگند خفه 
یک  به  را  کشور  کل  آن ها  کند. 

زندان بزرگ تبدیل کرده اند.

]این فاشیست های حاکم[ دائماً در 
تفرقه  و  انحراف  برای  توطئه  حال 
ایجاد  و  مردمی  جنبش های  در 
هستند.  وحشت  و  رعب  فضای 
دشمنان  دموکرات ها،  و  چپ ها 
فاشیست های  این  همیشگی 
آن ها  اند.  بوده  برهمنی  هندوتوای 
قانون  در  مندرج  وعدۀ  و  حقوق 
کرده  نقض  را  کشمیری ها  اساسی 
سرنوشت  تعیین  آرمان های  اند. 
کرده  پایمال  را  مردم شمال شرق 
اصالحیه  شهروندی  قانون  اند. 
مذهبی  خطوط  با  را   )CAA(
آورده اند. آن ها با هدف نابود کردن 
را  مزرعه  قوانین  کشاورزي،  بخش 
وضع کرده اند. و به نام روش جدید 
ربط  بی  سیاست های  آموزش، 

هندوها را تشویق می کنند.
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در  را  مخالفتی  گونه  هیچ  آن ها   
فاشیستی شان  سیاست های  مقابل 
هندوتوای  نئولیبرالی  سیاست  و 
دهقانان،  توسط  برهمنی، 
تحمل  کارگران  و  دانشجویان 
سطح  باالترین  آنها  نمی کنند. 

چنین  تا  میدهند  خرچ  به  را  خود  تالش 
آن ها  نمایند.  منحرف  را  هایی  جنبش 
به  حاضر  که  چپی  دموکرات  رهبران  به 
برابر  در  می کنند.  حمله  نیستند،  سازش 
سیاست های نئولیبرال هندوتوا و ایدۀ آن ها 
در مورد هند جدید باید با وحدت بیشتری 

مقابله کرد و با ایجاد جنبش های 
به  سیاست[  این  ]با  مردمی،  قوی 

مخالفت برخاست. 
)Abhay( ابهي

سخنگوی کمیته مرکزی حزب 
کمونیست هند )مائوئیست(
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