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 ی( ستیالیسوس یمطبوعات/یاسازمان رسانه)ترکیه  -مصاحبه روزنامۀ کردستان شمالی 

 گوی حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستانسخنبا 

 : ترکیهـ  کردستان شمالیروزنامۀ 

  اجندای افغانستان بار دیگر در    -کنیمدر افغانستان یاد می   یکه از آن به عنوان دوران جدید- طالبان  توسط  قدرت    دوبارۀ  با به دست گرفتن

  ی دار   هیسرما/یستیالیاز ارتجاع جهان امپر-  خود را اجندای کاری    همه   که  موجود باعث شدهی  اسیس  وضعیتجهان قرار گرفته است.    یکار

منافع  یدر راستا رین زمینهدو هرکس   اختصاص دهندبه آن  -یستیو کمون کیدمکرات ،یانقالب  یروهاین ی منطقه، حت یگرفته تا کشورها

و تحوالت   شرایط نیدر مورد ا میخواستیم ،یستیالیسوس مطبوعاتیسازمان  کیبه عنوان  ما .ردیگیخود موضع م یطبقات هایو نگرش

برای شما آرزوی    . دیهپاسخ بد  میکه ارسال کرد  یبه سواالت  میوشی. خوشحال ممصاحبه داشته باشیمدر افغانستان با شما    یخیمهم تار

 .موفقیت در مبارزات داریم

 مصاحبه: هایو پاسخ هاپرسش

 :  اول سوال

  )مائوئیست(   توانید اطالعات مختصری در مورد محتوای تاریخی و ایدئولوژیک حزب کمونیستآیا می  ،از همه  نخست

 بدهید؟  ارائه افغانستان

 : اول جواب

ها اشغال گر امریکا قرار گرفت و از طرف آنگران امپریالیست به رهبری امپریالیزم اشغالکه افغانستان مورد تهاجم و تجاوز اشغالزمانی

را محکوم نمود و    هاامپریالیست  گریتجاوز و اشغالبا نشر یک اطالعیه    ضیاءگردید، "حزب کمونیست افغانستان" تحت رهبری رفیق  

ما همه  وحدت  طی  ئوئیستخواهان  افغانستان"  کارگران  انقالبی  "اتحاد  و  افغانستان"  نجات  برای  پیکار  "سازمان  گردید.  کشور  های 

های جداگانه عالوه بر محکوم نمودن اشغال کشور به درخواست "حزب کمونیست افغانستان" پاسخ مثبت داده و خواهان نشست اعالمیه

میالدی صورت گرفت و سه روز جریان داشت.    2002در ماه جون  این نشست سه جانبه    رویاروی با "حزب کمونیست افغانستان" گردیدند.

از جمله جنگ مقاومت   و در بعضی موارد  نظر داشتند  توافق  جنبش کمونیستی  در جریان نشست سه روزه هر سه تشکیل روی مسایل عام

برای حل این اختالفات یک دور مذاکرات   تفاوت نظر وجود داشت که  شانمزدورزم "شوروی" و رژیم  گران سوسیال امپریالیعلیه اشغال

»"لویه    نهاد گردید که از طرف هر سه تشکیل پذیرفته شد. در ختم جلسه یک اعالمیه مشترک از طرف هر سه تشکیل زیر عنوانپیش

  خورشیدی   1381به تاریخ اول سرطان  های متجاوز و مرتجعین دست نشانده شان«  میز امپریالیست آجرگه اضطراری" یا نمایش مضحکه

 میالدی( منتشر گردید.  2002جون  12)

نمودند و در جریان   وحدت برای حل اختالفات طی  منظورهرا ب  میالدی(  2004ـ اول می    2002)جوالی    هر سه تشکیل یک پروسه طوالنی

میالدی با تدویر کنگره وحدت جنبش   2004اول می  نامۀ حزب تدوین گردید و در  برنامه و اساسعالوه بر حل اختالفات،  این پروسه  

 کمونیستی افغانستان، "حزب کمونیست)مائوئیست(افغانستان" ایجاد گردید. 

این حزب دارای ایدئولوژی   آهنگ پرولتاریا در افغانستان است.حزب كمونیست )مائوئیست( افغانستان، حزب سیاسي پرولتاریا و پیش

موجودیت حزب، حاصل كاربست ایدیولوژي پرولتري در جنبش انقالبي افغانستان است. »است.    مائوئیستی  –لنینیستی    –مارکسیستی  

 حزب، دارای برنامۀ سیاسی و استراتژی مبارزاتی پرولتری و بیان كننده و نمایندۀ منافع اساسي پرولتاریا در افغانستان است. حزب، متعهد

كشان افغانستان  ت پرولتاریا در افغانستان باشد. حزب، صفوف پرولتاریا و سایر زحمت و مصمم است که بیان فشردۀ خصوصیات و كیفیا

ماركسیزم ــ لنینیزم حزب ما  ها بكوشد.«  داند و مكلفیت دارد مداوماً براي تحكیم و گسترش خود در میان آنرا پایگاه طبقاتی اصلی خود می

 .كار مي بنددبه راآگاهانه آن عمل خود پذیرفته وــ مائوئیزم را به مثابۀ ایدیولوژي رهنماي اندیشه و 

نشاندگان شان بعنوان دشمن گران امپریالیست و دست تنها علیه اشغالحزب کمونیست)مائوئیست(افغانستان از زمان ایجادش تا کنون نه

چنین علیه تسلیمی و غیرعمده و هم   بان بعنوان دشمنانکه مبارزاتش را علیه طالاست، بل   عمده مبارزات خود را بطور اصولی پیش برده

 برده است.نیروهای به اصطالح چپ کشور نیز پیشتسلیم طلبی 

پوشالی فروپاشی و سقوط رژیم  از  امپریالی  بعد  وناتوزتحت حمایت  آمریکا  مبارزات حزب  به  جا  م  آمده است.  بوجود  در تضادها  جایی 

و   ،شودگر شان بعنوان تضاد عمده به پیش برده میطالبانی و حامیان امپریالیستی اشغال)مائوئیست( افغانستان علیه رژیم    کمونیست
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افغانستان از اولویت مبارزاتی برخوردار خواهد بود. این بدان معنا نیست که مبارزه    )مائوئیست(  وظیفه عمده مبارزاتی حزب کمونیست

 ر است.ها و تسلیم طلبان تعطیل برداعلیه دشمن غیرعمده و تسلیمی

افغانستان اولین حزب مائوئیستی است که علیه رویزیونیزم پسا مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی سنتزهای    حزب کمونیست )مائوئیست(

  هاگیری ادامه داده و آننوین آواکیان و دنباله روانان ایرانی شان و هم چنین رویزیونیزم "راه پاراچندا" مبارزات خود را بطور جدی و پی

گیر نمود. به همین ترتیب علیه انحراف عمیق "اندیشه گونزالو" جداً ایستاد و مبارزاتش را به نحو درست و اصولی پیش برده را زمین

سنتزهای نوین" آواکیان و "راه پاراچندا" باید بطور ضمنی و مبارزه  است. و همین اکنون نیز معتقد است که مبارزه علیه رویزیونیزم "

 بطور جدی پیش برده شود.  "عمیق "اندیشه گونزالوعلیه انحراف 

برد و تالش  تش را به پیش میاالمللی پرولتاریا در افغانستان مبارزافغانستان به مثابه سپاه رزمندۀ اردوی بین  )مائوئیست(  حزب کمونیست

   که این مبارزات را در خدمت به انقالب جهانی گسترش دهد.نماید می

رساندن انقالب دموکراتیک   افغانستان در کشور، استراتیژی جنگ خلق جهت به پیروزی  )مائوئیست(  مبارزاتی حزب کمونیستاستراتیژی  

طبقه کمونیستی بی   ۀنوین و گذار سریع به سوسیالیزم و ساختمان سوسیالیزم و ادامه انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا تا رسیدن به جامع

 باشد. می

ادامه "توافق   )از طریق نظامی( و یا غیر علنی  افغانستان چه بطور علنیکه  تا زمانی نامه امنیتی" و  )از طریق کنترول حریم هوایی، 

ام استقرار شبکه در چنگال خونین  استخباراتی(  کماکان یک کشور پهای قوی  افغانستان  باشد،  داشته  قرار  متحدانش  امریکا و  ریالیزم 

. در  نشانده خواهد بودو رژیم پسا توافق هر شکل و شمایلی که به خود بگیرد یک رژیم دست   واهد ماندمستعمره ـ نیمه فیودالی باقی خ

رژیم علیه  جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی  عبارت است از    افغانستان  )مائوئیست(  استراتیژی مبارزاتی حزب کمونیست  چنین حالتی

شكل مشخص كنوني جنگ خلق   ی مردمی و انقالبی در شرایط مشخص افغانستانگر شان، این جنگ مقاومت ملو حامیان اشغال  پوشالی

      باشد.می در كشور 

 :  دوم سوال

افغانستان اخیراً مورد حمله سوسیال امپریالیسم روسیه و امپریالیسم آمریکا قرار گرفته است و نتایج این تهاجمات  

این زمینه ، وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی افغانستان باعث ویرانی سنگین برای مردم افغانستان شده است. در  

 کنید؟را چگونه ارزیابی می

   :دوم جواب

گر به رهبری  های اشغال روسیه و چه در زمان حمله امپریالیستمستعمراتي افغانستان چه در زمان حملۀ سوسیال امپریالیزم دقیقاً، حالت 

ي ومتحدین شان ئهاي امریكاامپریالیست   ۀ سوسیال امپریایزم روسیه ودرنتیجه یك جنگ خونین تجاوز كاران  گر امریکا،امپریالیزم اشغال

 است.  بوجود آمدهافغانستان و مردمان این سرزمین علیه 

انترناـسیونالیـستی" و "رهایی کارگران در زمان حمله ـسوـسیال امپریالیزم تحت نام فریبنده "کمک  ،گرانهو اـشغال  این جنگ تجاوزكارانه

تحت نام  گر امریکاگر به رهبری امپریالیزم اشــغالهای اشــغالو دهقانان از فقر و بی خانمانی" و در شــرایط کنونی توســط امپریالیســت

تاریخ افغانستان بطور اخص . تاریخ جهان بطور عام و  براه افتاد  " و " آزادی زنان از قید اسارت طالبان"مبارزه علیة تروریزم"  ۀفریبند

 نشان داد که تمام این شعارها کاذبانه و روپوشی برای اشغال کشور بوده است.

ها و منافع آزمندانه خود تالش نمودند تا  گر امریکا و متحدانش متناســب با نقشــهگر و امپریالیزم اشــغالهای اشــغالســوســیال امپریالیســت

ی شــان در پی تطبیق مها با توســل به قهر توســط نیروهای نظانمایند. آن  یدهســتان را شــکلاوضــاع اقتصــادی، ســیاســی و اجتماعی افغان

 آمدند. های خود بربرنامه

   وضعیت اقتصادی کشور:

ــتمتوده ــاهدند که های س ــتان ش ــغال های تجاوزکارانهجنگدیدۀ افغانس ــت هگرانو اش ــیال امپریالیس ــوس ــبعیت و ددمنشــی  س ها همراه به س

گردید و زمینۀ تهاجم  مبدل ها و طالبانچنان جهادیهای پوشـــالی نه تنها به خانه جنگی ارتجاعی اســـالمی میان احزاب جهادی و همرژیم

ــاخت، بل ــتان آماده سـ ــتردۀ امپریالیزم امریکا و متحدانش را در افغانسـ ــتان را به یک گسـ های کشـــور ویرانه مبدل نمود. جنگکه افغانسـ
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و زیربنای اقتصـادی کشـور را به نابودی کامل سـوا داد   ،گرانه یکی پس از دیگری اقتصـاد کشـور را به مرز انهدام رسـاندتحمیلی اشـغال

 فقر و فاقه در کشور را به صورت گسترده دامن زد.

ها نمودند. آن ـصادی، ـسیاـسی، فرهنگی و اجتماعی های اقتا در عرـصهگران امپریالیـست ادعای بازـسازی افغانـستان ویرانه رگرچه اـشغال

گرانه شـان های اسـتعمارگرانه و غارتها و نیازمندیها سـر از نو مطابق خواسـتخواهند که افغانسـتان را در تمام عرصـهخواسـتند و می

 بازسازی نمایند.

ــ جایی که تا کنون برای شــان مقدور بود  گران امپریالیســت تا آناشــغال های تان برای هزینهاز منابع طبیعی ونیروی کار ارزان در افغانس

كشــت و  های نظامی شــان در افغانســتان همانا مربوط بهبرداری برای هزینهترین بهرهنظامی و غیرنظامی شــان اســتفاده نمودند، اما مهم

 .ندبردمنفعت  از این طریق  كه ساالنه میلیاردها دالر بودتجارت تریاك 

 گران ســوســیال امپریالیزم نیز از این گزینه اســتفاده نمودند.قاومت علیه اشــغالگر امریکا و متحدینش در زمان جنگ مامپریالیزم اشــغال

پیش از تجاوز ســوســیال امپریالیزم شــوروی به افغانســتان تریاک تولید شــده در افغانســتان و پاکســتان در بازارهای منطقه به فروش 

تنها در مرز پاکسـتان و افغانسـتان کشـت و نهو سـیا   زم امریکاامپریالی رسـید و از تولید هروئین در افغانسـتان و پاکسـتان خبری نبود.می

ــیعقاچاا تریاک را به ــترده و وسـ ــان کارخانهکه برای هزینهدامن زدند، بل اطور گسـ های تولید مواد مخدر را های نظامی و غیرنظامی شـ

ــ پاکـستان به بزر  جا نمودندجابه و    نظامی طریق مـصارف  و از اینترین تولید کنندۀ هیروئین تبدیل گردید.  که اراـضی مرزی افغانـستان ـــ

میالدی نزدیک به صفر بود، اما در افغانستان معتاد  1979شمار معتادان به هیروئین در پاکستان در سال  دند.  کرغیرنظامی شان را تامین 

نداشـت. هم اکنون نزدیک به ده فیصـد نفوذ افغانسـتان و بیش از پانزده فیصـد نفوذ پاکسـتان آغشـته به این بالی  به هیروئین اصـالً وجود 

 سوز گردیده اند.خانمان

منابع   بلکهکنند، به کشــت و قاچاا مواد مخدر بســنده نمی  های نظامی و غیرنظامی خود فقطمین هزینهأگر برای تهای اشــغالامپریالیســت

 خواهند نمود.نموده و زیرزمینی کشور را چپاول 

گر آنسـت که طرح بازسـازی افغانسـتان توسـط کمک رسـانی اقتصـادی دول امپریالیسـتی حالت کامالً تاریخ بیسـت سـالۀ اشـغال کشـور بیان

  رفته است.گانگیز و مسخره را به خود رقت

مین منافع أکه در جهت ت  ،ودالي اـستئگران امپریالیـست، یك طرح مـستعمراتي ـــــ نیمه فاـشغالطرح بازـسازي اقتـصادی افغانـستان، توـسط 

ــت ــی بازی نکرده و نمیامپریالیسـ ــور نقشـ ــادی به منافع ملی کشـ ــازی اقتصـ ــت. چنین بازسـ که در خدمت منافع کند، بلها در حرکت اسـ

گرانه ملی امپریالیسـتی در شـکل یا به عبارت دیگر این بازسـازی اقتصـادی، بازسـازی اقتصـادی سـتم  گر قرار دارد.های اشـغالامپریالیسـت

حتی   یگونه پروگرام اـصالحاتباـشد. این بازـسازی اقتـصادی، مناـسبات نیمه فیودالی را دـست نخورده باقی گذاـشته و هی مـستعمراتی آن می

 ندارد. نداشته و بر اصالحات جزئی را نیز در

 ودالیزم وئامپریالیزم، نیمه ف ۀهاي اقتصــادي ســلطو دوام پایه ء طرح بازســازي اقتصــادي افغانســتان در شــرایط کنونی درخدمت بقابناءً 

همان طوری که گفتیم وضــعیت اقتصــادی کشــور به بورژوازي كمپرادور و در جهت متناقض منافع کارگران و دهقانان کشــور قرار دارد.  

هاي گونه راه حل اســاســي براي ازمیان بردن فقروفالكت تودهدر طرح بازســازی اقتصــادی مســتعمراتی هی مرز انهدام رســیده اســت و 

ـــتان وجودزحـمت ــت از برـپایی و پیشد. فقط ـیک راه برای ـپاـیان دادن فقر و ـفاـقه تودهـندار کش افـغانســ برد ـها وجود دارد و آن عـبارت اســ

سـریع   گذارجنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی )شـکل مشـخص کنونی جنگ خلق( برای به پیروزی رسـاندن انقالب دموکراتیک نوین و 

 ت دیکتاتوری پرولتاریا.و ساختمان سوسیالیزم و ادامه انقالب تح به سوسیالیزم

   کشور:وضعیت اجتماعی   

ها به رهبری  های پوشـالی شـان و دو دهه اشـغال کشـور توسـط امپریالیسـتها و رژیمگری سـوسـیال امپریالیسـتدر ظرف یک دهه اشـغال

 گر امریکا نفاا ملی بصورت وسیع دامن خورده است.امپریالیزم اشغال

بردگي زنان  وتـشدید ، فرهنگ گداپرـستیكهنه پرـستي خرافاتي ومذهبي  ،واپس گرائي ـسیاـسي وانحطاط فكري ،ـسقوط فرهنگي ،با این همه

 ه است.در جامعه گسترش یافت گران امپریالیست بوده که بطور وسیعیآوردهای اشغالجمله دست از

ــغال ــتقالل طلبانۀ اشـ ــت تالش ورزیدند تا غرور ملی و روحیه اسـ ــته و روحیه های زحمتتودهگران امپریالیسـ ــکسـ ــتان را شـ کش افغانسـ

به ها تالش ورزیدند که زاری از اـسلحه را در وجود ـشان پرورش دهند. آنوار و بیمزدورمنـشی و چاکرپیـشگی و روحیه ـصلل طلبی برده

ید به این موضـوع اذعان نمود مین امنیت غیر ممکن اسـت. باأگر امپریالیسـت تقبوالنند که بدون کمک و حمایت کشـورهای اشـغالهمردم ب
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فکران دامن تر از همه میان روشنگران امپریالیست و رژیم پوشالی دراین زمینه تا حدودی موفقیتی داشته اند. این موفقیت بیشکه اشغال

ند. روحیه هسـت بوده وفکران همراه با تسـلیم شـدگان و تسـلیم طلبان به اصـطالح چپ مبلم و مرون این ایده  خورده اسـت. اکثریت روشـن

 فکران از افغانستان مبین این حقیقت است.فرار طلبی و گریز روشن

فکران نشــانده و روشــنگران امپریالیســت، رژیم دســتدر افغانســتان کنونی یک فرهنگ ضــد ملی، ضــد علمی و ارتجاعی توســط اشــغال

 طلب دامن زده شده است. تسلیم

ترین و تحت نام عنعنات ملی سخیف  ،های خرافی و ضد علمیباز سازی فرهنگ ملی بینش  گذشته تحت نام احیاءبناًء در ظرف بیست سال  

 رسوم تقدیس گردیده است.

ــتان دامن زده شـــده اســـت، یک فرهنگ نیمه فیودالی که انعکاس دهندۀ منافع های اشـــغالفرهنگی که توســـط امپریالیســـت گر در افغانسـ

   .دیده قرار داردبورژوا کمپرادورـ بیروکرات دست نشانده بوده و در ضدیت با منافع علیای مردم ستمگران امپریالیست و فیودال ـ اشغال

باـشد. زیرا افغانـستان یک کـشور  های گوناگون در افغانـستان میترین معـضل اجتماعی که فراروی جامعه قرار دارد مـسئله زنان و ملیتمهم

گران امپریالیـست در این مدت نه تنها گران امپریالیـست قرار داـشته اـست. اـشغالتقیم اـشغالچند میلیتی اـست که چندین دهه تحت ـسلطه مسـ 

گری ملی ـشئونیـستی را نیز در افغانـستان متبارز نمودند. که در پیوند با آن ـستمـستم ملی امپریالیـستی را با خـشونت تمام به پیش بردند، بل

های با آن که امپریالیسـت اسـتفاده نموده اند.  "سـیاسـت "نفاا بینداز و حکومت کن سـو و از سـوی دیگر در طول این مدت ازاین از یک

 . اند، اما تحریکات ارتجاعی میلیتی را میان شان دامن زده ندها را زیر بال و پر خود گرفتگر مرتجعین سایر میلیتاشغال

کشــیده شــدند. اکثریت مطلق زنان شــهری تن به تســلیمی در   های بلند دولتی باالگران به چوکیتعداد زیادی از زنان شــهری توســط اشــغال

که اکثریت  گران امپریالیســت داده و به دفاع از اشــغال کشــور پرداختند. در دوران "مذاکرات صــلل" نه تنها خائنین ملی، بلبرابر اشــغال

  نمودند.گران دفاع میآورد بیست سالۀ" اشغالزنان از اشغال کشور و "دست

ــعیت ناهنجار اجتماعیاین   ــت  برد جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی  پایی و پیشربرای براه را  ،وضــ ــور  برای نیروهای مائوئیســ کشــ

ــکل ــت که مشــ ــت. حزب ما به خوبی آگاه اســ ــان وحدت میلیتباید در میان تودهتر نموده اســ های ها رفت و از طریق آگاهی دهی به ایشــ

برد جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی  برپایی و پیش ایراه را بر ،هاپـشت ـسر گذاـشتن این خم و پی  فراهم نمود و بارا گوناگون کـشور 

 آماده ساخت. 

   وضعیت سیاسی کشور:

از ـسال باید به عقب برگـشت و بطور مختـصر جنبش ـسیاـسی کـشور را   این که بتوانیم روی وـضعیت ـسیاـسی کـشور روـشنی بیندازیم برای

 مورد بررسی قرار داد.میالدی(  1965خورشیدی ) 1344

ـــیدی)   1344میزان   13در   ــازـمان    1965ر باکت  5خورشــ ــازـمان جواـنان مترقی تـحت رهبری رفیق اکرم ـیاری بعنوان ـیک ســ میالدی( ســ

 میالدی( به یک انشعاب بزرگی رو برو شد. 1972خورشیدی) 1351اندیشه ایجاد گردید. در سال مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوتسه دون 

های انتقادی اسـت که با نشـر "با طرد اپورتونیزم در راه های افغانسـتان" تحت رهبری داکتر فیض یکی از این شـاخه"گروه انقالبی خلق 

میالدی( به رویزیونیزم ســه جهانی تکامل    1980خورشــیدی) 1359ر ســال غلطید و دعریان به اکونومیزم  " رویم انقالب ســرب به پیش

فریاد زد و نام  را منفی نمود. با انتـشار مـشعل رهایی رویزیونیزم ـسه جهانی را تیوریزه نمود و ـشعار انقالب اـسالمی و جمهوری اـسالمی 

  علیه  نیسـتی علیه مائوتسـه دون و انقالب فرهنگی واین سـازمان با پیروی از چین رویزیو خود را "سـازمان رهایی افغانسـتان" گذاشـت.

 گیری نمود. استالین موضع

"سازمان رهایی   به افغانـستان تجاوز نمود و آن را به اـشغال خود در آورد، به رهبری امپریالیزم امریکا  گران امپریالیـستزمانی که اـشغال

 (ـشاه ـشجاع ـسوم)و "لوی جرگه اـضطراری" ـشرکت نمود. به حامد کرزی  نوا گردید. در جرگه خائنین ملی در بن با اـشغال هم افغانـستان"

ــاخت. حزب  تاریزم را در پیش گرفت، چوکیراه پارلمانکمپاین انتخاباتی راه انداخت و  های دولتی را از وزارت تا وکالت را از آن خود ســ

گران امپریالیـست گردید. این ـسازمان تمام این  مرون اـشغالزارت عدلیه رژیم پوـشالی راجـستر نمود و یکی از بهترین مبلم و وخود را در  

 حرکات انحرافی، ارتدادی و خیانت ملی را زیر نام مارکسیزم ـ لنینیزم ـ اندیشه مائوتسه دون پیش برده است.

ندی علیه وانان مترقی"، "محفل هرات" اســت. این محفل گرچه هی  ســ انتقادیون شــعله جاوید و "ســازمان جشــاخه دیگر به اصــطالح  

های افغانستان" نیز نپیوست، اما عمالً از همان شعارهای  "سازمان جوانان مترقی" و شعله جاوید منتشر نکرد، و با "گروه انقالبی خلق 

 های افغانستان" در مورد "سازمان جوانان مترقی" و رفیق اکرم یاری کار گرفت."گروه انقالبی خلق 
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ــیفیزم غلطیـد.  هرات بـا والی رژیم هم  این محفـل در زمـان حکومـت داود خـان در ــد و بـه پـاســ  1357ثور    7بعـد از کودتـای  کـار شـــ

واز دـستگیر پنجـشیری وزیر معارف افغانـستان  های گل به پیشبا دـستهپنج نفر ـشان به ـشمول ـشیر آهنگر   ( م 1978اپریل 27خورـشیدی)

و تعداد  آغوش باز نکرد بعد از چند ماه به بازداـشت ـشان ـشروع نمود  هاـشتافتند و کودتا را برای ـشان تبریک گفتند، اما رژیم کودتا به آن

 ها بکام مر  رفتند.از آن

ــیر آهنگر آن ــی" روی آوردـند. طبق گفـتۀ شــ ــیر آهنگر ـبه "ـتازه اـندیشــ ادـغام خواـهان    ـها"محـفل هرات" تـحت رهبری نعیم ازهر و شــ

جا با این دیدگاه با دو محفل دیگر )هادی محمودی و مجید کلکانی( یک  های پرولتری با برآمد دموکراتیک و پوـشش اـسالمی ـشدند.اندیـشه

باختن زنده یاد مجید برنامه تازه اندیشـی جای برنامه دموکراتیک "سـاما" را گرفت و گذاری نمودند. بعد از جانشـده و "سـاما" را بنیان

 ها را به تسلیم طلبی ملی سوا داد.  آن

"ـساما" اـشغال کـشور را به فال نیک گرفت و تـسلیمی در قبال  ،گر امریکاها به رهبری امپریالیزم اـشغالبا اـشغال کـشور توـسط امپریالیـست

تاریزم را پیـشه نـشانده راجـستر نمودند و راه پارلمانو حزب خود را در وزارت عدلیه رژیم دـست در پیش گرفترا گران امپریالیـست اـشغال

برای توجیه تســلیم طلبی  های دولتی از وزارت تا وکالت را قبضــه نمودند.وکیدر خوان پرخون کشــور شــریک شــدند و چها نیز آن نمود.

افغانـستان ویران را آباد  گری اـشغالهابانگ برآوردند که »بگذار امپریالیـست را نوـشتند و"الگوی دموکراـسی امریکایی..."  خویش کتاب

  نوا باهم در این تـسلیم طلبی ـشریک بودند. بعد از دههم  ای افراد "ـساما"تمام همه کنند، بورژوازی و طبقه کرگر را رـشد دهند...« ده ـسال

ها با خلط نمودن تـضادها " راه خود را از تـسلیم ـشدگان جدا ـساختند. آنـسال "ـساما" دو بخش گردید. یک بخش بنام "ادامه دهندگان ـساما

 به تسلیم طلبی غلطیدند.

ایدئولوژیک ـ  تتکندگی و تشــ افکران چپ ایجاد نمود، پرتســلیمی و تســلیم طلبی دو ســازمان متذکره ســرخوردگی عمیقی را میان روشــن

های ای جلو روی نیروهای انقالبی و مائوئیستآمده در افغانستان موانع عدیدهاین وضعیت سیاسی پیشسیاسی را بطور وسیعی دامن زد.  

 کشور قرار داد.

درسـت و اصـولی  گران امپریالیسـت و رژیم دسـت نشـاندۀ شـان مبارزراتش را بصـورت تنها علیه اشـغالطوری که گفتیم حزب ما نههمان

پیش هدایت نمود. حزب ما معتقد بوده و هسـت که مبارزه با تسـلیم  به گان و تسـلیم طلبان نیزلیم شـدسـ که مبارزاتش را علیه تپیش برد، بل

 باشد.گران امپریالیست و رژیم دست نشانده میشدگان و تسلیم طلبان جزء الینفک مبارزه علیه اشغال

ــت(افغانســـ  ــت)مائوئیسـ ــی به مبارزات فوا حزب کمونیسـ همه ه جدی مبارزاتی برای وحدت  که توجالذکر نمود، بلتان نه تنها توجه خاصـ

عاجل مبارزاتی کـشور  مائوئیـست کـشور نیز داـشت. حزب طی چندین مقاله و اعالمیه از تمامی نیروهای مائوئیـست کـشور خواـست تا نیاز

ــ سیاسی در این زمینه عطف توجه نمایند، متاسفانه که گفتمان و مبارا درک نموده و برای حل اختالفات از طریق  رزه فعال ایدئولوژیک ــ

 تا کنون موفق به این کار نشده ایم. اما از این تالش دست نخواهیم کشید.

 گران امپریالیســت با تبلیغات زهرآگین تالشطالبان در افغانســتان یک ســردرگمی در جامعه مســتولی گردیده اســت. اشــغال نبا قدرت گرفت

 تر از پیش دامن زده است.اعتمادی را بیشنمودند تا روحیه فرار از کشور را آماده سازند. این وضعیت ترس و بی

گران امپریالیسـت انداخته تا زمینه فرار شـان را از اعتمادی برای "آیندۀ بهتر" دسـت به دامان اشـغالنسـل جوان کشـور با این ترس و بی

 کشور آماده سازند.

را نادیده گرفته و تالش    مواجه شــدندگران امپریالیسـت المللی کابل از طرف اشـغالتحقیری که در میدان هوایی بین ن با تماماین نسـل جوا

 .ها را از کشور بیرون ببرندتر آنها هرچه سریعآمریکاییدارند تا 

تواند که که ایـستادگی و مبارزه در مقابل تمامی مـشکالت میبلها تا هنوز این نکته را درک نکرده اند که فرار از کـشور راه حل نیـست، آن

  هدایت نماید.ناک روشن و تاب گی نجات داده و به سمتتیرهآینده کشور و مردمان کشور را از 

     :  سوم سوال

اجتماعی . پیامدهای ســیاســی و  وردندآبدســت  را در افغانســتان دوباره  خود، طالبان قدرت  ئیآمریکا نظامیان  با خرون 

 باشد؟ها و نگرش شما نسبت به این روند چه میارزیابی  ؟این وضعیت جدید و ایجاد آن چیست

 :سوم  جواب
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میالدی( از  1981خورشیدی)  1360که در سال  است و انگلیس امپریالیزم امریکا  پروردهو دستطالبان یک نیروی متحجر و تئوکراتیک  

ها با کمک مالی عربسـتان سـعودی زیر نظر آی اس آی پاکسـتان در مدارس دینی مهاجرین افغانسـتانی در پاکسـتان آموزش دیده  سـوی آن

و از  اند یعت اـسالمیـشر مو به مو ها خواهان تطبیق آن گردد به دوران ـصدر اـسالم.رهنمای ایدئولوژیک ـــــ ـسیاـسی ـشان بر میخط   .اند

 باشند.نگاه سیاسی خواهان برقراری یک حکومت استبدادی دینی به شیوه آخندهای ایران در افغانستان می

گر آنـست که طالبان یک میالدی( بیان 2001ـــــ   1995)  خورـشیدی 1381ـــــ  1374دوران حاکمیت طالبان درـسال   زتجارب بدـست آمده ا

ـــیل ملی ـندارـندو هی  نیروی منفور اجتـماعی اـند ـبان . گرـچه ـطالـبان تالش دارـند ـکه برای ـعاـمه مردم تفهیم نـمایـند ـکه ـما ـطالگوـنه زمیـنه اصــ

 به این باور نیستند.افغانستان تغییراتی در خود ایجاد کرده ایم، اما مردم و به خصوص زنان  گذشته نیستیم و از لحاظ بینش سیاسی

ی طالبان از نظر اقتصادی نماینده فیودال ـ کمپرادور بروکرات در افغانستان بوده و تا حدودی از بورژوازی کمپرادور بروکرات نیز نمایندگ

ــنتیها از نظر اجتماعی بر فیوداالن و بورژوازی کمپرادور و به عقب ماندهنمایند. آنمی ــهر و ده متکی ترین و ســ ترین خرده مالکین شــ

 هستند. 

گیری دوباره طالبان در افغانســتان این اســت که زمینه مبارزه ســیاســی در میان نســل جوان و به پیامد ســیاســی و اجتماعی بعد از قدرت

های قومی، ملی و مذهبی را حل نمایند چه رسد به  توانند که حتی ستمهرگز نمیگردد، زیرا طالبان  تر از قبل میزنان کشور آماده  خصوص

 کش کشور.مینه های شغلی برای مردم زحمتایجاد کار و ز

، امارت اسـالمی هایباشـند. این نظام سـیاسـی خواسـت طالبان چه نامطالبان خواهان برقراری یک نظام سـیاسـی اسـالمی در افغانسـتان می

و  ـشئونیزم ملی های زیادی به امارت اـسالمی خواهد داـشت. بناءً باـشد، بدون ـشک که ـشباهت جمهوری اـسالمی و یا هر نام دیگری داـشته

 تر از قبل خواهد گردید.   ی غلیظشئونیزم جنسیت

حمایت امپریالیزم امریکا و  اگر تواند ثبات و بقاء یابد، حتیدهه گذشــته در افغانســتان به خوبی نشــان داده که رژیم طالبانی نمی 4تجربه 

بدســت آورند. بدون تردید که صــلحی در کار نخواهد بود و تداوم  روســیه و ســوســیال امپریالیزم چین تحدین او را به شــمول امپریالیزم م

تان غیرممکن اـست، بدون ـشک جنگ دداخلی ــــــ اارتجاعی های امنیت در افغانـس و ادامه خواهد   ـستخبارتی در کـشور دامن زده خواهد ـش

 .یافت

   :چهارمسوال 

های امپریالیســـتی مانند ایاالت متحده، اتحادیه اروپا، روســـیه،  به دســـت آوردن دوباره قدرت توســـط طالبان، قدرتبا 

کنند با بیان اظهارات مختلف موضــعی را برای منافع خود  ای ســعی میچین، ایران و غیره و کشــورهای مرتجع منطقه

 کنید؟ت ترکیه در قبال افغانستان را چگونه ارزیابی میهای سیاسی نیروهای ارتجاعی به ویژه دولاتخاذ کنند. نگرش

 :چهارم  جواب

ــتان نمی ــتعماری خود را طبق بدون شــــک که امپریالیزم امریکا و متحدینش از منافع خود در افغانســ ــلطه اســ گذرند و تالش دارند تا ســ

امریکایی حفظ نمایند، تا بدین طریق توجیهی برای ـشکـست نظامی گران  نـشانده اـشرف غنی و اـشغالنامه امنیتی" میان رژیم دـست"توافق 

ــ  نامه صــلل" میان  طبق "توافق اســتعماری امریکا بر افغانســتان د. بدون تردید این ســلطه  نو ســیاســی خود در افغانســتان داشــته باش

 پیش برده خواهد شد. ،ه به امضاء رسیدحها و طالبان که در دوامریکایی

 مریکا اعالن نموده که ضرور است به افغانستان برگردد. این برگشت به معنای حضور نظامی در افغانستان نیست، چه امپریالیزم اچنان

 که به معنای حضور استخباراتی در افغانستان است.بل

 در افغانسـتان پایان یافت، »ماموریت نظامی امریکا: اسـت  شـده  تری دادهشالذکر در سـخنان وزیر خارجه امریکا وضـاحت بیمسـئله فوا 

گردد.« این بدان معناســت که افغانســتان بعد از ایجاد دولت طالبانی حالت مســتعمراتی ماموریت جدید دپلوماتیک ما در افغانســتان آغاز می

   خود را حفظ خواهد نمود و یک کشور مستعمره ـ نیمه فیودالی باقی خواهد ماند. 

 توانند منافع امپریالیزم روسیه و سوسیال امپریالیزم چین را در افغانستان نادیده بگیرند. بناًء این دو امپریالیزم امریکا و متحدینش نمی

طریق با نفوذ اقتصـادی و سـیاسـی خود بر و به این  کاری نمایندهای اقتصـادی و اجتماعی همنمایند که با طالبان در زمینهکشـور تالش می

 .مند گردندتر از قبل بهرهبیش افغانستان از خوان یغمای این کشور
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نامه امنیتی" در دســت لیزم روســیه و ســوســیال امپریالیزم چین بخوبی آگاهند که همین اکنون حریم هوایی افغانســتان طبق "توافق اامپری

ــت و آنامریکایی ــدت کنترول میهاسـ ورزد که برای کنترول تحوالت  دانند که امپریالیزم امریکا تالش میها به خوبی میآن نماید.را به شـ

که رژیم جدید طالبانی راً از گزینه نظامی اـستفاده نماید، تا ایناافغانـستان از هر فرـصت اقتـصادی، ـسیاـسی و اـستخبارتی خویش و حتی اجب

 امپریالیزم روسیه و نفوذ سوسیال امپریالیزم چین در افغانستان بکاهد. های شان پیش برود، تا بتواند از مداخالتمطابق خواسته

امپریالیزم   گر امریکا و متحدانش با امپریالیزم روـسیه و ـسوـسیالالبینی امپریالیـستی در افغانـستان کنونی میان امپریالیزم اـشغالتـضاد ذات

ارجحیت دارد منافع هژمونی طلبی اش در افغانســـتان و منطقه  امریکاییهای که برای امپریالیســـتیزیاســـت. چموجود چین به شـــدت  

اما حضــور روســیه و چین در افغانســتان تقویت خواهد شــد و تضــاد میان امپریالیزم امریکا و متحدینش با امپریالیزم روســیه و   باشــد.می

 از قبل خواهد گردید. یال امپریالیزم چین حادترسسو

رژیم فاشـیسـتی   ،سـتان و منطقهگران امپریالیسـت به رهبری امپریالیزم امریکا در افغانگذشـته اشـغالدر جنایات و دد منشـی بیسـت سـال  

مپریالیزم امریکا در ایجاد و ســــازماندهی طالبان، القاعده و داعش نقش ت. گرچه امپریالیزم و در راس آن انقش داشــــته اســــ  نیزترکیه 

سـزایی را بازی نموده اسـت. برای رشـد احزاب ارتجاعی بنیادگرای اسـالمی نقش به اسـاسـی داشـته و دارند، اما رژیم فاشـیسـتی ترکیه نیز

و در راس آن اردوغان در جرایم جنگی و ضــد بشــری در منطقه و بخصــوص تجاوز به عراا، ســوریه و   AKPارتش ترکیه با رهبری  

افکنی ـشتهو به این طریق به د  و مـسلل نموده اـست  و گروهای مرتجع بنیاد گرا را آموزش داده  افغانـستان نقش خود را ایفاء نموده اـست

 .دامن زده است

رژیم فاشــیســتی ترکیه در کنار امپریالیزم امریکا همانند رژیم آخندی ایران و جمهوری اســالمی پاکســتان برای ســقوط و فروپاشــی رژیم 

طالبان را کمک و یاری رسـاند، اما در این میان نقش اسـاسـی را در فروپاشـی و سـقوط رژیم پوشـالی امپریالیزم امریکا داشـت.   ،پوشـالی

الی اـشرف غنی قبل از این که هویت مـستقلی داـشته باـشد، در خدمت امپریالیزم نقش کـشورهای منطقه در فروپاـشاندن و ـسقوط رژیم پوـش

   امریکا و متحدینش قرار داشت.

ــتان قبضــه نمودند، اردوغان حمایت و همزمانیاز  ــی را در افغانس ــیاس ــت و با کاری خود را با طالبان اعالن نمودکه طالبان قدرت س ه اس

ــت ــر اس ــراحت بیان نموده که حاض ــتان اعزام نماید. این اعالن  برای تامین امنیت میدان هوایی بین ص المللی کابل نیروهایش را به افغانس

المللی کابل اکنون نیروهایش در میدان هوایی بینو هم ترین رژیم در افغانـستان اـستمعنای به رـسمیت ـشناختن قرون وـسطایی کاری بههم

بدان معناسـت که او هم خواهان آنسـت تا در این خوان یغما شـریک  این حرکات رژیم فاشـیسـتی ترکیه .کاری طالبان حضـور دارندبرای هم

      باشد.

 :  پنجم سوال

های مبارزاتی شـما در افغانسـتان چیسـت؟  ها و تاکتیکبا وضـعیت جدید، محتوای سـیاسـی، اهداف، اتحادها، اسـتراتژی

 فراخوان و انتظارات شما از مردم جهان چیست؟

   :پنجم  جواب

و مرحلۀ جدیدی از  هپایان یافتاز تاریخ ـسراپا درد و رنج مردمان این خطه   مرحلهیک  ـسیر تحوالت کنونی افغانـستان بیان کننده آنـست که

های جنگ قربانی اصـلی میدان دهه گذشـته تائید کننده این امر اسـت که 4تاریخ  اسـت.  گرفته شـکل  کشـور  این  و مردمانافغانسـتان تاریخ 

. این تجربه کش افغانـستان بوده و در هر مرحله از پایان جنگ یک نیروی ارتجاعی بر ـسر نوـشت ـشان حاکم گردیده اـستفقط مردم زحمت

توانند اـستقالل  بر خود، تحت رهبری حزب کمونیـست)مائوئیـست(افغانـستان می ءکش کـشور فقط با اتکامردم زحمت مبین این امر اـست که

 آورده و بر سرنوشت خویش حاکم گردند. اقتصادی و سیاسی خود را بدست

های گری استخباراتی امپریالیست اشغال  رژیم پسا توافق و   ومت علیهمبارزه و مقا  افغانستان،  بنابرین مرحلۀ تازۀ مبارزاتی آغاز شده در

  و کشورهای منطقه خواهد بود. امریکایی

که   این شرایط بس حساس کشور معتقد است  در  بـه  حزب کمونیست)مائوئیست(افغانستان  بـایـد  انـقـالب  به سه سـالح  وظایف مربوط 

یی و مبارزات مربوط به جنبش کمونیستی  یی و مرتبط به مبارزات توده گردد و در سطل تودهصـورت علمی، دقیق و عملی درک و تطبیق 

تر و افشاگری هرچه وسیع   ونی وظیفه عاجل و فوری مبارزاتی یعنیدر مقطع مبارزات عاجل کن  المللی انکشاف داده شود.و انقالبی بین

را نباید  تخبارتی شان بشمول رژیم طالبانی  های اسهای ارتجاعی منطقه و جنگگران امپریالیزم، کشورهای پشت پرده اشغالتر توطئهعمیق 

داند.  طالبانی جدا نمی  استبدادیگاه مبارزه علیه اپورتونیزم و تسلیم طلبی را از مبارزه علیه رژیم ب ما هیچ از نظر دور داشته باشیم. حز
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مجدداً گسترش    خود ش را با بخش های مورد دلخواه  اهای سابق و کنونی  ورزد تا پیوندزیرا این اپورتونیزم جدید از هم اکنون سعی می

 دهد.  

وظیفه دیگرعاجل مبارزاتی حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان در شرایط کنونی تالش برای متحد نمودن تمامی نیروهای مائوئیست  

تمامی  اندازی مبارزات ایدئولوژیک فعال، سالم و سازنده  ورزد که با راه باشد. حزب کمونیست)مائوئیست(افغانستان تالش میکشور می 

را متحداً علیه تمامی نیروهای مرتجع و خائنین ملی و حامیان  را متحد نموده و مبارزات شان   کشور  ، ملی و انقالبینیروهای مائوئیست

 گر شان به پیش برد. اشغال

)در شرایط    برد جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبیدارک برای برپایی و پیشما را از حالت ت   ای می تواندیم که چنین مبارزه ما معتقد هست

 کنونی شکل مشخص جنگ خلق( به حالت برپایی و پیش برد چنین جنگی یاری رساند. 

 و اما در سطح بین المللی: 

مج  احیاء  برای  انترناسیونالیستی،  انقالبی  جنبش  فروپاشی  از  بعد  افغانستان  کمونیست)مائوئیست(  هم آن    د دحزب  و  با  احزاب  کاری 

میدواریم که جلسه تدارکی  ارود. ما  های متین به پیش می جداً تالش نموده و هم اکنون نیز در این راستا با گام های مائوئیست  سازمان 

 المللی بتواند بر این مشکل فایق آید. بین

ای میان  بستگی منطقه که چندین بار برای هم دارد، بلبرداشته و گام بر می تنها در این راستا گام  حزب کمونیست)مائوئیست(افغانستان نه 

انه که نتیجۀ مطلوبی حاصل نگردید. اعتقاد ما این است که شرایط عاجل مبارزاتی تقاضا  نیروهای مائوئیست منطقه تالش نمود، متاسف

یی تالش نمایند و از طریق این تشکیل بهتر ائوئیستی منطقهبرای یک تشکیل م  های مائوئیست منطقهتمامی احزاب و سازماننماید که  می

ترش  سه و گرا در منطقه به میان آورد های تجاوزکارانه و ارتجاعی  و ضد جنگ    خواهیم توانست که جبهات مردمی ضد امپریالیستی

   .دهیم

را    هاکات تهاجمی پنهان و آشکار امپریالیست فراخوان و انتظار ما از تمامی نیروهای مائوئیست، مترقی، ملی و انقالبی این است که حر
سیع  رآورده، به فقر و بی خانمانی ود کش این کشور شوم قرار دارد و دمار از روزگار مردم زحمت  د در مرکز این گردباکه افغانستان  در 

  های منطقه، جبهۀ وسیع ضد امپریالیستی خلق کاری  هم با    ،تجاوزات   ها ودسیسه  این  برای افشاء تمام  و  شان دامن زده است تقبیح نمایند
 خود را بوجود آورند. ضد ارتجاعی  –

های ترکیه، به پیش رود تا برن و باروی ستم رژیم فاشیستی ترکیه را در هم  امیدواریم که بیرا به اهتزاز درآمده در کوه پایه  در اخیر ما

 کشور به اهتزاز در آورد.  آن کوبیده و فرو ریزد و بیرا انقالب دموکراتیک نوین را در
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