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 Political  سياسی

  
  ھوادار سازمان انقالبی افغانستان: الله
  ٢٠١٧ اگست ١٩

  

  به مناسبت نود و ھشتمين سالروز استرداد استقالل افغانستان
  ف جنبش مائوتسه دون انديشۀ افغانستانھدنخستين  دموکراتيک، –مبارزۀ رھائيبخش ملی 

  

 به ھدف ھژمونی سوسيال امپرياليستی اش بر ١٣۵٨شوروی به افغانستان در ششم جدی » سرخ«ھجوم وحشيانۀ قشون 

اين اشغال از » برکت«پاکستان از .  دادتغييرآسيا و دستيابی به آب ھای گرم ھند، معادالت را در منطقه و جھان به کلی 

جھاد «ھا دالر را به نام رد می مبدل گرديد و ميلياو مانده و جھان سومی، به کشوری دارای سالح اتيک کشور عقب

از » ئیپذيرا«به جيب زد؛ سيل مھاجرت اجباری افغان ھا به سمت ايران باعث شد تا زير نام » مردم افغانستان

؛ حاتم بخشی ھای امير نشين ھای عربستان  نمايندئین، آخوند ھای تازه به قدرت رسيده ميليارد ھا دالر کماامھاجر

سعودی، قطر، امارات متحدۀ عرب و کويت به خواست و ھدايت امپرياليزم جنايتکار امريکا و سگ پير استعمار 

و تمويل و تجھيز بخش ) گسيل ھزاران عرب افراطی به ھدف جھاد در افغانستان(در بخش نيروی انسانی ) انگليس(

ظيم ھای جھادی، نه تنھا سد راه پيشروی چکمه پوشان کرملين تا سرحد فروپاشی شوروی بزرگی از منابع مالی تن

 اسالمی به منظور تطبيق ستراتيژی طويل المدت امپرياليزم در آسيا ئیگرديد، بلکه سر آغاز جنايات فجيع بنيادگرا

  . گرديد

روی در کشور ھای اروپای شرقی، مداخالت و دست درازی ھای سياسی، اقتصادی و نظامی سوسيال امپرياليزم شو

خروشچف صورت می ) سه مسالمت آميز و دو تمام خلقی(لبانی و افغانستان که زير نام شعار ھای رويزيونيستی اکوبا، 

در جھان گرديد که انجام اين شاخ به شاخ شدن ھا ھمانا ) ارساناتو و و(گرفت، منتج به شاخ به شاخ شدن پيمان ھای 

امروز ناتو که در .  و فروپاشی سوسيال امپرياليزم شوروی و يکه تازی پيمان ناتو گرديدارسان وشکستن شاخ ھای پيما

 می نمايد و ساير کشور ھای ئیس آن امپرياليزم جنايتگستر امريکا قرار دارد، يکه تاز ميدان شده و بر جھان آقاأر

رقصند و اين پيمان دمبدم با  ی پنتاگون میعضو اين پيمان به ھر ساز تئوريسن ھای کاخ سفيد و کارکشته ھای نظام

  . طرح ھای جديدی از غارتگری ھای امپرياليستی امريکا ھمنوا می گردد

 سال دوام کرد، روند طبيعی سير تکاملی ٩ افغانستان که بيشتر از رسوسيال امپرياليزم شوروی ب» سرخ«يلغار قشون 

ختل ساخت و افغانستان کماکان در چنبرۀ نظام فرسودۀ نيمه  اقتصادی را در افغانستان م–فرماسيون ھای اجتماعی 

خلق با رويدست گرفتن طرح ھای ) دموکراتيک(که دست نشانده ھای حزب منفور  با وصف آن. فيودالی متوقف گرديد
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رويزيونيستی خروشچف تالش داشتند تا به دور از واقعيت ھا و بدون در نظرداشت شرايط عينی و ذھنی حاکم در 

انقالب (داری را در افغانستان طی نمايند و پيوسته کودتای ننگين ھفت ثور را   افغانی، راه رشد غير سرمايهجامعۀ

که ماھيت سرسپردگی و پوسيدگی افکار ھفت ثوری ھا اظھر من الشمس  زدند، اما از آنجائی جار می) شکوھمند ثور

ی نبرد، بلکه با اين گلو پارگی ھا و تجاوز آشکار قشون ئجابود و ھيچ ھمخوانی با علم مارکسيزم نداشت، نه تنھا راه به 

 و عالوه بر آن صدور فرمان ھای من درآوردی. وجود نيامده ی در مناسبات توليدی جامعه بتغييرکوچکترين » سرخ«

اد ثيری روی وضعيت و جايگاه نيرو ھای مولده و مناسبات توليدی نکرد و تضأ تره کی نيز کوچکترين تفوق ارتجاعی 

که فيودال ھا و مالکين ارضی کوچکترين   مستعمرۀ آن زمان را حاد تر ساخت، تا جائی–ھای جامعۀ نيمه فيودالی 

  . نشانه ھای جامعۀ بورژوازی را نيز نابود می کردند

را  جنبش چپ و مائوتسه دون انديشۀ افغانستان بعد از تجاوز شوروی ھا با تحليلی که از جامعۀ افغانستان داشت و آن

ديد، راه رسيدن به سوسياليزم را در به سر انجام رساندن انقالب ملی دموکراتيک   مستعمره می–کشوری نيمه فيودالی 

کرد که در اين انقالب بايد راندن اشغالگران در اولويت قرار داشته و پيوست  کيد میأبه سبک نوين تحليل کرده بود و ت

اين چپ با استفاده از تمامی امکانات مالی و . و طبقات ستمگر حاکم گرديدبه آن بايد در فکر سرنگونی ايادی اشغال 

جانی از آغازين روز تجاوز، به ھدف رسيدن به انقالب ملی دموکراتيک در جنگ عادالنه عليه اشغالگران روسی 

بانی ھای شرکت نمود و مبارزۀ خود را در بخش ھای نظامی و سياسی عليه اين يلغار آغاز کرد و در اين راه قر

 که جنبش چپ و مائوتسه انديشۀ افغانستان در مسير اين جنگ بايد تا کجا و تا چه زمان پيش می بيشماری داد؛ اما اين

کرد و در موضع گيری ھای بعدی در مقابل  را مراعات می» حق داشتن، سود جستن و اندازه نگھداشتن«لۀ أرفت و مس

 تغيير و به دست گرفتن مديريت اين جنگ و ءيزم جنايتکار امريکا و شرکاًاين تجاوز مخصوصا بعد از مداخلۀ امپريال

کرد، بر ميگردد به ارزيابی  مسير آن از يک جنگ عادالنه به يک جنگ غير عادالنه و ارتجاعی محتاطانه برخورد می

ًنا ئ آن که مطمو اما و اگر ھای» سرخ«دقيق و ھمه جانبۀ شرکت جنبش چپ مائوتسه دون انديشه در جنگ عليه قشون 

  . از آن ارائه نمايده ایروزی بايد جنبش انقالبی افغانستان تحليل جامع و ھمه جانب

»  سرخ«با تحليلی که از شرکت جنبش چپ مائوتسه دون انديشه در جنگ عليه اشغال کشور در زمان تجاوز قشون 

رکت در آن از وظايف اصلی تمامی کمونيست وجود دارد بايد يادآور گرديد که در اوايل اين يک جنگ عادالنه بود و ش

رفت و مقاومت در برابر ظلم و تعدی اشغالگران و ايادی داخلی آن جزء افتخارات اين جنبش چپ و  ھا به شمار می

شد، دست درازی  ۀ وجود ندارد، اما ھرچه اين جنگ طوالنی تر میھانقالبی محسوب می گردد و در آن ھيچ شک و شب

ريکا، انگليس، کشور ھای عربی و کشور ھای ھمسايه در به قبضه در آوردن مديريت اين جنگ نيز ھای امپرياليزم ام

که با گذشت زمان محدود از آغاز جنگ، رھبری آن را امپرياليست ھا و ساير کشور ھای  گرديد، تا جائی تشديد می

ھفتگانه و ھشتگانه زدند و مسير اصلی  اسالمی زير نام تنظيم ھای ئیطماع به دست گرفتند و دست به تربيۀ بنيادگرا

  .  جنگ عادالنه را به سوی يک جنگ غير عادالنه و ارتجاعی کشاندند

 که جنگ ارتجاعی شد و منافع امپرياليزم و ه ایجنبش چپ مائوتسه انديشه بايد درايت خود را به کار می برد و از لحظ

رديد بايد با قاطعيت اشتراک در اين جنگ را رد مطرح بحث گ» سرخ«ساير کشور ھای طماع در جنگ عليه قشون 

خواست که نه تنھا  ًکرد و از تمامی نيرو ھای مترقی، چپ و انقالبی مخصوصا کمونيست ھای مائوتسه انديشه می می

عليه جنگ ارتجاعی موضع بگيرند، بلکه حتی االمکان آينده نگری می کردند و عواقب بعدی اين جنگ ناعادالنه را 

سفانه نه تنھا از اين گونه تحليل ھا چيزی به مشاھده نمی رسد، بلکه معکوس آن انحرافات أشاء می ساختند که متًوسيعا اف
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 از سوی سازمان ھای مائوتسه دون انديشه و در کل جنبش چپ افغانستان بروز کردند که ه ایعجيب و اشتباھات زنند

  .  الفاظ از خود انتقاد نمايندبايد روزی با جمع بندی سختگيرانه و تحليلی با سخت ترين

با وصف اشتباھات زننده و انحرافات جدی جنبش چپ مائوتسه دون انديشه از شرکت بی ھدف و بی برنامه در جنگ 

 مجھول الھويه که بيرق سوسياليست ھای تخيلی را با رنگ ھای ه ایناعادالنه، اما اگر اين نيرو ھا را در مقايسه با عد

ی به شانه ھای شان حمل می نمايند و  افغانستان را جامعۀ سرمايه داری دانسته و تضاد عمده ترتسکی و منصور حکمت

خوانند،  قلقله کرده و مارکسيزم را از مارکس به لنين ختم کرده و فاتحۀ مابعد آن را می» کار و سرمايه«را تضاد بين 

مائوتسه دون انديشه با وجود تمام اشتباھات و لغزش قرار داده و مقايسه نمائيم، صادقانه بايد اقرار کنيم که جنبش چپ 

ھا يک سر و گردن از عاليجنابان تخيلی ما باالتر اند، چراکه حداقل قضايا و پديده ھا را ديالکتيکی ديده و سير تکاملی 

  .مارکسيزم را متوقف نساخته و منکر نقش بزرگ رفيق ستالين و رفيق مائوتسه دون در تکامل مارکسيزم نيستند

عدول رويزيونيست ھای شوروی از اصول و قواعد علم مارکسيزم به عنوان عامل درونی و تبليغات گسترده و 

زھرآگين امپرياليست ھا عليه کشور شوراھا به عنوان عامل بيرونی باعث و بانی عمده و اساسی فروپاشی سوسياليزم 

ليست تخيلی با تعقيب راه و رسم ھمان حال عده ای سوسيا. در شوروی بعد از درگذشت رفيق ستالين گرديد

رويزيونيست ھا، ترتسکيست ھا و حکمتيست ھا قصد دارند با دگم ساختن مارکسيزم، پرچم مبارزه عليه امپرياليزم و 

استثمارگران داخلی را در کشور ما به زير کشيده و غير مستقيم از تداوم اشغال در افغانستان حمايت نمايد، اما اين 

د که حقانيت مارکسيزم در تئوری و پراتيک از سوی نيد با سلول سلول مغز خود اين را درک کرده باشتخيلی ھا با

مارکس، انگلس، لنين، ستالين و مائوتسه دون، با تحليل مشخص و ديالکتيکی ھر يک از رھبران پرولتاريا از وضعيت 

 ۀيشتوانند عزم پيروان مارکسيزم، لنينيزم، اند کشور ھای شان به اثبات رسيده و ھر اندازه ھم که چرنديات بنويسند، نمی

  .، متزلزل گرداند اند که انتخاب کردهیمائوتسه دون را از راھ

 به دست چوبدستان امپرياليزم، آغاز و ختم "نجيب"، ترکيدن پوقانۀ دولت پوشالی »سرخ«بعد ختم غائله تجاوز قشون 

امارت قرون  و جھانی، روی کار آوردن و نابود کردن ئیسگ جنگی ھای تنظيم ھای جھادی به دستور باداران منطقه 

جنگ عليه « به بھانۀ ء گروه طالبان توسط امپرياليزم و باالخره ھجوم وحشيانۀ امپرياليزم امريکا و شرکائیوسطا

 از ئیتضاد ھای امپرياليستی مبدل نموده که رھاھای گاھ گرهيکی از به افغانستان، اين نقطه از جھان را به » تروريزم

 دھقانان و ساير نيرو ھای ملی و مترقی در حزب واحد مارکسيزم، لنينيزم، از طريق بسيج کارگران، اين وضعيت جز

توان سراغ   مائوتسه دون که رھبری آن را پيشاھنگ طبقۀ کارگر به عھده داشته باشد، راه و چارۀ ديگری نمیۀانديش

فريبانه جامعۀ افغانستان را  که سوسياليست ھای تخيلی ما جفنگ بزنند و با ادعا ھای کاذب و عوام ه ایبه ھر انداز. کرد

به خورد توده ھا بدھند، اما واقعيت آن است که » بين کار و سرمايه تضاد«سرمايه داری داد بزنند و تضاد عمده را 

 مستعمره است و تضاد عمده بين امپرياليزم و خلق ھای تحت ستم و دربند افغانستان به –جامعۀ افغانستان نيمه فيودالی 

 مستعمرۀ افغانستان، –ه بدون راندن امپرياليزم و سرنگونی طبقات استثمارگر در جامعۀ نيمه فيودالی اوج خود رسيده ک

  . راه ديگری وجود ندارد

به سرکردگی و قلدری امپرياليست ھای امريکا، انگليس، فرانسه و ) ناتو(به ھمين منوال تجاوز ماشين جنگی امپرياليزم 

من و ليبيا و ميخکوب کردن اين امپرياليست ھا توسط امپرياليست ھای روسيه و لمان به کشور ھای عراق، سوريه، يا

ليون ھا يکوچ اجباری م  جز قتل، کشتار و معيوب نمودن صد ھا ھزار انسان،ه ایچين و دولت فاشيستی ايران که نتيج

و شناعت امپرياليزم را به انسان ديگر و بربادی و ويرانی اين کشور ھا چيز ديگری به ارمغان نياورده، اوج بربريت 

تضاد بين امپرياليزم و خلق ھای به خون خفتۀ تحت اشغال چيز جز تصوير کشيده و تضاد عمدۀ اين کشور ھا نيز 
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که سير تکاملی تاريخ به اثبات رسانده که بين امپرياليست ھا ھيچ دوستی و دشمنی دايمی  تواند، چرا ديگری بوده نمی

که  ًتضاد ھای امپرياليستی مستقيما ارتباط می گيرد به منافع آنھا، ھر زمانی. می وجود داردوجود ندارد، اما منافع داي

مين گردند، دوستی ھا ايجاد می أکه منافع آنھا ت منافع امپرياليست ھا به خطر مواجه گردند، دشمنی ھا آغاز و ھر زمانی

  . شوند

ھای امپرياليستی سير نزولی به خود گرفته و صدای امروز اگر گراف تظاھرات ھا و قيام ھای طبقۀ کارگر کشور 

تضاد بين کار و «رسد، دليل آن اين است که امپرياليست ھا حداعظم تالش دارند تا  اعتراض آنھا کمتر به گوش می

 بخوانيد تقليل درجۀ - را در کشور ھای شان به حداقل رسانده و با در اختيار قرار دادن امتيازات اقتصادی » سرمايه

از جانب ديگر امپرياليست ھا با کشاندن بحران به . به طبقۀ کارگر تا حدودی قناعت خاطرشان را فراھم نمايد - تثماراس

 از يکطرف دامنۀ جنگ و خونريزی را در اين ئیًکشور ھای غير امپرياليستی مخصوصا يکتعداد از کشور ھای آسيا

  .کشانند ته در جوامع امپرياليستی را به اين کشور ھا میسازند و از جانب ديگر تضاد ھای نھف کشور ھا پھن تر می

 به آن چسپيد و تغيير تعديل و ه اینيست که بدون ذر» قرآنی«دگم » آيه ھای«توان گفت که علم مارکسيزم  به يقين می

از بستر  بخش پرولتاريا بايد ئی و تعديلی در علم رھاتغييری در مارکسيزم را نداشت، اما ھر تغييرتحمل کوچکترين 

داغ پراتيک انقالبی بگذرد و حقانيت آن بار بار در عمل به اثبات برسد، کاری که پيروان تروتسکی، کائوتسکی، 

بوخارين، رويزيونيست ھای خروشچفی، حکمتيست ھا و ده ھا درجن منحرف علم مارکسيزم معکوس آن را انجام دادند 

  . و مارکسيزم را به بيراھه کشاندند

 روی علم مارکسيزم را به بيراھه می کشد، مارکسيزم را مختص به مارکس و انگلس دانستن، يا چپ روی و راست

مارکسيزم را تا حکمتيزم و انواع ايزم ھای ديگر کشاندن ھمه عملکرد ھای چپ روانه و راست روانه اند که دشمنان 

نين در مجموعۀ آثار منتخب در يک جلد، که اين موضوع را والديمير ايليچ ل کيد دارند، چنانأ آن ترعلم مارکسيزم ب

انگلس در خصوص خود و دوست شھيرش چنين «: دارد که ، به وضاحت بيان می٣٠٨ترجمۀ محمد پورھرمزان، ص 

در اين اصل کالسيک آن جنبه ای از مارکسيزم که . نيست بلکه رھنمون عمل است) جامد(آموزش ما دگم : می گويد

و ما با از نظر دور داشتن آن، .  قوت و صراحت شگرفی خاطر نشان گرديده استًاکثرا از نظر دور می دارند با

مارکسيزم را به يک چيز يک طرفه، زشت و بی روح تبديل می کنيم، عصارۀ حياتی آن را می کشيم، ارکان اساسی 

نھدم می سازيم، تئوريک آن يعنی ديالکتيک يا آموزش مربوط به تکامل تاريخی جامع االطراف و مشحون از تضاد را م

  ». پذيرند، قطع می نمائيمتغييرارتباط آن را با وظايف عملی معين زمان که در ھر چرخش تازه تاريخ 

توان اين ادعای سوسياليست ھای تخيلی را موجه و علمی دانست که بدون درک صحيح و واضح  با اين وصف آيا می

ھمگيری پرولتاريا و جنبش چپ و انقالبی کشور در مبارزۀ ، از س»کارگران ميھن ندارند«از اين جملۀ مانيفيست که 

بخش و استقالل طلبانه عليه سوسيال امپرياليزم شوروی و اشغالگران غربی به سردمداری امپرياليزم امريکا انتقاد ئيرھا

 شرايطی کرد و مبارزۀ نيروھای انقالبی عليه اشغالگران و ايادی داخلی آن را عدول از اصول مارکسيزم دانست؟ در

که اشغالگران با بيرحمی و قساوت پرولتاريا، دھقانان و ساير زحمتکشان را بی رحمانه سالخی می کنند، در وضعيتی 

که شانه ھای طبقات استثمار شونده زير فشار مضاعف استعمار امپرياليزم و استثمار طبقات حاکمه از بورژوازی 

 متنفذين شرير، قومندان ھای تنظيم ھای خونريز جھادی، روحانيون کمپرادور گرفته تا بورژوازی داخلی، فيودال ھا،

توان به دور  از  وغيره خم گرديده و ھر روز بار سنگين جنگ به شدت ارتجاعی جاری را حمل می نمايند، آيا می

رزه عليه از مبا» کارگران ميھن ندارند«که چون مارکس گفته  تحليل ديالکتيکی، با رويکرد دگماتيکی و جار زدن اين

تضاد «توان بدون تحليل جامعۀ افغانستان تمام کاسه کوزه ھا را بر سر  استعمارگران و استثمارگران دست کشيد؟ آيا می
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شکستاند و از تضاد حاد جاری بين امپرياليزم و دست پرورده ھای آن از يکطرف و تمام خلق دربند » بين کار و سرمايه

  کرد؟افغانستان از جانب ديگر، چشم پوشی 

» آيه ھای قرآنی«که مارکسيست ھا افراد دگم نيستند که مارکسيسم را خشک و جامد فکر کرده و ھمچون  ھمانطوری

ت دادن زير و زبر به آن را نداشته باشند، ھمانگونه مارکسيست ھا أتئوری ھای آن را تقدس گونه حفظ نموده و جر

اگر چارچوب تئوری . آوردی مارکسيسم را به لجن بکشندافراد رويزيونيست نيز نيستند که با تئوری ھای من در

مارکسيسم را مارکس و انگلس نھادينه ساخته و آن را رھنمای عمل مارکسيست ھا قرار دادند، اين لنين و ستالين بودند 

دند؛ که در مبارزۀ انقالبی تئوری را در عمل پياده ساخته و ساختمان سوسياليزم را در کشور بزرگ شوراھا اعمار کر

به ھمين منوال مائوتسه دون ھم دست زير االشه ننشست تا منتظر بماند که چه وقت جامعۀ فيودالی و قبايلی چين به 

کند تا تئوری مارکسيزم را در عمل پياده کرده انقالب نمايد، بلکه با درايت خاص و تحليل جامعۀ  سرمايه داری گذار می

  .  انقالب دموکراتيک نوين به مسير سوسياليزم قدم گذاشت طوالنی، از راهئیچين از طريق جنگ توده 

وسعت شناخت و درک انسان از مارکسيزم بر می گردد به درايت و فھم او از اين علم و چگونگی تطبيق آن با شرايط 

ماعی  که مطالعۀ يک انسان از مارکسيزم وسيع و ھمه جانبه باشد، اما در پراتيک اجته ایخاص ھر جامعه، به ھر انداز

که تئوری ھای مارکسيزم را خشک و جامد فکر کند، به ھمان اندازه دچار لغزش گرديده و در  پايش بلنگد يا اين

که سوسياليست ھای تخيلی ما به اين مرض   از روند تطبيقی اين علم در عمل به مشکل مواجه می گردد، چنانششناخت

ئوری ھای مارکس، انگلس و لنين، به انقالب جھانی فکر کرده و مزمن گرفتار گرديده و با سوء تحليل از مارکسيزم و ت

کشند و با خيال راحت از  راحتی از شانه ھای شان به زير میيت انقالب در يک کشور مشخص را بولؤبار سنگين مس

 کنار درنده ھای اشغالگر و ايادی داخلی آن که ھر روز دست به قتل عام توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ کشور ھای

طبقۀ کارگر «و يا » طبقۀ کارگر ميھن ندارند«زنند که چون مارکس گفته که  گذرند و جار می اشغال شده می زنند، می

بخش ملی برای راندن اشغالگران و ئيپس ما چه کاره باشيم که به فکر استقالل کشور و مبارزۀ رھا» شخصيت ندارند

؟ زھی حماقت، کوته بينی، تنگ نظری و دگماتيستی برخورد !!سرنگونی طبقات استثمارگر موجود در کشور خود باشيم

  ! کردن با علم مارکسيزم

  

 

 


