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  سازمان انقالبی افغانستان

  ٢٠١٧ سپتمبر ٢۴
  

  انقالبی و غير انقالبی ِکار دموکراتيک
  کار دموکراتيک و ديدگاه ھای متفاوت

) ١٠( 

  

  :ھا»اکتوبريست«نقالبی ـ کار دموکراتيک ارتجاعی و غير ا ٣

   :انتخابات. ٣

انتخابات در شرايط کنونی يکی از وسايل و ابزار مھم جھت سرگرم نگه داشتن و خاک به چشم مردم زدن و شناساندن 

باشد که گويا در افغانستان يک دولت پوشالی و مزدور نه  دولت پوشالی به عنوان مرجع قابل قبول توسط اشغالگران می

حضور اين اشغالگران را در خاک خود » دولت قانونی«بر اريکۀ قدرت تکيه زده و ھمين » ارادۀ مردم«ا بلکه دولتی ب

رياست (حال اگر اين انتخابات .باشد، لذا بايد در برابر اين اشغال تمکين گردد قبول کرده و اين اشغال به خير مردم می

 سوی انقالبيون رد شود، به يکی از ابزار مھم تثبيت از) جمھوری، پارلمانی، شوراھای واليتی و شوراھای ولسوالی

. شود ی شرکت شود، به تثبيت اين موقعيت آری گفته میئھا امپرياليزم نه گفته شده و در صورتی که درچنين انتخابات

الفت با درين جا انقالبيون بايد يکی ازين دو را بپذيرند که اگر آری بگويند در خدمت اشغال اند و اگر نه گفتند در مخ

ِوظيفۀ کمونيستی درين دوره تبليغ وسيع تحريم انتخابات است، زيرا ھرچه مردم کمتر در آن . گيرند اشغال قرار می
شرکت کنند به ھمان پيمانه به موقعيت دولت پوشالی و در نھايت به تھاجم اشغالگران نه گفته شده و بر يکی از مھمترين 

  . شود می امپرياليستی دست رد گذاشته ھایابزار

درين چند سال اشغال که حداقل سه بار انتخابات رياست جمھوری، پارلمانی و شوراھای واليتی به راه افتاد، 

ًمزدورترين و خونريزترين افرادی که اکثرا جنگساالر و مزدور بودند، حاکم شدند و چون درين دوران، جنگساالران 

ھا به نفع اشغال و  کنند، پس تمام اين انتخابات  قيام و قعود میمزدوران پروپاقرص اشغالگران اند و به اشارۀ آنان

  . ضرر مردم افغانستان بوده است

توان در ميان مردم برد و با زبان عاميانه، در ميان اجتماعات و تشکالت مردمی، نشرات نفوذی  اين موضوع را می

اين کار دموکراتيک به تضاد عمدۀ . ی استاين مھمترين بخش کار دموکراتيک يک سازمان کمونيست. تبليغ کرد... و

در حالی که برخی از سازمان ھای منحرف بر چنين شرکتی که جز انحراف از اصول . کند خلق و امپرياليزم کمک می
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گذارند و به اين صورت در خدمتگذاری به امپرياليزم گوی  مارکسيزم چيز ديگری نيست، نام کار دموکراتيک می

امپرياليستی فرق » ِکار دموکراتيک«انقالبيون بايد ميان کار دموکراتيک کمونيستی و . ربايند سبقت را از ديگران می

ی که به مبارزه عليه اشغال و ايديولوژی ئًکار دموکراتيک بايد عميقا  بار ملی ـ طبقاتی داشته باشد و تا جا. بگذارند

  . کند، قاطعانه به پيش برده شود کمونيستی خدمت می

  

  :حقوق بشر .۴

ھمان طوری که ھمه چيز در جھان مھر طبقاتی خورده است، بشر ھم يک مقولۀ غير طبقاتی نيست و حق و حقوق بشر 

. دانند داری می را من درآوردی سرمايه» حقوق بشر«انقالبيون پرولتری مقولۀ . تواند غير ازين باشد نيز نمی

پردازند و به اين صورت ھر که حق استثمار  میبه حفظ حريم سرمايه » شريفانه«اشغالگران نيز با اين مقوله، 

داران را مورد تھديد قرار دھد، بايد مورد بازخواست قرار گيرد که اگر اين تھديد جمعی باشد، نام باغی و  سرمايه

، دھم »حقوق«برای تجليل از اين . گردند مجازات می» حقوق بشر«شود و به حکم دفاع از  شورشی بر آنان گذاشته می

امريکا، انگليس، فرانسه، ايتاليا، اسپانيا و کشورھای ديگر . نام گذاری شده است» حقوق بشر«به عنوان روز دسمبر 

باشند و برای دفاع از آن برای  می» حقوق بشر«امپرياليستی و اشغالگران فعلی ملک ما از مدافعان پروپاقرص اين 

  . دھند ياری از جمله افغانستان پول میالمللی در کشورھای بس گروه ھا و نھادھای مختلف ملی و بين

دموکراسی «دھد که  سازد و نشان می سازمان حقوق بشر امريکا ھر سال راپورھای خاصی درين مورد منتشر می

ھا  در کشوری چون افغانستان که به وسيلۀ امپرياليست!! باشد ُچقدر کشته و شيفتۀ اين حق می» راديکاليزه شدۀ امريکا

ھای  توده» حق«ھا را بکشند و بعد با يک معذرت مشکل حل شود و اين  ھاست که افغان یئق امريکااشغال شده، اين ح

. غير ازين چيز ديگری نيست» حقوق بشر«عدالت !! مردم افغانستان است که کشته شوند و خود را آرام بگيرند

به قتل رسانده و اين کشتار بی وقفه  ھر روز دھھا نفر را در سرتاسر افغانستان ئی ـ ناتوئیھای امريکا امپرياليست

جريان دارد، اما ھيچ حقوق بشری، به شمول کميسيون حقوق بشر دولت پوشالی، اين ھمه کشتار را محکوم نکرده و 

به .  شده استتعييندرين جا حقوق بشر فقط روپوشی برای اين ھمه کشتار . گيرد ازين قاتالن بازخواست صورت نمی

. حقوق بشر و اعالميه ھای آن نه تنھا کار دموکراتيک نيست بلکه در خدمت اشغال نيز قرار داداين خاطر مبارزه برای 

خصوص ه ب(اين فقط يک کار دموکراتيک امپرياليستی است نه يک کار دموکراتيک انقالبی که عده ای 

  .گذارند دلباختۀ آن شده و سر به پای آن می) ھا»اکتوبريست«

از مجريان و مدعيان آن يوناما يا دفتر نمايندگی سياسی سازمان ملل در کابل است، سردمداران حقوق بشر که يکی 

 ئی و اروپائیدفتری که ھمگام با غارتگران امپرياليستی در وطن ما به دنبال سلطۀ امپرياليستی بوده، غارتگران امريکا

ثيف تالش داشته است؛ جنگساالران و  کامل قرار گرفته و در به قدرت رسانيدن جنايتکاران کئیبا اين دفتر در ھمسو

ھای اينان کوچکترين اعتراضی ندارد  داند و ھرگز بر کارکردھا و چور و چپاول پوشاليان ديگر را امرای اين ملک می

داند که اکنون جنگساالران باشۀ روی دست  کند، زيرا می متجاوزين را رعايت می» حقوق بشر«و به اين شکل 

جدا پنداشتن جنگساالران از اشغالگران که اگر آگاھانه و به خاطر .  و باال می شوندهشارۀ آنان تھا اند و به ا ئیامريکا

گاھی اقدام به دستگيری  ھا ھيچ اما اين بدان معنی نيست که امپرياليست.ًاغراض خاصی نباشد، مطلقا احمقانه است

توان دستگيری زرداد را مثال   مورد میدرين. خورد کنند که ديگر به درد شان نمی برخی ازين جنگساالران نمی

ی اين ئ آورد، اما اکنون که بار ديگر گلبدين جالد با دولت پوشالی وارد مغازله شده، زرداد به کابل آمد و بازار رسانه

  .جالد گرم و مورد اکرام دولت پوشالی قرار گرفت
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لۀ اشغالگران و پوشاليان دست نشاندۀ شان به ھر  می انديشند که حق شان به وسيئیانقالبيون فقط به حق انسانی توده ھا

گردد و اين حق را فقط با راندن اشغالگران از ميھن و انجام انقالب ملی ـ دموکراتيک و باالخره  مال میيطريقی پا

 جز ضديت با حقوق زحمتکشان و در ئیھر نوع تبليغ برای حقوق بشر بورژوا. سوسياليستی می توان به دست آورد

  . شود  کنار امپرياليست ھا قرار گرفتن و به تثبيت و تداوم عمر اشغال کمک کردن، چيز ديگری شمرده نمینھايت در

انقالبيون، حرکت ھای حقوق بشری را که به نحوی دلبری در برابر اشغالگران تلقی می گردد، خيانت به انقالب و به 

حقوق بشر «انقالبی جز افشای واقعی چھرۀ کثيف درين مورد کار دموکراتيک . دست آوردن پروژه و فند می دانند

انقالبيون درين مورد وظيفه دارند . و اين که چه اغراضی در پشت اين تبليغ وجود دارد، چيز ديگری نيست» ئیبورژوا

 و چوبدست آن يوناما را در ھر کوی و برزن و ھر شھر و ده افشاء کرده و ماسک ئیتا سطر سطر حقوق بشر بورژوا

مول را می توان با کار تبليغی أامپرياليست ھا و مدافعان حقوق بشری شان را پاره پاره کنند که اين م» ریدا مردم«

  .انقالبی در ميان توده ھای مردم انجام داد

  

  :محافل سالونی ھشتم مارچ .۵

اريای زن اين درين حادثه پرولت. دئيًھشتم مارچ، اساسا بر خاکستر زنان سوختۀ کارگر در کارخانۀ نساجی دنمارک رو

 دست به اعتصاب زدند که بعد از چند روز اعتصاب عوامل ١٨۵٨کارخانه به خاطر وضعيت بد کار و ساعات کار در 

مزدور سرمايه در کنجی از کارخانه آتش برافروختند و تا زنان اعتصاب کننده خبر شدند، آتش ھمه جا را گرفت و 

ھا اجازه نمی دادند که نامی از اين زنان و از  نيان سرمايه تا سالجا.  زن در ميان شعله ھای آتش خاکستر شدند١٢٩

تالش ھای کالرازتکين . ھراسيد اين روز برده شود؛ زيرا چنين يادآوری عمق طبقاتی داشت و سرمايه از آن سخت می

 و تظاھرات و  ھائیًدر آستانۀ انقالب بلشويکی مضمون عميقا طبقاتی و خاص پرولتری داشت که بار ديگر با راھپيما

شعارھای ضد سرمايه داری، ياد جان باختگان زن ھشتم مارچ را زنده کرد و نشان داد که سرمايه داران با تمام عدالت 

  . و داد زدن از برابری زن و مرد چگونه دشمن پرولتاريای زن اندئیگو

ی زنان و مردان نشان دادن، در بورژوازی برای در مشت داشتن اين روز و خود را حافظ منافع زنان و مدافع برابر

رسمی و به نحوی آن را به روز تحفه و ماچ و آرايش زنان بورژوا و مردان منحرف متحد  اين روز را در ملل ١٩٧۵

اکنون . تبديل نمود و به اين شکل تالش امپرياليست ھا برای خالی کردن ھشتم مارچ از محتوای اصلی آن به بار نشست

بورژوازی و نوچه ھای پست و کثيف آن اين روز را در ھوتل ھای : گيرد انه صورت میبا اين روز برخورد دوگ

کنند، اما انقالبيون با صدای رسا آن را به بحث و ارزيابی  لوکس با زنان آرايش کرده و نوعی جشن و عيد تجليل می

دھند که در سرشت  میگيرند، با تعھد مجدد در راه برابری زن و مرد و به دست آوردن حقوق زنان نشان  می

  .ی نه تنھا به وجود نيامده بلکه با زنان پرولتر ھمان دشمنی گذشته را دارندتغييربورژوازی ھيچ 

ھا  با اشغال کشور ما، زنان در کنار دو ستم جنسيتی و طبقاتی زير ستم ملی نيز قرار گرفته و تا زمانی که يوغ اين ستم

  . شود، ادعای آزادی زن خاينانه و عوامفريبانه استاز گردن زنان زحمتکش کشور ما برداشته ن

  

  :انجمن ھای سرکاری حقوق بشری شبه انجوئی .۶

 از کارھای ضد انقالبی است که به نام کار دموکراتيک ئی جزئیتأسيس انجمن ھای سرکاری حقوق بشری شبه انجو 

 ئیھا خودنما ھای رنگارنگ غربی نفرانساين نوع انجمن ھا که فندھای اشغالگران را می چاپند و در ک. شود تبليغ می
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ه توانند و نه ھم برای سمت و سو دادن آنان؛ ب برداری قرار گرفته می ھا مورد بھره می کنند، نه برای بسيج توده

  ١.، با پول اتحاديۀ اروپا به مردم بز توزيع کنند)به شمول اتحاديۀ اروپا (ئیخصوص که در اوج جنايت اشغالگران ناتو

ھم بز توزيع می کنند و ھم حقوق . انجمن ھا، سازمان ھای شترمرغی ھستند، ھم سياسی ھستند و ھم اجتماعیاين نوع 

 را ھياھو برای جلب امکانات به نام توده ئیفعاليت انجمن ھای سرکاری حقوق بشری شبه انجو.  و غربیئیبشر امريکا

تنھا مفيد نيست، بلکه سبب نفرت و کينۀ توده ھا نيز می فعاليت شترمرغی برای بسيج توده ھا نه . ھای ستمديده می سازد

 در حالی که شعار ضد اشغالگران سر ئیتوده ھا با درک اين که اين يا آن انجمن سرکاری حقوق بشری شبه انجو. شود

توده می دھد، در عين زمان از اشغالگر ديگر فند می گيرد و بز توزيع می کند، اعتماد و باور خود را بر انجمن ھای 

  .ی از دست می دھند که اعادۀ آن کار و انرژی بيشتر انقالبيون را می طلبدئ

  

  :قھرمان سازی توسط رسانه ھای امپرياليستی .٧

انقالبيون بايد از ھر منفذی برای کار دموکراتيک انقالبی سود ببرند، اما نبايد به خوراک رسانه ھای امپرياليستی و 

امپرياليستی تالش می کنند تا با قھرمان سازی مزخرف، انقالبيون را از شخصيت رسانه ھای . اشغالگران تبديل شوند

گاه يکی را به زن .  و سرمايه داری و در خدمت اشغال تبديل کنندئیخرده بورژوا» ِکارزماتيک«انقالبی به شخصيت 

ل و ديگری را به صدای قھرمان سده و ديگری را به زن ھزاره تبديل می کنند؛ گاه يکی را به زبده ترين شخصيت سا

؛ اين ...رسای زن افغان؛ گاه يکی را به زن شجاع سال و ديگری را به چھرۀ برجستۀ حقوق بشر تبديل می کنند و

  .درحاليست که ھمين رسانه ھا انقالبيون را تروريست و کمونيست ھا را فاشيست و ديکتاتور خطاب می کنند

ی امپرياليستی به سود زحمتکشان استفاده کنند، اما فراموش نکنند که در انقالبيون در صورت امکان بايد از رسانه ھا

 را ئیھا انقالبيون بايد زمينه. اين پھنه نبايد اصول انقالبی را زير پا بگذارند و تن به گذشت ھای غير انقالبی بدھند

ين رسانه ھا را به سوی مردم و برای حضور در رسانه ھا به وجود بياورند؛ بايد عليه سم پاشی اشغالگرانه، ذھن مخاطب

ھا برای چھره  ی حداعظمی سود ببرند؛ به تبليغ دست بزنند؛ اما نبايد از رسانهئ  مديريت کنند؛ از امکانات رسانهئیرھا

ی از ئ ھای کاذب و پروژه قھرمان سازی. سازی ھای مبتذل، منھزم و ارتجاعی و در خدمت اشغالگران استفاده شود

  .ً شديدا ضد انقالبی استطريق رسانه ھا عمل

                                                 
به وب سايت انجمن دادخواھان افغان که در وزارت .  را مثال می زنيمئی برای نمونه يکی از انجمن ھای سرکاری حقوق بشری شبه اينجو1

 در اين برنامه دعوت گرديده AOL و COSPE ئیويدا احمد به درخواست دو نھاد ايتاليا«: در آن می خوانيم. عدليه ثبت است مراجعه می کنيم
 CISDA ۀوسيله ی نيز بئدر اين سفر برنامه ھا... بود تا روی وضعيت حقوق بشر و فعاليت ھای جامعه مدنی در افغانستان صحبت نمايد

انجمن . افغان کار می کند است که برای حمايت از زنان ئی يک سازمان ايتالياCISDA. ترتيب گرديده بود که ويدا احمد در آن شرکت نمود
 و ٢٠٠٩را در سالھای ) مستند سازی و آگاھی دھی برای قربانيان جنگ( در گذشته دو پروژه مشترک CISDAاجتماعی دادخواھان افغان و 

  .)تأکيد از ماست. ( در افغانستان تطبيق نموده اندبه کمک مالی اتحاديه اروپا ٢٠١١
ISPدوستانه است که از چند سال به اين طرف برنامه ھای مشترک با انجمن اجتماعی دادخواھان افغان  بشرۀ يکی از سازمان ھای کمک کنند

 توزيع بز برای بلند بردن سطح اقتصادی خانواده ھای قربانيان را ۀدارد که از جمله توزيع کمک ھای عاجل برای مھاجران در داخل و پروژ
  )، وب سايت انجمن١٣٩۵ جدی ١۶به ايتاليا، » انجمن اجتماعی دادخواھان افغان«گزارش سفر ويدا احمد رئيس (» .می توان ياد کرد

ھرگز نسبت به «بز توزيع می کند، در عين زمان ادعا دارد که ) از اشغالگران کشور ما در چارچوب ناتو(اين انجمن که با پول اتحاديۀ اروپا 
اعالميه به مناسبت (» . پيگير و نترس درين راه استۀده و متعھد به مبارز برخورده نکره ئی و پروژئی انجو،خون قربانيان و تامين عدالت

  )نھمين سالگرد ايجاد انجمن اجتماعی دادخواھان افغان
ھای ستمديدۀ ما را سالخی   اين انجمن از يکسو از اشغالگران اتحاديۀ اروپا که ھر روز توده. ، بدترين اھانت به توده ھاستئیچنين دروغگو

ھا را احمق فرض کردن   ضمن اين که تودهئیاين نوع دروغگو! است»  پيگير و نترسۀمبارز«می گيرد و از سوی ديگر مدعی می کند، فند 
ی و فندی به ئ  است، باور آنان را  بر تمام آنانی که برای برابری و رفاه توده ھای زحمتکش کار می کنند، تخريب می کند و ھمه را پروژه

 سرکاری، کار  انقالبيون را دشوار می سازد و جد و جھد فراوان الزم است تا اعتماد ئیانجمن ھای شبه انجوِاين عمل . حساب می آورند
کار دموکراتيک انقالبی، توزيع بز آنھم با پول اشغالگران اتحاديۀ اروپا نيست، بلکه افشای ماھيت پروژه ھای . تخريب شدۀ توده ھا تعمير گردد

  !!بزی اتحاديۀ اروپا است
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انقالبيون ضمن رعايت احتياط و دقت، بايد تبليغ از طريق رسانه ھا را سبک و سنگين کنند و نبايد اجازه دھند که 

انقالبيون از اين . ھا از حضور آنان در رسانه ھا به سود پلوراليزم و دموکراسی غربی شان سود ببرند امپرياليست

برند که حتی گردانندگان اصلی رسانه ھا به ستوه بيايند و ديگر اجازه ندھند که انقالبيون از رسانه ھا چنان بايد سود ب

ی با شيوۀ تبليغ ئ  و رونق دادن شبکه ھای رسانهئیشرکت برای گرم کردن بحث، ماجراجو. اين تربيون استفاده کنند

  .انقالبی سازگار نيست

  

   :مدال گيری و جوايز امپرياليستی .٨

يکی از اين ابزارھا اعطای مدال و . ا برای اغوای روشنفکران از ابزار و وسايل گوناگون استفاده می کنندامپرياليست ھ

پاداش و جايزه به روشنفکران است تا لگام آنان را در اختيار خود داشته و در کنام اشغال خونبار شان به طور دلخواه 

  .بچرخانند

شدت گرفت و از )  که خود را انقالبی می دانندئیحتی جمعيت ھا(زمان ھا با اشغال کشور ما اعطای مدال به افراد و سا

خباثت و خفت . ھا از يکديگر سبقت جستند کنگرۀ امريکا گرفته تا اتحاديۀ اروپا در مدال دادن به روشنفکران و سازمان

خصوص ه ب(ای  عده. اين نوع مدال دادن ھا وقتی دردناک می شود که به نام کار دموکراتيک تبليغ شود

، ھر باری که از اشغالگران مدال گرفته اند آن را از طريق نشرات دموکراتيک، وب سايت ھا و )ھا»اکتوبريست«

کارھای تبليغاتی خود به طور خستگی ناپذير تبليغ نموده، آن را افتخار تلقی کرده، به چند تا زن سرکاری ديگر طعنه 

  .مزد و يا ھم گيرنده جايزه و مدال بوده، غبطه خورده و تلوارکشی کرده اندداده و گاھی ھم برای اين که فالن زن چرا نا

ندازيم، شغالگران در شانزده سال گذشته بي بر مدال ھا، جوايز و لقب ھای افتخاری اعطا شده از سوی ائیاگر نظر گذرا

 اشغال و ستم و بيداد به وضوح مشاھده می کنيم که ھيچ يک از اين مدال ھا، القاب و جوايز برای مبارزه عليه

تمام مدال ھا، جوايز و القاب به نام حقوق بشر، عدالت انتقالی، .  داده نشده استئی و امريکائیجنايتکاران ناتو

 و ئیجنايتکاران امريکا. به مدالگيران فردی و جمعی اعطا شده است... دموکراسی، جامعۀ مدنی، شجاعت مدنی و

 ھمه و ھمه مدال ھای شان را نه برای مبارزه عليه اشغال و ئی، جنايتکاران انگليسی و فرانسوی و اسپانيائیايتاليا

  .استيالگری، بلکه برای ترويج ستم استعماری و اشاعۀ دموکراسی و حقوق بشر اشغالی به اخذ کنندگان اعطا کرده اند

ه اشغالگران اين مدال ھا را به نام دموکراسی و حقوق بشر و اما مدال گيری وقتی بيشتر ويرانگر و تباه کننده می شود ک

کنند، در عين زمان اکت و  ھا تبليغ می ای می دھند و اين عده ھم در پھلوی اين که برای اين نوع مدال عدالت به عده

 بر مواضع ضد آورند که اين نوع برخورد دو رويه، روحيۀ توده ھا را می شکند، اعتماد آنان را ادای ضد اشغال در می

ھا   خلط می کند؛ تفکيک آن را برای تودهئین انجوان واقعی ضد اشغال را با مبارزااشغال تخريب می کند و مبارز

  .مشکل و دشوار می سازد و پيوند توده ھا و انقالبيون را لطمه می زند

دانند و آن را رژه رفتن زير روشنفکران متعھد و مبارز، مدال را معادل خريد و فروش توسط امپراتوری غارتگر می 

گيری را کثيف    و مدنی نه تنھا مدالئیيوغ غارتگران می خوانند و از گرفتن آن اباء می ورزند، اما روشنفکران انجو

  ٢.ھای ديگر نيز می کشند»مدنی«نمی دانند، بلکه به آن می نازند و به رخ 

                                                 
دريافت کند، اما او چنين اعتراض » مدال امپراتوری«ر نظر گرفته شده بود تا بنيامين زافانيا ھنرمند انگليس با وساطت تونی بلير از ملکه د 2

  :کرد
اين کلمه مرا به ياد آن می اندازد که چطور به مادرکالن ھای من تجاوز . را می شنوم عصبانی می شوم» امپراتوری«من ھر زمانی کلمۀ «
اينکه ما برده متولد شديم، بنابرين بايد ممنون باشيم که اربابان دلسوز سفيد پوست ما به ما ... ردند و با پدرکالن ھای من با خشونت رفتار کردندک

اين چيز ... ًنه، ھرگز خانم ملکه من عميقا ضد امپراتوری ھستم!  نه، ھرگز آقای بلير- بنيامين زافانيا و نشان امپراتوری؟ ... آزادی داده اند
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چرا نمی توانند يکی را به مبارزۀ من عليه راسيسزم بدھند؟ چطور است ... امپراتوری قرار است برای خدمات من در ادبيات، به من داده شود

 بپذيرم که به  که به زندانيانی نوشته ام که بی گناه در قفس ھستند؟ من ممکن است جايزه ای رائی نامه ھاۀدادن يکی از آنھا به من به خاطر ھم
تعداد زيادی نويسندگان سياه ھستند که نشان ... خاطر کارھای من در خدمت ميليون ھا انسانی که عليه جنگ عراق برپا خاستند، داده شود

 حاکم و بھره وقتی برايشان مناسب باشد از مبارزه عليه طبقه. امپراتوری را دوست دارند، در آنھا اين احساس را ايجاد می کند که موفق شده اند
ورود به خانه بزرگ بابيلون که به نام قصر . کنند، ولی به کمپ بھره کشان می پيوندند  کشی که می بينند بر ما تحميل می شود، استقبال می
ن برای م...  مھمی محسوب می شودۀبرای آنھا مالقات ملکه و تعظيم در حضورش لحظ. شناخته می شود به آسانی ھوش از سر آنھا می برد

ترتيب داد، فرصت » روز مالقات با نويسندگان  «٢٠٠٢ جوالی ٩تکان دھنده بود که ببينم تعداد زيادی از نويسندگان ھمکار من وقتی ملکه در 
من اين کار را به خاطر بچه ھايم «، ».من اين کار را به خاطر مادرم کردم«: را غنيمت شمرده و برای رفتن به کاخ بکينگھام از جای پريدند

  ...و غيره» من اين کار را به خاطر مردم کردم«، »خاطر مکتب کردمه من اين کار را ب«، »کردم
ًآنھا رسما دوست ھستند، و اين است ھدف اصلی . من ھرگز نديده ام که يکی از دريافت کنندگان نشان امپراتوری آشکارا از سلطنت انتقاد کند

 که مبارزه جو بوده اند، نشان امپراتوری می دھند تا ئیتفاوت راک، زنان موفق تاجر و سياه ھابه ستاره ھای م.  متفاوت نظام امپراتوریۀپروژ
  ».اين تصور را ايجاد کنند که ھمه را در بر می گيرد

ا نوشت که در اينجا نقل می کنيم تا ماھيت حقيقی اعطای مدال ھ» خريده شد و به فروش رسيد«ضمن اين اعتراضنامه، او شعری تحت عنوان 
  :توسط امپرياليست ھا بھتر درک شده بتواند

/ اين سانسور و ديکتاتورھا نيست که ھنر ما را ميجوند/ دارد جان شعر سياه را می گيرد/ مدال ھای بزرگ ھوشمندانه و پول و جايزه«
/ اجداد ما بايد در گور خود بچرخند/ دارد خالقيت را خفه می کند و قلب را می خورد/ و تماس با جمع عاليمقام/ بازی مالقات ھای شاھانه حقه

زند   امپراتوری پاتک می/ و چک کنيد ستراتيژی ھای ما را/ چطور روح ما فروخته شد/ آن سياھان فقير که زمانی برده بودند بايد حيران شوند
آن وقت مدال ھای خود را می / دادندوقتی آنچه را به آنھا گفته اند انجام / روند جنجگويان رام شده با سر خم رژه می/ دھد  و دست تکان می

  ».گيرند
ًروشنفکران متعھد از اخذ مدال ھای امپرياليست ھا ھميشه ننگ و عار داشته اند و ضمن حقير شمردن اين کار، شديدا عليه آن اعتراض کرده 

 با اين متن کوتاه، اما شکوھمند، ٢٠١١از دريافت آن در سال » زن شجاع «ۀبثينه کامل زن مصری با درک اھميت خاينانۀ جايزۀ ساالن. اند
آنھا غير مستقيم در سرکوب انقالب شرکت داشتند و سالح ھائی را که عليه معترضان . آيد اين جايزه از طرف اياالت متحده می«: امتناع ورزيد

  ».ت آغشته اسءاو نمی تواند جايزه ای را دريافت کند که به خون شھدا. مصری به کار گرفته شد تأمين کردند
عمل می کنند، شرم و عار ندارند که از کنگرۀ امريکا جايزه بگيرند و از » مردمی« ما که به زعم خود شان ئیاما روشنفکران و نھادھای انجو

 کانديد شده ئیاتحاديۀ اروپا مدال دريافت کنند و حتی از اين که برای جايزۀ سخاروف از طرف چھل تن از اعضای پارلمان اشغالگران اروپا
  .ِاند، مباھات و فخر فروشی کنند، ھمان جايزه ای که به نام آندره ساخاروف، مزدور ضد کمونيست و خدمتگذار امپرياليزم مسمی شده است

 دانشمندان از يکی ناراضی، فيزيکدان يک ساخاروف، آندره «:می نويسد»  ننگ و مداخله گریۀ ساخاروف، جايزۀجايز «ۀشيری در مقال. م. ا
 بود که محافل ١٩٧٥ صلح نوبل سال ۀشوروی و دارنده مدال ھای لنين، ستالين و جايز اتحاد بمب ھيدروژنی ساخت در انکنندگ شرکت

وی از طريق ھمسر دومش، يلنابونر با محافل سری صھيونيستی . لقب دادند» می ھيدروژنی شورویوپدر بمب ات«ًامپرياليستی عمدا به او 
تحت سرپرستی جورج سورس »  بازۀجامع«و محافل صھيونيستی مثل »  آزادیۀخان«زمان امريکائی رابطه برقرار کرد و از حمايت سا

  ...برخوردار گرديد
 ۀدر واقعيت خود، مدال ننگ و مداخله در امور داخلی ديگر کشورھاست که در سين}  ساخاروفۀاعطای جايز{ اروپا ۀاين اقدام جنجالی اتحادي

 امپرياليستی اروپا ۀعالوه بر اين، با توجه به اين که امپرياليسم جھانی و اتحادي. امپرياليسم خودنمائی می کندتاريخ سراسر جنايت و تجاوزکاری 
 بخشی از آن، عامل و مسبب تمام مصايب و مشکالت و شوربختی ھای جوامع بشری ھستند و مسؤول گرسنگی يک ميليارد و دويست ۀبه مثاب

 ھا و خونريزی ھا می باشند، دولت ھا و مقامات امپرياليستی نه به لحاظ معيارھای حقوقی، نه به لحاظ  جنگۀميليون نفر از مردم جھان و ھم
ًتوسل و تمسک آنھا به اين مقوله ھا، اساسا جنبه ھای توطئه . موازين اخالقی و انسانی، حق ندارند از دموکراسی و حقوق بشر حتا حرف بزنند

 فقر و ۀه به نام کسی تأسيس شده است که تمام فعاليت خود را در راه خيانت به ميھن و مردم، در راه اشاعاين جايز... گرانه و اغواگرانه دارد
گرسنگی و بيکاری، در راه نابودی استقالل سياسی و اقتصادی کشور خويش و کشورھای ديگر متمرکز نمود و به کسانی نيز اعطاء می شود 

 مأموران و عوامل مستقيم و غير مستقيم صھيونيسم و امپرياليسم جھانی است نه ۀاين جايزه، شايست به سخن ديگر،. که ھمين راه را می پيمايند
 بيقمدار ندارند و مدال و ۀمبارزان ايرانی نيازی به چنين جايز.  ايران و ديگر کشورھای جھانمبارزان آزاديخواه، انساندوست و ميھن پرست

اليت وق خويش، از خلقی که به خاطر رھائی آن از زير ظلم و جور و استبداد رژيم ھای سلطنتی و خود را با افتخار و سرافرازی از خلۀجايز
  .)تأکيد از ماست(» .فقيھی مبارزه کرده و می کنند، خواھند گرفت نه از عوامل و نھادھای امپرياليستی

 حقوق بشر ۀ معتبر ساالنۀپارلمان اروپا کانديد ھای جايزمبر  سپت١١به تاريخ «:  دفاع از ماللی جويا می نويسدۀاما در اين طرف، سايت کميت
»  آزادی بيان سخاروفۀجايز«نام ه اين جايزه که ب.  را اعالن نمود که ماللی جويا نيز در بين پنج کانديد اين جايزه قرار گرفته است٢٠٠٧

گردد که خدمات ارزشمندی در   میء اھدائی سازمانھا پارلمان اروپا به شخصيت ھا وۀوسيله  بدينسو ساالنه ب١٩٨٨شود از سال  ناميده می
  .خاطر حقوق بشر و دموکراسی انجام داده و درين راه ريسک ھای بزرگی را پذيرفته انده مبارزه ب

 اعالن  اکتوبر٢۵ی گيری گذاشته شده و از ميان شان يکی به حيث برنده به تاريخ أًاين پنج کانديد بعدا در مجمع عمومی پارلمان اروپا به ر
اين . مبر، يکروز بعد از روز جھانی حقوق بشر، به فرد برنده داده خواھد شدی مراسم خاصی به تاريخ يازدھم دسًخواھد شد و بعدا جايزه ط

  .  يورو پول نقد نيز به ھمراه دارد۵٠٠٠٠جايزه 
پارلمان وی را کانديد نموده و داليلی برای مستحق بودن  تن از اعضای ۴٠که فردی به حيث کانديد اين جايزه انتخاب گردد بايد حداقل  برای اين

باشد و اولين باريست که يک زن افغان نيز   اروپا میۀ حقوق بشر اتحاديۀاين جايزه مھم ترين جايز... صورت کتبی ارائه نماينده کانديد شان ب
  ) حقوق بشر پارلمان اروپاۀماللی جويا کانديد جايز(» .شود کانديد آن می

يکی روشنگری انقالبی و به . ين دو کار تبليغی تفاوت عميق موجود است، يکی کار تبليغی انقالبی و ديگری کار تبليغی غير انقالبی استميان ا
 و بحث می کندکار تبليغی انقالبی از شيری . م. ا. ئینفع توده ھای ستمديده و تھيدست است و ديگری کار ارتجاعی در خدمت اشغالگران اروپا

جويا و کميته اش کار تبليغی ارتجاعی، اشغالی و ستمگرانه انجام می دھند؛ اولی می تواند پايۀ کار دموکراتيک انقالبی باشد، دومی پايۀ ماللی 
  .، اشغالگرانه و تسليم طلبانه توأم با فخر فروشی حقيرانه»مدنی«کار دموکراتيک حقوق بشری، 
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  : ھای اشغالگرانجلسهشرکت در کنفرانس ھا و  .٩

 باشند که به منظور افشاگری و تبليغات، امکان حضور آنان را در ئیجوی راه ھا و يد با مھارت در جستانقالبيون با

در صورتی که چنين زمينه ای برای انقالبيون مساعد .  ھای خرد و بزرگِ اشغالگران مساعد سازدجلسهکنفرانس ھا و 

ً در خدمت اشغالگران است که جدا بايد از آن  ھای اشغالگران غير انقالبی وجلسهنباشد، شرکت در کنفرانس ھا و 

 ضد اشغال و اشغالگران موضع صريح اتخاذ کنيم و ه نتوانيم بئی ھاجلسهاگر در چنين کنفرانس ھا و . خودداری شود

ًدر عوض به صحبت ھای مبھم جامعۀ مدنی وارو رو بياوريم که قصد ما رنجاندن ميزبان نباشد، قطعا حضور در چنين 

  . انقالبی نيستئی کنفرانس ھا ھا وجلسه

. نمايد  را برگزار میجلسه ای ملل متحد است، در ھالند IFORکه جزئی از موسسۀ » بنياد زنان برای صلح«ًمثال، 

کشور ما را سی «: وی به مخاطبانش چنين پيام می دھد. يک فرد که ادعای انقالبی بودن دارد در آن شرکت می کند

 جھانی نياز ۀدر چنين شرايطی ما به کمک جامع.  ھا به ما تحمل گرديد ويران ساختسال جنگ که از جانب ھمسايه

خصوص پاکستان ه  مداخله گر بۀما خواھان ازدياد فشار بين المللی بر کشورھای ھمساي. داريم اما اشغال را نمی پذيريم

ًزی وارو، مطلقا ضد انقالبی و به شرکت با اين گونه صحبت مبتذل، مبھم، جامعۀ مدنی وارو و کر» ...و ايران ھستيم

ھای زحمتکش ما از يوغ   خلقئیاين گونه صحبت ھای چند پھلو و ارتجاعی به سود رھا. سود اشغالگران است

  .امپرياليزم و اشغال نيست

 ھا و کنفرانس ھا بروند، پيام توده ھای جلسهانقالبيون در صورت امکانات بايد با پيام صريح، روشن و قاطع به 

را بدرند، »  جھانیۀجامع« ھا در مخالفت با اشغال و جنايت فرياد بزنند، نقاب جلسهديدۀ افغانستان را از تربيون اين ستم

جامعۀ مدنی و انجوھای امپرياليستی را افشاء کنند، دولت ھای مرتجع منطقه را که سر در آبشخور امپرياليزم دارند، به 

  . معرفی نمايندحيث ھمدستان امپرياليزم و جالدان خلق ما

ھای   ھای پروژه گيری، فندسازی و بازسازی کشور توسط امپرياليست ھای اشغالگر و در کنفرانسجلسهآنانی که در 

شرکت می کنند، ھيچ ربطی به انقالب، ...) بن و بروکسل واول و دوم کنفرانس ھای (تقويت برنامه ھای امپرياليستی 

  .ند، آنان فقط لعبتان بزک کردۀ اشغالگران ھستندتوده ھا و کار دموکراتيک انقالبی ندار

  

 


