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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  يک ھوادار: فرستنده
۶.٢.١٠  

چشمم به مقالۀ پرمحتوای دکتور حنان "  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"درپورتال وزين 
 حيفم آمد، نوشته ای را که تقريبا دو سال پيش دريکی ازواليات لذا. روستائی درمورد طالبان افتاد

شمال افغانستان به دستم افتاده بود و درھمين مورد از زاويۀ ديگريست، به دسترس خوانندگان 
گمان من براينست که درپخش چنين مطالب مھم و رھگشا نياز به اجازۀ نويسنده . تان قرار ندھم

  .ومال مردم ميشوندھم نيست، چه چنين مطالبی حق 

                                                          

  آيا جنگ طالبان يک جنگ مقاومت ملی است؟
      

َدرين روزھا که ستم امپرياليزم در کشور ما به چشم ھمگان ميخورد و َطشت رسوائی تجاوزگران ومتحدين 
ا وآنجا به ياد کفن کش سابق افتاده اند و حتی درغرب ھوای سف عده ای اينجأشان َسرريز کرده، باز با کمال ت

. طی حدود سه دھه با  دريغ و درد که به مراتب شاھد چنين تراژيدی بوده ايم. حمايت از طالبان برسرشان زده است

تبد رضائيت ميدادند و با آمدن امارت کور ومس" نجيب جالد"َچنانکه با حاکميت وحشی جھادی ھا برخی از مردم به 

حال بار ديگر تکرار ھمان تراژيدی است و يکی از . طالبان ھوای استقرارسلطنت وغيره وغيره برسرشان ميزد

مين حقوق و أ يک الترناتيف ويا بديل حاکميت ملی انقالبی است که توده ھا برای تنداليلش ھم به طور قطع نبود

بختی ما و ملت مظلوم ماست که ھرجنايت کاری با ولی چه می توان کرد اين بد. آزادی ھای شان برآن متکی شوند

ُرسيدن به قدرت در قدم اول مغزھای انديشمند و سينه ھای پر از آرزوی بھترين فرزندان ا ين سرزمين را به 

تير ِکين بست وضربۀ کاری اش را برنھادھا وساختارھای مردمی وارد کرد تامردم ما را از رھبری خردمند 

اندک شماری ازانديشمندان دلسوزباقی ماندۀ اين سرزمين نيز يا فرسوده شده اند يا . م کندو َستادھای کارآ محرو

درنھادھای مردمی ضربت خوردۀ . عوامل بازدارندۀ گوناگون سد راه شان شده وآنھا را به حاشيه زده است

انرا به ناحق موجودھم انحرافات، درون خوريھا و يکی دو کردن ھای حقيرفردی و گروھی انرژيھای مفيد ش
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من اميدوارم انديشمندان و روشنفکران مترقی و وطن خواه، اعم از سالمند وجوان، . فرسوده و ضايع ميسازد

ُونھادھای مردمی ما، با دقت و توجه عميقتر به ملک و مردم شان و تمکين به رسالت تاريخی خود  برمشکالت و 
اين خلق مظلوم و دربند کشيده کماکان ازچاله به چاه و ازچاھی موانع غلبه کنند و چراغی فرا راه خلق خود شوند تا 

به چاه ديگرنيفتد و بتواند درپرتو ديدی روشن کشور ويران شده اش را سرانجام  در مسير آزادی، آبادی و رفاه 

  . رھنمون شده و استوارانه ره پويد

ر و گمراه کننده را برای عده ای به نظر من آنچه در رابطه با تائيد طالبان در شرايط موجود نقش فريبگ

روشنفکربازی ميکند جنگ مسلحانه ايست که طالبان برای رسيدن دوباره به قدرت عليه ادارۀ مستعمراتی موجود 

است و " ضد تجاوز"و " جنگ مقاومت ملی"برخی ھا گمان ميبرند که اين جنگ گويا . افغانستان به راه انداخته اند

ا يعنی ضد تجاوزی بودن آنھا است که طالبان ماھرانه برآن انگشت گذاشته اند و نمودند اين ھمان نکتۀ حساس افغانھ

  . خود آنچه آن نيستند

رغم چيز فھمی شان و با حمل عنوان ھای درشت علمی رسمی، درتائيد و ترديد اين نيرو و  با اينحال برخی ھا، علی

رسيدن به آب و نانی را برای خودشان درنظردارند، که ی و يا ھم ئيا آن حرکت، انگيزه ھای قومی، مذھبی، منطقه 

ًولی ازآنجا که بعضا ھم دل سوزانه گمانه زنی ھائی ميکنند و در توجيه . ھدايت چنين افرادی کارحضرت فيل است

ن اين گمان به نوشته ھايی ازستالين ومائوتسه دون استناد ميکنند درين ياد داشت کوتاه خواھيم ديد که به استناد ھما

  .   را که بتوان از آن حمايت کرد نداردمقاومت ملیآثار، جنگ طالبان به ھيچوجه شرايط يک جنگ 

باری در تحليل تضادھای جامعۀ خود به نظرات مختلف برخورد کرده بوديم  و پايۀ تحليل ھای مختلف را به بحث 

تضاد عمده را با فئوداليزم ميدانند که ھم دشمن عمده را اخوان و"درآنجا گفتيم عده ای در تحليل شان . گرفته بوديم

ولذا رھنمود اين نظرچنين . اکنون به قول آنھا بخشی ازآن در تقابل و درگيری آشتی ناپذير با امپرياليزم قرار دارد

بايد درھمسوئی و ھمراھی با امريکا عمل کرد و آنرا ) فئوداليزم واخوان(دشمن عمده برای حل تضاد عمده و : است

  ." اندياری رس

    ما اين نظر را يکجانبه وانحرافی خوانديم که بخشی از واقعيت را می بيند  وبخشھای ديگر واقعيت را ناديده 

ًعالوتا .  در می غلتد و تجاوز به کشور را توجيه ميکندتسليم طلبی ملیميگيرد و با اين يکجانبه نگری در نھايت به 

 ناديده اش را با فئوداليزم و ارتجاع  و زد وبند  و ھمسوئید امپرياليزم درآن بحث گفتيم که اين نظر ماھيت و عملکر

  . استدر کشور ما تضاد خلق افغانستان با امپرياليزم و ارتجاع تضاد عمدهتحليل ما اين بوده وھست که . ميگيرد

 ونيمه فئودالی جامعۀ ما ازنظرساختاری يک جامعۀ نيمه مستعمره.    اين تحليل از خصلت جامعۀ ما ناشی ميشود

بود که باتجاوزامپرياليسم به يک جامعۀ مستعمره، نيمه مستعمره و نيمه فئودالی بدل شده و توسط امپرياليزم  و 

 است و برای مردم ما امپرياليزم  وارتجاع داخلی دشمن اصلی ًءبنا. ارتجاع داخلی تحت ظلم وستم قرار دارد

به قول .  دموکراتيک تفکيک ناپذيرنيازداريم–به يک انقالب ملی سرکوب و دفع اين دشمنان و نجات جامعه، ما 

اشتباه است اگرتصورشود که انقالب ملی و انقالب دموکراتيک دو مرحلۀ کامال متمايز انقالب "مائوتسه دون 
ارتجاع داخلی درکشورما شامل مالکان . انقالب ما بايد عليه سلطۀ امپرياليزم و ارتجاع داخلی باشد". ھستند

 ھستند تکنوکراتھای وابسته به غرب، جنگساالران، نيروھای بنيادگرای جھادی وطالبی زرگ، تاجران دالل وابسته،ب

ھرگونه احساس ملی را ازدست داده اند و منافع شان با منافع امپرياليستھا "حق مائوتسه دون   به تعبير به که
."            م ھرگز به اين گستاخی دست به تجاوز نميزدبدون وجود اينِ خيل ميھن فروشان امپرياليس. درآميخته است

  )٢٣۴آثارمنتخب، جلداول، ص (
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 –ھرگزنبايد فراموش کنيم که درپھلوی عوامل ديگر، زمينه ساز و خواستار تجاوز شوروی به افغانستان خلقی 

 ازپاکستانی و ايرانی ازياد مان نرود که پای بد ترين نيروھای آدمکش و ويرانگرخارجی، اعم. پرچمی ھا بودند

طالبان را که به حيث يک سپاه . وعرب و امريکائی وغيرذالک را ھمين نيروھای جھادی به افغانستان داخل کردند

ُحاکميت موجود را ھم ھمه ميدانيم که ترسبات . مزدورخود تجاوزگران خارجی برکشور و مردم ما تحميل نمودند

درمجموع ھمان ارتجاع داخلی ھستند که درسطورباال آنرا تعريف ھمين ھا .  امريکائی استB52دود طيارات 

ًواقعا ھم بدون وجود . کرديم و بيگمان دشمنان خلق اند و درسرشت خود ھمراه وھمسو با منافع  امپرياليسم و تجاوز

ی دست به اين خيل ميھن فروشان نه سوسيال امپرياليسم، نه امپرياليسم و نه ھم ارتجاع جھانی ھرگز به اين گستاخ

  .    تجاوز به کشور ما نميزدند

 تصادم اينجا وآنجای شان ھمان . درافغانستان اجزای يک جھت تضاد ھستندامپرياليزم و ارتجاعبه اساس اين تحليل 

لۀ ھمگونی و مبارزۀ اضداد در درون خود است که ما چنين مبارزه وھمگونی را در درون خود نيروھای مسأ

  . من درينجا نميخواھم آنرا به تکرار به بحث بگيرم . شاھد بوده وھستيم...ود امپرياليستھا وارتجاعی وھم در درون خ

ھمانگونه که درنظرانحرافی قبلی ديديم که منافع فئوداليزم و ارتجاع را ھم اکنون ازامپرياليزم جدا ميکند، و به شکل 

پرياليزم را گرفته به انحراف تسليم طلبی ملی افراطی اش در تقابل ھم قرار ميدھد، و بازخود درين تقابل جھت ام

ميغلتد؛ نظر ديگری ھم که بخواھد عکس آنرا انجام بدھد، يعنی تضاد عمده را ِصرف با امپرياليزم تشخيص دھد و 

است ازامپرياليزم تفکيک کند  و " ساطورخونين امپرياليزم"ارتجاع را که خود دليل وعامل تجاوز به کشور ما و 

و تقابل، طرف نيروھای ارتجاعی را به بھانۀ اينکه گروه ھائی ازآن عليه تجاوز امپرياليزم ميجنگند درين تفکيک 

  . ِبگيرد، باز با خلط تضادھا به انحراف ديگری که دنباله روی از نيروھای ماورای ارتجاعی است در ميغلتد

ر ُشھرت جھانی يافته؛ ولی باکمال طرد تجاوز امر نيک و پذيرفتنی است، ملت ما ھم درطول تاريخش به اين کا

سف که با عدم توجه به رھبری و ترکيب نيروھا درجنبش ھای ضد تجاوزی ھر بار با  ريختن خون ھزارھا و أت

حتی صدھا ھزارانسان و ويرانی سرزمين ما، محصول اين مبارزات را نيروھای ارتجاعی غصب کرده و جامعۀ ما 

 ضد امپرياليزم را بهحاصل جنگ ھای استقالل طلبانۀ مردم ما .  دادندرا در مسير قھقرائی تراز گذشته سوق

 نيروی آگاه ملی در رھبری آن، امير دوست نخاطر نبوده اوايل قرن بيستم، بطول قرن نزده و متجاوزانگليس در

د و ُمحمد خان، امير عبدالرحمن خان و نادر خان به غارت بردند وھرکدام به نحوی مارا دوباره دراسارت خو

مت خونين مردم ما عليه سوسيال امپرياليزم شوروی را دراخير قرن ودستاورد مقا. اربابان خارجی شان انداختند

 طالبی غصب کرده و چنين روز سياھی را –بيستم امپرياليزم امريکا، ارتجاع منطقه و ارتجاع بنيادگرای جھادی 

  .  ميريزدبرسر ما آورده اند که ھر انسان با احساس به حال ما اشک

  شايد کسی بپرسد که چرا درجنگ مقاومت ضد تجاوز شوروی بدون تدارک و درکنار اخوانيھا شرکت کرديد؟  

شرکت نيروھای ملی و مترقی در جنبش مسلحانۀ ھمگانی و خود جوش مردم عليه تجاوز شوروی، بدون تدارک 

ه وقتی در درۀ صوف، پکتيا، کنر، ياد مان نرود ک. قبلی، موضوعی است که ويژگی ھای خاص خود را داشت

  بر پا شد، مردم حرکات خودجوش مسلحانۀش ھرات ١٣۵٧ حوت ٢۴و سرانجام . . . باميان، وردک، نيمروز 

ِھرگز ُموجد و رھبری کنندۀ آن نيروھای ارتجاعی اخوانی نبودند آنھا درپيامد ھای اين حرکات و برای َغصب . َ

ازھمين جاست که يکی از سازمانھای انقالبی شرکت کننده درجنگ . شدندثمرات آن توسط بيگانگان سازماندھی 

برخواسته ھای ديگر در وقت تجاوز، در اولين اعالميۀ خود به جنبش " آزادی ملی"ُ، با تائيد تقدم شعار)ساما(
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ُخودجوش مردم ھشدارداد وشرايط پيروزی يک جنگ مقاومت ملی و تکامل آنرا به جنبش رھائيبخش خلق برشم . ردَ

  : دراولين اعالميۀ خود به قلم شھيد مجيد چنين بيان کرد که " ساما"

جمله نيروھای ضد امپرياليستی پارينۀ خلق ما به بھای خون ھزاران فرزند  تجارب سرتاسر جامعۀ بشری و من" 
 رايش مترقیعدالت اجتماعی و گ، بدون دموکراسی واقعیَپاکباز اين سرزمين ُمويد اين حقيقت است که آزادی ملی 

  ) اولين اعالميۀ ساما      (".جز اسارت نوين و ضياع خون ھای ريخته شده پيامدی نداشته ونخواھد داشت

خاطرجنگ ويا حتی ِصرف برای ه به صراحت گفته است که شرکت ما در جنگ فقط ب" ساما! "    خوب دقت کنيد

به شکل خودجوش آن راه ) نيد توسط مردم توجه ک(ما در جنگ ضد تجاوزی که توسط مردم . طرد تجاوز نيست

کسب آزادی ملی، تحقق اين رسالتھا عبارتند از . افتاده ضمن اشتراک، رسالت ھائی را بايد به انجام برسانيم

 برای جنبش؛ تا  باالثر بتوانيم جنبش مردمی و دموکراسی واقعی، تامين عدالت اجتماعی و تثبيت گرايش مترقی

 بدل کنيم که بعد از ه ایجنبش خودبخودی و يک جنگ يله جار به يک جنبش رھبری شدجنگ مسلحانه را از يک 

مين کند و أبتواند به مردم دموکراسی واقعی وعدالت اجتماعی را ت" آزادی ملی"طرد تجاوز و به دست آوردن 

  .نجامد ه رھنمون شود  و به رھائی خلق بيجامعه را با گرايش مترقی به سمت تکامل و رفا

 و گسيل انبارھای سالح و ملياردھا و زد و بند امپرياليزم با فئوداليزم و ارتجاع دريغ و درد که دست درازيھا واما

دالر وھزاران متخصص وجنگجو توسط شان، مانع و سد راه رسيدن ما و مردم ما به اين آرمان واال گرديد و با 

قربانی دادن ھا   م ما، آنھمه جانفشانی ھا وتسلط نيروھای امپرياليستی و ارتجاعی برجنبش ضد تجاوزی مرد

  ".ضياع خونھای ريخته شده پيامدی نداشت جزاسارتی نوين و"

ی ھم باشد، بدون ئھرچند توده (اين پيامد تلخ و جانگداز براين فھم و برداشت صحه گذاشت که جنبش يله جار را 

ميل خود به بيراھۀ عقبماندگی و اسارت نوين نيروھای ارتجاعی مسلط برآن، به ) رھبری سالم، مترقی و توانمند

ھرگز نيروھای ملی و مترقی مجاز نيستند به چنين انحرافی تن دردھند چه رسد به اينکه دنباله رو آن . سوق ميدھند

نيروھای مترقی درآن زمان و در متن جنگ مقاومت نه تنھا دنباله روی ارتجاع را که عليه تجاوزھم ميجنگيد . شوند

و انحراف مقاومت، ) سوسيال امپرياليسم، امپرياليسم وارتجاع(بلکه ازخطرمثلث شوم ذلت ووابستگینکردند، 

درمقاالت ونوشته ھای متعدد ھشداردادند و دست درازيھای امپرياليزم، ارتجاع منطقه و ارتجاع داخلی را در جنبش 

  ) الت ندای آزادیرجوع شود به مقا. (مردم محکوم نمودند وعواقب آنرا نيز پيشگوئی کردند

ی ئی را ايجاد و رھبری کنند، وھکذا بايد در جنبشھای توده ئنيروھای ملی و مترقی وظيفه دارند که جنبشھای توده 

تحقق دموکراسی واقعی، عدالت اجتماعی و گرايش "خود جوش ھم جھت سمت دھی و رھبری درست آن به سوی 

 اساس تضاد منافع امپرياليزم و ارتجاع منطقه ، بلکه به ھاولی وقتی جنبشی نه توسط توده. شرکت کنند" مترقی

توسط ارتجاع وحشی و خونخوارطالبی که زن و مرد بيگناه ما را گردن ميزند و سنگسارميکند و تجربۀ تلخ چندسال 

قدرتمداری شوم و سياھش ھم پيش روی ماست، با سازماندھی شريرترين و ارتجاعی ترين نيروھای پاکستانی، که 

مين منافع اربابان رنگارنگ پيدايش تأنی شانرا ھم با مردم افغانستان پنھان نميکنند، راه افتاده وھدفش ازآغازدشم

دنباله رو از آن جھت که . َارتجاعی و امپرياليستی است، ما ھرگزحق نداريم ُمويد و بدتر از آن دنباله رو آن شويم

ن سمت دھی و رھبری آنرا نداريم، که حتی به پای خودھم چون نيروی قابل حساب و موثری در جنگ نيستيم و توا

درحاليکه درجنگ ضدتجاوزشوروی چپيھا جبھات مسلح . نميتوانيم بايستيم، لذا به دنباله رو طالب بدل ميشويم

مستقل، نيمه مستقل و پوششی داشتند که حتی دربرخی ازجبھات پوششی ھم به خاطرنقش برجستۀ رفقای چپ، جبھه 

  .ا نسبت ميدادندرا به چپيھ
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به طوريقين ميتوان گفت که در نتيجۀ وحشت و بمباردمان امپرياليزم، فشار اقتصادی و تحميل ِرقتبار جناح جنگ 

عده ای از مردم مظلوم ما ھم دنبال طالبان افتاده . . . ساالرجھادی، اختالفات قومی و لسانی  و اغواگريھای مذھبی 

ُوعمق ارتجاعی و وابستگی حرکت طالبان به ما روشن است، ما حق نداريم با با اينحال وقتی ماھيت رھبری . اند

دنباله روی پوپوليستی ياعامی گرايانه، فقط به دليل حضورعده ای ازمردم نا آگاه و فريب خورده درين حرکت، آنرا 

ی ماھيت ضد مردمی و عکس درپھلوی افشای ماھيت امپرياليزم و تجاوزآن به کشورما، بايد با افشابه .  تائيد کنيم

. ِماورای ارتجاعی طالب به اين عده مردم حالی بسازيم که قربانی سفيھانۀ مقاصد شوم طالبان و اربابان شان نشوند

 پرچميھا و اخوانی ھا کرد  و مردم را از شرکت –بعد ازخروج روسھا در جنگ قدرت بين خلقی " ساما"آنچنانکه 

  ) الت ندای آزادیرجوع شود به مقا. (در آن مانع ميشد

تکرارميکنم ما وظيفه داريم و بايد ھمچنانکه عليه تجاوز، غارت و کشتار امپرياليزم و متحدين داخلی اش يعنی ادارۀ 

 که آنرا ياری ه ایُ مبارزه ميکنيم، ماھيت پليد و ارتجاعی طالب و دستان پشت پردءمستعمراتی کرزی و شرکا

.  کنيم وعليه آ ن موضع بگيريمءای حاکميت دوبارۀ آنرا نيز به مردم افشاميکند، وحشت و بربريت طالبی و دورنم

ما بايد به مردم بفھمانيم که . ندازندگری بيما بايد به مردم حالی بسازيم که نبايد به تکرار خود را از چاھی به چاه دي

 جامعه و وحشت و بربريت با حاکميت دوبارۀ طالب ھيچ نيرويی قادر نيست برای مدتھای مديدی جلو سير قھقرائی

طالبان که باری شکست خورده اند و مردم ازآنھا حمايت .  بگيرد؛طالبی را که خيلی بدتراز دورگذشته خواھد بود

طور کامل بر بدنۀ بی دفاع  و بی پناه مردم ه نکرده اند با رسيدن دوباره به قدرت چون مار زخمی زھر شانرا ب

  . َآنھا بيگمان جامعۀ مارا قرنھای ديگر به عقب پرت خواھند نمود. تحت سيطرۀ خود خالی خواھند کرد

. ھرگز و به ھيچ وجه چنين نيست. َازين بحث چنين نتيجه نشود که ما با نفی طالبان گويا ُمويد وضع موجود ھستيم

به بد و بدتر معمول است آنچنانکه مارکس ھم بورژوازی را نسبت ) و نه تائيد(ولی در بين دشمنان تشخيص 

اشرافيت فئودالی پيشرفته تر ميدانست و لنين و مائوتسه دون و ديگران ھم سطح رشد، عقبماندگی، درندگی، وحشت 

دشمنان رنگارنگ را شرح داده اند و بدتر از بد را مشخص کرده اند تا  با ھريک به شيوۀ مقتضی مبارزه . . . و

ما ھرگونه ھمراھی وھمسوئی با آن نيز، چه در شرکت به  ما حاکميت موجود را زائيدۀ تجاوزميدانيم و ازنظر.شود

عکس ما به به .  ھای مليونر، ھمراھی با تجاوزاستNGOمقامات عاليۀ ارکان دولت باشد وچه درقرارگرفتن در

طرد کامل تجاوز و زائيده اش باورداريم ودرجھت تحقق اين آرمان و استقرار نظام مبتنی برمنافع ستمکش ترين 

 مشخص بسازيم که متحدين نبرد ضد تجاوزی ما کيانند؟ وچه نوع بايدواما .  خود مبارزه ميکنيمطبقات جامعۀ

   است؟" جنبش مقاومت ملی"جنبشی 

درينجا ميخواھم برای روشن شدن بھتر نحوۀ اتحاد و يا ھمسوئی در جنگ ضد تجاوزی با نيروھای ديگر و 

بايد مشخص و ارائه کنند چند موردی از " جبھۀ متحد "شرايطی که انقالبيون درچنين ھمگامی وھمسوئی يا اين

  تا ببينيم که شرايط يک جنبش مقاومت ملی چيست ؟ . تجارب تاريخ را ياد دھانی کنم

  :             ما ئوتسه دون در ارتباط دموکراسی و مقاومت در برابرژاپن ميگويد

مقاومت و دموکراسی متقابال شرط .  مقاومت استخاطره ًخاطر دموکراسی عينا به معنی مبارزه به مبارزه ب"...
دموکراسی . يکديگراند، درست ھمانطورکه مقاومت و صلح داخلی و يا دموکراسی و صلح داخلی شرط يکديگر اند

آثار  ( .ضامن مقاومت است ومقاومت ميتواند برای رشد جنبش به خاطر دموکراسی شرايط مساعدی ايجاد نمايد

  )                                                                          ۴۴٠ ، ص ١د منتخب مائو، فارسی، جل
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آيا طالبان حاضراند حد اقل دموکراسی را رعايت نموده جز . کيد استأًاين اصل ھم اکنون درافغانستان شديدا قابل ت

زی در کنار خود بپذيرند؟ آيا طالبان خود نيروی ديگری را با حفظ ھويت وتشکيالتش حتی در جبھۀ جنگ ضد تجاو

حاضرند ابتدائی ترين اصول دموکراتيک در جبھۀ متحد ضد تجاوزی را که ھمانا به رسميت شناختن ھويت وحق 

دموکراتيک تمام نيروھای ضد تجاوزی، عدم وابستگی به امپرياليسم و يا نيروی خارجی ديگر، احترام به عقايد 

 و حقوق مردم است مراعات کنند؟ آيا طالبان حاضر اند با نيروی سازمان يافتۀ مسلح مين آزادیأنيروھای ھمراه و ت

 نميدانم نيروئی ًءبنا. ديگری در کنار خود با صلح و وحدت زندگی کنند؟  من که چنين تصوری را ھم نميتوانم بکنم

کسی که بخواھد درجبھۀ ضد تجاوز با طالبان ھمراھی کند چه شرايطی را در نظر بايد بگيرد و طالبان چه ويا 

  چيزی را ازديگران می پذيرند؟

که پذيرش آن (راه انداخته اند، اگر بپذيريم که جنگ مقاومت وضد تجاوزھم است به جنگی را که اکنون طالبان 

 حق وسھمی به مردم و يا نيروھای مردمی قايل نيست، محکوم به چون جنگ توده ھا نيست وھيچ) دشواراست

ھرکسی ھم که بخواھد با اين جنگ ھمراھی کند بايد تمام شرايط و دساتير طالبان را بپذيرد يعنی . شکست است

  . ناميد" جنگ مقاومت ملی"اين جنگ را نميتوان ًء بنا.  شودطالب

  :   مائوتسه دون ميگويد

انجام ميگيرد و توده ھای مردم ) در افغانستان به وسيلۀ طالبان(ً، که صرفا به وسيلۀ دولت جنگ مقاومت ِقسمی "
زيرا که جنگ مذکور جنگ انقالبی ملی به معنای کامل آن به . ًدرآن شرکت ندارند، قطعا به شکست می انجامد

  . . . شمار نميرود، زيرا که جنگ مذکور جنگ توده ھا نيست  
لی به معنای کامل آن يا جنگ مقاومت ھمگانی بايد برنامۀ ده ماده ای برای مقاومت   در جنگ انقالبی م

  ."دربرابرژاپن و به خاطر نجات ميھن را که حزب کمونيست مطرح کرده است، عملی ساخت
   )٨۶جلد دوم آثار صدرمائو، فارسی، ص                                           ( 

  ).٣۶ تا ٣٢ی حزب کمونيست رجوع کنيد به جلد دوم آثارصدرمائو، صئ ماده برای مطالعۀ برنامۀ ده (

 راه انداخته چون عليه ژاپنتوجه ميکنيد که حتی جنگی را که دولت گوميندان با ارتش چندصدھزارنفری اش 

 پيش ، مائوتسه دون آنرا جنگ انقالبی ملی نمی خواند و شکست آنراپشتوانۀ مردمی و برنامۀ دموکراتيک ندارد

و فقط جنگی را ملی و انقالبی و قابل تائيد و پشتيبانی ميداند که در آن توده ھای وسيع شرکت داده شوند . بينی ميکند

جنگ ضد . مين حقوق و آزادی ھای مردم و نيروھای سياسی داشته باشدأو برنامۀ دموکراتيک برای ت

گ برايش برنامۀ دموکراتيک ببريم و آنرا جھت ما ميخواستيم با اشتراک درجن. تجاوزشوروی جنگ توده ھا بود

  .  ُمترقی بدھيم و چون درينکار موفق نشديم جنگ توده ھا توسط نيروھای مسلط ارتجاعی به بيراھه برده شد

مانند گردن زدن خبرنگاران و (ً که گاھگاھی واقعا وحشيانه است ه ایستيز حال کدام يک ازاين شرايط را طالبان، با

، دارند که بتوان آنھارا نيروی مقاومت ملی وجنگ شانرا جنگ انقالبی ملی خواند و )مين پاکی ويا ِطبیيا کارمندان 

  . طالبان نه ازحمايت توده ھای وسيع بر خورداراند و نه ھم با دموکراسی و حق مردم سازگار. تائيد کرد

  :مائوتسه دون ھدف سياسی يک جنگ انقالبی ملی را چنين تعريف ميکند

عبارتست از بيرون راندن امپرياليستھای ژاپن و ايجاد چينی نوين . . . ھدف سياسی جنگ مقاومت ضد ژاپنی     "
   )٢٣٢جلد دوم آثار مائو ، ص  ( ".که در آن آزادی و برابری حکمفرما باشد

 که در آن راوايجاد چين نوينی بيرون راندن امپرياليستھای ژاپن  "درينجا به وضاحت ميبينيم که مائوتسه دون 

آيا ميتوان تصورکرد .  اجزای يک ھدف سياسی ميداند که الزم و ملزوم يکديگرند" باشد آزادی و برابری حکمفرما
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افغانستان نوينی که در آن که تحت رھبری طالبان، اگرامپرياليستھای متجاوز از افغانستان بيرون ھم رانده شوند، 

  .چنين چيزی خيال است ومحا ل ! وھرگز! ھرگز ! ھرگز باشد ايجاد ميشود؟ آزادی و برابری حکمفرما

ِما با در نظرداشت تجارب خونين گذشتۀ خود و داشتن َتلی از شھدای انقالبی و مردمی و نتيجۀ تلخ رھبری ھای 
پس ازين بايد در .   با احساسات ضد تجاوزی به قضايا برخورد کنيمصرفارتجاعی برجنبش ھای گذشته نبايد ِ

گ و جنبشی روی وحدت به عنوان يک نيروی مستقل با حفظ ھويت ايدئولوژی و تشکيالت خود و شرکت به ھرجن

ما . کيد برآزادی و دموکراسی برای مردم و ترقی جامعه، عمل کنيم وازھيچ يک ازاين شرايط  گذشت نکنيمأت

  .دارد ين رابطه نيزرھنمود شايسته ایمائوتسه دون در.درجنگ ِصرف برای جنگيدن شرکت نميکنيم

. مجموعۀ واحدی را تشکيل ميدھد و از ھيچ يک ازآنھا نميتوان صرفنظر کرد. . . جنگ مقاومت، وحدت و ترقی "
نه استوار " جنگ مقاومت"چنانچه تکيه بر روی جنگ مقاومت، نه بر روی وحدت و ترقی گذاشته شود، چنين 

 مقاومت دير يا زود به تسليم طلبی ميگرايد و  برای وحدت و ترقی، جنگبدون برنامه ای. خواھد بود و نه پايدار
جلد دوم  ( ".ما کمونيستھا برآنيم که اين سه اصل بايد مجموعۀ واحدی را تشکيل دھد. يا به شکست می انجامد

   )۶٠٧آثار صدرمائو ، ص 

َجز سخنی توخالی و پيروزی مقاومت عليه ژاپن جز اميدی عبث " جنگ مقاومت"بدون وحدت وترقی "ويا  َ ُ
   )۶٠٨ھمانجا ص ( ". نخواھد بود

ما که بنا بر عوامل بازدارندۀ داخلی و خارجی . ًواقعا چنين است و تجربۀ تلخ ما نيز برآن صحه گذاشته است

نتوانستيم درجنگ مقاومت ضد سوسيال امپرياليسم شوروی اصل وحدت و ترقی را نيز شامل جنگ مقاومت 

م خواسته ھای امپرياليسم و ارتجاع شد و مصيبت ھای کنونی پيامد بسازيم، با طرد تجاوز، جنبش مقاومت تسلي

پاکستان و مولوی " آی اس آی"ھرگاه کسی بازبيايد و زيرنام مقاومت عليه اشغال امريکا، تسلط و سيطرۀ . آنست

ی فاجعه و حت" سخن توخالی "ًفضل الرحمان و بن الدن ومالعمر را برما و مردم ما تحميل کند، چنين مقاومتی واقعا

َاست و با چنين متحدينی اميد به آزادی اميدی عبث خواھدبود َ.  

تکرار تجربۀ تلخ پارينه، ديگر اشتباه به حساب نمی آيد و ما نبايد نا خواسته و ناسنجيده در جايگاھی قرار بگيريم که 

وظيفۀ ما و مردم ما ی اش حق و منطقه ئمقاومت عليه اشغال امريکا و متحدين جھانی و . ھرگز شايستۀ ما نيست

است که بايد با آگاھی و بسيج مردم و پيوند زدن شان با نيروھای واقعا آزاديخواه و مردمی، با تدوين و تحقق برنامۀ 

 ديده شود و کليۀ نيروھای ملی و مترقی بايد تدارکآزاديخواھانه و مترقی جھت رھايی کامل ُملک ومردم ما  

  .مل کنندصادقانه و بيدريغ برای آن کار وع

  :   شايد دوستانی ازستالين نقل قول بياورند که گفته بود

مبارزۀ اميرافغان برای استقالل افغانستان با وجود نظريۀ سلطنت طلبی او و اعوان وانصارش از نظرعينی " 
ل مبسازد مبارزۀ انقالبی است زيرا اين مبارزه امپرياليزم را ضعيف و قوايش را تجزيه کرده و آنرا از ريشه متزلز

 ". . .  
   ) ٨۶ستالين ، راجع به اصول لنينيسم ، ص                                 ( 

  :  نقل قول ديگری بياوريم که ستالين ميگويد ء    جا دارد که درھمين جا و از ھمان اثرابتدا

ۀ ملی در دورۀ بين لمسأ. لۀ ملی طی بيست سال اخير در معرض يک سلسله تغييرات بسيار مھم قرار گرفتمسأ"
اين دو نه فقط از حيث حجم و کميت بلکه از نظر . ًلۀ ملی در دورۀ لنينيسم ابدا باھم يکی نيستمسأالملل دوم و 

  )٨٠ھمان اثر ص  (". متضاد اندًجنبۀ داخلی خويش نيز با يکديگرعميقا
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وشتۀ  سالی که از آن ن٨٠ از ُبرخورد ديالکتيکی و واقعيت ھای عينی حکم ميکند که بگوئيم طی اين حدود بيش

لۀ ملی تغييراتی آمده که نميتوان از کنار آن به سادگی گذشت و با ِذکر ھمان نقل قول ستالين گذشته است نيز در مسأ

ًضد تسلط امپرياليزم عمدتا به رھبری بورژوازی ن از جنبش ھای ملی مستعمرات که به در زمان ستالي.  کردءاکتفا

و اين امری اصولی و مترقی بود، چه، امپرياليزم و استعماربا . راه می افتاد حمايت ميشدملی کشورھای مستعمره 

ًعمدتا ونيروھای استقالل طلب که . ملت ھارا در بند ميکشيدند) ًعمدتا اشرافيت فئودالی(تکيه به نيروھای ارتجاعی 

 حلقۀ امپرياليزم جنبشھای ملی س آن بود جھت پاره کردن اين بندھای استعماری و تضعيفأ در ربورژوازی ملی

  .استقالل طلبانه را راه ميانداختند

ترين فئوداالن و روحانيون      درھمين کشورما افغانستان، آن زمان امپرياليزم انگليس در زد وبند با ارتجاعی

ستالين اعوان قول ه وب(درحاليکه امان هللا خان و يارانش . مرتجع ميکوشيد کشورما را زير سيطرۀ خود داشته باشد

َکه درتاريخ ما به نام مشروطه خواھان دوم لقب گرفته اند و دولت مستعجل شان نيز دولت مشروطه ) وانصارش َ ُ
آنزمان مترقی ترين و شروتر به حساب ميآمدند و برنامه ھای شان تا  نمايندگان بورژوازی پيخوانده ميشود،

 ازحمايت اکثريت قاطع مردم  وجنبش ضد تجاوزی شان دموکرات ترين برنامۀ طرح شده درکشورما شمرده ميشد

ين حق داشت که مورد تائيد ھرنيروی مترقی درسطح ابنابر . وبه ھيچ اجنبی وابسته نبودکشور برخوردار بوده 

تاريخ گواه است که ضربۀ آن جنبش بر امپرياليزم انگليس آنقدر کاری بود که انگليس . ملی و بين المللی قراربگيرد

ستالين و بلشويک ھا اين جنبۀ مترقی و . ًگز نتوانست مستقيما خود وارد روياروئی با مردم افغانستان شودديگرھر

بگذريم ازينکه در شرايط آن روز مقايسۀ اين جنبش ضد . مردمی را ميديدند و بايد از آن حمايت ميکردند

اليسم خودی سقوط کرده بودند چقدر امپرياليستی با سوسيال دموکراتھای اروپائی که در سطح حمايت از امپري

  . ضروری و به نفع جنبشھای ملی و مترقی آنروز بوده است 

ًولی از جنگ جھانی دوم به بعد ديگر بورژوازی ملی، مستقل و پيشرو امکان رشد نيافته و جای آنرا عمدتا 

پرياليسم تقابل کند به جناح ديگر بورژوازی وابسته به امپرياليسم يا کمپرادور گرفته است که اگر ھم با يک جناح ام

. س جنبشی قرار گرفته، آنرا به امپرياليسم مربوطۀ خود تسليم داده استأوھرگاه که در ر. وابستگی مطلق دارد

 جھان و به ويژه در کشورھای اروپای شرقی و شوروی سابق به وضاحت ميتوان ديد قاطنمونۀ آنرا در بسياری از ن

قابل تذکر است که در شرايط امروز . خواھی به دنباله روان مطيع امپرياليسم بدل گشته اندکه چگونه زيرنام استقالل 

ھمه شاھديم که امپرياليسم و کمپرادوريزم وابسته به آن در پيوند با نيروھای ارتجاعی بومی و جھانی برای دربند 

جمله طالب با  ور ما، مننيروھای ارتجاعی کشبه ھمين اساس است که . کشيدن خلق ھا مشترک عمل ميکنند

 و به .ی شان وابسته اندئھزاران رشته و با سرشت و سرنوشت به امپرياليستھای متعدد و متحدين مرتجع منطقه 

مقاومت "و يا آنرا جنبش . ھيچ صورت نميشود آنرا با جنبش استقالل طلبانۀ امان اله خان و يارانش مقايسه کرد

  . نام نھاد و تائيد کرد" ملی

 گفتۀ ديگری را از ھمان کتاب با ماھيت جنبشھای ملی و شرايط  و نحوۀ حمايت از آنھابد نيست در ارتباط      

  . ستالين بياوريم

  .لۀ عمومی انقالب پرولتاريا، قسمتی از ديکتاتوری  پرولتاريا است ملی قسمتی ازمسألۀمسأ "    
 بطون نھضت آزادی خواھانۀ انقالبی ممالک مظلوم له بدين قرار است که آيا امکان ھای انقالبی که  درمسأ  "

ازين امکانھا نھفته است، اکنون به انتھا رسيده است يا نه و اگر نرسيده آيا اميد و اساسی وجود دارد که بتوان 
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ومستعمره را ازذخيرۀ بورژوازی امپرياليستی به استفاده نمود و کشورھای غيرمستقل برای انقالب پرولتاريا 
  لتاريای انقالبی و به متفق وی تبديل نمود؟ ذخيرۀ پرو

به نھضت آزاديخواھانۀ ملل مظلوم و " ملل راقيه"ازينجاست لزوم کمک، آنھم کمک قطعی و جدی پرولتاريای "
  . غير مستقل 

ه     معنی آن اين نيست که پرولتاريا  بايد  با ھرقسم نھضت ملی يعنی در ھمه جا وھميشه و درتمام موارد ب
    ." مک نمايدخصوص ک

   )٨۴ و ٨٣ستالين ، راجع به اصول لنينيسم ص                              ( 

     ). نگارنده –تاکيد روی کلمات ھمه جا از من است                              ( 

د که ھرجنبش،      اين نقل قول طوالنی، به ويژه آن نکاتی که من روی آن تاکيد کرده ام  به وضاحت روشن ميساز

ولو که ظاھر ضد تجاوزھم داشته باشد، جنبش ملی و ضد امپرياليستی نيست که پرولتاريا و نيروھای مترقی ملزم به 

جنبش آزاديخواھانه و ضد امپرياليستی بايد کشور مستعمره را از ذخيرۀ بورژوازی امپرياليستی . حمايت از آن باشند

 د ميکنم بايد کشور مستعمره را از ذخيرۀ بورژوازی امپرياليستی و ارتجاعتاکيو ارتجاع وابسته به آن رھانيده، 

چنين جنبشی را که ھدفش فراتر از . وابسته به آن رھانيده و به ذخيرۀ پرولتاريای انقالبی ومتفق وی تبديل نمايد

، تکامل و به پيروزی ، به آزادی ملی و رھايی خلق می انجامد،  نه تنھا بايد حمايت کرد بلکه در ايجاد"استقالل"

ولی جنبش طالبان افغانستان و متحدين پاکستانی شان شقی ترين دشمن . رساندن آن تا سرحد قربانی ھم عمل بايد کرد

انقالب، پرولتاريا و نيروھای مترقی ھستند که ھرگزھيچ اميدی به ھمراھی وھمسوئی شان با پرولتاريا و در نتيجه 

چه رسد به اينکه بتوان به ھمراھی و کمک طالب، و بدتر از آن تحت . نيستبا سازمانھای پرولتری و مترقی 

اين . رھبری طالب، افغانستان مستعمره را از ذخيرۀ امپرياليزم و ارتجاع به ذخيرۀ پرولتاريا ومتفق وی بدل نمود

دۀ خود وظيفه با اين حال به تکرار ياد آورميشوم، ما ھم اکنون درکشوراشغال ش. محال است ومحال است ومحال

به ھمين نحو بايد برای جلوگيری از گوشت دم توپ . داريم برای آگاھی مردم در بسيج شان جھت دفع تجاوزکار کنيم

ما بايد با حوصله مندی برای . ساختن مردم توسط طالب و يا ھرنيروی ارتجاعی و امپرياليستی ديگر کار کنيم

کمرھمت ببنديم و و ضد ارتجاعی طوالنی مترقی ضد تجاوزی ی ئ و برپايی سازمان يافتۀ يک جنگ توده تدارک

اين امر چنانکه . بکوشيم ازسازماندھی خود و نيروھای مردمی تا به آگاھی و سازماندھی آگاھانۀ توده ھا تکامل کنيم

ور و  درشرايط امروز و دربرابرسالح وتخنيک پيشرفتۀ امپرياليسم ناممکن ميدانند، ناممکن نيست، مردم داله ایعد

رزمندۀ عراق امروز با اثبات بخشی ازاين امکان جھان رابه حيرت فرو برده اند و مردم رزمنده و دالور ما نيز 

از جنبشھا وحرکات توده ای مثل  واما ھمين اکنون، ضمن آن تدارک، ميتوانيم. فردا ھمين کار را خواھند کرد

رحمايت بيدريغ و فعال کنيم و با شرح عوامل و اعتصابات، تظاھرات وعکس العمل ھای مردمی در سرتاسر کشو

ريشه ھای پرابلمھای جامعۀ مستعمرۀ خود، که بيشک در وجود امپريالبسم وارتجاع نھفته است، آن حرکات را حتی 

ما . ی بکوشيمئخود ما نيز در ايجاد چنين جنبش ھای توده . االمکان ماھيت ضد امپرياليستی وضد ارتجاعی بدھيم

ه مندی وظيفۀ اساسی مانرا که تدارک سه سالح مبارزۀ خلق متناسب با ايجابات زمان وسطح تکامل بايد با حوصل

اعتقاد به اصل ستراتيژی جنگ توده ئی طوالنی بدان معنا نيست ، که می شود  .امروزی است به انجام برسانيم

می نيستيم که مبارزۀ مسلحانه شکل رشد تشکيالتی، سياسی و نظا ھم اکنون ما به آن مرحله از بيگدار به آب زد چه

به . عمدۀ مبارزۀ مارا بسازد وما درانجام اين وظيفۀعمده ناگزيربه ھمراھی وحتی دنباله روی طالب شويم

وطنی ما، که موجوديت شانرا بايد درانترنيت جستجوکرد، درشرايط کنونی )" مائوئيست(حزب کمونيست"اصطالح
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ِه در ورق پارۀ برنامۀ حزبی شان که ملھم ازسياستھای آی اس آی پاکستان مبارزۀ مسلحانعمده سازی  با تشخيص و ُ
ورنه . َيعنی آفريدگار طالب ميباشد به َجفنگ گوئی پرداخته؛ جنبش را به ھمسويی انقياد طلبانه با طالب فرا ميخواند

را درداخل ويا ھرکسی ميداند که اين به اصطالح حزب کمونيست حتی قدرت بسيج يک تجمع اعتراضی ده نفری 

ال آنھارا با سؤھم اکنون الف وپتاق گوئيھای شان دامن شانرا گرفته و. خارج کشورندارد، چه رسد به بسيج مسلحانه

حتی اعضای انشعابی شان طی . ، انشعاب ھا و بحران عميق تشکيالتی وسياسی مواجه ساخته استءھای اعضا

حزب کمونيست "نشرکرده اند " پيام آزادی" آنرا درسايت  خود صادر و٢٠٠٧ دسامبر ٢۴قطعنامه ای که درنشست 

است " سی آی ای" که به قول آنھا يکی ازنھادھای مربوط به NEDرا متھم به وابستگی به " افغانستان) مائوئيست(

 بازی وآلوده به گرفتن مليونھا دالراز امپرياليستھای متجاوز به  NGOميکنند وادعا دارند که اين حزب َغرق 

ھم که باالف وپتاق و دروغپردازی جايی يافته بود اکنون ) يا جاآR.I.M(دربخشی ازجنبش جھانی . ما استکشور

ھم با داشتن چنين اعضائی مثل حزب انترنتی " جاآ"خود . ديگربی اعتبار گشته است و کسی حرفش را باورنميکند

 بين المللیًی سالم آن عمدتا به کنفرانس لی اعضاوتا مرز انحالل رسيده است، " افغانستان) مائوئيست(کمونيست"

،  )IC( لنينيست ھا –اين جمع بين المللی مارکسيست . پيوسته اند ) I C( لنينيست -احزاب وسازمانھای مارکسيست

نيزازاعضای سابقه ) MLOA(ی افغانستان  لنينيستھا–که به اساس اسناد منتشر شدۀ شان سازمان مارکسيست 

کنفرانس خود را با شرکت ده ھا حزب و سازمان از چھارقارۀ جھان از سر گذشتانده و درپی دارآنست، تاحال نھمين 

  .  لنينيست  جھان است–تدارک دھمين کنفرانس احزاب و سازمان ھای مارکسيست 

ازاين بحث که درينجا بگذريم ياد آورميشويم که يک شکل مبارزه زمانی عمده ميشود که متناسب با نياز زمان 

امل کار، اشکال ديگر مبارزاتی را در خدمت خود بگيرد و کارسازترين، ضروری ترين و مناسبترين وسطح تک

ابزار و ساختارھای الزم اجرائی آن آماده شود ونيروی انقالبی ھم بتواند و بايد آن . شکل مبارزه درھمان مقطع باشد

ًما، و کال نيروھای چپی که .  به پيش ببردشکل مبارزه را بھتراز شکلھای ديگر در دستورکار وعملش قرار داده و

 اکنون ی طوالنی باورمند ھستيم، متاسفانه در چنين شرايطی نيستيم ونميتوانيم ھمئاز نظرستراتيژيک به جنگ توده 

انجام وظايف انقالبی، آنچنانکه .   قراربدھيمشکل عمدۀ مبارزهندازيم چه رسد به اينکه آنرا مبارزۀ مسلحانه را راه بي

. جا آورده شونده ب  بايدما ميپندارند، مانند ادای نماز نيستند که تحت ھرگونه شرايطی " البان مائوئيستط"

  . تکرارطوطی وارکلمات پرطمطراق ھم دردی را دوا نميکند

و درين تحليل بايد واقعبينی انقالبی . ما درانجام وظايف انقالبی بايد تحليل مشخص از اوضاع مشخص داشته باشيم

نخست خود و توانمندی خود را در متن شرايط موجود در نظر بگيريم و ببينيم که چه ھستيم وچه کرده . ته باشيمداش

ھميشه تفاوت ھائی وجود دارد که رفع و دفع اين " چه ميتوان کرد؟"تا واقعيت " چه بايد کرد؟"از آرزوی . ميتوانيم

 لنينيستھا با رياليزم انقالبی شان از آنچه –مارکسيست . تفاوت ھا پروسۀ مبارزاتی گاھی طوالنيی را ايجاب ميکند

" چه بايد کرد؟"ميتوان کرد شروع ميکنند و بنا را بر آن ميگذارند تا با کار و پيکارخستگی ناپذيرشان به آرزوی 

  .کردند...آنچنانکه لنين، ستالين، مائوتسه تونگ و. برسند

رست، اصولی وپيگيربازروزی بتوانيم به خواست قلبی ھمۀ ميھن     من اميدوارم درنتيجۀ کار و پيکارانقالبی د

 مسلسلھای مان غرشجا، منطقی و کارآ بدھيم و به ھمراھی خلق ما ه س آنھا رفقای خودمان پاسخ بأپرستان و درر

متجاوزين ومتحدين مرتجع شانرا نشانه بگيرد و با طرد کامل شان از کشور وجامعۀ خود شاھد پيروزی خلق مظلوم 

  .به اميد آنروز . و بالکشيدۀ خود باشيم که درکشور و جامعۀ آزاد ، آباد ، مرفه ، مترقی وعادالنه زندگی ميکند

  پايان                                                                                            


