
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسنادی از دومین کنگرۀ سازمان انقالبی افغانستان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 پیشگفتار

اش  کارگر و مدافع زحمتکشان ستمدیده، دومین کنگره حیث سازمان پیشاهنگ طبقۀمنسازمان انقالبی افغانستان افتخار دارد که 

نمود که درد از دست دادن مؤسس و رهبر سازمان ما رفیق پاغر که زندگیش را به پای سدر انقالب هدیه کرد، بر  ر زمانی برگزارد را

ما سنگینی می کند و با درد و اندوه که جایگاه آن زنده یاد در این کنگرۀ شکوهمند خالی بود؛ ولی اندیشه، پیکار،  هر کدامروان 

غ استعمار و های ستمدیده از زیر یو هبر عزیز مشعل تابناکی است که در تعهد و باور ما به رهایی تودهشهامت و سازماندهی آن ر

های مذهبی و حاکمیت  هراس از تمامی دشواری ها، تهدیدها، اختناق فاشیست سازمان ما بی استثمار فروزان است، به این خاطر

 .نشیند طلبان عقب نمی ز مبارزه علیه دژخیمان و تسلیمای ا رزمد و لحظه اشغالگران برای استقالل و آزادی می

با حضور رفقای شرکت کننده از والیات مختلف بعد از یک دقیقه سکوت به یاد رفیق دومین کنگرۀ سازمان انقالبی افغانستان 

ها و انتحارهای طالبان و به یاد  تدر بمباردمان امپریالیس افغانستان، به یاد جانباختگان خلق زحمتکش ماپاغر رهبر و بنیانگذار سازمان 

در . ددر فضای رفیقانه به کارش آغاز کرپخش سرود جاودان انترناسیونال  بعداً و ،ن کمونیست و مبارز در سراسر گیتیتمامی جانباختگا

برگزاری دومین کنگرۀ  را که به مناسبت( ـ ادامه دهندگان ساما)ابتدا یکی از رفقای سازمان، پیام سازمان آزادیبخش مردم افغانستان 

با درک رسالت پرولتری و انقالبی  سپس کنگرۀ سازمان. سازمان انقالبی افغانستان از سوی آن رفقا فرستاده شده بود، قرائت نمود

المللی کمونیستی، جنبش چپ  دون با تحلیل از وضعیت جهانی، جنبش بین ـ اندیشۀ مائوتسه سازمان، در پرتو مارکسیزم ـ لنینیزم

ها و  تر و پیگیرتر علیه امپریالیست لی، وضعیت کشور و بحث بر ساختار تشکیالتی و نحوۀ رهبری سازمان و تأکید بر مبارزۀ جدیداخ

 .مقدار آن به کارش ادامه داد ایادی بی

را در برنامه  اعضای کنگره با مرور دقیق و جمله به جملۀ برنامه و اساسنامۀ سازمان، با تحلیل مشخص از اوضاع مشخص، تعدیالتی

، مسئول اجرائیوی سازمان، اعضای کمیتۀ اکثریت آراء به تصویب رساندند، و بعد از آن بر اساس وظایف کنگره باو اساسنامۀ سازمان 

 .البدل جدید با رأی سری و مستقیم شرکت کنندگان انتخاب گردیدند مرکزی جدید و اعضای علی

از ده سال است که  بیش خونریزشبا شرکای  که امپریالیزم امریکا گردیدبرگزار  وضعیتیسازمان انقالبی افغانستان در  کنگرۀ

های تهیدست و  لی از هیچ نوع ظلم و ستم بر تودههای دولت پوشا این جناوران کثیف با جرثومه .ه اشغال درآورده استبکشور ما را 

با بلکه شناعت و خباثت خود را  ،کاهش نیافتهو توحش  مارچهار سال گذشته نه تنها شدت استعبیش از زحمتکش ما دریغ نورزیده، در 

 .جمعی به نمایش گذاشته است های دسته ادرار بر اجساد و قتل

بمباردمان روستاها چهار سال گذشته، بیش از در مدرن و اعزام سربازان و جواسیس بیشتر به کشور ما  اشغالگران با آزمایش اسلحۀ

از پیش به اسارت خود درآورده  ، به عقاید مردم توهین روا داشته و کشور ما را بیشبیشتر ساختهرا را شدت بخشیده، کشتار زحمتکشان 

گ و میر کودکان و زنان بیشتر تجاوز، جنگ، اشغال و استعمار سبب شده است تا فقر افزایش یابد، گرسنگی به اوج خود برسد، مر. اند

ای شوم دموکراسی از پیامده کهوغیره  خودسوزی رک تابعیت، اعتیاد،ار از کشور، تگری، آوارگی، فر گدایی، روسپی شود؛

 . سوزدبدر آتش آن و میهن ما  سازدبه جهنمی مبدل زندگی زحمتکشان تهیدست را امپریالیستی است، 

ت تاریخ ین دولترترین و فاسد به حیث پوشالی کرزیکه دولت  نموددر حالی دومین کنگره را برگزار سازمان انقالبی افغانستان 

 ،فریدریش انگلس زند و سرزمین ما را که به گفتۀ می« شهامت»، مدال اندآنانی که مادر وطن را مورد تجاوز قرار داده  افغانستان بر سینۀ

به باشد،  سرزمین مردمانی شجاع و دلیری است که تنفر رام نشدنی از قدرت داشته و آزادمنشی، نیرومندی و استقاللیت ویژگی آن می

شعارهای با نیز های سیاسی  روسپی در چنین وضعیتی، .اند امریکا را نهایی ساخته گذاشته، پیمان ستراتیژیک با ایاالت متحدۀ حراج



مادر  ،فرزندان ناخلف به عنوانتمامی جنایتکاران، خاینان، وطنفروشان و نوکران بیگانه مصروف داللی بوده، « منافع ملی»گرایی و  مدنی

 .نددرسانملیارد دالر به فروش  چهاراالنه وطن را در برابر س

که جنایتکاران امریکایی و ناتویی با جنایتکاران  وضعیتی، در گردیدکشور ما برگزار  وضعیتترین  این کنگره در حساس

را با  زمین ای سیاسیه و روسپی و راست، روشنفکران و کارشناسان اخته« چپ»طلبان انقیاد جهادی، طالبی، تکنوکراتی، هفت ثوری،

جان زحمتکشان را  ۀکنند، شیر ، بر دختر و پسر آنان تجاوز میسازند ها رنگین میو انتحار ها ما در بمباردمان یها خون توده

تداوم استعمار  پردازند، و در نهایت می ها تودهکنند، به اغوا و فریب  و از چپاول و غارت شان دریغ نمی هستی شان را بربادمکند،  می

 .زنند های زحمتکشان نیشتر می ها و جراحت قلمداد کرده، بر زخم« لیمنافع م»را 

لیبیا و عراق  آزادۀ های های جهانی از کشتار خلق ار توده های کشور ما، امپریالیستچهار سال گذشته در کنار کشت بیش از در

لیونی را های م خیزش توده د و ثمرۀیانه و افریقا از هم پاشیهای مستبد شماری از کشورهای خاور م رژیم ؛فروگذاشت نکردند

بحران  ؛های امریکایی را در این مناطق تضمین نماید سومالیا رفت تا منافع امپریالست القاعده به سوی یمن و غارتگران تازه ربودند؛

ب شرق آسیا را جنوهای امریکایی ستراتیژی اشغال  امپریالیست ؛ح گوناگون شدودر سط ی اعتراضیها جنبش بروز مالی امریکا باعث

 ... وند روی دست گرفت

داشته است که به کار، فداکاری  زیادی، دستاوردهای نظرداشت رشد کمی و کیفی چهار سال گذشته با دربیش از در  ما سازمان

که محض  ریمباور داما . استمبرا نبوده  نیزاز کمبودهایی و کار انقالبی منطقاً گردد، اما در جریان عمل  و زحمتکشی اعضایش بر می

و  نمودرا تالفی  ها آنتوان  ها و اشتباهات می ضعفیابی  ی انتقاد و انتقاد از خود و ریشهولوژیک و اصول انقالباز طریق مبارزۀ ایدی

 . کرد مبدلسازمان را در پراتیک انقالبی به سازمان بلشویکی و پرولتری 

، راه را بر فاشیزم نمودهسال گذشته، سانترالیزم دموکراتیک را رعایت  چهار بیش از افتخار دارد که در افغانستان سازمان انقالبی

اش را در سطوح  الق انقالبی و از خودگذری مبارزهپذیری، اربابی و آقایی بسته و در فضای کمونیستی و با رعایت اخ فردی، تحکم

رعایت اصل  ۀکه نشاندهند را برگزار نموداش  رافرازی دومین کنگرهبا سو اینک  ،است سوسیالیستی و دموکراتیک به پیش برده

 .دانیم کاذبانه میرا البی و مارکسیست بودن ادعای انقانقالبی سانترالیزم دموکراتیک است، زیرا بدون این اصل 

و باور دارد که این  نماید سپاسگزاری می رفیقانه، بودند که در این کنگره  شرکت ورزیده رفقاییمرکزیت سازمان از تمام 

قاطع، پیگیر و دوامدار سازمان را علیه  مبارزۀ های تازۀ رفقا،نمودها، انتقادات و ره بحث سازمان را استحکام بیشتر بخشیده؛ هکنگر

استعمارگران و  علیهبخش  ده و سازمان ما را در نبرد رهاییاشغالگران، دولت پوشالی و سایر دژخیمان بیش از پیش گسترش دا

 .رساند یاری میتثمارگران و نبرد طبقاتی اس

اوضاع های گوناگون کار سازمان،  عرصهطور مختصر و گذرا ه نظرداشت اهمیت مسایل داخلی و خارجی، ب در با ماسازمان 

حرفی برای انقالبیون واقعی  می دهد تا باشد کهو وظایف کنونی انقالبیون را در این گزارش مورد بحث قرار  ،جهانی و وضعیت سیاسی

  .داشته باشیمکشور 

 

 کمیتۀ مرکزی سازمان انقالبی افغانستان

 1931ماه قوس 

 

 



 

 پیام ساما ـ ادامه دهندگان به مناسبت برگزاری دومین کنگرۀ سازمان انقالبی افغانستان
 

 تان بزرگ از تدویر نشست. فرستیم درود می شما به ما سازمان مرکزی کمیته نام به و افغانستان خلق نام به! ارجمند رفقای

 بیشتر و تحکیم آن تشکیالتی ـ فکری بهتر انسجام گام بزرگی در جهت و سازمان فکری بلوغ را شما اقدام این ما. شدیم باخبر

 .میگوئیم شادباش را دانسته آن رهبری و با مرکزیت رابطۀ اعضا

. نیست تان در میان« پاغر»سازمان رفیق  بنیانگذار و رهبر که کنید می برگزار را نشست این در حالی شما !ارجمند رفقای

 فقدان که بیانگر آنست ایم، داده دست از را خود کادرهای و ترین رهبران برجسته و اندی سال سی طی که تجربۀ دردانگیز ما

 کادرهای و داشتن رهبران با انقالبی سازمان یک. زند می هم نیز به را ها سازمان استوارترین توازن و فرهیخته رهبران فرهمند

 نسلها گاهی را انقالبی رهبران ولی کمبود کند؛ غلبه زودی مهمی به ـ سیاسی ایدئولوژیک بر کمبودهای کار پیگیر میتواند و ورزیده

 با و اند ایفا کرده در جامعه را بزرگی های نقش ها که شخصیت طوریست ما جامعۀ ویژگی. توانند نمی کرده هم جبران

 تمرکز گرهگاه را شان رهبران ایدئولوژیک، کنار پیوند در گاهی هم انقالبیون یحت فرهنگی عمومی، روند از این تأثیرپذیری

 .سازند می

 زود یا دیر جامعه چه سازمان و چه. رسد نمی پایان به تاریخ دار، نام رهبران شهادت و مرگ با که معتقدیم ما حال این با

 الزم، تجربۀ باال، فهم فکری، پختگی از همراهانش، به همقایس با که کادری، همین. بسازند باید و سازند می را رهبران خود

 برای. دارد را رهبری ظرفیت او در این حال برخوردار است،... و بیشتر اتوریتۀ و مدیریت جرئت، مناسب، شخصیت و باور، صداقت

 بپروراند و را اش خصیتیش های ویژگی و ساخته آماده را تکاملش زمینۀ تا الزم است مساعد اجتماعی محیط و شرایط رهبرشدنش

 محیط نامساعدت ولی شوند ای رهبران برجسته میتوانستند که در جو مساعد مستعدی انسانهای بسا چه. بسازد فرهمند او رهبری از

 .است کرده خفه در نطفه شان را استعداد اجتماعی

. گذارد می اثر ها شخصیت ساختن بر اجتماعی هستی نسبت همان به است مهم در تاریخ شخصیت نقش که قدر همان

 در همراه و جمعی و همکاری رفاقت مساعد محیط ایجاد با اند باید را کشیده شان رهبران یا و رهبر فقدان رنج که و نهادی جمعی

 نه و موجود کاری با محیط متناسب نسبی برازندگی)جمع  در همان موجود شخصیت ترین برازنده با ها ساختن تمام انرژی

 بدل شان ضعف نقطۀ به فقدان رهبری تا بسازند رهبر شان برای( شود متحقق باید زندگی تمام در طول که آلی یدهمعیارهای ا

 های نیازمندی انقالبی از جنبش به بااالثر و انقالبی به سازمانهای شایسته رهبران کردن عرضه و کنونی پرورش در لحظۀ. نشود

 .میشود مواجه به مشکل آن رهبری و بیانقال آن سازماندهی جنبش بدون است که مهمی

 نهادهای و میدانیم بزرگ جنبش چپ مشاکل از یکی نیز آن را که کردیم تکیه جهت از آن اینجا در و مسئله بر این ما

 مختلف های در عرصه دیگر از سوی. پُر شود رهبری در جنبش تا خالی کنند اقدام آن در حل باید خود نوبۀ به هر یک مربوطه

 و کرده بحث کافی به قدر مان مشترک در جلسات انقالبی نیروهای وحدت و ضرورت المللی بین و ملی ـ سیاسی لوژیکایدئو

 و یقین امید با. دانستیم دو سازمان آیندۀ مشترک جلسات را وظیفۀ ها بحث آن تداوم و طرح لذا ایم؛ رسیده واحدی به نتایج عمدتاً

 .کنیم آرزو می تان و سازمان جلسه به بزرگی های پیروزی اه عرصه در همه تان بیشتر استحکام به

 رفیقانه مجدد های سالم با

 (دهندگان ادامه ساما ـ)افغانستان مردم آزادیبخش سازمان

 



 

 دومین کنگرهسازمان از کنگرۀ مؤسس تا  فعالیتگزارش 

 
ای بـه   ما در اعالمیـه . نماید انگذار سازمان برگزار میسازمان انقالبی افغانستان دومین کنگرۀ خود را در نبود رفیق پاغر رهبر و بنی

ای از یـک انقالبـی واقعـی و یـک رهبـر       مناسبت درگذشت این انقالبی کمونیست نوشتیم که رفیق پاغر در زندگی پرافتخارش، نمونـه 

داکاری، وفـاداری بـه انقـالب و    فداکار بود؛ هنوز چند سالی از ایجاد سازمان انقالبی افغانستان نگذشته اسـت امـا درایـت، اسـتواری، فـ     

ـ تشکیالتی او باعث گردید تا سازمان ما در مدت بسیار کم به سازمان مطرح در جنـبش چـپ انقالبـی     خدمت به توده ها و فهم سیاسی

سازمان . است مانند نظیر و بی فعالیتی را که رفیق پاغر در پنج سال گذشته برای جنبش چپ انقالبی انجام داد، بی. افغانستان مبدل گردد

ما زیر رهبری رفیق پاغر در مدت بسیار کم با تشکیالت منضبط و زیرزمینی به سازمان قوی مبدل گشت و از لحاظ کمی و کیفـی رشـد   

کاری را که سازمان انقالبی افغانستان تحت رهبری رفیق پاغر به خاطر بلند بردن سطح آگاهی و تغذیۀ تیوریـک  . ای نمود قابل مالحظه

 .گذرد ها می های مدعی مبارزه است که بیش از سه دهه از ایجاد آن زمان و جنبش انجام داد، بیشتر از کار آن سازماناعضای سا

کنگرۀ مؤسس سازمان انقالبی افغانستان رفیق پاغر را با رأی اکثریت بـه رهبـری سـازمان انتخـاب نمـود و او تـا آخـرین لحظـات         

دون، بـا مبـارزه علیـه     ستگی ناپذیر، با دفاع قاطع از اصول مارکسیزم ـ لنینیـزم ـ اندیشـۀ مائوتسـه     زندگی اعتماد رفقا را با کار و مبارزۀ خ

با درگذشت رفیق پـاغر، کمیتـۀ مرکـزی    . امپریالیزم، دولت پوشالی و ستمگران داخلی و خارجی و سمت و سو دادن سازمان حفظ کرد

و . برگزاری کنگره با رأی اکثریـت اعضـای کمیتـۀ مرکـزی تعیـین نمـود      سازمان با نشست اضطراری، مسوول موقت سازمان را تا زمان 

 :نماید اینک کمیتۀ مرکزی سازمان چگونگی کار سازمان را در میان دو کنگره در ابعاد مختلف به دومین کنگره ارائه می

ان کـه سـبب   سـازمان انقالبـی افغانسـتان بـا درنظرداشـت رخـوت تیوریـک جنـبش چـپ افغانسـت          : کار تیوریک ـ سیاسی . 1

دلمردگی، یأس، نومیدی و انحرافات گوناگون تیوریک شده است، تالش کرد که با کار تیوریک منسجم، پیگیـر و بـه وقـت، از یـک     

طرف تا حدی به رفع تشتت تیوریک کمک کند و از طرف دیگر جنبش را با این کار تکان داده، شور و شوق انقالبی را میـان اعضـای   

 .همین منظور، سازمان در میان دو کنگره، در حد توانش به کار تیوریک پرداختبه . جنبش ایجاد نماید

به عنوان ارگان تیوریک ـ سیاسی سازمان تعیین شد و به کمیتۀ مرکـزی سـازمان    « به پیش»بر اساس فیصلۀ کنگرۀ مؤسس سازمان، 

از همـین رو سـازمان تـا زمـان برگـزاری      . کار نمایـد وظیفه سپرده شد تا با درنظرداشت نیازهای تیوریک و سیاسی جنبش، در این راستا 

 :را به منظور تغذیۀ تیوریک به نشر سپرده است« به پیش»کنگرۀ دوم، سه شماره 

در این شماره، سازمان گزارش برگزاری کنگره، مشـی  (: به پیش شماره اول)ـ اسنادی از کنگرۀ مؤسس سازمان انقالبی افغانستان 

اول، ضـمن ارائـه   « بـه پـیش  ». چپ را ارائه کرد و آن را به دسترس افراد معدودی از جنبش چپ گذاشتسازمان و جمعبندی از جنبش 

مشی سازمان؛ اشتباهات، کمبودها و انحرافات جنش چپ کشور را مورد بررسی قرار داد و وضعیت سیاسی کلی کشور و مشی سـازمان  

 .را منعکس ساخت

ها اشغال  با درنظرداشت این که کشور ما به وسیلۀ امپریالیست(: به پیش شماره دوم)ـ جامعۀ جهانی یا امپریالیست های خونخوار؟ 

در کشور ما دانسته و شماری این حضـور را نیـاز کشـور مـا     « حضور جامعۀ جهانی»ها و مبلغان این اشغال، آن را  شده است و تیوریسین

، بـه سـتراتیژی   «جامعـۀ جهـانی  »و ماهیـت امپریـالیزم و نقـاب دروغـین     دانند، لذا سازمان انقالبی افغانستان بر آن شد تا ضمن تشریح  می

های گوناگون را در این باره مورد بررسی قـرار دهـد و نظـر     گیری طیف ها در افغانستان و جهان بپردازد، موضع غارتگرانۀ امپریالیست

 .ها بیان نماید تر سازمان را در مورد امپریالیست منسجم یافته



سازمان انقالبی افغانستان، برای این که وضعیت کنونی جامعه را بهتر تحلیل (: به پیش شماره سوم)عۀ افغانستان ـ تحلیل طبقات جام

تهیـۀ ایـن   . و ارزیابی کند و در پرتو آن دوست و دشمن خلق را تشخیص نماید، به کار بزرگ تحلیل طبقات جامعۀ افغانستان دسـت زد 

بـه نحـوی از   « شـبه تروتسکیسـتی  »هایی از افکار انحرافـی   که رگه اوضاعیده بخصوص در سابقه بو نوشته در تاریخ جنبش چپ ما بی

این شماره از سوی سـازمان بـه زبـان انگلیسـی نیـز ترجمـه       . انحاء در جنبش ما راه یافته است، نیاز مبرم انقالبیون کشور ما را می ساخت

 .گردید

 :ای ذیل را تهیه و در دسترس انقالبیون قرار داده است، سازمان کتب و نوشته ه«به پیش»در کنار نشر سه شمارۀ 

نبـرد طبقـات زحمـتکش علیـه     « تاریخ، نبرد طبقـاتی »»: در این مورد سازمان انقالبی افغانستان قبالً نوشته است: تاریخ، نبرد طبقاتی

های خونخوار با  ازد که امپریالیستنوشتن چنین تاریخی، نیاز اساسی کشور ما را در شرایطی می س. طبقات حاکم را به تصویر می کشد

سازمان انقالبی افغانسـتان بـا درک   . کنند طبقات بورژوا کمپرادور و مالکان ارضی هر روز طبقات محکوم را بیشتر از پیش سالخی می

قعی تاریخ را در روند نماید تا نقش سازندگان وا رسالت تاریخی خود برای نخستین بار تاریخ معاصر افغانستان را از دید طبقاتی ارائه می

پر فراز و نشیب تاریخ برجسته سازد که شماری از نویسندگان مرتجع آن را به پای عفریت استبداد و اسـتعمار گـرده زده و مسـخ کـرده     

 .اند

شان سازمان انقالبی در این نوشته تالش نموده است که واقعیت دو طرف را در این روند و نبرد طبقاتی آنطوری که بوده و است، ن

مـا  . کشـند  دهد، زیرا معتقد است که تاریخ نبرد طبقاتی اسـت و در ایـن مقابلـه دو طـرف نبـرد یکـی در برابـر دیگـر  تیـغ و تلـوار مـی           

ایم که امیدواریم توانسته باشیم  های طبقۀ حاکم و فقر و استثمار جانب مقابل را به نمایش گذاشته ها، چپاول ها، استبدادگری کاروایی

کار ترجمۀ انگلیسی این اثر ماندگار بـه وسـیلۀ سـازمان ادامـه دارد کـه در      « .متکشان و حرفی برای انقالبیون داشته باشیمکاری برای زح

این کتاب مورد توجه رفقای جنبش و سـایر رزمنـدگان عزیـز    . آیندۀ نزدیک به دسترس جنبش چپ انقالبی جهان قرار داده خواهد شد

 :کنیم نمونۀ آن را نقل می هایی از دو قرار گرفته، که ما قسمت

 نویسنده شاعر، مؤرخ، مبارزاتی ارادۀ و نیرو با که کتابیست عنوان: طبقاتی نبرد تاریخ،» :رفیق دیپلوم انجنیر نسرین معروفی

 و ابتکار به آن انتشار و ویراستاری .است شده پاغر نگاشته رفیق یاد زنده ،«افغانستان آزاد آزاد ـ افغانستان»پورتال  و همکار قلمی

 موضوع... طبقاتی نبرد از است تمثالی اثر ارزنده، این پوش تصویر با توأم خاص، صحافت با افغانستان انقالبی سازمان جانفشانی

ن آ ستراتیژی و جغرافیائی به موقعیت نظر که سرزمینی افغانستان، قرن چند تاریخ از بازتابی که ارزشمند اثر این «طبقاتی نبرد تاریخ،»

 مرور و عبور را سرزمین این میتها .باشد یم گرفته، قرار بیگانگان تاز و تاخت و اجماتهت مورد میشهه آسیا قلب یثح به

 تاریخی، بزرگ جریانات بطن در کشور این .کند می بیان سازد، می روشن تاریخ سیر در را آن میتاه که مختلف ایه مدنیت

 چپاول، و چور وحشت، و شتده ،ها ویرانی و حمالت ،اهاماجر و حوادث از پر گوناگون تحوالت با وارههم که شود می دیده

 بر ماست مردم تاریخی دشمنان ارمغان فجایع ههم این .است کرده نرم پنجه و دست ...و خودفروختگی و جاسوسی خیانت، و جنایت

 اجنبی، نوکر و کفایت بی ،هودکامخ انهشا جوالنگاه مختلف ایه نظام سلطۀ بار زیر که بوم و مرز این دربند ستمدیدگان

 حاکمیت ،«خلق دموکراتیک»  حزب خاین و جنایتکار باند جنایات خاندانی، دیکتاتوری و طالئی خاندان تخت و تاج انحصارطلبی

 غربی و شرقی آزرم بی استعمارگران ارتجاعی نگیهفر استبداد با طالبی و ادیهج از اعم سیاسی اسالم ارتجاعی طبقات ایوهنیر

 ریختن با و زند می توطئه اهده به دست متجاوز تاز یکه حیث به شان داخلی و خارجی حامیان با نوین استعمار امروز تا که بوده

 به و ستمدیده خلق یباال را خود نگیهفر و نظامی سیاسی، اقتصادی، حاکمیت اند صدد در افغانستان، ما کشور در خون یها جوی

 .مایدن برقرار آن، خفتۀ خون و خاک



 حامیان و ارتجاع ور،هجم رؤسای و ان،هشا حکمرانان، پیشانی بر که است ننگی لکۀ ددمنشی و ناکددر فجایع این مۀه

 انقالبی سازمان در مرزمانشه و مکارانه و پاغر یاد زنده سنخ از آزادیخواه و مبارز مؤرخان تا و گردیده حک شان جنایات

 به و ستمکشیده رنجدیده، یها خلق خون به آلوده دستان و ،ننگین نام که گذارند نمی رگزه دارند، وجود آن از خارج و افغانستان

 .شوند سپرده فراموشی به و شده زدوده افغانستان ما کشور تاریخ صفحات از ما، مردم خفتۀ خون و خاک

 و اربابان ا،ه خان جانب از قانانهد بضاعت بی قشر امان بی سرکوب و نگیهفر اقتصادی، استثمار بیانگر تاریخی اثر این

 استدالل و تحلیل .باشد می داران سرمایه یعنی جامعه محدود قشر دست به سرمایه تمرکز با بعداً و بزرگ، و کوچک زمینداران

هد عت و التزام رعایت با وی .باشد می واقعبینانه برخورد و علمی تحقیقات بر مبتنی نگیهفر و اقتصادی سیاسی، ایه پدیده از مؤلف

 دنیای ایهبند و قید از آزاد... و سیاسی تاریخی، وقایع از عادالنه قضاوت به وی اعتقاد بند، در ایه خلق آزادی راه در مبارزاتی

 و سلحشور ایه خلق مبارزاتی تاریخ به بخشیدن حقانیت مرتجعان، و ستمگران استثمارگران، گران،راستعما ا،ه زادههشا و انهشا

 روسی، ضد مقاومت جنبش و مبارزاتی ایه سازمان و اهادهن معرفی جامعه، عینی ایه واقعیت با آن انطباق و افغانستان آزادیخواه

 یک از فقط نه افتاده اتفاق آنچه و مسایل طرح در ...ها و آن اتهاشتبا ا،ه محدودیت و اه زبونی ا،ه توانائی ا،ه نارسائی ا،ه رسائی

 که ماست قرن چند تاریخ دوران برجستۀ ایه ویژگی ها این. است داده قرار مداقه و حظهمال مورد مختلف یها جنبه از بلکه جنبه

 .اند درآورده تحریر رشتۀ به مسنگرانشه و مرزمانه و پاغر یاد زنده افغانستان درد با و مبارز نویسندۀ

 موقف و بالغت و فصاحت رت،جسا و جرأت یافته، نگارش اثر این در که ارزشمندی و اهگرانب افکار از تذکر با اخیر در

 بس مسؤولیت اند توانسته اهآن چه گذاشت، باید ارج سیاسی و تاریخی جریانات قبال در را انقالبی مرزمانه این جانبۀ مهه و قاطع

 مسؤولیت که کشور آیندۀ ایه نسل خصوص به آزاده ایه افغان مۀه برای انقالبی و انههآزادیخوا افکار گسترش تهج را بزرگی

 بستن کار به با که است آن بر عقیده را قلم این .ندهد انجام دارند، آن بند در انسان آزادی و استقالل حصول قبال در را عظیمی بس

 رزمنده ایهنیرو سایر و افغانستان انقالبی سازمان... و سیاسی تاریخی، مسایل از جانبه مهه ارزیابی قاطع، ایهبرخورد و اه شیوه چنین

 آشنا دارد، جریان افغانستان ما کشور در که فعلی خونبار حوادث و گذشته ماجرای پر تاریخ اوضاع به را جوانان دش ندهخوا قادر

 .بسازند

 تاریخ قبال در را خود مبارزاتی و وجدانی انسانی مسؤولیت است توانسته ارزشمند اثر این پخش با افغانستان انقالبی سازمان

 . دهد انجام کنونی مقطع در و توان حد در آن کشیدۀ اسارت به و ستمدیده خلق و کشور

 نابودی و اشغالگران علیه انقالبی تگیریهج و ملی مقاومت مسیر در مبارزه« طبقاتی نبرد ریخ،تا» جاویدان، اثر این اخیر در

 ایه خلق سرنوشت رب حاکم که را جامعه طبقاتی ایه نظام به دادن پایان مچنانه و بشری ضد نظام سرنگونی و استثمار سیستم

 کشیدن غارت به آرزومند امپریالیسم که را انیهج. نمایم می تأکید انهج ستمدیدۀ ایه خلق الیزال نیروی به تکیه با است افغانستان

 آن علیه ستمدیدگان و زحمتکشان مسلحانۀ مبارزات به ایمان با توان یم صرف و است استعماری ایهنیرو بین آن مجدد تقسیم و

 «...برد ندهخوا سرمایه گورستان به خود به را آرزوئی چنین که ماندهف ارتجاع و امپریالیزم به رزمیده

 کلیه به را میهن تاریخ کتب بزرگترین از یکی« افغانستان انقالبی سازمان» و پاغر روان شاد» :داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 از ایندم تا مؤرخی یچه .بود خالی حال تا کتاب این جای .کند می کش پیش کشور واقعی گرایان ملی و راستین، انقالبیون مبارزان

 برانهر ستایش به مؤرخین از ای عده .دهد قرار ارزیابی مورد و بنویسد آن طبقاتی بُعد در را کشور تاریخ تا نداده بروز امتیهش خود

 و ذوق به قومی و نژادی دینی؛ تعصبات و یکتار ایه دیدگاه از را تاریخ مه دیگر عدۀ و پرداخته اجانب به وابسته و ملی ضد

 را تاریخی بزرگ خالی این توانسته انقالبی اثر این .اند کرده سیاه را ای صفحه چند و درآورده تحریر رشتۀ به خویش خاص سلیقۀ



 پر اند، افتاده یرگ استعمار عنکبوت تار در متقلب گرایان ملی و مضحک ائیهنما انقالبی از عظیمی قشر که لحظاتی دراین باالخص

 .کند

 ارتباط به تیوریک مباحث نبود مجموع در اما .دارد ما کشور در طوالنی سابقۀ ایش،ه کاستی و کم مهه با نگاری تاریخ

 ساخته پذیر آسیپ ولتهس به منتقدین برای را مؤرخین اکثر آثار تاریخی، جریانات سیستماتیک تحلیل فقدان و تاریخی حوادث

 پیوند را تاریخ عقلی و نظری مباحث گسترش و تاریخ علم تکامل و رشد بین رابطه اند نخواسته یا و نتوانسته ما نمؤرخی اکثر .است

 تاریخ ندۀهد چرخ واقعی ایهنیرو نقش و دانسته طبیعت فوق ایهنیرو عملکرد آزمایشگاه را تاریخ مؤرخین، از دیگری طیف .ندهد

 تا را کشور تاریخ در عظیم خالی این و شود می کارزار وارد« طبقاتی نبرد تاریخ،» ابکت که جاست مینه .اند انگاشته نادیده را

 .کند می پر داده، اجازه نویسندگان و نویسنده دماغی و علمی توانائی و کشور سیاسی شرایط جائیکه

 علمی تحلیل و انهبر و یلدل با که این رگم خورد، نمی ما مردم عظیم ایه توده درد به نقلی و توصیفی صرفاً نگاری تاریخ

 درک زورگو، حاکم قشر سیاه کارنامۀ بررسی گذشته، اجتماعی و سیاسی ایه بحران مهف و تاریخ از یهآگا .باشد مراهه حوادث

 خیانت افشای شان، اجنبی حامیان و داخلی حاکمان با رویاروئی در مبارز و روشنفکر طبقات و اقشار ایه شکست و اه موفقیت

 باید مه را این .نمود مطالعه گذشته به نسبت تر عمیق را تاریخ تا نماید می ایجاب امپریالیسم عملکرد به بردن پی و کشور به خاینان

 مؤرخین از ای عده امروز که نیست آور وعهت ایه پرستی رمانهق و انهشا ا،هامپراتور اعمال توضیح اهتن و اهتن تاریخ که دانست

 .اند مکهمن آن در اعارتج لیسان کاسه و سیاه رههچ

 مهف منطقی راه و کند می نمونهر مردمی رسالت واقعی درک سوی به را ما کتمان، و تعصب بدون تاریخ ارزیابی و تحلیل

 رسالت انجام راستای در «افغانستان انقالبی ازمانس» و« پاغر» روان شاد که است نکته مینه درست .دهد می نشان ما به را تاریخی

 و علمی نحوی به را کشور تاریخ و برداشته متداول تحقیقات لویهپ در را جدیدی گام« طبقاتی نبرد تاریخ،» تدوین در خود

 و درآمده تحریر رشتۀ به سمتی و بیهمذ نژادی، قومی، تعصبات از دور اثر این .اند داده قرار ارزیابی و کاوش مورد آن سیستماتیک

 که این بدون شده متحمل بیشتر را مصیبت که اند بوده مردم عظیم ایه کتله این گردشی، پادشاه از دوری ره در که نماید می اقامه

 ،«رعیتی ـ ربابا» سیستم حاکمیت و تسلط نسبت اما اند بوده تاریخ ندۀهد چرخ اه توده. باشند گردیده نصیب را مثبتی مهس

 ـ ارباب» کشی رههب بیرحمانۀ سیستم و فیودالیسم اکمیتح« طبقاتی نبرد تاریخ،» .گیرند رههب خویش مبارزات از که اند نتوانسته

 کامل وضاحت با را افغانستان ٠٨ قرن اول ۀهد حوادث و ٠٢ قرن داری سرمایه ایه جوانه و ٨١ قرن تمام و ٨١ قرن دوم نیمۀ« رعیتی

 بیان ارزشمند اثر این .سازد می آشنا آن مابعد و فیودالی نظام طبقاتی - انسانی ضد یتهما به کل در را خواننده و نموده تشریح

 اجانب چاکری و نوکری در را خود چطور فیودالی فاسد نظام تداوم و خود بقای برای( اول ایه فیودال)د فاس امیران که کند می

 به مه اکنون تا حالت این که گرفتند می بازیچه به را کشان زحمت و قانانهد فیودالی، سیستم حاکمیت از استفاده با و داده قرار

 .تاس یافته ادامه مختلف اشکال

 ارزیابی مورد الزم دقت با و تشخیص درستی به آن تاریخی سیر در را افغانستان تاریخ قانونمندی« طبقاتی نبرد تاریخ،» کتاب

 و شدر بر حاکم عمومی قوانین مجموع در و تاریخی وقایع در مؤثر عوامل کشور، تحوالت شناخت در کتاب این .است داده قرار

 که نمایم می ادهپیشن من .دهد می قرار محققین اختیار در ای مالحظه قابل معلومات افغانستان ٠٢ و ٨١، ٨١ قرون جامعۀ توسعۀ

 نژادی، تعصبات از دور تا ببندند کار به کشور تاریخی حوادث ارزیابی و مطالعات در را کتاب این تحقیقاتی روش بایست محققین

 مکانیکی حالت از را افغانستان تاریخ مطالعۀ و بکاوند را تاریخی معلول و علت تر منصفانه و عمیقتر توانندب قومی و زبانی بی،همذ

 «...سازند خارج آن



« حـزب »»، «کمک های امپریالیستی، استفادۀتاکتیکی یا همگام شـدن بـا امپریالیسـت هـا؟    »، «دیالکتیک حرف و عمل»نوشته های 

مـا چـرا انشـعاب    »، «مسئلۀ مالی؛ بحث مهم ایدئولوژیک»، «از ورشکستگی تیوریک تا فالکت پراتیکافغانستان، ( مائویست)کمونیست 

« افغانستان بـه کجـا مـی رود؟   »، (دری و پشتو)« خاین کیست، مبارز چه کسیست؟»، «پیوند با انجوایزم، گسست از مارکسیزم»، «کردیم؟

گزارش نخستین کنفـرانس کنگـرۀ موسـس    »، «ان با حزب متحد کمونیست نیپالدیدار سازمان انقالبی افغانست»، (دری، پشتو و انگلیسی)

رفیـق مجیـد رهبـر    »، «رفیق احمد، رهبری از تبـار زحمتکشـان افغانسـتان   »، «اکرم یاری، مبارز اندیشه و عمل»، «سازمان انقالبی افغانستان

 .در این مدت منتشر شده است« پیام ها به مناسبت در گذشت رفیق پاغر»و جزوۀ « محبوب زحمتکشان افغانستان

 : در همین حال سازمان مواضع سیاسی خود را در قبال حوادث داخلی و خارجی در اعالمیه ها و پیام های آتی بیان کرده است

هـای   امپریالیسـت »، (دری، پشـتو و انگلیسـی  )« با شعار مرگ بر اشغالگران، نود وسومین سالگرد استقالل کشور را تجلیل نمـاییم »

اول مـی، بـر   »، «!یکایی و ناتو خلق سوریه را سالخی می کنند؛ با همبستگی با خلـق سـوریه، ایـن جنـگ اسـتعماری را تقبـیح نمـاییم       امر

سـوم  »، «!داریـم  هشتم مـار،، روز زنـان زحمـتکش را گرامـی مـی     »، «!بریده باد دستان اشغالگران»، «!کارگران سراسر جهان مبارک باد

، «!فقط با اتکاء به بازوی توده ها می توان پوزۀ اشغالگران را بـه خـاک مالیـد   »، «!لیه اشغالگران گرامی بادحوت، روز رستاخیز توده ها ع

از اشغالگران روسی تا اشغالگران امریکایی؛ سه دهـه  »، (دری و پشتو)« !اشغالگران امریکایی؛ جانوران وحشی اند، علیه آنان به پاخیزید»

غـارتگران،  »، «لویۀ جرگه عنعنوی، نمادی از مادر فروشی خاینـان »، ((ادامه دهندگان)ازمان و ساما اعالمیۀ مشترک س)« جنایت و خیانت

اعالمیـۀ  )« !را تقبیح نمـاییم « هفتم اکتوبر»با شعار مرگ بر امپریالیزم، »، «!مردم را با بحران گرسنگی مواجه ساخته اند، علیه آنان بپاخیزیم

اوبامـا، ماسـکی بـر چهـرۀ خـونریز امپریـالیزم       »، «کنـد  ر لیبیا، استعمار خونینتر از استبداد عمـل مـی  د»، ((ادامه دهندگان)مشترک با ساما 

سالروز تأسیس رود خروشـان  »، «با تحریم انتخابات، چپ منحرف را بی نقاب سازیم»، «!اول می بر کارگران جهان مبارک باد»، «امریکا

خون سیدال سخندان، مشعل راه »، «ون خلق زحمتکشان یکاولنگ را گرامی می داریمخ»، «سازمان انقالبی افغانستان را گرامی می داریم

ادامـه دهنـدگان   »، «مرگ بر رژیم سفاک والیت فقیـه »، «د ښوونکو توپانی اعتصاب، د الس پوڅو ستراتیژیک تعهد ولړزاوه» ،«ماست

در برابـر  »، «بگـوییم « نـه »به انتخابـات زیـر اشـغال فقـط     »، «با درفش سرخ پرولتری به پیشواز روز جهانی کارگر به پیش»، «گامی به جلو

، ((ادامه دهندگان)اعالمیۀ مشترک سازمان و ساما )« !، دولت دست نشانده و جنگ ارتجاعی طالبان بایستیم(امریکایی ناتویی)اشغالگران 

مبارزه برای استقالل، وظیفۀ مبرم چپ انقالبی »، «هوادران رزمندۀ ما در مبارزه علیه استعمارگران و دشمنان توده ها ما را نیرو می بخشند»

پیام سازمان »، «مینا، راهت مشعل فروزان مبارزه خلق است»، «!زنی که جاودانه شد»، «!رفیق پاغر؛ آرام بخواب، راهت ادامه دارد»، «است

پیـام کنگـرۀ مؤسـس سـازمان     »، (دری و پشتو)« رفیق فیض احمد، رهبر سترگ جنبش چپ»، «انقالبی به مناسبت درگذشت رفیق حفیظ

یاد و خاطره شـهدای  »، (پشتو و دری)« !یاد رفیق احمد، رهبر کبیر جنبش انقالبی کشور ما گرامی باد»، (دری و پشتو)« انقالبی افغانستان

 .«ملګری مجید، د افغانستان د زیارکښانو انقالبي الرښود»و « راه رهایی زحمتکشان افغانستان را گرامی می داریم
ارگـان سیاسـی حـزب کـار ایـران توفـان و       « توفـان »ارگـان سیاسـی حـزب رنجبـران ایـران و      « رنجبـر »رخی از این اعالمیه ها در ب

 .های مختلف به نشر رسیده است، که نمایانگر موضعگیری درست و انقالبی سازمان ما می باشد سایت

راه اندازی جنگ خلق می توان کشور را از چنگـال خـونین    سازمان انقالبی افغانستان معتقداست که فقط با :ـ کار تشکیالتی  2

از این رو سازمان ما تا راه اندازی چنین جنگی که منوط به فراهم . ها رها ساخت و بر هر نوع ستم و تعدی غلبه حاصل کرد امپریالیست

نقالبی، پیگیر و انقالبی در این میـان از  نقش تشکیالت  منضبط، ا. های الزم را بگیرد باشد، باید آمادگی شدن شرایط ذهنی و عینی می

سازمان ما در چند سال گذشته تالش نموده به کار گسترش تشکیالتی میان انقالبیـون پیشـرو بپـردازد تـا     . اهمیت فراوان برخوردار است

 . پایه های سازمان را مستحکمتر گسترش بدهد



کند و یک سازمان مخفی است، نمی توان کار تشکیالتی سـازمان   از آنجایی که سازمان ما در میان گرگان امپریالیست مبارزه می

دانیم، اما افتخار داریم که بـا سـرافرازی،    آل نمی را با جزئیات بیشتر بیان کرد، با وجودی که ما دستاوردها و موفقیت های خود را ایده

 . ایم ر منسجم تشکیالتی در این راستا گام گذاشتهایم و با کا ایم، از آن عقب ننشسته تعهدی را که در راه رهایی خلق زحمتکش داده

سازمان، مبارزۀ ایدیولوژیک سالم و سازنده . در بیش از چهار سال گذشته رشد کیفی سازمان در رأس کار تشکیالتی قرار داشت

لت شـان منحیـث اعضـای یـک     را حدت بیشتر بخشیده تا رفقا در این پروسه افکار خرده بورژوامابانۀ شان را به دور بیاندازنـد و بـه رسـا   

های والیتی بیشـتر   اش را گسترش بیشتر داد و کمیته سازمان در این مدت روابط تشکیالتی. سازمان بلشویکی بیش از پیش توجه نمایند

رفته، کـار  های تشکیالتی والیتی سهم گ کمیته های والیتی سازمان نیاز به انسجام بیشتر دارند تا به شکل منظم در فعالیت)را ایجاد کرد 

 (.سازمان را غنای بیشتر ببخشند

شود که سطح تیوریک رفقا بیش از پیش  با وجودی که برنامۀ آموزشی کوتاه مدت و درازمدت تهیه شده است، اما نیاز دیده می

مارکسیسـتی  ، چون ما بـاور داریـم کـه بـدون آگـاهی انقالبـی و       (های والیتی سازمان بخصوص با کار منسجم در کمیته)باال برده شود 

از این رو بـا  . ممکن نیست سازمان را در راه اصولی و انقالبی رهبری نمود و از انحرافات ایدیولوژیک و سیاسی سازمان جلوگیری کرد

درنظرداشت تجربۀ این مدت، کمیته مرکزی سازمان به این باور است که رفقا باید بیش از پیش در این راستا با برنامۀ منسجم و منظم، با 

هـای   های مفیـد تحقیقـی تـالش نماینـد و جنـبش بلنـد بـردن سـطح تیوریـک را در تمـام حـوزه            العۀ آثار مارکسیستی و سایر نوشتهمط

 .اندازی نمایند تشکیالتی و آموزشی سازمان راه

ت و پنهانکاری که در حال حاضر یکی از اصول اساسی تشکیالتی سازمان ما به شمار می رود، بطور کلی خوب رعایت شـده اسـ  

اینجا و آنجا مثل سابق، دسترخوان افشـاگری شـان را   « چپ»های  هیچ اشتباه جدی در زمینه رخ نداده است، با وجودی که اپورتونیست

سازمان با تجربه دریافته است که در این زمینه نباید برخورد لیبرالیستی  صورت بگیـرد و اسـتفاده از   . کنند در مورد سازمان ما هموار می

 .ی با کار مخفی سازمان باید با دقت الزم بررسی و اجراء شودشرایط علن

سـازمان مـا بـا اعتقـاد و بـاور      »نوشـت کـه   « گزارش نخستین کنفرانس کنگـرۀ موسـس سـازمان انقالبـی افغانسـتان     »سازمان ما در 

نان ناموفق بوده و بـا درسـگیری از   کمونیستی به برابری کامل زن و مرد و نفرت استفادۀ ابزاری از زن، در دو سال گذشته در کار میان ز

سازمان در این مدت تالش کرد تا کار انقالبی « .تری درین راستا صورت گیرد این ناموفقیت، قرار شد در دو سال آینده اقدامات جدی

اسـت کـه رفقـا    هایی به دست آورد، ولی این مسئله هنوز یکی از مسائل مهـم   گسترش بدهد و موفقیتبیشتر در میان دختران و زنان را 

هـای مـدالگیر،   «چـپ »پذیریم که برخورد کاسبکارانه و استفادۀ ابزاری از زنان و دختران به وسـیلۀ   ما می. باید به آن توجه جدی نمایند

 اعتماد این دختران را بر تشکالت انقالبی شدیداً ضربه زده است تا جایی که از سیاست متنفر شده اند، اما این دشواری نباید سبب عـدم 

زنـان را دوبـاره بـه    اش  سازمان ما وظیفه دارد کـه بـا حقانیـت تشـکیالتی و سیاسـی     . ان شودکار تشکیالتی و سازمانی میان زنان و دختر

 .کاروان مبارزه سوق دهد

نهایـت بـه    در کـه  مارکسیست ها در کنار کار سوسیالیستی کار دموکراتیک را نیز عمده دانسـته، کـاری   :ـ کار دموکراتیک3

کند، نزد بعضـی از مـدعیان    که کار دموکراتیک چیست و چگونه به کار سوسیالیستی کمک می این. کند پرولتری خدمت می انقالب

 ـ  را آگاهانه نقـابی بـرای انحـراف و خیانـت بـه مارکسـیزم      « کار دموکراتیک»شود و حتی  مارکسیزم وطنی ما وارونه به کار گرفته می

 . کنند دهند و به تجاوز و اشغال کمک می میدون قرار  اندیشۀ مائوتسه ـ لنینیزم

گیرد، اما در ظاهر با زبان غیر  ولوژیک قرار مییکار دموکراتیک ابزار سیاسی است که با گسترۀ وسیعتری در خدمت کار اید

که عقاید و ها با این کار قادرند  کمونیست. شود پیش برده میبه های کمونیستی  برد اصطالحات و نقل قولدم کارمارکسیستی و ع



کار دموکراتیک با اینکه . گیرد می صورت ن استفادهآ به گونۀ کار تبلیغی از ببرند که عموماً یهای بیشتر ت خود را در میان تودهنظرا

 به و آنان را ترین افرادی دست یابند توانند درین گستره به شایسته ها می کند، کمونیست به تضاد عمده در هر دوره خدمت می

 .    نمایندجذب  صفوف حزب

هایش را  به همین منظور سازمان ما کار دموکراتیک را در خدمت کار سوسیالیستی قرار داده، تالش دارد تا از یک طرف سیاست

ها ببرد و از طرف دیگر با آنان پیوند فشرده پیدا کرده، پیشروترین آنان را به نهاد های دموکراتیک خود جذب نموده و بعد  میان توده

 .ازمان به کار انقالبی سوق دهددر س

با امکانات محدود، در کار  و سازمان ما در بیش از چهار سال گذشته، با استفاده از شرایط علنی و با درنظرداشت اصول پنهانکاری

ی با کار مخفی دانسته، اصل لنینی تلفیق کار علن« دام و دانه»دموکراتیک انقالبی مستثنی بوده است، زیرا یک عده کار دموکراتیک را 

های ژنیو و لندن و برلین بر خوان انجوبازی، دانه چیده و عدۀ دیگر، کار  را به بوتۀ فراموشی سپرده، به جای آن در کنفرانس

... ها، انجوبازی و الباب کردن سفارت ها، شانه به شانه خرامیدن در قصر سفید، دق دموکراتیک را تا سطح جایزه گرفتن از امپریالیست

 .آورده است پایین

اش را با زبان و شعارهای  گیری انقالبی های مارکسیستی و موضع سیاست گوناگونح وسازمان ما با نشرات دموکراتیک در سط

 . دموکراتیک بیان داشته است، که با تأسف در این کار یکه و تنها بوده است

یس شد که در حال حاضر در حالت جنینی قرار داشته، تأس وده ها و حرکت های آتی توده ای، سازمان پایه ایبرای سازماندهی ت

ها و فعالیت بیشتر  توسعه و گسترش آن منوط و مربوط به توسعه و گسترش کار سازمان به ساحات گوناگون زندگی مردم و توده

ی در نظر داشته، از هیچ را منحیث وظیفۀ سازمان سازمان باید گسترش و توسعۀ این نهاد پایه ای رفقای. کادرهای محلی سازمان می شود

های نادار و فقیر که چرخ محرکۀ  تواند میان توده نوع تالش برای این مامول دریغ نورزند، زیرا سازمان از طریق چنین نهادهایی می

نموده و سازند، کار نموده، با آنان پیوند فشرده پیدا کرده، بهترین کادرها را از میان آنان تشخیص  انقالب دموکراتیک نوین را می

 .سازمان را به سوی پرولتریزه شدن ببرد

ای نیز گسترش داده و  سازمان ساحۀ کار دموکراتیک خود را در تجلیل های مناسب، حرکت های محصلی و اکسیون های توده

تمام شرکت  های دموکراتیکی نیستیم که اندازی حرکت این امر باید بیش از پیش گسترش بیابد، البته ما به هیچ صورت طرفدار راه

کنندگان آن اعضای سازمان خود ما باشند، این کار می تواند سازمان را زیر ضربات شدید امنیتی ـ اگر در حال حاضر نه، در آینده ـ 

در همین حال سازمان ما توجه داشته است که کار دموکراتیک و تبلیغات دموکراتیک با محتوای تشکیالتی پیوند دیالکتیکی . قرار دهد

تواند امیدهای مردم  ای سودمند نیست، که گاه می تبلیغات بیش از حد با محتوای ضعیف تشکیالتی، نه تنها برای کار توده. باشدداشته 

الوسع تالش کرده ایم که از ماجراجویی در کار دموکراتیک پرهیز کنیم، اگر اینجا و آنجا ماجراجویی  ما حتی. را به یأس مبدل نماید

باشد، اصول کار دموکراتیک سازمان نبوده، حتماً با انگشت گذاردن رفقا قبل از آغاز، پایان یافته تلقی شده یا از احتمالی صورت گرفته 

 . آن جمعبندی صورت گرفته است

رفقای ما در این مدت از . سازمان ما با استفاده از سایت های ضد امپریالیستی از تبلیغ سیاست هایش نیز خودداری نکرده است

ف در این سایت ها، نظرات سازمان را به شکلی از اشکال انتقال داده که در ایجاد فکر جدید نقش خوبی داشته است، اما این طرق مختل

کار به هیچ صورت کافی نبوده، تمام رفقای سازمان در حد توان و امکانات شان مکلف هستند از مناطق کاری شان گزارش تهیه نموده، 

ما در اینجا . ها را افشاء سازند ها، طالبان و تمام دشمنان توده ها، دولت پوشالی، جهادی د و امپریالیستمطلب بنویسند، عکس تهیه کنن



های سازمان، در سطوح مختلف با ما همکاری و کمک کرده اند، رفیقانه سپاسگزاری  از سایت های مشخصی که در انعکاس سیاست

 . نماییم می

لی از اشـکال صـورت گرفتـه اسـت، کـه اثرگـذاری هـای معینـی داشـته اسـت و بـا در            کار دموکراتیک مخفی سازمان نیز به شک

 نظرداشت شرایط فعالیت و مبارزۀ رفقا، پس ازبررسی های الزم کمیته های والیتی و با مشوره مرکزیت سازمان باید این سلسله وقتاً فوقتاً

 .  ادامه پیدا کند

بـا وجـود   . ئی از فعالیت هایش می دانـد و بـه آن اهمیـت فـراوان قائـل اسـت      سازمان ما مبارزۀ فرهنگی را جز :ـ کار فرهنگی4

به شـکلی  ( به سطح سوسیالیستی و دموکراتیک)امکانات محدود سازمان، در این مدت تالش صورت گرفته است که کارهای فرهنگی 

نوشته را ترجمه نمـوده اسـت،    13ر کرده و سازمان از طریق انتشاراتش، تا حال هشت نوشته را بازتایپ و تکثی. از اشکال صورت بگیرد

را به چاپ  دشمنان  توده هاجنایات  ی از یها های شعری و داستان در همین حال سازمان مجموعه. سابقه است که در جنبش چپ ما بی

 .روند مستند نیز از جمله کارهای فرهنگی سازمان به شمار می های و تهیۀ فلم هاچاپ پوستر. رسانده است

رفقـای مـا بایـد در زمینـۀ موسـیقی      . سازمان ما باید کار فرهنگی را در جبهه های گونـاگون وسـعت ببخشـد   . نها کافی نیستاما ای

سازی، تیـاتر، شـعر و    سایت نویسی، وب سازی، وبالگ سازی، خوشنویسی، مستند انقالبی، نقاشی، عکس، گرافیک، دکلمه، مجسمه

هـا تـالش نمایـد، زیـرا مـا در ایـن جبهـه بـه طـرز           دارانش را پیـدا نمـوده، در شـکوفایی آن   استعدادهای نهان اعضاء و هـوا ... ادبیات، و

 . وحشتناکی از دشمن عقب هستیم

هیچ افتخاری باالتر از ایـن نیسـت   »: خود عنوانی هواداران خود نوشت 1931اسد  52سازمان در قسمتی از نامۀ  :ـ هواداران5

با سر  های مخوف دژخیمان زندانما هستند و از  چپ های مقاومت جنبش انی که اسطورهکه رزمندگان زندان دیده، شکنجه شده و آن

ایـن حمایـت   . گـذرد  اش نمـی  و مبارزه فعالیتسازمانی بپردازند که هنوز چند سالی از  ، به حمایت از کار و مبارزۀبلند بیرون آمده اند

امپریـالیزم   کـه  آتشـینی  چنبـر  درون در»رفیق توخی  ؛ سازمانی که به گفتۀاست نمایانگر مبارزه و پیکار اصولی سازمان انقالبی افغانستان

 «.رزمد شجاعانه می «دیوانۀآزادی» و غیور مردم به ءاتکا از غیر ای به پشتوانه هیچ بی ،افروخته درکشور ما شرکاء و امریکا جنایتکار

های  ها و سیاست ندن، کمک و انعکاس فعالیتدفاع از سیاست های اصولی سازمان، حمایت از کار و مبارزۀ ما، یاری رسا

ما به . های کمی در جنبش چپ افغانستان توانسته اند به آن نائل گردند سازمان به وسیلۀ هوادارن رزمندۀ ما، دستاوردی است که سازمان

ر قدم شان را در راستای تقویت هواداران خود اهمیت به سزایی قائل هستیم و برداشتن ه عنوان سازمان انقالبی به این همه کار و تالش

 «.دانیم های کمونیستی، نیاز مبارزۀ خود می های مبتذل بورژوامآبانه، بلکه بر اساس ارزش مبارزۀ ما، نه از روی سفارش

کار و مبارزۀ ( مادی و معنوی)های مختلف  ما از تک تک هواداران خود، چه در داخل کشور و چه در بیرون کشور که در بخش

ما از رفیق توخی که کتاب خاطرات زندان خود را به سازمان ما اهداء . نماییم کاری کرده اند، صمیمانه و رفیقانه ابراز سپاس میما را هم

اهدای این خاطرات، ما را به ادامۀ راه جانباختگان غیور جنبش چپ، مبارزان پیشرو راه . نماییم کرده است، رفیقانه اظهار سپاس می

ما از همکاری . زند سازد و پیمان ما را در راه انقالب و ایدیولوژی بیش از پیش صیقل می ش از پیش متعهد میاستقالل و آزادی بی

ها در زندان پلچرخی دولت پوشالی سوسیال امپریالیزم شوروی، به جرم عشق به  ای که سال مادی و معنوی رفیق بشیر نبی، رزمنده

اش را سپری نمود و با استواری کوهگونش به دشمن خلق زحمتکش ما  دوران زندگی ها، بهترین آزادی و مبارزه برای رهایی توده

ما از رفیق رحیمه توخی برای اهدای کتاب خاطرات هشت سال پایوازی زندان پلچرخی به . کنیم پوزخند زد، صمیمانه تشکر می

عاً انقالبی که از مردم در خون و آتش فرو برده شده شان سازمان انقالبی افغانستان، سازمان واق: اهدا به»سازمان ما با این کلمات زیبا 

یی در زیر گلوی امپریالیزم جنایتکار و غارتگر امریکا و شرکایش، با درایت و دلیری کم  ای هم دور نیستند، و بدون هیچ پشتوانه لحظه



زمنده، و به آرزوی تکامل دیالکتیکی شان های واقعی و شجاع کشور با این سازمان ر به آرزوی وحدت تمام انقالبی. رزمند نظیری می

این کتاب از طرف خانم »: ایم ای عنوانی این بانوی رزمنده نوشته ما در نامه. رفیقانه ممنویم« (م.ل.م)به حزب واقعاً کمونیست افغانستان 

اش  آهنین همسر زندانیهای  گردد که پشت دروازه زندان مخوف پلچرخی هشت سال مکمل با مشت مبارز و رفیق قهرمانی اهدا می

. های خونین کابل کوبیده تا آهنگ آزادگی را در مبارزه و انتقام، تعهد و باور بلندتر فریاد کند اش را بر سنگفرش گام های پوالدین

های جالد، ستمگری و نفرت و مبارزه و  و خادیست« حزب دموکراتیک خلق»اینها لحظه لحظۀ زندگی خانمی است که در وحشتکدۀ 

شود، که زنان  این کتاب در حالی به سازمان انقالبی افغانستان اهدا می ...آموزاند کند و به ما حماسۀ مقاومت می را بیان می عشق

ها زن سرکاری دیگر بر آستان قصر سفید  دهند، اما ده سوزند و قربانی می ها می های گوناگون امپریالیست کشور ما در آتش ستم

ما اهدای این کتاب را در چنین وضعیتی، . سازند های شان را با آن رنگین می نان را به بوتل کشیده، جایزهجورج بوش و اوباما، خون آ

رزمندۀ کشور خود  خوانده، به وجود چنین مبارزی در میان زنانبیرون از زندان « حماسۀ مقاومت»افتخار سازمان خود دانسته، آن را 

 «!تی این بانوی رزمنده از کار و پیکار ما، مایۀ غرور انقالبی ماستکنیم و بدون شک هواداری و سمپا افتخار می

در اروپا و در دسترس قرار دادن آن به رفقای « تاریخ، نبرد طبقاتی»در همین حال از رفیق سوما کاویانی به خاطر توزیع کتاب 

دریغ رفیق نسرین معروفی، مبارز عزیز  یهای ب توانیم از همکاری ما نمی. ایرانی بخصوص رفیق اشرف دهقانی، صمیمانه متشکریم

 .سید حسین موسوی در اینجا یادآوری نکنیمرفیق ارجمند داکتر میر عبدالرحیم عزیز و رزمند ه عزیز  اهلل معروفی، خلیل

ای ه با در نظرداشت اهمیت کار هواداران، سازمان ما وظیفه دارد تا دایرۀ هوادارانش را وسعت بیشتر بخشیده، به کار و کمک

رفقای ما . تک تک آنان احترام گذاشته؛ از انرژی، وقت، استعداد، فرصت و قلم شان در راستای رهایی خلق استفادۀ اعظمی نماید

مبنی بر تخریب « های منحرف اپورتونیست»فرسودۀ  وظیفه دارند در محالت کاری شان به این امر توجه خاص نموده و از سیاست

 .   ـ جداً پرهیز کنند توانند دارند و دومی را برداشته نمی میبا ما یک قدم بر  ـ آنانی که

ما به حیث جزئی از جنبش چپ افغانستان و جنبش کمونیستی جهان، نیاز به ارتباطات نزدیک و رفیقانه با افـراد و   :ـ ارتباطات6

مان ما تالش کرده است تـا روابطـش را   با درنظرداشت همین سیاست، ساز. ها و احزاب چپ و کمونیستی داریم ها، سازمان سایر گروه

( ـ ادامه دهنـدگان  ساما)سازمان آزادیبخش مردم افغانستان »در این میان ما با رفقای . در سطوح مختلف با جریانات گوناگون حفظ کند

ان سـازم »مـا  . در روابط بسیار نزدیک قـرار داریـم کـه تـا حـال چنـدین نشسـت مشـترک و اعالمیـه هـای مشـترک محصـول آن اسـت             

و ( توفـان )در همین حال با رفقای حزب کـار ایـران   . دانیم را از لحاظ فکری به خود بسیار نزدیک می« ـ لنینیست افغانستان مارکسیست

 .حزب رنجبران ایران روابط رفیقانه داریم که این دو حزب، تا حال چندین اعالمیۀ سازمان را در نشرات شان به چاپ رسانده اند

هـای خـارجی ترجمـه کنـیم تـا بتـوانیم روابـط خـود را بـا           ، ما باید اسناد تیوریک و سیاسی خـود را بـه زبـان   اما این کافی نیست

هـا، بـر کـار و پیکـار اعضـاء و       سازمان ما ضمن این که بر بازوان ستبر تـوده . های انقالبی جهان بیش از پیش گسترش دهیم کمونیست

 . تها در سراسر جهان از کار و مبارزۀ ما، برای پیشبرد مبارزۀ ما اهمیت فراوان داردحمایت هواداران خود باور دارد، اما حمایت کمونیس

سازمان انقالبی افغانستان با افتخار اعالم می دارد که در این مدت رسـم بلشـویکی کـار مـالی را رعایـت نمـوده و        :ـ کار مالی7

رفقـای سـازمان عـالوه بـر تـأمین زنـدگی روزانـه، بـا پرداخـت          . گردن فراز رفقای سازمان را به پای هیچ دونر اشغالگر خم نکرده است

 .های مصرفی سازمان پاسخ مثبت داده اند العضویت و اعانه به تمام خواست حق

العضویت را یکـی   سازمان انقالبی افغانستان پرداخت حق»: نوشته است« مسئله مالی؛ بحث مهم ایدیولوژیک»سازمان ما در جزوۀ 

را بـرای پیشـبرد کـار    ( حـق العضـویت  )اش  ساسی عضویت در سازمان دانسته، کسی که قسمتی از وجـوه شخصـی  از معیارهای مهم و ا



تواند به عنوان  های دیگر فعال باشد، نمی رسد، اختصاص ندهد، هر چند در زمینه سازمانی که از آن طریق به اهداف ایدیولوژیکش می

 .عضو جدی برای سازمان مطرح گردد

هـای انقالبـی، چیـز دیگـری      ت جز از خودگذری مادی از سوی اعضای یک سـازمان انقالبـی در راه آرمـان   معنای حق العضوی 

العضویت را از زحمتکشی خود و از دل و جان به  کند که عضو سازمان، پول حق این از خودگذری زمانی معنای واقعی پیدا می. نیست

 «.سازمانش ببخشد

العضویت را یکی از معیارهای انقالبی  به این خاطر سازمان های بلشویکی پرداخت حق. ..»: در قسمت دیگر این نوشته آمده است

بیند که سـازمانش از یـک طـرف پـولی نـدارد و از سـوی دیگـر بایـد          وقتی عضوی از تشکیالت می. دهند انقالبی شان قرار می و غیر

یـا بایـد بـا    : ، باید دو مفهـوم را در ذهـن تـداعی نمایـد    مصارفی جهت تقویت سازمان صورت گیرد و با آنهم حق العضویتش را نپردازد

بـه  . ها را داشته باشد و یا بر پیشـبرد کـار سـازمان خـط بطـالن بکشـد       چشمک به خیانت و خودفروشی انتظار پول گرفتن از امپریالیست

و ضـد انقـالب را پـیش    گردد که خط انقـالب   ساز می العضویت گاه چنان سرنوشت بینیم که پرداخت و نپرداخت حق اینصورت می

 «.نماید پای یک سازمان و یا یک فرد انقالبی، سرخ ترسیم می

با در نظرداشت اهمیت حق العضویت ها برای تقویۀ بنیه مالی سازمان، رفقا باید این مسئله را با توضـیح بیشـتر و دایمـی در حـوزه     

هـای رفیقانـه و    العضویت، اعانـه  زیرا سازمان ما جز حق. نمایندهای آموزشی مورد بحث قرار داده و توجه بیشتر رفقا را در زمینه جلب 

کمک هواداران خود، هیچ منبع دیگری برای تمویل ندارد، در حالی که کارهای بسیار مهم نشراتی، دیدارها، کمـک بـه خـانوادۀ رفقـا     

 .را پیش رو دارد... و

به طور شفاهی به ... ، مصارف واز کار رفقا ،  سایر عوایدهواداران، فروش کتب های ـ جزئیات حق العضویت ها، اعانه ها، کمک 

ارائه گزارش مسایل مالی سازمان نشـان داد کـه وقتـی یـک سـازمان انقالبـی، مسـایل مـالی را بـا          . شرکت کنندگان کنگره ارائه گردید

به مصـرف رسـانده یـا بـه دسـت      دهد که سازمان  شفافیت تمام با رفقای خود شریک می سازد و حساب هر پولی را به آنان گزارش می

 ـ .سازد آورده است، این مسئله روحیۀ اعتماد را تقویت نموده و باور تمام اعضاء را بر سازمان بیشتر می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 امپریالیست ها، بیش از پیش به سالخی خلق های جهان مصروف اند

 
ر و مالک نسبت به هر زمانی بیشتر به سالخی طبقات حاکم سرمایه دا. بشریت امروز در دوزخی از طبقات جان می کند

زمانی بیشتر  انباشت سرمایه در چنگال عدۀ معدود ستمگر از هر. مصروف اند کارگران، دهقانان و خرده بورژوازی در سراسر جهان

نی، جاودان بودن این داری را قلۀ پیشرفت جامعۀ انسا سرمایهتوسط استثمار  ،های بورژوازی با خدعه و نیرنگ متمرکز شده و تیوریسن

 . نامند نظام و ختم تاریخ انسانی می

به ( شوروی و چین)و عقبگرد کشورهای سوسیالیستی « شکست کمونیزم»با این همه در شرایط کنونی تضاد میان کار و سرمایه با 

از شدت و حدت  ،داری ه به سرمایههای دنیای نارسید داری با استثمار وحشیانۀ خلق سرمایه داری، تطمیع پرولتاریای کشورهای سرمایه

داری با حزب نیرومند پرولتری که در آستانۀ انقالب سوسیالیستی قرار داشته باشد، وجود  ر سرمایهالزم برخوردار نبوده و هیچ کشو

های نظامی،  اه، پیشرفت و فروش تسلیحات، پایگخالص ملیتری کامل تولید، تجارت، درآمد نابا برامپریالیزم خونخوار امریکا . ندارد

های  از آب و خاک جهان تسلط داشته، امپریالیست ای هبخش گسترد بر پولی و مالی المللی سسات بینؤهای جهانی و م نفوذ در بانک

یروی بیشتر اشغالگران پ ؛یالیستی را موقتاً کاهش داده اندتضاد میان اردوگاه امپر های سیاسی گک چون پاپی آندیگر در تابعیت از 

ها به نحوی در برابر  ها و امپریالیست اما تضاد میان خلق. باشد کا شاخص اصلی و مهم این دوران میاز امپریالیزم امری لیستامپریا

ها و نوکران قالده بند آنها در پنج قاره با نبردهای مسلحانۀ ملی، ناسیونالیستی، دینی و انقالبی شعله کشیده،  های امپریالیست وحشیگری

داری و فروریزی  بعد از عقبگرد شوروی و چین به سرمایه. گرداند تر می تا روز سوزنده نحوی کرۀ زمین را روز تف داغ آنها به

منطقاً تضاد میان اردوگاه سوسیالیزم و امپریالیزم از جهان رخت بسته و سیمای دنیا با سه تضاد دیگر  راردوگاه کبیر سوسیالیزم، دیگ

، که در این میان هنوز گردد مشخص می (تضاد میان کشورهای امپریالیستی و تضاد میان کار و سرمایهها،  تضاد میان امپریالیزم و خلق)

 .باشد ترین تضاد جهان می ها و امپریالیزم عمده تضاد میان خلق

سبت به وحدت ن میان شان کنونی اوضاعدر  اما، با تمام اتحادی که میان الشخوران امپریالیستی بر سر چاپیدن دنیا وجود دارد

وحدت  ،ولی چنانچه تذکر رفت. به روشنی تجربه کردیم اکه آن را در حملۀ امریکا بر افغانستان، عراق و لیبی است تضاد برازنده تر بوده

چون که پس این ماه عسل وحدت امپریالیستی گذرا بوده و دیری نخواهد پایید ، ها نسبی و تضاد میان شان مطلق است میان امپریالیست

سازی  های جدید، پایگاه سازمانتاسیس  توان رقابت امپریالیستی آنها را با  همین اکنون می .نددرنده یکی به جان دیگری بیافتان گرگ

 . و مداخله و اشغال در آسیا، افریقا و امریکای التین به وضوح دید

آن پنج  سیسی عضو آن از زمان تأهاتجاری کشور سطح مبادلۀکه ) امپریالیست های روسیه و چین با تشکیل پیمان شانگهای

سیس سازمان جدیدی بنام بریکس با عضویت کشورهای برازیل، روسیه، چین، هند و افریقای جنوبی در صدد و با تأ( برابر شده است

سی و بوده و خواهان چند قطبی ساختن جغرافیای سیا( المللی پول بانک جهانی و صندوق بین)نقش بیشتر در دو سازمان امپریالیستی 

درصد ذخایر ارزی جهان را در اختیار دارند،  52کشورهای عضو بریکس نزدیک به نیمی از نفوس جهان و . باشند اقتصادی جهان می

اتحادیۀ  در همین حال. رسد ملیارد دالر می 191لیارد دالر و از روسیه نزدیک بهم 697که در این میان سطح ذخایر ارزی چین به 

ی در حال عروجی چون آلمان، هند و برازیل که خواهان عضویت دایمی شورای امنیت اند، به یها بیشتر و قدرتاروپا با متشکلتر شدن 

 .دنساز رو میبای خونخواران امریکایی را در دراز مدت با چالش و جنگ رو گونه



شده  مبدلتضادهای امپریالیستی قارۀ افریقا، خاور میانه، آسیای جنوب شرقی و آسیای مرکزی از جمله مناطقی اند که به گرهگاه 

در های سوسیال امپریالیزم شوروی، زمینۀ نفوذ ایاالت متحده را  روسیه این کشور امپریالیستی که پس از فروپاشی جمهوریت. است

ه راکتهای قطعات خود را در قفقاز از نظر فنی تقویت نموده و دستگا اش، منطقه فراهم ساخت، اینک به خاطر صیانت منافع امپریالیستی

های راکت اندازش در دریای خزر در سواحل داغستان  کشتی باش قرار داده است؛ در حالت آمادهرا بر دریای خزر نصب و  ددوربر

در . ردنظامی در حالت آماده باش قرار دا ر ارمنستان واقع شده، برای مداخلۀاش در قفقاز جنوبی که د لنگر انداخته و تنها پایگاه نظامی

بر خود را به بندر طرطوس در سوریه اعزام  تی طیارههای نظامی در سوریه، کش ل روسیه در بهار سال گذشته با تشدید تنشهمین حا

 .کرد، که خود زهرچشم نشان دادن به مداخلۀ امریکا و هم پیمانانش در امور سوریه بود

ریچارد دیک . یی را به خود جلب کرده استدریای خزر، منطقه ای است که توجه آزمندان و طماعگران امپریالیست امریکا

آورم که از دیدگاه  ی که من اطالع دارم، دورانی را به یاد نمیتا جای»: اعالم کرد 1311چینی معاون ریاست جمهوری امریکا در سال 

اتحاد جماهیر پاشی همین اهمیت پس از فرو« .ای مثل دریای خزر با این شتاب چنین اهمیت مهمی پیدا کرده باشد ستراتیژیک منطقه

های  وریتدر شماری از جمهی قراردادهای اقتصادی گذاری و امضا امریکا را ترغیب نمود تا از طریق سرمایه شوروی، ایاالت متحدۀ

 . حضور نظامی و سیاسی خود را فراهم سازد سابق اتحاد شوروی، زمینۀ

پلی که  جان، گرجستان و ارمنستان به مثابۀکه در آن آذربای به خاطر موقعیت جیوپولتیکش( پاییآسیای ارو)شیا ای منطقۀ یورو

 کند که با در می از طریق دریای خزر با اروپا و دریای سیاه وصل ،خورده باقی مانده استرا که از نظر منابع غنی و دست ناآسیای میانه 

 ای لۀ امریکا و اسرائیل بر ایران از جایگاه ویژهمبنی بر حم یهای امریکایی و سروصداهای امپریالیست توسطنظرداشت اشغال افغانستان 

یمی ونید ایواشوف رئیس اکادیها، چه روسی و چه امریکایی برخوردار است و بیجا نیست که جنرال ل مین منافع امپریالیستأبرای ت

اش را مبنی  سیه بخواند و نگرانیاسرائیل و امریکا را جنگ علیه رو ۀوسیله اندازی جنگ علیه ایران ب ل جغرافیای سیاسی روسیه راهمسای

ثبات و وضعیت روسیه را در منطقۀ دریای خزر تضعیف  های روسیه خواهد رسید و قفقاز شمالی را بیمرز های جنگ به بر اینکه شعله

 . خواهد کرد، ابراز نماید

ان نظامی و اقتصادی امریکا یکی از متحد 1331از سال های  به شدت از وضعیت آذربایجان نگران است، زیرا این کشورروسیه 

سرائیل با ا 5115در ماه فبروری  باشد، می وجودچندین پایگاه نظامی امریکا در این کشور م رود، در قفقاز جنوبی به حساب می

 رهم مرز روسیه، ایران، ارمنستان و دریای خز ن دالر امریکایی منقعد کرده است،لیوقرارداد نظامی معادل یک ملیارد و شش صد م

در  این نگرانی به لطمه خوردن منافع روسیه که ،اندازی جنگ علیه ایران در کنار اسرائیل و امریکا قرار بگیرد باشد و ممکن با راه می

 .گردد آسیای مرکزی و خاور میانه بر می

رو این دو کشور با  چه بیشتر امریکا در آسیای مرکزی و خاور میانه باعث تضعیف نفوذ روسیه و چین می شود و از ایننفوذ هر

خاصی با هم تضاد دارند، در مقابله با امریکا در اتحاد ستراتیژیک قرار دارند که تبارز آن را در عضویت هر دو  که در موارد وجودی

 .توانیم دیده می( پیمان شانگهای و بریکس)کشور در دو سازمان 

مبادالت تجاری میان این ) ها وج هستند، ضمن همگراییدر حال عر در همین حال هند و چین دو کشوری که از لحاظ اقتصادی

عضویت هر دو کشور  ملیارد دالر بود؛ 9ارزش آن  5111که در سال  لیارد دالر رسید، در حالیم 71.6به سطح  5111دو کشور در 

رای امنیت سازمان ملل در حال رشد، پافشاری بر عضویت دایمی برازیل و هند در شو یدر سازمان بریکس به خاطر دفاع از کشورهای

 .کند های شان حمل می اختالفات بسیار جدی را نیز در سیاست...( و متحد



چین، گسترش حضور دریایی چین در منطقه با  ه وسیلۀتحت کنترول درآوردن منابع وسیع زیر دریایی آسیای جنوب شرقی ب

توسط چین، منطقه متنازعۀ آروناچال م شناسایی خط مک ماهون ساختن پایگاه دریایی در بندر سانیا و هاینان، دوستی با پاکستان، عد

 برها، نصب موشک  چینی توسط ابرهماپوتر رودخانۀچین، ساختن سدی بر  توسطاحداث بندر گوادر  ان هند و چین، پروژۀش میپردی

نظامی هر دو ساالنه افزایش یابد و  های از اختالفات کلیدی میان دو کشور است که این اختالفات سبب شده تا بودجه... های تبت و قله

درصد رشد داشته و در سال  11طور متوسط ساالنه ه بودجۀ نظامی چین از سی سال پیش ب. هند و ویتنام پیوسته به امریکا نزدیکتر شوند

 5113را در سال  نداده و سطح آ افزایشاش را هر سال یک سوم سال پیش  هند نیز بودجۀ نظامی .لیارد دالر رسیدم 31به مبلغ  5111

 .ملیارد دالر رساند 95به  5111ـ

در حالی که چین و هند ضمن همگرایی در منطقه، بر رودخانه ها و مناطق دریایی مصروف جدل و تنش هستند، امپریالیزم امریکا 

است تعداد نفرات ارتش  بر اساس این ستراتیژی جدید قرار. باشد به حیث قلدر جهانی در حال عملی ساختن ستراتیژی آسیایی خود می

از همین رو روند )پایان گذاشته شود  نونی در افغانستان و پاکستان نقطۀدر برخی از مناطق اشغالی کاسته شود و به عملیات استعماری ک

 (است های طالبی و جالدان حزب اسالمی از طرف این خونخوار جهانی روی دست گرفته شده انتقال مسوولیت و مصالحه با فاشیست

 . گرددو در عوض بیشترین توجه بر اقیانوس آرام متمرکز 

داده  ستراتیژی جدید امریکا ضمن توجه جدی به قارۀ افریقا، خاور میانه و آسیای مرکزی؛ آسیا و اقیانوس آرام را در محراق قرار

خصلت امپریالیستی . خواهد شد ها عملیها و دریا ی ویژه و کنترول آبراهها های سایبری، عملیات که از طریق راه اندازی جنگ

زمین  ی خود را بر آب، خشکه و فضای کرۀآقایی و بادار ،قدر قدرت جهانی و امپراتوری خونریز منحیثنماید تا  امریکا ایجاب می

لحاظ  حفظ نماید که در این میان نقاط حساس و مهم، چه از رهگذر منابع سرشار زیرزمینی، چه از لحاظ جغرافیای سیاسی و چه هم از

این اربابی و حفظ آن میسر نیست، مگر به قول  .های سرمایه گذاری در اولویت قرار دارد بازارهای وسیع و ارزان نیروی کار و فرصت

دیگری جز بحران  ، وسیلۀداری برای اینکه توازن از دست رفته گاه گاه مجدداً برقرار شود در رژیم سرمایه»لنین از طریق جنگ، زیرا 

 «.جنگ در سیاست وجود ندارددر صنعت و 

اکنون که امریکا با رقیبانی در حال عروج عمدتاً چین و روسیه روبروست و مناطق ساحلی آسیا که از خلیج فارس، اقیانوس هند و 

ه و حدهم ایاالت مت ؛رود های کلیدی برای تفوق جهانی به شمار می یابد، از نقطه دریای چین تا شمال غربی اقیانوس آرام امتداد می

 . آب و هوا و زمین این مناطق از طرق ممکنه حفظ نمایند درشان را  هم رقبایش تالش دارند تا سلطۀ

 هیلری کلنتن وزیر خارجۀکرد و  دفاعی امریکا را اعالم جدید بارک اوباما در پنتاگون ستراتیژیبا درنظرداشت این اهمیت، 

به شش هدف  ،شر شدمنتفارن پالیسی  ۀدر نشری 5111که در ماه اکتوبر « امریکااهمیت آسیا برای »ای زیر عنوان  در نوشته اودولت 

گذاری و  های محلی، توسعۀ سرمایه به رشد، رابطه با سازمان رو یاستحکام اتحاد سیاسی، روابط عمیق با کشورهای: مهم امریکا

 .کند می تجارت، توسعۀ حضور ارتش امریکا و توسعۀ دموکراسی و حقوق بشر در آسیا اشاره

عراق منابع  که در ده سال گذشته امریکا در افغانستان وتوضیح می کند ری کلنتن سیاست خارجی کشورش را با این اظهارات هیل

نماید تا در ده سال آینده در این مورد که در کجا وقت و انرژی خود را به کار ببندیم و  را به کار انداخته ولی ایجاب می فراوانش

خانم کلنتن بر . رکز نماییم، باید به طور جدی کار کنیمگذاری، دیپلوماسی، اقتصاد و مسایل ستراتیژیک تم ۀ سرمایهچگونه بر توسع

و اهمیت این حضور را  بطور مستقیم با اقتصاد داخلی و مسایل امنیتی امریکا ربط  کند کید میأمرزهایش ت نامریکا در بیرو پافشاری

 وضعیتداند، زیرا باور دارد که در  مین منافع ملی کشورش میأرا ت مریکا در بیرون از مرزهایش آنکید بیشتر حضور اأدهد و با ت می



دهد تا از آن به سود خود کار  گذاری است که به امریکا فرصت می های سرمایه ها و فرصت آسیا دارای بازارهای وسیع، آبراهکنونی 

 .بگیرد

در حال  .ا برای امریکا مهم و حیاتی است، حضور امریکا در آسیا هم ضروری استکه آسی چنان امریکا، آن ۀبه باور وزیر خارج

لیست وقتی از منافع آسیا اما این وزیر امپریا. باشد در منطقه دارای شبکۀ قوی از متحدان خود میحاضر امریکا یگانه قدرتی است که 

روند اقتصادی کنونی  ولی یکا مصروف تحصیل هستند،کند که در امر هزار محصل آسیایی اشاره می 921ه کند تنها ب صحبت می

ملیارد دالر در چین  پنجاه حالامریکا تا : فشرد ش میا خونین هایدهد که امپریالیزم امریکا چگونه این منطقه را در چنگال نشان می

امریکا سال گذشته به  ؛سودمند هستندروند که برای اقتصاد امریکا  هایی به شمار می«دموکراسی»گذاری نموده، هند و اندونیزیا  سرمایه

طبق . گردیدهزار شغل جدید در امریکا ایجاد  121ملیارد دالر کاالهایش را به منطقۀ پاسفیک صادر کرد که از این طریق  951ارزش 

ریکایی در گذاران و تاجران ام سرمایه ؛دو برابر افزایش یابد 5112سیاست اقتصادی اوباما قرار است سطح این صادرات تا سال 

قرار است  ؛های بیشتر هستند گذاری گذاری را با اهمیت تلقی کرده در صدد سرمایه های سرمایه بازارهای متحرک آسیا فرصت

 61کاهش دهد که این کاهش سبب ایجاد  درصد 32سال آینده تعرفه بر کاالهای مصرفی صادراتی امریکا را  پنجکوریای جنوبی تا 

 .خواهد شد هزار شغل جدید در امریکا

بیجا نیست که خانم  .هزار سرباز مستقر ساخته است 21به خاطر صیانت منافع درازمدت، امریکا در جاپان و کوریای جنوبی 

نشینی کنیم و بایست  نظرداشت این منافع، ما نه باید عقب با در»: زند کلنتن با گستاخی و چشمپارگی یک امپریالیست وقیحانه فریاد می

 «.هایی را که قرن بیست و یک در آسیا در اختیار ما قرار داده، از آن به سود امریکا استفاده کنیم و فرصتبه پیش برویم 

در   5111ایاالت متحده امریکا در نوامبر  برنز معاون وزیر خارجۀ. ویلیام جیبه تعقیب فریادهای وزیر امور خارجه، 

ترین بخش دنیا برای منافع امریکا ترین و مهم اقیانوس آرام پر تحرکهای آینده،  در طول دهه» :ای در واشنگتن گفت سخنرانی

های سربرآورنده و برخی از  بیش از نیمی از جمعیت دنیا، متحدان کلیدی، قدرت ۀاکنون در برگیرند این منطقه هم. خواهد بود

در آسیا، ما باید یک معماری های ژرف در حال رخ دادن  برای پاسخگویی به دگرگونی» ...«.بازارهای اقتصادی عمده است

گیری شهرها و  چین فقط شکلبرآوردن  سر». ..«.دیپلوماتیک، اقتصادی و امنیتی را توسعه دهیم که در خور منش و رفتار مان باشد

ی از اکنون نیم فقط به عنوان یک نمونه، هم. الجیشی را هم از نو ترسیم کرده است سوق اقتصادهای آسیایی را دگرگون نکرده، نقشۀ

 « .گذرد های کاال از دریای جنوبی می محموله

چین در منطقه و سایر مناطق جهان  ا عملی سازد و از رشد لگام گسیختۀسوق الجیشی جدید خود ر ۀامریکا بتواند نقش اینکهبرای 

ن منظور روابط را برای پیاده کردن ستراتیژی اقیانوس آرام روی دست گرفته است و به همیخود تمام تالش  ،جلوگیری کند

کشوری که چین در آن از  ارا با کشورهای اندونیزیا، فلیپین و ویتنام تقویت کرده و در عین زمان روابط رسمی با برم خود ماتیکودیپل

ر تا وزییبر اساس اظهارات لیون پان .رسانده است ءهمه بیشتر نفوذ دارد، برقرار کرده است و با هند ستراتیژی همکاری هستوی به امضا

آسیا و  ۀبه منطق 5151های جنگی خود را تا سال  کشتی ۀدر سنگاپور، امریکا قصد دارد بخش عمد 5115جون  دومدفاع امریکا در 

 دفاع امریکا که در سیمینار ساالنۀوزیر . بر را نیز در این منطقه مستقر سازد شش کشتی طیاره حال اقیانوس آرام منتقل کند و در همین

آسیا و  ۀهای جنگی امریکا در منطق درصد کشتی 21 اکنونکرد گفت که هم  آسیا و اقیانوسیه صحبت می ۀوزکشور ح 91رهبران 

کشتی جنگی  11تعداد وی همچنان افزود که از . درصد برسد 71به  5151و این میزان قرار است تا سال  مستقر هستنداقیانوس آرام 

های دیپلوماتیک و  و حرکتنظامی تمام این اقدامات  .حضور خواهند داشتیاد شده  شش کشتی همواره در منطقۀ ایاالت متحده،

 . باشد چین می توسطها، دریاها و بازارهای آسیای جنوب شرقی  اقتصادی برای جلوگیری از تحت نفوذ درآوردن آبراه



نظامی و گسترش روابط  ۀتوسعرشد بلند اقتصادی را تجربه کند و بر در ده سال گذشته که  است نمودهچین نیز تالش  ،در مقابل

افزایش تر از امریکا  داخلی چین نزدیک به ده بار سریع در ده سال گذشته تولید ناخالص .بیشتر سرمایه گذاری نماید خود ماتیکودیپل

لص داخلی تولید ناخا ها سالدر همین . رسید 5111ملیارد دالر در سال  2111به  5111ملیارد دالر در سال  1111سطح آن از  یافته،

 در بخش نظامی در حال مجهز ساختن خودچین  به همین سان. ملیارد دالر افزایش یافته است 15711ملیارد دالر به  11111امریکا از 

 به میالدی 5111این کشور در سال دفاعی  ۀبودج. یک ابرقدرت می باشد تولد ۀکه نشاندهند استبا وسایل و ابزارهای مدرن نظامی 

دفاعی  ۀملیارد دالر از بودج 521کاهش رسید که در صورت  (درصد بیش از هند 511درصد بیش از جاپان و  11) الرملیارد د 3116

که اکنون دومین کشور از لحاظ هزینه های چین  .امریکا بیشتر کاهش خواهد یافت ۀآن با ایاالت متحد ۀفاصل ،در ده سال آیندهامریکا 

 .باشد می آواکسهوایی  ۀقوماندساخته که دارای سیستم جاسوسی و  مجهز یهای با بمب افکنرود، خود را  نظامی جهان به شمار می

در کنار این تجهیزات، چین تالش  .داردبر عملیاتی نیز  های طیاره ی در حال پرواز و کشتییها در عین زمان این کشور سوخت رسان

ها  زیردریایی بر و ـ تواند در دریا هدف قرار داده نابود کندامریکا را میبر  های طیاره کشتی ـ« بر قاتل طیاره»راکت های  می کند که بر

 .و جت های ضد رادار سرمایه گذاری های هنگفت نماید

آسیا را  ،دفاعی امریکا جدید چنانچه تذکر رفت ستراتیژی. ق امپریالیستی صورت می گیردفواین سرمایه گذاری ها برای ت تمام

« برتری نظامی امریکا را حفظ کند و ضامن رهبری جهانی باشند»ه و بازسازی نیروهای نظامی امریکا که اولویت امریکا قرار داد در

ای از متحدان اطراف چین از بخش های مهم این ستراتیژی به شمار  در ضمن تقویت شبکه. محور اساسی این ستراتیژی را می سازد

. ستند تقویت می کنیماقیانوسیه ه ـ حیاتی امنیت آسیا تحدان فعلی خود را که پایۀما م»ه ک نمودهامریکا در این ستراتیژی بیان . رود می

حزب  ۀبیجا نیست که روزنام «.اقیانوسیه گسترش می دهیمـ  تمام منطقۀ آسیاهمکاری خود با شرکای جدید را به  هم چنین شبکۀ

یکا بپردازد و با تقویت ست که به مقابله با اقدامات امرکمونیست چین در واکنش به اعالم این ستراتیژی جدید از دولت آن کشور خوا

 . د اثر بازدارندگی امریکا را تقویه نمایددوربرد خو توان حملۀ

فرانسه که با حضور اقتصادی و سیاسی امریکا و . دریاها و آبراه ها و بازارهای آسیا، عطش امپریالیزم فرانسه را نیز برانگیخته است

اقیانوس  اش را در منطقۀ ند و ستراتیژی کلیمنافعش در افریقا می باشد، تالش دارد تا از این رقابت عقب نماچین شاهد از دست دادن 

جوالی  12پیشین فرانسه به تاریخ  نیکوال سرکوزی رئیس جمهور. سازدآرام به خاطر مقابله با عروج چین با امریکا قسماً هماهنگ 

اش را در  میس از پنجاه سال پایگاه جدید و دایرساند که بر بنیاد آن فرانسه پ ءه امضاعربی ب ۀقراردادی را با امارات متحد 5111

از آن عبور می کند، ایجاد درصد نفت جهان  51هرمز خلیج فارس، جایی که نزدیک به  مرزهایش در ابوظبی در نزدیکی تنگۀبیرون 

ل اخوانده شده که در حال حاضر در خلیج فارس و اقیانوس هند در حاین پایگاه پشتیبانی از نیروی دریایی ملی فرانسه  ۀوظیف. می کند

 .باشد انجام وظیفه می

سیاه افریقا را برای موجودیت منابع غنی اش فراموش نکرده و غارت این قاره در رأس ستراتیژی  ۀدر همین حال امریکا، قار

ش وامریکا در امور افریقا در زمان ریاست جمهوری جورج ب ۀرجوالتر کانشتاینز معاون وزیر امور خا. غارتگرانۀ این کشور قرار دارد

و ادرویس سناتور « .به صورت یکی از منافع ملی ستراتیژیک ایاالت متحده درآمده است»دوم اعالم کرده بود که منابع غنی نفت افریقا 

تمبر، نفت افریقا را باید یک اولویت به شمار سپ 11مین امنیت ملی پس از أبرای ت»جمهوریخواه ایالت کالیفرنیا به این باور بود که 

 «.آورد

افریقا در کنار منابع غنی نفت، ذخایر سرشار زیرزمینی دیگر نیز دارد که برای آز و حرص امپراتوری خونریز امریکا،  ۀقار

 ۀو توسع (Cnuced)جاری نفت این قاره دارای کیفیت عالی است که مقدار کم گوگرد دارد و کنفرانس ت. رود آور به شمار می اشتها



هشت ملیارد بیرل برآورد کرده است که  11مجموع منابع نفتی این قاره را  5119و  5115های  سازمان ملل متحد در جریان سال

است، در حالی که درصد افزایش داشته  97تولید نفت افریقا در ده سال گذشته . کل منابع نفت خام جهان را تشکیل می دهد درصد

ایران، )مجموع سه کشور  ۀدر حال حاضر افریقا به انداز. درصد افزایش را نشان می دهد 17ها در ده سال گذشته،  یر قارهتولید سا

شورای اطالعات ملی امریکا  .لیون بیرل می رسدم چهارنفت تولید می کند که مقدار تولیدش در روز به بیش از ( ال و مکزیکیونزو

خواهد  درصد 52کنونی به  درصد 17صحرای افریقا از  واردات نفت خود را از منطقۀ 5112 الکند که امریکا تا س بینی می پیش

 .رساند

درصد افزایش داشت و ذخایر  61تولید ناخالص ملی اش  5111که در سال « کویت افریقا»)استوایی  ۀسودان، انگوال، گین

نفت افریقا  ۀتولیدکنند ۀاز جمله کشورهای عمد... یجریا وان، (نوابگ)لیبروویل  ،(ملیارد بیرل برآورد شده است دواش تا  نفتی

کند؛  بیرل نفت استخراج می 117111اکنون روزانه  سودان که سه تا چهار سال پیش صدور نفت را آغاز کرده است هم .باشند می

ملیون بیرل برساند و انگوال  5515 تولید نفت روزانه را به 5111نفت خام در افریقا تصمیم داشت تا سال  ۀکنندیجریا نخستین صادران

درصد تولید نفت آن نظارت می کند، نیز تصمیم به افزایش دو  62بزرگ این قاره که شرکت امریکایی شورون بر  ۀدومین تولیدکنند

 .رسید ملیون بیرل می 5119به   5111داشت که باید تا سال  آن برابر تولید نفت

ذخایر فراوان  ۀکه منابع سرشار نفتی دارد، دارند افریقا در کنار این ۀقار. افریقا نیز است ۀلیواشنگتن در عین زمان نیازمند مواد او

 ، و(سازی از جمله در صنایع طیاره)لیاژها هستند ابالت و کروم که از ضروریات و، ک(تولیدات فوالد)منگنز . مواد اولیه نیز می باشد

جمهوری . ای است که در افریقا به وفور یافت می شود ماس صنعتی از جمله مواد اولیهرمنیم و الجنتی موان، فلوئور، اانادیوم، طال، 

ابوه بمدرصد ذخایر جهانی کروم در ز 31؛ بالت را در اختیار دارندودرصد ذخایر جهانی ک 21و زامبیا ( زئیر سابق)دموکراتیک کنگو 

پالتین، پاالدیم، رودیم، روتنیم، ایریدیم و ) ز گروه پالتیندرصد ذخایر فلزی ا 31به عالوه، این کشور  و افریقای جنوبی است؛

رو با  از این .پوشی نماید رشار چشمساش از این همه منابع  است که امریکا نمی تواند در ستراتیژی افریقایی جا دادهرا در خود ( اسمیوم

های افریقایی تعلق دارد،  روت هایی که به تودها می باشد؛ ثچیدن مقدمات دیپلوماتیک و اقتصادی، در حال طرح چپاول این ثروت ه

 .برند سر میه ی که در حال حاضر در بدترین روزگار بهای فقیر توده

چین که زمانی برای کشورهای استقالل . افریقا را به رقیب در حال عروجش، چین واگذارد ۀامریکا به هیچ وجه نمی تواند قار

کرد و  هزار متخصص بخش زراعت ارسال می 12هزار داکتر و  12و برای این قاره یافته از استعمار در افریقا کمک می کرد 

ل شده است که مصروف چاپیدن و غارت مبدها باز مانده بود، اکنون به امپریالیستی  روی افریقاییه های خود را ب های پوهنتون دروازه

 درصد 52های چینی بیش از  شرکت: باشد التین و افریقا می، امریکای (تانبه شمول افغانس)منابع زیرزمینی کشورهای فقیر آسیایی 

مین أسودان ت افتادۀو نقاط دور گینهرا از خلیج  انش از نفت مورد نیاز درصد 52د، بیش از نکن را وارد می نگوالاتولیدات نفتی 

 5115تا  5111از سال  ؛داشتدرصد رشد  611میالدی 1331حجم مبادالت تجاری میان چین و افریقا در میان سال های  .ندنک می

های  لتی چینی مستقر در افریقا سرمایهموسسۀ دو 756 ؛شده ءتجاری میان چین و افریقا امضا ۀملیارد دالر معاهد 51به ارزش بیش از 

 12ع از مجمو ملیون دالر 311گذاریهای چین به  سهم سرمایه 5115در سال  ؛های سودآور متمرکز کرده اند خود را عمدتاً در بخش

شرکت  19 است؛ در اختیار خود گرفته چین بازار مخابرات اتیوپیا را کامالً ؛رسید گذاری مستقیم خارجی افریقا می ملیارد دالر سرمایه

درختانی که هر ساله افریقا صادر  لیون متر مکعب تنۀم چهاردرصد از  71 ؛شرکت بزرگ خارجی مستقر در سودان چینی اند 12از 

 ...کشور دارای روابط دیپلوماتیک است و 56کشور افریقایی با  29چین از  ؛رود آن به مقصد چین می درصد 37کند،  می



امریکا به خاطر چاپیدن بیشتر این قاره و  ۀتعمیق روابط و نفوذ بیشتر چین امپریالیستی در افریقا سبب شده تا ایاالت متحد

« شرکت سهامی»اعده به تان دست و پا کند، به همین منظور تروریزم و القاشغال افغانس ی نظیر بهانۀهای جویی از چین بهانه سبقت

اش؛ تجاوز، غارت  های غارتگرانه که طبق ستراتیژی امریکا برای این. شده است مبدلها برای غارت کشورهای دیگر  امپریالیست

اده نموده و این استف« القاعده»و « تروریزم»ون ارزان، نامرئی، متحرک و به شدت فاشیستی چ اسلحۀوکشتار خود را موجه نشان دهد، از 

است  یهای افریقا یکی از قاره ،طبق همین سیاست. کند به مناطق تحت برنامه صادر می« عیطبی»مذهبی را به شکل ـ  های سیاسی توله

به آنجا آغاز و در « القاعده»ت رو حرک شده است و از این مبدلامریکا « منافع ستراتیژیک»، به گردیدکه به خاطر منابع وافرش که ذکر 

 . گیردافریقایی عمالً مورد تطبیق قرار سومالیا، لیبیا، سودان و یمن جابجا تا مراحل مقدماتی ستراتیژی 

های افریقا را تهدید کنند یا از  ت ها ملتنخواهیم گذاشت تروریس» :به افریقا رفت، اعالم کرد 5119بوش پسر وقتی در جوالی 

پشت این اظهارات دروغین، حقیقت امپریالیستی نهفته بود که « .ن یک پایگاه برای به خطر انداختن جهان استفاده کنندافریقا به عنوا

، موریتانی، سودان، سومالی، یایجراالجزایر، مالی، ن. سوزندباید در آن بها  این قاره دوزخی شده که افریقایی اینک آغاز شده و اکنون

های اجباری،  دان گریز و فرار و سرزمین کوچیدنپر از تنش و به می... افریقای مرکزی، بورکینافاسو، لیبیا ونیا، اتیوپی، شمال یچاد، ک

 . شده است مبدلگرسنگی و خشکسالی 

که دسترسی بی حد و حصر به بازارها، منابع نفتی و ذخایر سرشار موادخام می باشد، از  ستراتیژی امریکا در افریقا ضمن این

در این ستراتیژی، افریقای . های این قاره می باشد د که کنترول و حاکمیت بر آبراهابقت با ستراتیژی آسیایی قرار دارمط طرف دیگر در

افریقای . دست آورده است، از اهمیت خاص برای امریکا برخوردار استه جنوبی که در حال حاضر عضویت سازمان بریکس را نیز ب

توانست از آن طریق اقیانوس  ن امریکایی باز کرد که امریکا میی نظامی خود را برای تفنگداراجنوبی در دوران جنگ سرد پایگاه ها

 .گو گارسیا کنترول کنداز افریقا تا پایگاه دریایی دی هند را

که یکی از پایگاه دایمی دارد آنست، همین اکنون در جیبوتی  ءین ستراتیژی که کنترول مناطق دریایی جزامریکا بر اساس ا

فرانسه نیز یکی از بزرگترین . زیرزمینی استزمین است و از لحاظ اقلیمی و جغرافیایی صحرایی و بدون ذخایر  ۀیرترین کشورهای کرفق

 ۀرا در این کشور حفظ کرده است، کشوری که از لحاظ موقعیت ستراتیژیک خود در منطق( کمپ لوموان)رون مرزی خود یپایگاه ب

 . تولید جهانی نفت از آن می گذرد دریایی واقع است که یک چهارم

ایاالت متحده از لحاظ نظامی حضور سنگینی در این  .ستراتیژی امپریالیست ها قرار دارد محراقدر کنار افریقا، خاور میانه نیز در 

ماندهی مرکزی و مقر فر .ریایی امریکا در بحرین مستقر استکشتی های جنگی نیروی د فرماندهی پنجمینمقر همین اکنون . منطقه دارد

عربی برای پروازهای امریکایی تسهیالت  ۀمرکز عملیات هوایی برای خاور میانه در قطر و انبارهای تسلیحاتی در کویت و امارات متحد

از طرف دیگر با حضور  .استدر امارات با ستراتیژی امریکا هماهنگ شده  خودهوایی فراهم می نمایند، و فرانسه هم با ایجاد پایگاه 

 .باشند خلیج به نحوی در صدد شکستن حاکمیت مطلق امریکا در منطقه می ۀرانسه در این منطقه، امیرهای حاشیف

که در شماری از آنها دیکتاتورهای مستبد و خونریز ... کشورهای تونس، مصر، بحرین، اردن، یمن، سوریه، عراق، مراکش، لیبیا و

طیف های  ده اند، از مدتهاست که شاهد خیزشریکا، فرانسه و روسیه بر سر کار بوبا حمایت مستقیم کشورهای امپریالیستی نظیر ام

سازمان های استخباراتی، فساد، چپاول  ۀسرنگونی رژیم های مستبد، رد استبداد کامل، سرکوب و شکنج. گوناگون مردم بوده است

 ۀاز  فکتورهای عمده برای شورش های اخیر در منطق... ، وابستگی به کشورهای دیگر وثروت های ملی، تفاوت طبقاتی، فقر، بیکاری

 .خاور میانه بوده است



مردم  ،و شرکت های چند ملیتی طبقات حاکم ۀوسیله این شورش ها از تونس آغاز می شود، جایی که چپاول ثروت های کشور ب

طور بیرحمانه ه ایت مستقیم امپریالیست ها ببورژوازی و با حم توسطکارگر  ۀ، جایی که طبقکرده استرا به پرتگاه فقر و نیستی پرتاب 

راه می افتد که اسرائیل در ه مسمی شد، پس از آن ب« بهار عربی»نام ه کشورهای دیگر ب بهاین شورش که با گسترش . استثمار می شود

به جاده ها « اسرائیل مرگ بر»تونسی ها با شعار  ،پس از این حمله. مونستر تونس حمله کرد ۀدر منطق« کشتی صلح»به  5111 می 91

 خودکه روز به قدرت رسیدن زین العابدین بن علی دیکتاتور بیرحم تونسی است، شورش « نوامبر 6نظام »مرگ بر »آیند و با فریاد  می

را با سرنگونی دیکتاتوری او به پایان می رسانند، که البته در این شورش نقش اتحادیه های کارگری و حزب کمونیست نسبت به هر 

که حزب کمونیست تونس بیشتر از چندین دهه فعالیت مخفی و زیرزمینی داشت و به قول  یتر بود، اما از آن جای دیگری درشت کشور

که باید این شورش ها را رهبری  آن طوری« جنبش کمونیستی در کشور ما به رغم پیشرفت زیاد هنوز خیلی ضعیف است» همامی

کمونیست کارگران  بحما هماهی، دبیر اول و سخنگوی حز. ز همین رو به ثمر واقعی ننشستو ا ماندکرد، از رهبری آن عاجز  می

اما نظام دیکتاتوری هنوز پا  ،ما بر دیکتاتور پیروز شدیم»: ب کار بلژیک صورت گرفته، می گویدحز توسطکه  ای تونس در مصاحبه

در بسیاری از . ن انقالب را با تکیه بر نیروهای خودی انجام دادکه خلق تونس ای»او می گوید که اهمیت این شور در اینست « .برجاست

های خارجی نمی توانیم علیه  ادعا می شد که ما بدون حمایت فرانسه، امریکا و سایر قدرت{ چنانچه در افغانستان}کشورهای عرب 

مثل بن علی را با آن  یی توان دیکتاتورهایخلق ما نشان داد که با تکیه بر نیروهای خودی م بن علی انقالب کنیم،مثل  یدیکتاتورهای

 «.دستگاه امنیتی عظیمی که داشت، کنار زد

ی، توسط کمپنی های فرانسوی، ایتالیای تذکر رفت تفاوت طبقاتی، بهره کشی، بیکاری، اهانت به زحمتکشان و استثمار طوری که

طور نمادین در خودسوزی جوان ه ه این همه تعدی و ستم باعتراض علی. اسپانیایی، پرتگالی و بلژیکی از علل اصلی شورش تونس بود

در شهر سیدی بوزید در مرکز تونس  5111دسمبر  16خاطر بیکاری و اهانت در روز ه نام محمد بوعزیزی بود که به ساله ب 57

 .را شعله ورتر ساخت دستگاه و ماشین قدرت طبقات حاکم خشم و نفرت مردم علیه این قربانی. صورت گرفت

اتحادیه عمومی کارگران تونس می گوید که در شهر پنجاه هزار نفری  .رود کاری یکی از مشکالت حاد در تونس به شمار میبی

درصد نیروی فعال کار بیکار می باشد و بیکاری جوانان تحصیلکرده در تمام کشور به  51، استتونس  نعتیمتلوی که یکی از مراکز ص

جود است، شورش ها را تا فقر و تفاوت طبقاتی مو .درصد نیروی کار در تونس بیکار می باشد 15طور اوسط ه ب. در صد می رسد 55

این انقالب هنوز ادامه دارد چون هنوز اهداف دموکراتیک و اجتماعی خود را متحقق »: ه درستی می گویدحما همامی ب. پایانی نیست

گاه اصلی دیکتاتوری، هنوز پا  پولیس سیاسی تکیه... غلبه نکرده استدیکتاتوری را شکست داد، اما هنوز بر دیکتاتوری . نکرده است

 «.برجاست و از قضا خیلی هم فعال است

مبارک که  نیدیکتاتور مصر حس .صدای گام های شورشیان تونسی هنوز بلند بود که زمین مصر زیر پای شورشیان به لرزه آمد

اش را  ن موش در پس خانه های قصرش انتظار واژگونی کاخ استبدادیحمایت مستقیم امپریالیزم امریکا را با خود داشت، چو

سازی را  المللی پول، روند خصوصی دوهزار بر اساس فرمایش های صندوق بین هۀهای د دولت ارتجاعی مصر در سال. کشید می

سازی سبب شد که  خصوصی. دفشار چند جانبه قرار دا کارگران و سایر زحمتکشان تهیدست را به شدت زیراین اقدام، . آغاز کرد

های خصوصی داخلی و  ند؛ نیروی کار مصر به بردگی شرکتترین کارها دست بزن بیکاری باال برود و کارگران به اجرای شاقه میزان

که در همین منطقه در بخش  محله می باشد، در حالی ۀکارگر در بخش نساجی در منطق 552111فراملیتی دربیاید که نمونۀ بارز آن

ساعت  15ساعت، در حالی که در بخش خصوصی به  هشتکار در بخش دولتی  مدت روزانۀ .کنند هزار تن کار می 52تی فقط دول

 .روند طور سرسام آور باال میه قیمت ها ب .دست می آورنده می رسد و کارگران نه رخصت دارند و نه هم از سود کارخانه چیزی ب



قیمت ها شعله ورند، دستمزد ما را بگیرید و به ما » برابر انفالسیون فریاد می زنند و با شعارهای کارگری در  علت نیست که اتحادیه بی

 .به خوبی گرسنگی و تفاوت طبقاتی در مصر را به نمایش می گذارد« غذا بدهید

. می دهدشکل  5117محله در سال  ۀمصر منطق ۀتداوم همین فریادها، مبارزات کارگری را برای پرداخت پاداش در کارخان

و بدین شکل حرکت « !مردان کجایید؟ زنان حاضرند»آنان صدا زدند که  .نخستین مبارزان این حرکت زنان کارگر کارخانه بودند

کارخانۀ مصر دژ آهنین اعتصابات کارگری و شورش های مبارزانی بود که علیه  .گردیدمصر در محله آغاز  ۀکارگری در کارخان

 52های  کارگران علیه مصارف بلند زندگی قیام کردند که تداوم آن شورش 5111روز ششم اپریل . کشی استوارانه ایستاد بهره

سازمان های جاسوسی غرب پی برده و در یک  منحیثنجوها شورش، مردم مصر به ماهیت واقعی ادر جریان این . بود 5111جوالی 

وزارت دفاع امریکا هشدار داد،  به این اقدام، در واکنش .رش بردندیوانجویی که حمایت امریکا را با خود داشت،  12اقدام تاریخی بر 

این . آوردمین کشور به حالت تعلیق دراش را به ای که دولت مصر از این اقدام جلوگیری نکند، کمک دو ملیارد دالری در صورتی

های امپریالیستی  رای پیاده کردن سیاستب ینجوها چقدر در باتالق جاسوسی و چاکری غرق و از چه اهمیت بزرگهشدار نشان داد که ا

 . توانند را از همه بهتر درک کرده می افغانستان آن ۀبرخوردار می باشند، چیزی که توده های رنجدید

در قاهره، اسکندریه و شهرهای بزرگ شعارهای شورشگران بر دموکراسی و . شورش در مصر عمدتاً در سه جهت تبارز کرد

شهرهای متوسط و روستاها و از جمله در دلتای نیل بیکاری، آموزش، تحصیل و قیمت کاالها شعارهای درشت و در  ی متمرکز بودآزاد

سینا، بخشی از  خورد و در مناطق دورافتادۀ می امریکا و اسرائیل نیز گره ۀشورشیان را می ساخت که با اعتراضاتی بر ضد ایاالت متحد

 صدهزار فدان 1331ر و توهین و تحقیر دولت مستبد می ساخت، دولتی که در سال مصر علیا و مرسی مطروح مضمون شعارها را فق

این شهزاده  .طالل به فروش رساندملیونر سعودی الولید بن  ۀزمین زراعی را در نزدیکی مرزهای سودان به شاهزاد( کیلومتر مربع 551)

 .ره به مردم مصر برگرداندهزار فدان از آن زمین ها را دوبا 62در اثر اعتراضات مردم مجبور شد 

سابقه تحت  طور بیه و ب گردیددر میدان تحریر آغاز شد و به نام شورش میدان تحریر مسمی  5111جوالی  52شورشی که در 

که به قیام و شورش  یپوشش رسانه های غربی قرار گرفت، در حقیقت زیر زدن ریشه های کارگری این شورش بود، ریشه های

این روز را از کارگران  نآنا» :دمیرداش زن کارگر از کارخانۀ مصر می گوید. گردد بر می 5111م اپریل روز ششکارگران در 

در حقیقت تالش غربی ها برای تهی ساختن جنبش از  که ن مبارزات کارگری را به نام میدان تحریر تبلیغ کردندااین دزد. «دزدیدند

 .ورای طبقاتی چون دموکراسی و حقوق بشر بودطبقاتی و پر رنگ ساختن آن با شعارهای ما ۀمبارز

مبارک این دیکتاتور مزدور رفت و مردم مصر از ستم و تعدی دیکتاتور درجه اول رهایی یافتند، اما دیکتاتورهای درجه  نیحس

ست این کشور دوم و درجه سوم و در حقیقت نظام دیکتاتوری مثل تونس پا برجا ماند که اکنون مصروف معامله با اخوانی های فاشی

 . تیغ استبداد و فاشیزم مذهبی بگذرانددم باشد تا بار دیگر توده های رنجبر مصری را از  می

ۀ این دیکتاتور پیر، زمین سالۀ 55فی آتش گرفت و استبداد شعله های خشم تونسی ها و مصری ها بر خرمن استبداد معمر قذا

معمر قذافی که زمانی سرکوزی رئیس جمهور سابق فرانسه، جورج بوش . ساختبر لیبیا هموار  را یچنگ زدن امپریالیست های ناتوی

برلوسکونی نخست وزیر سابق ایتالیا دستهایش را با گرمی و  رئیس جمهور پیشین امریکا، تونی بلر نخست وزیر قبلی بریتانیا و سیلویو

« دموکراسی» ۀاین خونریزان با هیاهوی کرکنند .شدبه دشمن مهم تبدیل  مورد غضب قرار گرفت و باره فشردند، یک محبت خاص می

 . نمودندفرمان پرواز طیاره های ناتو و بمباردمان لیبیا را صادر « دفاع از مردم لیبیا»و 

 نموددر آن با صراحت اعالم  و صادر نموددر مورد چند و چون این تجاوز اعالمیه ای  1931 ۀسازمان انقالبی افغانستان در سنبل

ونی افغانستان، عراق و لیبیا، مبین این امر است که استبداد و فاشیزم خونریز جهادی و طالبی، فاشیزم خونچکان بعثی و که وضعیت کن



پس از آنکه معمر ... دیکتاتوری جنایتگستر معمر قذافی همه سبب شده اند که استبداد منحیث جاده صاف کن امپریالیزم عمل نماید

ند تمامی مستبدان با استبداد و فاشیزم بر توده های زحمتکش و ستمدیدۀ لیبیا که زیر بار اشغالگری  قذافی قدرت را در دست گرفت، مان

سال حکومت کرد و با وجود منابع غنی زیرزمینی و ثروت های فراوان کشورش، جز تیره  55در وضعیت اسفناک به سر می بردند، 

 .لیبیا ندادروزی، بدبختی، فقر، جنایت و ستم چیزی برای خلق قهرمان 

سبب شد تا پس از قیام های خاورمیانه و شمال افریقا، آنان هم به مبارزه علیه استبداد چهار دهۀ  ییوضعیت ناگوار توده های لیبیا

 معمر قذافی بپردازند، ولی نوچه های مزدور فرانسه، انگلیس و ایتالیا این خیزش مردمی را قاپیدند و با حمایت مستقیم ناتو آن را مشوب

حق شان از سوی مزدوران ناتو به  وقتی مردم پی بردند که شورش به. دندکرده و در خدمت سیاست های استعماری اربابان شان قرار دا

این کشور یکی از : شتاشغال لیبیا از چند لحاظ برای امپریالیست ها اهمیت دا... گروگان گرفته شده است، از آن فاصله گرفتند

 55نفت جهان است؛ دارای ذخایری در حدود  ۀکنندکشور برتر صادر 11رود؛ یکی از  جهان به شمار می بزرگترین حوزه های نفتی

ملیارد متر  1211لیون بیرل نفت تولید می کند؛ ذخایر غنی گاز این کشور سر  به م 111فت مرغوب می باشد و روزانه ملیارد بیرل ن

بزرگترین مخزن  ؛ملیارد دالر می گذرد 197می رسد، ذخایر ارزی آن از مرز  ارزش ذخایر طالی آن به ملیاردها دالر ؛مکعب می زند

پروژه  21با ) ایتالیا، چین ؛آب آشامیدنی در آن موقعیت دارد که ارزش آب آن بیش از پنج برابر ارزش نفت و گاز این کشور می باشد

 1373و امپریالیست های انگلیسی و امریکایی بعد از سال  اقتصادی در آن دارند ۀ، روسیه و برازیل نفوذ قابل مالحظ(هزار شغل 97و 

های اخیر تالش داشتند تا روابطی با لیبیا برقرار  با وجود این هم بریتانیا و هم امریکا هر دو در سال ؛در آن پایگاه های نظامی ندارند

 .سازند

وحشیانه ای استثمار، غارت و  ه شکلهای لیبیا را بطور پیوسته خلق ه امپریالیزم ایتالیا از جمله دولت های خونریزی است که ب

حاضر در کنار امریکا مصروف کشتار خلق های جهان از جمله افغانستان و لیبیا حال این رژیم خونخوار که در . چپاول کرده است

متعهد شده بودند که در  کرده و ءباشد، تا حدی به معمر قذافی جنایتکار و مستبد نزدیک بود که هر دو کشور پیمان دفاعی امضا می

ناتو به این کشور، نه تنها برلسکونی به همکاری معمر  ۀحفظ امنیت داخلی یکدیگر را همکاری و حمایت می کنند، ولی پس از حمل

ای ه رای بمباردمان بیشتر و سالخی خلقنظامی از امریکا خواست که ب یمان را معلق قرار داد و چون تولۀ سیاسی ـقذافی نرفت، بلکه پ

 .های دریایی اش استفاده کند لیبیا از پایگاه

طیاره های ناتو و  ۀهمین شاخص ها سبب شد تا لیبیا از طرف امپریالیست های ناتویی تکه و پارچه شود و بمباردمان وحشیان

ان جنگی در همیاری با این جناور .و کشور را به ویرانه ای مبدل ساختدشلیک گلوله های مزدوران آن دمار از روزگار توده ها کشیده 

شماری از اعضای القاعده از هیچ نوع جنایت درین کشور دریغ نورزیدند؛ معمر قذافی این دیکتاتور وحشی از تونلی دستگیر و به 

و  لیبیا اکنون بار دیگر در دستان اشغالگران بدترین دوران تاریخ خود را می گذراند و عمالً در دست فرانسه. ترین شکل کشته شد فجیع

 .توده های آن خونین می شود یشرکایش در ناتو اسیر است و خنجر مرتجعین اسالمی بر گلو

 ندکه با بیرحمی تمام سرکوب شد ندسلسله این شورش ها کاخ های استبداد و دیکتاتوری را در یمن، بحرین و سوریه نیز لرزاند

غال نظامی و ترین نوع فاشیزم مذهبی و با اش ان سعودی با شنیعکه عربست در بحرین با وجودی. و در سوریه کماکان قربانی می گیرد

عربستان سعودی با ایجاد شورای همکاری خلیج . ادامه دارد ءشورش را گرفت، اما این شورش به نحوی از انحا فرستادن تانک ها جلو

شورش به  سرکوببرای  دارد،عهده  ررا ب که خود ریاست آن( عربی و عمان متحدۀ عربستان سعودی، کویت، قطر، بحرین، امارات)

که امریکا پنجمین پایگاه نظامی دریایی  ییاز آنجا. دامن زد آن کشوربحرین نیرو فرستاد و با این کار تنش میان سنی ها و شیعه ها را در 

همین پایگاه برای بمباردمان خود را در بحرین مستقر ساخته است تا ضمن کنترول بر نفت منطقه، ایران را نیز زیر فشار داشته باشد و از 



وزیر دفاع پیشین رابرت گیتس و وزیر امور خارجه هیلری کلنتن در اواسط ماه  به این خاطرعراق، به طیاره هایش دستور پرواز می داد، 

ایند به بحرین سفر کردند و در یک توافق پنهانی از شورای همکاری خلیج خواستند تا شورش در بحرین را سرکوب نم 5111مار، 

سخنگوی کاخ سفید در کنفرانس  کارنی یج .اروپا و سازمان ملل متحد همراه بود ۀکه این سرکوب وحشیانه با سکوت امریکا، اتحادی

ما مصرانه از دولت بحرین و دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس » :ز پس از اشغال بحرین داشت، گفتمطبوعاتی که یک رو

برخورد اری نشان دهند و با تظاهرکنندگان که به صورت مشروع نگرانی های خود را بیان می کنند، هیچ می خواهیم از خود خویشتند

 !های بحرینی، خویشتنداری خود را به امریکا به اثبات رساند و عربستان هم با سالخی خلق« .زیکی خشن نداشته باشندف

ملیارد دالر  515شرق عربستان به تمام کشور،  ازمردم  شورش ها و تظاهرات گسترشولی خود عربستان سعودی برای ترس از 

را بگیرد که در سال های های احتمالی مردمی  در میان شهروندان خود تقسیم کرد تا به این  شکل جلو شورشرا ( پرتگال قرضۀمعادل )

عین زمان برای سرکوب  تشکیل می دادند، و در کردگان را تحصیل درصد بیکاران آن 55درصد و  11به ترتیب  5113و  5111

 .هزار شغل جدید در وزارت داخله ایجاد کرد 71می داند، « نوع جدیدی از تروریزم»را  ریاض آن ۀها، که وزارت داخل تظاهرات

شناسد و  می داند و دولت فاشیستی آن نه دموکراسی را می« نوع جدیدی از تروریزم»عربستان سعودی که تظاهرات مردم خود را 

های جهان اسالم  با فاشیزم مطلق مذهبی طناب سبز اسالمی را نه تنها بر گردن خلق های خود که بر گردن تمام خلق ؛اباتنه هم انتخ

، برای خوشخدمتی به امریکا و سایر کشورهای غربی و اسرائیل، یکباره به دفاع از دموکراسی در سوریه برخاسته و تنگتر حلقه زده است

 !ی دولت بشار اسد از طریق نظامی استبا شماتت تمام خواهان نابود

ارباب های امریکایی و « دموکراسی خواهانه»نشخوار کردن فریادهای عربستان در حقیقت « دموکراسی خواهانه»های فریاد

« دموکراسی»و « القاعده»و « علیه تروریزم جنگ»باشد که بیش از ده سال است در کشور ما با شعارهای دروغین  اش می فرانسوی

اینک با وجود پذیرفتن افراد القاعده در شورش های سوریه،  بر اجساد مردم ما ادرار می کنند، های ما را به اسارت درآورده و قخل

دیکتاتوری  ،«ارزش های دموکراتیک»و می کشند، مشترکاً برای  «می جنگند»با هم که ده سال تمام است  ی«دشمن»تالش دارند با این 

 ! ایندبشار اسد را سرنگون نم

می سوزاند، ولی توده های سوری نیک می دانند که  و ستم هاست که سوری ها را در جهنم وحشت استبداد و خفقان اسدی سال

طیاره های ناتو و امریکا، پیامدی جز استعمار وحشیانه ندارد که نمونه های آن را در افغانستان، عراق و  ۀوسیله رهایی از استبداد اسدی ب

 ام حسین دیکتاتور در آن کشور، بعد ازو غارت نفت و اعدام صد 5119امریکا پس از تجاوز بر عراق در . سر دیده اندچشم  لیبیا به

کرد که همین اکنون هر روز  ءبنا« موکراسید» ،رگیاویرانی، کشتار، بم، انفجار، شکنجه، تجاوز،  تفرقه های مذهبی و ملیتی، فرار و آو

تاج طالیی دموکراسی »و در کشور ما حامد کرزی در حالی  کشد به خاک و خون میتهیدست را بی وقفه صدها عراقی زحمتکش و 

 .کرده است مبدل، سرزمین ما را به کشتارگاه جهان توسط اشغالگران هزار بمباردمان 21ساالنه با را بر سر دارد که « امریکایی

دم مورد چالش قرار گرفته است، از سوی دیگر ایاالت مر یک طرف با صدای دموکراسی خواهانۀ استبداد در سوریه اگر از 

امریکا و اسرائیل تالش دارند با قاپیدن صدای بر حق مردم با همکاری شماری از افراد القاعده، رژیمی را نابود سازند که روابط  ۀمتحد

ی امپریالیست ها شنیده می شود و روسیه تنگاتنگ با ایران دارد، ایرانی که بگومگوهای حمله بر آن گاه گاهی از تربیون های رسانه ا

ه با ائتالف اگر دولت بشار اسد، نه با بازوان ستبر توده های سوری، بلک. کشتی جنگی خود را در کنار سواحل آن لنگر انداخته است

دایمی آویزان  حیث تهدیدمنناتو و القاعده سرنگون شود، شمشیر دیموکلس دموکراسی امریکایی بر فرق توده های سوری  امریکا ـ

 .که در افغانستان طالبان به حیث شمشیر دیموکلس دموکراسی امریکایی عمل می کنند خواهد ماند، همانطوری



مسمی شده اند، به خوبی نشان « بهار عربی»و به به وقوع پیوسته  که در تونس، مصر، یمن، بحرین، لیبیا و سوریه یشورش های

پیشاهنگ پرولتری خیزش ها، شورش ها، قیام ها، اعتصابات و تظاهرات ها را در پیوند نزدیک  دهد تا حزب انقالبی و سازمان های می

 یالیست ها و حمایت طبقات حاکمامپر ۀوسیله ی که ب«بهار»ند، ن رهبری نکا نزدیکترین متحدامتحد ب ۀبا توده ها از طریق ایجاد جبه

انترناسیونالیزم »ان ها در دوران اشغال سوسیال امپریالیزم شوروی که زیر شعار ما افغ .دی جز زمستان سرد و بیرحم نداردکند، پیام« گل»

، و چه اکنون که اشغالگران ناتویی می خواهند گور به ارمغان آوردند و کفنمرمی، به مردم ما « نان، لباس و خانه» به جای« پرولتری

در انفجار، انتحار و بمباردمان کشته می شویم  رت بسر می بریم و بدهند، به جای دموکراسی در اسا« قوق بشرح»و « دموکراسی»برای ما 

را که امپریالیست ها  ییاه« بهار»، به خوبی ما رعایت شود« حقوق»، بر اجساد ما می شاشند تا دست آوردن حقوق بشره و به جای ب

  .تجربه کرده ایمرهبری کنند، 

اتیژیک برای امپریالیست های گوناگون صورت گرفت و با در که بر چگونگی وضعیت مناطق حساس و ستر یبا نظر گذرای

شوروی، پیمان ورشو و تسلیمی کشورهای اروپای شرقی به پیمان  دو دهۀ گذشته قادر به فروریزی اتحاد که امریکا در نظرداشت این

یت سازمان ملل را گردید و شورای امن( ااروپ)ش بر مهمترین قارۀ جهان ا ناتو و اتحادیۀ اروپا شد و قادر به استحکام هرچه بیشتر تسلط

ها و  ه، به نتیجه می رسیم که با وجود هماهنگیبند چون ابزاری در خدمت تصویب تجاوز و سرکوب خود مبدل نمود به ارگان قالده

ی دهد که روند کنونی جهان نشان م طلق می باشد زیرام ها وحدت نسبی میان امپریالیست ها برای چپاول خلق ها، تضاد میان آن

 .امپریالیست ها برای آقایی جهان جز سالح جنگ چیزی در دست ندارند

میانه بر  های اخیر خیزش هایی در امریکای جنوبی و شرق سالمصروف سالخی خلق ها می باشند، در  که امپریالیست ها با این

ود مختار در برخی از کشورهای امریکای التین زاده و دولت های نیمه خ همزدور امپریالیزم امریکا به راه افتاد حاکمانها وضد دولت 

به ثمر ننشسته بار  رهبری حزب انقالبی پرولتاریایی، چنانچه گفتیم به خاطر محروم بودن از میانه ، اما خیزش های توفان آسای شرقهشد

ت که نه تنها همان نظام ها و سیستم چنان فرو رف ها دیگر چنگال های خونریز امپریالیست های غربی به رهبری امریکا بر تن نحیف آن

بر اریکۀ این « پلورالیست»و « مدنی»، «دموکرات»که به جای سردمداران خلع شده، مزدوران خونریزتری با ظاهر بلها حفظ گردیدند 

  .ساختندندتر  محکمها  بر آن را و هم پیمانانش تسلط استعماری امریکا و د،نظام ها تکیه زدن

روسیه،  امریکا، انگلیس، چین، فرانسه،) کنونی تمامی گرگان امپریالیست اوضاعدر شان می دهد که وضعیت موجود جهان ن

 ۀبر اساس گزارش انستیتوت جهانی صلح سویدن، ایاالت متحد) با انحصار بازارهای کاالیی و تسلیحاتی( سپانیااو  جاپان، آلمان، ایتالیا

چین در این میان  .ان، آلمان و فرانسه قرار دارندبه تعقیب آن روسیه، انگلست است که  هاسلح ۀکنندمریکا بزرگترین تولیدکننده و صادرا

جهان را  اسلحۀدر صد  55کشورهای آسیایی هستند که  اسلحهبیشترین خریداران . را به خود اختصاص داده استجایگاه ششم 

اسلحه در  بزرگریا، مصر و کشورهای عربی از خریداران پاکستان، کو به تعقیب آن درصد و 11در این میان هند  .کنند خریداری می

، کنترول مواد مخدر، کنترول یورانیم، استثمار کارگران و استفاده از نیروی (مخصوصاً نفت و گاز)کنترول مواد خام  ،(باشند آسیا می

، ملی، مذهبی و انقالبی تالش دارند یستهای ناسیونال های جهان و به زانو در آوردن سازمان کار ارزان زحمتکشان، به هم اندازی خلق

تمامی نعمات مادی و معنوی دنیا را زیر کنترول بگیرند و از  بیشتر به انباشت سرمایه بپردازند و افراد معدود طبقۀ  سرمایه دارچه  تا هر

 ،در نهایت ریخ بشریت بنمایانند وروند طبیعی و جاودانۀ تاجزء های وسیعی که در اختیار دارند، این زندگی و استثمار را  طریق رسانه

 .تالش جهت پیروزی انقالب و سرنگونی بورژوازی جهانی را حرکت عبث و بیهوده وانمود سازند

جان می دهند، بیش از  آن ملیون نفر در جهان معتاد به مواد مخدر اند و ساالنه بیش از یک صد هزار نفر 511که بیش از  با این

برای »بر اساس اظهارت رابرت زالیک رئیس بانک جهانی  ؛ی الزم و مکتب و صحت دسترسی ندارنددرصد اطفال جهان به غذا 51



پیش بینی متخصصین بانک  بنابر« .سنه سر بر بالین می نهندنخستین بار در تاریخ بیش از یک ملیارد تن در جهان هر شب با شکم گر

روزگار می گذرانند  به خیل جمعیتی که در نهایت فقر( ا جمعیت فرانسهچیزی برابر ب)ملیون تن دیگر  75، 5111جهانی، تنها در سال 

دقیقه در هر دو « بزرگترین دموکراسی بورژوازی»نیمی از نیروی کار جهان بی سرنوشت اند و در خود ایاالت متحده این  ؛شدافزوده 

تنها در اروپا ساالنه  ؛ست اند، زندانی می باشندملیون نفر که یک ملیون آن از زحمتکشان سیاه پو ، دوبر زنی تجاوز صورت می گیرد

هزار تن ساجق مصرف می شود و عاید برخی از سرمایه داران در روز از صد ملیون  53 ؛ملیارد دالر بر آرایش به مصرف می رسد 19

نگ سرمایه داری به پیش می رود ، دروغ، خدعه و نیرتوطئهاین نابرابری انسانی نشان می دهد که دنیای امروز با چه . دالر تجاوز می کند

 وضعیتی ،بند سرمایه تالش دارند تا هرچه بیشتر اقشار و طبقات دیگر را در موقعیت پرولتاریای استثمار شونده قرار دهند و مدیران قالده

 .که به زودی پایان پذیر نیست

ن پنج قاره کوچکترین باوری به استثمارگران زحمتکشا ،«ی و انتخابأر»، «دموکراسی»، «پلورالیزم»، «جهانی شدن»با قوله های 

مایۀ آنها نداشته، به این خاطرتنش ها، رویارویی ها، خیزش ها و جنگ  های محدود و نامحدودی در  سرمایه، مدیران و تیوریسنان بی

بحرین،  کا، مصر، تونس،، سریالناشاهد رویارویی و جنگ میان دو کوریا، در لیبی است که تاریخوقفه جریان داشته  ها بی این قاره

... وپاکستان، افغانستان، یمن، تاجکستان، نیپال، آسام، گرجستان، آذربایجان، ارمنستان  عراق، ترکیه، سودان، سوریه، لبنان، فلسطین،

خونین  های پنجال از انحاء به نحویچنانچه گفتیم، ها  تر می گردد و در تمام آنروز تا روز شعله وراین کورۀ نبرد  .ستبوده ا

 .امپریالیست ها دخیل است

دست آوردن توازن ه و به خاطر ب هستندغارت کشورهای دیگر  مصروف ت ها و بخصوص امپریالیزم امریکاکه امپریالس در حالی

قیام ها، تظاهرات ها و راه پیمایی های طیف های گوناگون مردم در  ؛دنپس از بحران، مصروف جنگ های استعماری می باش

ها و  تاین حرک. ۀ بورژوازی استوضعیت نابسامان جامع ۀنشاندهند... ریکا، انگلستان، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، یونان وکشورهای ام

د که خالف اعالم تیوریسن های بورژوازی، تاریخ به پایان نبا تمام انحرافات و اشتباهات و مقطعی بودن خود نشان می ده اعتراضات

 .راند موجود در بخش های گوناگون، تاریخ را به پیش میخود نرسیده و هنوز تضادهای 

 عیاست و انعکاس وس دهیدنور را در کایبزرگ امر یشهرها «تیجنبش اشغال والستر»موسوم به  یحرکت نسویبد یچند از

 دیهم به آن ام یمتعدد یها انیدهد که افراد و جر یغرب نشان م یدار هیسرما یمنتقد دولت ها یحرکت در رسانه ها نیا یها تالش

 ٬را دارد یطبقات ۀفاصل نیکشور جهان که بزرگ تر نیدر مرفه تر نکهیاست مثالً ابوده  یواقعاً جد یحرکت از جهات نیا. بسته اند

و انگلستان شاهد  ونانیفرانسه و  رینظ ییخالف کشورها کاامری ٬ستم کشان و محرومان کامی تلخ همه وجود با ٬اًیثان. ردیگ می صورت

 .طبقات نادار جامعه بوده است انیمقاومت و عص یۀروح نیکمتر

 ونریمل یناهمگون از ستاره ها یاجتماع یروهاین با «میهست صدیف ١١ما »و  «دیرا اشغال کن تیوالستر» یحرکت با دو شعار اصل نیا

حرکت پس از تداوم بحران  نیا یریشکل گ «تیاشغال والستر» ۀمشخص نیمهم تر. گذاشت دانیتا محصالن به ستوه آمده پا به م ودیهال

و  دیق یهم اعتراض در برابر تسلط ب لیدل نیبه هم. است کایامر یو اعتبارده یمال یو بخصوص ورشکست شدن نهادها کایامر یاقتصاد

ا، ورشکست شدن قسمت اعظم بانک ه ۀدر آستان. مانده است یحرکت باق نیا تیدر محراق فعال کایبر اقتصاد امر تیشرط والستر

 کایدولت امر. بانک ها شتافت نیبه کمک ا غارت کشورهای دیگردالر به دست آمده از  ونیلیتر کیاز  شیب قیبا تزر کایدولت امر

بر  یو بانک جهان( اف .ام .یآ)پول  یالملل نیصندوق ب قیآن را از طر شهیزند و هم یم نهیکه در شعار، سنگِ بازار آزاد را به س

شرکت ها بوده است، روزانه  تسرسخ یکردن فقر حام یکردن ثروت و اجتماع خصوصی با عمل در و ٬ردهک لیتحم ریفق یکشورها

خونریز  زمیتاریمل گریاز طرف د. کرده اند یگذار هیپردازد که در سکتور زراعت سرما یم دیسوبس یداران هیدالر به سرما اردیمل مین



 انهیسال یاست و سود حاصله از مصرف نظام شتریجهان ب یکشورها یتمام یمنظا ۀبودج ۀاز مجموع ییکه بودجه اش به تنها کایامر

کارگران و محرومان  بیرود، آنچه نص یم یتیو امن یاسلحه ساز یها یکمپن بیگردد، به ج یدالر م ونیلیتر کیکه بالغ بر  کایرام

 یدولت ها یرا به حام کایامر زم،یتاریمل نیا. ستا کایامر ۀتوسعه طلبان یگردد کشته شدن فرزندان شان در جنگ ها یم کایامر ۀجامع

ضد  یملل متحد، پنج آن در دفاع از حکومت ها تیامن یمتحده در شورا االتیا یهر شش وتو زمبدل کرده و ا یضد مردم

 یورهادر کش ییکایسوغات امر ۀرا به مثاب زمیو انجو یمدن ۀکه جامع یدر حال کایدولت امر. و سرکوبگر بوده است کیدموکرات

نابود  کایرسد در داخل امر یشدگان م کاریکارگران و ب شتیرا که به مع یکارگر یها هیتا توانسته اتحاد ،دهد یم جیمانده ترو عقب

 .کرده است

 ٨١۹٢ ۀده یکه پس از بحران اقتصاد کایامر یجار یو وسعت بحران اقتصاد یدگیچیاست که با وجود پ نیبر ا یکل باور

 کایامر زمیتالیبلکه کاپ ن،ینه تنها ا. د گذاشتنبحران را پشت سر خواه نیو غرب ا کاامری ت،کشور اس نیا یتصادبحران اق نیبزرگتر

 کایامر .و ثروتمندتر شده است نمودهمبدل  یثروت اندوز یبرا یبحران را به فرصت نیا یاسیس لیو بد یکارگر یدر فقدان جنبش ها

با ظاهر شدن  زمیتالیکاپ یغاتیبحران هم نشان داد، دم و دستگاه تبل نیکه ا یهمان طور. دارد جهان را یاردرهایرقم مل نیامروز باالتر

 یاما وقت ،و گذرا خواند یوجود بحران را انکار کرد و آن را مشکالت مقطع ،یو رهن یمال یدهادر نها یبحران اقتصاد ینشانه ها نیاول

جلوه داد که واقعاً در آن بحران  یو در ساحات عیبحران را چنان وس ۀگرفت، دامن دهیآن را ناد گریشد د یکه نم دیرس ییبحران به جا

 .را فراهم ساخت یپسته رسان لیاز قب یخدمات یساز یخصوص ۀنیبهانه زم نیوجود نداشت، و به ا

گفته  یحت نبوده است و یدار هینظام سرما یبرا یاصالً کابوس «تیاشغال والستر» یحرکت اعتراض ،شده دهیکه د ییجا تا

. است یدیتول یۀو سرما یمال یۀسرما انیتضادها م ۀبهره مند بوده و منعکس کنند زین ییکایامر اردریمل نیچند تیشود که از حما یم

شود که معترضان چرا  دهیسؤال پرس نیپس بجا خواهد بود اگر به عنوان مهمتر. است دانستهحرکت را مؤثر  نیکارتر هم ا یمیج

و نماد  طانیش نیشهر زردتر ارکیویاست که ن لیدل نیبه ا ایانتخاب کردند؟ آ شیآغاز و تمرکز اعتراضات خو یرا برا ارکیوین

است؟  یمال یۀسرما یعنی هیبخش سرما نیتر مسلط ینماد شا تیوالستر ابانیشهر با خ نیا که نیا ایرحم است  یب یۀسرما انیعر

 یتیس س،یمورگان چ یپ یج لیاز قب ییها و مقر شرکت کایل بازار بورس امرمح ،یمال یۀو سرما یبانکدار ستمیمرکز س ارکیوین

 نیدست و عرق جب ۀآبلمورگان ها و راکفلرهاست که با  نیزم یبرادرز است و بهشت رو منیو ل نچیل لیمر ،یگروپ، مورگان ستنل

 .آباد گشته است ییایو آس ییصدها هزار مهاجر اروپا

از کمتر شدن رکود  ییکند و آرام آرام نشانه ها یکماکان با بحران موجود دست و پنجه نرم م اکیامر یدار هیکه سرما یحال در

دولت . دستان جامعه مواجه نشده استیته یاز سو افتهیو اعتراضات سازمان  یجد ۀمدت با مبارز نیخورد، اما در یبه چشم م یاقتصاد

و  عیسرکوب و تطم نیدولت و ماش نیو مجهزتر نیتر منظم یدارا یبزرگ انحصار یمنافع شرکت ها ارپاسد ۀکه به مثاب کایامر

هرچند که . کند یواحد مباهات م یروبرو است که به نداشتن رهبر یانیبا جر  «تیاشغال والستر»است، در وجود  عیوس یغاتیدستگاه تبل

است در  یشبهه نماد قلدر یرا که ب کایامر رقیبمعترضان  یوقت  بود، مثالً تیعو قاط یاز آگاه یهم حاک یدر مورد  «تیاشغال والستر»

جورج بوش پدر و  یجمهور استیر ۀاز دور. حواله کردند کایامر ستینیسردمداران شوو یرو رجانانه ب یلسی د،شهر آکلند آتش زدن

 کایامر ینگ هابر ضد ج حیصر یریگ موضع نیهمچن. ارتکاب جرم است نیع کایامر رقیب دنیبه آتش کش گانیخوار رونالد ر راثیم

سود را از جنگ  نیشتریبا پنتاگون ب یدر تبان ارکیویچون بانکداران ن ،حرکت بوده است نیا یتجزاینقاط جهان بخش ال یدر اقص

  .دبرن یواشنگتن م یها یافروز



 یآرزو «تیاشغال والستر»سر دادن شعار  که نیاول ا: حرکت است نیا یبرداشت انحراف ۀمهم نشاندهند تینها ۀدو مسئل اما

را  زمیودالیلرزان ف یبود که برج و بارو شرویپ یروین زمیتالیکه کاپ یقرن هجدهم است، زمان یایو پو« پاک و ستره» زمیتالیکاپ یایاح

 یدیتول یها هیو قرار دادن آن در مقابل سرما زمیتالیکاپ ۀاز بدن یمال یۀجدا دانستن سرما یتالش برا ینوع گریو از طرف د. کرد رانیو

 تاخته یمال یۀسرما یبر نهادها شهیهم زمیتالیکاپ یبه عنوان مبلغ اصل یاقشار متعدد جامعه و بخصوص قشر خرده بورژواز. است یو تجار

 «دیرا اشغال کن تیوالستر»شعار . کند یم یقاعده باز یو ب دیجو یاعتبارات سود م ۀائچون بدون داشتن پشتوانه و تنها با ار است،

در  یدار هیکرد؟ مبلغان سرسخت سرما دیپنتاگون چه با مانند زمیتالیکاپ نیگذارد که با مشت آهن یجواب م یل را بسؤا نیا نیهمچن

در  ،یدست نامرئ نیا نیکنند که به قول معروف از آست یبوسه زده اند، اما دانسته فراموش م« بازار یدست نامرئ»دوصد سال گذشته بر 

 .کند یو سنتو عمل مپنتاگون و ناتو  نیمشت آهن قتیحق

را مسخ و  یطبقات یکه همه مرزها و فاصله ها میرس یم «میهست صدیف ١١ما » بیبه شعار عامه پسند و مردم فر میکه بگذر نیا از

قرار  کایسوپر رِ، امر ایثروتمند فوق العاده  صدیف کی دستاندر  کایثروت امر صدیو سه ف یکه س ستین یشک نیدر. کند یمخدوش م

متفاوت از  یگردند بلکه به نسبت ها یدستان نمیفوراً شامل اردوگاه ته یمتباق صدیف ١١که  ستین رهم دشوا تیواقع نیاما درک ا دارد،

 کی دنیرا به اتهام دزد یزن کا،یامر یکویمکس وین التیمضحک در ا یا محکمه چندی قبل. برند یثروت موجود در جامعه سود م

  .نو زندانبا یو قاض سیدستان است نه پولیته ۀزن از جمل نی، تنها ادکرکدو به ارزش دو دالر محاکمه 

داشته باشد و بدون اشاره به  یفرا طبقات یشان رنگ و بو اتیورزند تا ادب یتالش م «تیاشغال والستر»راستا معترضان  نیهم در

زحمتکشان و  یکنند که در آن به جا یاستفاده م اکیامر ۀحاکم بر جامع اتیعمدتاً از ادب یاقشار و طبقات اجتماع انیم یتخاصم طبقات

 یثرورت اندوز یهم باشد که برا یاردریمل شامل حال تواند یم یسختکوش نیا. شود یم دیسختکوش تمج انییکایمحرومان از امر

 دیبا حتاجیحداقل ما ۀیته یاست که برا یاما زحمتکش کس. عراق ایحمله به افغانستان  ۀدفاع در آستان ریهم وز ایشب از روز نشناسد 

دو  نیشود، ا یم میجامعه به دو اردوگاه حاکم و محکوم تقس ینجاست که وقتیاز هم. و توان خود را به ثروتمندان بفروشد رویحداکثر ن

 .هیاردوگاه با هم متخاصم اند نه همسا

را پشت سر  یسه بحران بزرگ اقتصادجهان است و حداقل  ینظام یرویاقتصاد و ن نیطرف بزرگ تر نیبه ا ٨١١۱از سال  کایامر

روز را هم بدون  کی خشیکشور در طول تار نیا. در سراسر جهان افزوده است شیخو ینظام یها گاهیبر تعداد پا وستهیگذاشته، و پ

 (…,…,…,…,15) دالر ونیلیبه پانزده تر مارشیکشور با اجتماع ب نیا یخارج قروض ۀمجموع. جنگ پشت سر نگذاشته است

 فیدر ضع دیبا یو اقتصاد ینظام میقدرت عظ نیچن ریزنج ستم،یبزرگ قرن ب یهمه با آموختن از تجارب انقالب ها نیبا ا. درس یم

است نه  یجنوب یکایو امر ایبیل ،یسومال من،یعراق، پاکستان،  ،در افغانستان فیضع یحلقه ها نیاز هم بگسلد که ا شیحلقه ها نیتر

 .تیدر والستر

یسن های بورژوازی پایان تاریخ و جاودانی استثمار سرمایه داری را تیوریزه می کنند و پرولتاریای جهانی را به زانو که تیور با این

طبقاتی  یو با خدعه و تزویر به پدیده های اجتماعی و سیاسی مهر ماورا این نظام تشویق می کنند« یفنا ناپذیر» و زدن در برابر ابدیت

راه رهایی ناپذیر در  ازمان انقالبی که در پنج قارۀ دنیا مصروف کار و پیکار انقالبی اند، با باور خلل، اما صدها حزب و سزنند می

 .مطمئن اند که بشریت راهی جز رسیدن به کمونیزم ندارد و کار و پیکار می کنند طبقاتی، رهایی از استعمار و استثمار

 

 

 



 

 

 بین المللی جنبش کمونیستی
 

مللی را که بنیان گذاران کبیری چون مارکس و انگلس در دوران رقابت آزاد سرمایه داری پایه گذاری جنبش کمونیستی بین ال

با سه منبع اقتصاد سیاسی، فلسفۀ علمی و سوسیالیزم علمی حقانیت آن را در پراتیک پرولتری جهت عمومی ساختن مالکیت بر  ،کردند

کمون پاریس با تمام اشتباهات رهبران آن، انقالب کبیر اکتوبر و انقالب . رساندند نظام سرمایه داری به اثبات پذیریابزار تولید و فنا

توده ای خلق چین نظام سرمایه داری را در آخرین مرحلۀ آن به رعشه انداختند و ابنای بشریت به این باور رسیدند که جز رفتن به 

 .سوسیالیزم و باالخره دستیابی به کمونیزم راهی ندارند

بی تضاد در فورماسیون های سه گانۀ طبقاتی، تضادعمده، جاگزینی تضاد جدید به جای تضاد قبلی و جهت عمدۀ تضاد اما ارزیا

جانشین تضاد دوران نفی را به وضاحت نشان می دهد که گذار از سرمایه داری به سوسیالیزم  تضاد جدیدی ( جوهر دیالکتیک منحیث)

به این خاطر . هت غیرعمده به عمده مبدل می گرددخورده، جهت عمده به غیر عمده و جفقط جهت تضاد تغییر  نمی سازد، بلکهشده 

بورژوازی برای برگشت  ۀدشمنان شکست خورده و زخم دید های تیکمونیست ها و نارسایی های ایدیولوژیک آنان و فعال اتاشتباه

های  که در دوره چیزی ،به سرمایه داری عقبگرد نماید به این صورت سوسیالیزم شان ثمرخیز گردد و به دوران گذشته می تواند برای

، زیرا در این فرماسیون ها تضادهای جدید جانشین بردگی، فیودالی و سرمایه داری با جانشینی تضادهای جدید ناممکن می باشد

یکتاتوری از بورژوازی به تضادهای دوران نفی شده می گردد، اما در سوسیالیزم تضاد جدید جای تضاد نفی شده را نمی گیرد، فقط د

پرولتاریا انتقال می یابد، از همین رو بورژوازی برای احیای مجدد تالش می کند و پرولتاریا برای استحکام جامعۀ سوسیالیستی و گذار 

 .آن به کمونیزم بی وقفه در مبارزه و تالش می باشد

های نادرست و انحرافات سیاسی و ایدیولوژیک، تقویت  کمونیست ها با تیوری و پراتیک انقالبی، مبارزه علیه مشی و سیاست

های انقالبی رهبری و با مبارزۀ پیگیر علیه تالش های بورژوازی برای احیای مجدد، پیروزی متداوم سوسیالیزم را تضمین کرده  شیوه

یرا چنانچه تذکر رفت مبارزۀ انتاگونیستی ز. توانند؛ پرولتاریا با مبارزۀ قاطع طبقاتی می تواند از عقبگرد سوسیالیزم جلوگیری نماید می

در سوسیالیزم میان بورژوازی و پرولتاریا ادامه داشته و این که پرولتاریا چگونه دیکتاتوری اش را اعمال، مستحکم و متداوم بسازد و 

ش های بورژوازی برای احیای باالخره به کمونیزم گذار کند، منوط به مبارزۀ قاطع علیه ایدیولوژی، فرهنگ، هنر و سنن پوسیده و تال

از این رو دولت سوسیالیستی باید به مصاف بورژوازی در هر بخش ممکن برود و از احیای مجدد این طبقه با تمام توان . دوباره می باشد

 .  جلوگیری نماید؛ این مبارزه تا گذار به کمونیزم ادامه دارد و طوالنی خواهد بود

قاطع و بی وقفه ادامه نیابد و بر دولت سوسیالیستی و حزب پرولتری آن افکار انحرافی حاکم در صورتی که این مبارزه به شکل 

گردد و بورژوازی موفق به گسترش فساد در ارکان های گوناگون آن شود، تضادهای موجود در زیربنای اقتصادی و در روبنا حل 

داخله و تخریب کشورهای امپریالیستی جلوگیری نشود و از در نگردد، به رفع شرایط مادی شکست انقالب اقدام نشود و از توطئه، م

سازش غیر انقالبی با آن ها معامله صورت بگیرد، چنانچه تجربۀ شوروی و چین نشان داد، رویزیونیزم بر آن حاکم می گردد، 

و به پای بورژوازی قربانی رویزیونیزمی که در خدمت احیای بورژوازی قرار داشته، امحای دولت و حزب انقالبی را تسریع نموده 

 .  کند می



که  ی راعقبگردهایفلسفۀ انقالبی  با در نظرداشت موجودیت تضاد انتاگونیستی در جامعۀ سوسیالیستی میان پرولتاریا و بورژوازی،

رهبران جنبش  اینکه در این دوره. آن را تشریح دیالکتیکی می نمایددانسته طبیعی  امردر سوسیالیزم شوروی و چین به وجود آمد، 

از آنها جلوگیری می شد، مطمئناً ما  کمونیستی در این دو کشور چه اشتباهات و انحرافاتی مرتکب شدند، بسیار روشن است که اگر

مارکسیزم از لحاظ تیوریک تا حال اشتباه و  عام در سه منبع و سه جزء. به این دردناکی آن نمی بودیم« شکست سوسیالیزم»شاهد 

و اگر اشتباهاتی از لحاظ تیوریک موجود بوده، رهبران کبیر پرولتاریا با در  به اثبات نرسیده، اعث شکست سوسیالیزم شودکه ب انحرافی

 .نظرداشت اوضاع مشخص آن را تصحیح و تکامل بخشیده اند

زم ـ لنینیزم ـ مائویزم، نه فقط مارکسی»مارکسیزم همگام با علم تکامل می یابد، از این رو ما با این برداشت مذهبی و دگماتیک که 

مارکسیزم علم است و در حال »مخالفیم، و در عین زمان ارائه تیوری های رویزیونیستی را زیر پوشش این که  « چیزی بیش، نه کم

 را که چیزی تازه برای غنامندی چارچوب تیوریک مارکسیزم نداشته« سنتز نوین»به شدت ضد انقالبی دانسته، هر نوع « تکامل است

 .دانیم باشد، نوعی از رویزیونیزم می

ـ لنینیزم ـ اندیشه مائوتسه دون به حیث تیوری انقالب های رهایی بخش، ایجاد جامعۀ سوسیالیستی و گذار آن به  اعتبار مارکسیزم 

ای عام هایی که در کشورهای سوسیالیستی صورت گرفته به مضمون و محتو«عقبگرد»کمونیزم کماکان بر جای خود باقی است و 

 .مارکسیزم ربطی ندارد و منوط به اشتباهات و نارسایی ها و انحرافات مجریان آن بوده است

لنینیزم ـ اندیشه مائوتسه دون، اتخاذ مشی،  کمونیست ها با جمعبندی از اشتباهات مجریان سوسیالیزم و با تلفیق خالقانۀ مارکسیزم ـ

با چنین جمعبندی می توان بیش از پیش در راه تطبیق . وزی سوسیالیزم را تضمین کنندسیاست و شیوه های انقالبی رهبری می توانند پیر

 . تیوری انقالبی مارکسیستی استوارانه گام نهاد و در اوضاع کنونی نقش چشمگیر در سمت و سوی انقالب های رهایی بخش ایفاء کرد

 های رای اعتراضات، قیام ها و انقالبمینه را بیش از پیش بدر امریکا، ز به ویژهبحران اخیر اقتصادی در کشورهای امپریالیستی 

امپریالیست های جهان برای غارت و بهره کشی کشورهای دیگر وارد فاز جدیدی  .بخش ملی و سوسیالیستی فراهم ساخته است رهایی

ش را در اشغال افغانستان، عراق و دموکراسی بورژوایی بیش از پیش ماهیت و مضمون جنایتکارانه ا .از تضادهای امپریالیستی می شوند

به درستی نشان داده؛ تضاد میان کار و سرمایه در کشورهای غربی شدت بیشتری یافته است؛ استثمار، تشدید رقابت های تسلیحاتی،  لیبیا

ا و امپریالیست ها فشار روزافزون بر کارگران و زحمتکشان، اعتراضات توده ای، استعمار کشورهای زیر سلطه و تضاد عمده میان خلق ه

 .وضعیتی را فراهم ساخته است که احزاب کمونیست باید از آن برای تشدید مبارزات دموکراتیک و سوسیالیستی سود ببرند

در چنین اوضاعی، کمونیست ها باید در کشورهای زیر استعمار جنگ های غارتگرانۀ امپریالیستی را به جنگ های ملی ـ 

آن برای رفتن به سوی سوسالیزم کار بگیرند؛ در کشورهای سرمایه داری که توده ها به خاطر هزینه های  دموکراتیک مبدل نموده، و از

باالی جنگ غارتگرانه تحت فشارهای گوناگون از قبیل مالیۀ بیشتر، کاهش تأمینات اجتماعی، افزایش بهای کاالها و خدمات، بیکاری، 

د، باید از تعمیق تضادهای کار و سرمایه به سود نظام سوسیالیستی سود بجویند و قرار دارن... افزایش ساعت کاری، کاهش مزدها و

حرکت های کارگری و جنبش های توده ای را سمت و سو دهند تا عرصه بر چپاولگری امپریالیست ها در درون کشورهای شان نیز 

 .  تنگتر شود

مستقیم و غیر  رانۀ سرمایه داری را می سازد، در حال کشتارکه ماهیت نظام غارتگ امپریالیست ها برای مدیریت بحران اقتصادی

، مستقیم خلق های افغانستان، عراق، لیبیا، پاکستان و سوریه می باشند و ستراتیژی های جدیدی در اقیانوس آرام، خاور میانه، آسیای میانه

تمام این ها نهایتاً جنگ افروزی بیشتر میان . ندافریقا و امریکای التین را غرض قلدری و اربابی بیشتر بر جهان روی دست گرفته ا

 .ها برای رقابت تقسیم مجدد جهان بوده و خلق های بی شماری را در شعله هایش خواهند سوخت امپریالیست



همین . جهان امروزی به طرز بی سابقه ای به طرف فقر، کشتار، بی ثباتی، تباهی محیط زیست، بیماری و جنگ افروزی می رود

 12درصد مردم جهان بین  11درصد ثروت جهان را در اختیار دارند، در حالی که  12تا  11درصد مردم جهان تنها  31بیش از اکنون 

درصد ثروت جهان را غصب کرده اند؛ تفاوت طبقاتی میان کار و سرمایه روز تا روز عمق می یابد، و تا این فاصله موجود باشد،  31تا 

همین اکنون این مبارزه به نحوی از انحاء در جنبش های اعتراضی علیه دیکتاتورهای . شدنی استآتش مبارزۀ طبقاتی خاموش نا

شهر بزرگ جهان، اعتراضات مردمی در اسپانیا، ایتالیا، لندن،  511فاشیست در کشورهای غربی و افریقایی، علیه مراکز سرمایه در 

ای انقالبی در هند، فلیپین و قسماً پیرو، و در مبارزات کمونیستی در سراسر در اعتصابات، در مبارزات مسلحانۀ کمونیست ه... فرانسه و

 .  جهان ادامه دارد

چنانچه گفتیم تا جامعه طبقاتی است، نبرد طبقاتی ادامه دارد و تا نبرد طبقاتی ادامه دارد، پرولتاریا برای پیروزی در این نبرد راهی 

ستین مرحلۀ جامعۀ کمونیستی است که پرولتاریا، دشمنان خلق را از دیکتاتوری محروم سوسیالیزم نخ. جز رسیدن به سوسیالیزم ندارد

در این مرحله دموکراسی کارگری، شاخص اصلی این نظام است و دیکتاتوری . ساخته و دیکتاتوری پرولتری خود را اعالم می نماید

 . لتاریا تثبیت می گرددعلیه طبقات سرنگون شده که در تالش احیای دوباره هستند، به وسیلۀ پرو

از این رو صحبت از شکست سوسیالیزم، هیاهوی ایدیولوگ های بورژوازی است که پایان تاریخ را اعالم کرده اند، در غیر آن 

شود، اکثریت  در اوضاعی که جهان به دست انحصارگران غارت و چپاول می گردد و گرسنگی به معضل جدی دنیای ما مبدل می

مکند، از لحاظ  ین چور و چپاول می شوند و اقلیت چون انگل ها شیرۀ جان انسان های پرولتر و زحمتکش را میباشندگان کرۀ زم

 . علمی پیروزی و حقانیت سوسیالیزم در برابر کپیتالیزم بیش از پیش تثبیت می شود

تاریخ . بر شکست سوسیالیزم باشدنمی تواند دال ( احزاب و سازمان ها)اشتباهات، انحرافات و عقبگردهای مجریان سوسیالیزم 

سوسیالیزم نشان داده است که رویزیونیست ها بارها تالش کرده اند قوغ آتشین سوسیالیزم را زیر تیوری های خاکستری که پوسیدگی 

انقالبی پرولتاریا نظام سرمایه داری از پس آن دیده می شود، پنهان نمایند، اما هر بار قوغ آتشین سوسیالیزم به وسیلۀ رهبران ورزیده و 

چون شعله سر برآورده و فانوس نبرد علیه بورژوازی در پیشاپیش ارتش سرخ کمونیستی بر برج و باروی رویزیونیزم، اپورتونیزم و 

 . کپیتالیزم یورش برده است

م در این ضعف ها و اشتباهات مجریان سوسالیزم در شوروی و چین سوسیالیستی، یکی از فکتورها برای عقبگرد سوسیالیز

البته این اشتباهات و ضعف ها نمی توانند نقش سازنده و معمارساز رفیق ستالین برای سوسیالیزم در  شوروی و . کشورها به شمار می رود

نقش رهبری کنندۀ رفیق مائوتسه دون برای انقالب سوسیالیستی چین و دفاع قاطع و پیگیر از سوسیالیزم در مقابل رویزیونیزم خروشچفی 

 . کم اهمیت سازدرا 

چنان به رقابت نظامی با سرمایه داری پرداخت که بخش اعظم منابع برای حفظ سوسیالیزم اتحاد شوروی بعد از جنگ دوم جهانی 

سرمایه داری به  .گرفته می شداز آنان که از انقالب حمایت می کردند،  یعایداتی آن را می بلعید و به این صورت باید نان توده های

شت نظامی گری خود که هدف تراکم بیشتر سرمایه را دنبال می کند، به رقابت تسلیحاتی دامن می زد و کشور شوراها جهت خاطر سر

 . مقابله با تهدید از این رهگذر باید جبراً وارد این مسابقۀ تسلیحاتی می شد، چیزی که اساساً خالف اصول سوسیالیستی است

شرایط عینی و ذهنی گرفتن قدرت و اجرای دیکتاتوری پرولتاریا توسط شماری از بدون این که  دولت سوسیالیستی شوروی،

احزاب این ستقیماً آماده باشد، م... احزاب خرد و کوچک در کشورهایی مثل آلمان شرق، پولند، چکسلواکیا، هنگری، رومانیا و

به شدت آسیب دیده بودند، باید با  جهانی ماین کشورها که در جریان جنگ دو. رساندارتش سرخ به قدرت  کشورها را با حمایت

داشت تا  نیازسالها به ویرانه ای مبدل شده بود و کمک های اتحاد شوروی به شکوفایی اقتصادی می رسیدند، شوروی ایکه خود 



یی نرسید و به شکوفا لذابه این خاطر سوسیالیزم به صورت میکانیکی وارد این کشورها شد . التیام بخشد را میهنی های جنگ زخم

آیا حاکمیت اینگونه سوسیالیزم در . دلیل نبود که اقتصاد تمام این کشورها به اندازۀ نیم کشور کوچک امپریالیستی هالند نمی شد بی

دارد؟ آیا فرار از برلین شرقی به برلین غربی با دادن خون چیز  توانست توده های این کشورها را راضی و خوشنود نگه اروپای شرقی می

که در  آلبانیجز ) یعی نبود؟ وقتی شوروی به ریویزیونیزم و بعد به سوسیال امپریالیزم تمام عیار مبدل شد، هیچ کشور اروپای شرقیطب

ف را چو با سکوت مرگباری تزهای ضد کمونیستی خروش ندکوچکترین اعتراضی نکرد( ی جنگیدجریان جنگ ضد فاشیزم مستقالنه م

 .پذیرفتند

روابطی که میان کشورهای سوسیالیستی  ولیکرد که هر ناسیونالیستی باید انترناسیونالیست باشد،  مدرستی اعال که مائو به با این

که استوار بر مقولۀ جاودان  شوروی و چین با احزاب کمونیستی در حال مبارزه با رژیم های ارتجاعی شان وجود داشت، جدا از این

و همین  ا نوعی تبعیت از این کشورها در میان این احزاب به مرور زمان القاء شده بودبود، ام« تحلیل مشخص از اوضاع مشخص»لنین 

این ها همه به روشنی . رفتند آنهای ضد مارکسیستی وقتی شوروی به ریویزیونیزم گرایید، اکثر این احزاب انقالبی به دنبال تزبود که 

باخته بودند و « روابط انترناسیونالیستی»را زیر نام  ۀ شانفکر مستقالنت، هسال یندر جریان کمک های چند نشان می دهد که این احزاب

 . بود گشتهاش تهی  مبارزۀ ایدیولوژیک تا حدی از مضمون انقالبی

و تسلط سرمایه داری کمک های خود را با  ءشیاوپنگی برای احیا که ریویزیونیست های دن به مجردیهمین گونه در چین 

مونیست تایلند، حزب کمونیست اندونیزیا و چند حزب انقالبی در هند قطع کردند، بعضی از این احزاب نیرومندی چون حزب ک

رناسیونالیستی از تاین درست است که هر حزب کمونیست باید بر اساس اصول ان. احزاب قادر به ادامۀ مبارزه نشدند و از میان رفتند

 برادر»د، هیچ یک بر دیگری حق یکسان باشباید ا این احزاب و سازمان ه روابط میان تمام احزاب برادر بر اقتدار کمک بگیرد، اما

رهبری . زیرا شرایط انقالب در کشورهای متفاوت از نظر موقعیت تاریخی فرق می کند ،نداشته باشد« تحمیل فکر و نظر»و « بزرگ

نسه که به مرحلۀ نهایی سرمایه داری رسیده، مستعمراتی مثل افغانستان با رهبری انقالب در فرا فیودالی ـ انقالب در کشور نیمه

 بنابرین .خود را بهتر می شناسند کشوربافت های طبقاتی و اجتماعی  یک از کشورها خاطر انقالبیون هر به این ؛های عمیقی دارد تفاوت

مسایل عام  در اما واقع گردد،ثر ؤکشور دیگر نمی تواند موضعیت مشخص هدایت های مشخص کمونیست های یک کشور برای 

  .کشورها همکاری و مساعدت احزاب کمونیست از ویژگی های برخورد انترناسیونالیستی است

هم در شوروی و هم در . مناسبات بین دیکتاتوری و دموکراسی پرولتری آن طوری که الزم بود درین کشورها در نظر گرفته نشد

فاع از سوسیالیزم و دستاوردهای آن متحد شوند، تمرکز بیش از حد چین، به جای اینکه کارگران در سطوح مختلف حزبی به خاطر د

بست و این امر منجر به سردی در وحدت فکری و « شکفتن صدها مکتب»قدرت در دست احزاب کمونیست راه را بر نظرات مخالف و 

وشچفی و حزب کمونیست چین به با تغییر ماهوی حزب بلشویک به رویزیونیزم خر. همبستگی با رهبری کمونیستی در این کشورها شد

رویزیونیزم دن شیاوپنگی، دیدیم که نه تنها در خارج از این دو کشور دنباله روی دردناک احزاب کمونیست ادامه یافت، بلکه در درون 

ی و چینی این کشورها ملیون ها تن از کادرها، اعضاء و توده های مردم بدون کدام عکس العمل شدید در برابر رویزیونیست های روس

 .به دنباله روی پرداختند

که تا می مردند نه جاگزینی و نه  دست زدندرهبران احزاب کمونیستی بر قدرت و یا خارج از قدرت چنان به انحصار رهبری 

زات که این رهبران در جریان مبار حزب و دولت می ماندند، در حالی مچنان رئیس، صدر و رهبره این رهبران،. در کار بود یاستعفای

رهبران دیگری که در . بودندتر از دیگران به تحلیل رفته ی از انرژی را از دست داده و زودانقالبی تا زمان به قدرت رسیدن، بخش مهم

  .کمیته مرکزی حزب جا داشتند، در جایگاه ابدی شان می ماندند و می ماندند و بعد از هر کنگره تکرار می شدند



رهبری  و با هم نظری و حمایت رهبران ورزیده و رو به تحلیل هر دو حزب، رفیق یا رفقایی را جهتنه رفیق ستالین و نه رفیق مائ

رام بخشی از رهبری حزب و دولت آگرفتند و اگر در زندگی شان همچو کاری عمالً آغاز می شد و آرام بعدی در حیات شان مد نظر 

این کشتی ادامه نسل جدید کمونیست ها با رهبری جدید به ناخدایی  تا بعد از مرگ شان ،ویض می گشتعبه رفقای با انرژی جدید ت

بعد از مرگ ستالین و مائو کسی و یا کسانی که . ن شیاوپنگی کمتر محتمل به نظر می رسیدفی و دچخروش رویزیونیزماحیای  دادند، می

 . تثبیت بوده باشند، در هر دو حزب دیده نمی شد

الین و رفیق مائوتسه دون در دفاع از مارکسیزم ـ لنینیزم و تالش های بی دریغ شان برای با وجود تمام خدمات بزرگ رفیق ست

حزب پرولتری . اعمار سوسیالیزم و کار بزرگ تیوریک این دو برای غنامندی علم مارکسیزم، نمی توان در این زمینه بر آنان انتقاد نکرد

پیشاهنگ عمل کرده، رهبران و کادرهای فراوانی که بتوانند پیهم و همانطوری که پیشاهنگ است، باید در تمام بخش ها منحیث 

انقطاع پیشاهنگی حزب را مسجل سازند، پرورش و تربیه نماید، چیزی که با حاکمیت خروشچف و دن شیاوپنگ در شوروی و  بی

 .چین دیده نشد

شماری . پلورالیزم ارتجاعی بورژوایی نشأت کندانتقاد بر انحصار رهبری تا پایان زندگی، انتقاد کوچکی نیست که از ذوقزدگی و 

به شمول باب آواکیان که خود سه دهه است در رأس حزب کمونیست انقالبی امریکا قرار دارد، این خواست را ارتجاعی و بورژوایی 

وم انقالب به وسیلۀ دانند، در حالی که این خواست دقیقاً از اصل سانترالیزم دموکراتیک آب می خورد و از اصل کمونیستی تدا می

 .رهبران ورزیده نشأت می کند

با آن که رویزیونیست های خروشچفی و دن شیائوپنگی مارکسیزم را ضربه زدند و باعث عقبگرد سوسیالیزم شدند و باالخره دو 

نبش کمونیستی حزب مقتدر کمونیستی را به پای بورژوازی به زانو درآوردند، با وجودی که ضربات سهمگین رویزیونیست ها در ج

جهانی تشتت و پراکندگی تیوریک را دامن زده و دگماتیست ها، رفورمیست ها، ترتسکیست ها، رویزیوینست ها، اپورتونیست ها، 

همه مصروف لطمه به این جنبش می باشند؛ مارکسیزم ـ لنینیزم ـ اندیشه مائوتسه دون چه از لحاظ فلسفۀ مارکسیستی، ... ها و انارشیست

ظ سیاست انقالبی و چه هم از لحاظ اقتصاد سوسیالیستی به حیث ایدیولوژی رهایی بخش پرولتاریا و توده های تهیدست، چه از لحا

 . همچنان از اعتبار علمی برخوردار است

عمدتاً حول سه نهاد ( صرف نظر از این که تا چه اندازه درست می اندیشند)در حال حاضر احزاب و سازمان های کمونیستی 

و ( ایکور)، هماهنگی بین المللی احزاب و سازمان های انقالبی (جاا)جنبش انقالبی انترناسیونالیستی )گرد آمده اند که هر سه  دورهم

ما در این . رسیدن به انترناسیونالیزم را از وظایف اصلی شان می دانند( کنفرانس بین المللی احزاب و سازمان های مارکسیست ـ لنینیست

 .سه نهاد بین المللی را مورد بررسی قرار می دهیمجا مختصراً این 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (جاا)جنبش انقالبی انترناسیونالیستی 

 

( م. ل. م)بر اساس وب سایت های حزب کمونیست ایران . پایه گذاری شده است 1315جنبش انقالبی انترناسیونالیستی در سال  

حزب پرولتری پوربا بنگال : داشته اندن های ذیل عضویت آن را افغانستان، احزاب و سازما( مائویست)کمونیست « حزب»و 

، حزب کمونیست (م. ل. م)، حزب کمونیست افغانستان، حزب کمونیست انقالبی امریکا، حزب کمونیست ایران (بنگالدیش)

حزب کمونیست ، (ایتالیا)، حزب کمونیست مائویست (مائویست)، حزب کمونیست پیرو، حزب کمونیست سیالن (ل. م)بنگالدیش 

ناکزالباری، گروه کمونیستی ( ل. م)، حزب کمونیست هند (مائویست)، حزب کمونیست نیپال (ترکیه و کردستان شمالی)مائویست 

 (.هند)انقالبی کلمبیا، سازمان کمونیستی مارکسیست ـ لنینیستی تونس، مرکز کمونیستی مائویستی 

حزب . از اعضای مهم و برجستۀ این جنبش می باشند( م. ل. م)ن حزب کمونیست انقالبی امریکا و حزب کمونیست ایرا

ربط می داد و با این بحث لین پیائویستی « عصر زوال امپریالیزم»را به تیوری « مائویزم» 1315کمونیست انقالبی امریکا که پیش از سال 

است، با صراحت اعالم کرده بود که کاربرد « لتریعصر امپریالیزم و انقالبات پرو»نه بلکه « عصر زوال امپریالیزم»درست که عصر ما 

اندیشه مائوتسه دون خدمات »بهتر از « مائویزم»اعالم نمود که  1311به جای اندیشۀ مائوتسه دون نادرست است؛ اما در سال « مائویزم»

 «.ا درست تر و واضح تر نشان می دهدمائوتسه دون به علم و ایدیولوژی انقالبی پرولتری را بیان می نماید و سومین مرحلۀ تکاملی آن ر

هفده سال از  درگذشت  در کنار مارکسیزم ـ لنینیزم از اندیشۀ مائوتسه دون کار می گرفت، پس از 1339که تا قبل از سال « جاا» 

  .کار گرفت« مائویزم»اصطالح از  و پی برد و از اندیشۀ مائوتسه دون صرف نظر کرد ویبه خدمات  رفیق مائوتسه دون، 

 1363این حزب در سال . به جای اندیشه مائوتسه دون از طرف حزب کمونیست پیرو روی دست گرفته شد« مائویزم»استفاده از 

 1311، اما در سال همه را به کاربرد آن فرا می خواندمعتقد به مارکسیزم ـ لنینیزم ـ اندیشه مائوتسه دون بود، از آن دفاع می کرد و 

اندیشۀ »را بلند کرد و یک سال بعدتر مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائویزم را پذیرفت و آهسته آهسته راه را برای « !به سوی مائویزم»شعار 

 .باز کرد« گونزالو

ـ  و علل ایدئولوژیک« جاا»نگاه اولیه ای در مورد وضعیت فروپاشیده کنونی »افغانستان در سند ( مائویست)کمونیست « حزب» 

 :نویسدمی « سیاسی و تشکیالتی آن

علیرغم عدم حضور مستقیم حزب کمونیست پیرو در کمیته جنبش انقالبی انترناسیونالیستی، نقش پیشروانه این حزب در ... »

از جانب دیگر جریان پیشروانه جنگ خلق در پیرو آن . پذیرش مائویزم توسط کل جنبش انقالبی انترناسیونالیستی، مسلم و روشن است

ی انترناسیونالیستی را در سطح بین المللی حیثیث و وزنه پراتیکی می بخشید و این جنبش را به مثابه یک چیزی بود که جنبش انقالب

در واقع پس از دستگیری گونزالو جنگ خلق در پیرو فروکش کرد و توام با آن  ...»، «.جنبش جدی در سطح بین المللی مطرح می نمود

اما تا زمان برگزاری جلسه گسترده کمیته . بی انترناسیونالیستی نیز تخفیف یافتنقش تاثیرگذار حزب کمونیست پیرو بر جنبش انقال

هنوز حزب کمونیست پیرو از تاثیرگذاری های وسیع بر جنبش انقالبی انترناسیونالیستی برخوردار بود، به نحوی  5111جنبش در سال 

 «.زب تدوین گردیدکه قطعنامه آن جلسه تا حد زیادی در انطباق با مواضع نمایندگان آن ح

« ا.م.ک.ح»به جای اندیشه مائوتسه دون که به گفتۀ « مائویزم»با تعمق بیشتر در سطور باال، نتیجه می گیریم که کاربرد اصطالح 

صرفاً بخاطر بیان بهتر خدمات مائوتسه دون مبنی بر متکامل ساختن علم و ایدئولوژی انقالبی پرولتری به مرحله سوم نیست، بلکه ...»

 بر حزب کمونیست پیرو به علت اثر گذاری فراوان ، «دارای کیفیت بهتر و عالی تر می باشد« اندیشه مائوتسه دون»ائویزم نسبت به م



حزب کمونیست پیرو که خود زمانی شعار دفاع و کاربرد اندیشه مائوتسه دون را باال کرده بود و بعد . راه یافته است ، در این نهاد«جاا»

« ا.م.ک.ح»را عالوه کرد، به گفتۀ « اندیشه گونزالو»را به کار بست و بعد به آن « عمدتاً مائویزم»پذیرفت و بعد از آن را « مائویزم»

این . «توسط حزب مذکور پذیرفته شد( عمدتاً اندیشه گونزالو)ـ مائویزم ـ اندیشه گونزالو  مارکسیزم ـ لنینیزم»سرانجام فرمولبندی »

راتیک، بلکه از اثرگذاری نه از یک پ« جاا»به جای اندیشه مائوتسه دون در « مائویزم»هد که استفاده از وضعیت به خوبی نشان می د

گفتن نشان می دهد که « مائویزم»این همه . را می پذیرفته است« عمدتاً اندیشه گونزالو»و « اندیشه گونزالو»ت کرده که نشأ حزب ای

نیز جابجا  «گوانزالیزم»در کنار آن و شاید هم به زودی  باز کرده «سنتز نوین»و « راه»، «هاندیش»کاربران عمدۀ آن چگونه راه را برای 

اکنون ما به جای مارکسیزم ـ لنینیزم ـ اندیشۀ مائوتسه دون، با قطاری از مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائویزم ـ عمدتاً مائویزم ـ اندیشۀ .شود

دا و سنتز نوین باب آواکیان روبرو هستیم که کاربران آن در هر ایستگاهی که خواسته باشند، گونزالو ـ عمدتاً اندیشۀ گونزالو ـ راه پراچن

 .نند و حرکت کنند، بدون اینکه نیاز این توقف و حرکت را نشان داده بتوانندمی توانند توقف ک

 أکید می کنیم که اندیشۀت ما... زم استیلنین ـ در حقیقت بحث بر سر دفاع از مارکسیزم» :در برنامه اش می گوید« جاا»

ـ لنینیزم ـ اندیشه مائوتسه دون و پایه کار قرار دادن  بدون دفاع از مارکسیزم. ـ لنینیزم است مارکسیزم دون مرحله نوین از تکامل مائوتسه

، «ـ لنینیزم است ارکسیزماندیشه مائوتسه دون مرحله نوین از تکامل م»وقتی « .آن، غلبه بر رویزیونیزم و ارتجاع بطور عموم ناممکن است

 چیست؟« مائویزم»پس نیاز به استفاده از اصطالح 

حزب کمونیست چین تحت هدایت مارکسیزم ـ لنینیزم و ایده »تأکید کرد که  1352یست چین در سال کنگرۀ هفتم حزب کمون

و نهمین جلسۀ حزب کمونیست چین در  حذف شد« ایده های مائوتسه دون»و بعد در کنگرۀ هشتم حزبی « .های مائوتسه دون قرار دارد

ـ اندیشۀ  ـ لنینیزم حزب کمونیست چین تحت هدایت مارکسیزم»انقالب فرهنگی اعالم کرد که پس از جمعبندی از  1373

 د کهدارا به دور افکند، این روند به خوبی نشان « عصر زوال امپریالیزم»و زمانی که کنگرۀ دهم حزبی تیوری « .دون قرار دارد مائوتسه

که حزب کمونیست چین تحت رهبری رفیق مائوتسه دون، اندیشۀ مائوتسه دون را نه مارکسیزم عصر امپریالیزم می دانست و نه هم 

مارکسیزم عصر زوال امپریالیزم، بلکه آن را ایده ها و اندیشه های مائوتسه دون و تلفیق مارکسیزم در شرایط خاص چین می دانست که 

 . برای رسیدن به جامعۀ سوسیالیستی و تداوم انقالب سوسیالیستی، نبرد پرولتاریا را به پیش می برددر عصر امپریالیزم 

قابل یادآوری است که در مورد به کاربرد اندیشۀ مائو و مائویزم در دومین کنگرۀ سازمان انقالبی افغانستان بحث هایی از جانب )

نمایند و سطح تیوریک خود را باال  همه جانبه تمام رفقا درین باره مطالعه شرکت کنندگان صورت گرفت و قرار بر آن شد کهبعضی 

 .(در مورد این بحث ارائه گرددای  کننده ببرند تا دلیل قانع

مستقیماً محصول مبارزه جنبش انقالبی « »حزب»که تشکیل این ) افغانستان( مائویست)کمونیست « حزب» گفتۀبه « جاا»

« گرایشات هژمونیستی در عملکرد»دارد و بر آن « در وضعیت فرو پاشیده و جداً خطرناک قرار»، («گردد انترناسیونالیستی محسوب می

در چنین وضعیتی . بصورت غیر مشروط تحت هژمونی یک حزب مشخص قرار می گرفت« جاا»»: می نویسد« حزب»این . حاکم است

جمعی جنبش بلکه به طرف تبلیغ و ترویج غیر مستقیم و مستقیم کمیته تحت هژمونی آن حزب در واقع نه به طرف تطبیق فیصله های 

 «.حزب متذکره در سطح کل جنبش کشانده می شد« سنتزهای نوین»نظریات آن حزب و اخیراً 

است، در برنامه اش می « جاا»که منظورش هژمونی حزب کمونیست انقالبی امریکا بر افغانستان ( مائویست)کمونیست « حزب» 

کمونیست انقالبی امریکا، حزب انترناسیونالیست کبیری است که عالوه بر خدمات ارزنده تیوریک برای جنبش بین حزب »: نویسد

در پیشبرد مبارزات آن فعاالنه حضور  المللی کمونیستی، نقش شایسته و قاطعی در تشکیل جنبش انقالبی انترناسیونالیستی ایفا نموده و

 « .دارد



و دانستن « عملکرد هژمونیستی»چه نیازی داشته است که با وجود « حزب»این بپرسیم که « حزب»این نخواهد بود از در اینجا بد 

برخورد سهل انگارانه به اصول و احکام تشکیالتی در جنبش انقالبی انترناسیونالیستی باعث گردید که این جنبش در ... »این موضوع که 

، حزب کمونیست انقالبی امریکا «ین المللی به استحکام تشکیالتی الزمه دست یابدساله خود نتواند به مثابه یک جنبش ب 52طول حیات 

آیا   سطحی و غیر انقالبی نیست؟ ز انترناسیونالیزما« حزب» برداشت  بخواند؟ آیا« انترناسیونالیست کبیر»و آنهم « انترناسیونالیست»را 

، و با هژمونیزم غیر انقالبی عمل می کند انقالبی در داخل امریکا ندارددادن به حزبی که پراتیک مهم « انترناسیونالیست کبیر»عنوان 

یک نوع و فقط یک نوع انترناسیونالیزم واقعی وجود دارد و این یعنی فعالیت با تمام »: لنین می گوید عبارت پردازی کودکانه نیست؟

غی و معنوی و مادی از چنین مبارزه ای، و از این خط و ، و حمایت تبلیکشور خودقوا جهت تکامل جنبش انقالبی و مبارزه انقالبی در 

را می  و غیر فعال در کشور خود  ساله 52، آیا با درنظرداشت همین تعریف، حزبی با هژمونیزم «فقط این خط در هر کشور بدون استثناء

 خواند؟  « انترناسیونالیست کبیر»توان 

و با انتشار مانیفست جدید حزب کمونیست انقالبی ( مائویست)نیپال در حزب متحد کمونیست « راه پراچندا»پس از حاکمیت 

شماری از احزاب گرد آمده در  .قرار گرفته استدر تشتت و پراکندگی تیوریک و سیاسی بیش از پیش  «جاا» 5111امریکا در سپتمبر 

طلبی حزب کمونیست  را تسلیم... تالفی وشکیل دولت ائاین نهاد جهانی، تحویلدهی اسلحه، ترک مبارزۀ مسلحانه، قرار داد صلح، ت

این اتهام را ( مائویست)ولی کادرها و رهبران حزب متحد کمونیست نیپال  .را رویزیونیزم می گویند تلقی کرده و آن( مائویست)نیپال 

 .می خوانندشرایط خاص نیپال  شناخت دقیق این احزاب از رد می کنند و آن را عدم 

در ( مائویست)با رفیق بسنتا عضو بیروی سیاسی حزب کمونیست نیپال  5113قالبی افغانستان در نوامبر یکی از رفقای سازمان ان 

با وجودی که بسیاری از احزاب مارکسیست »: اظهار داشتدفتر این حزب در کتمندو مالقات کرد که ضمن توضیح روند انقالب نیپال 

اما آنان در ( که این حق شان است)می گویند که ما اندیشۀ خود را ترک نموده ایم در سراسر دنیا ما را متهم به تسلیم طلبی می کنند و 

ما برای رسیدن به هدف خود درین مرحله راه مسالمت آمیز را آزمایش می کنیم، اگر نتوانیم . مورد وضعیت نیپال معلومات کافی ندارند

م، دوباره به مبارزۀ مسلحانه رو خواهیم آورد، ما مبارزۀ مسلحانه را به اهداف خود که در حال حاضر تغییر دادن قانون اساسی است، برسی

حزب ما برای رسیدن به اهداف خود باید راه های . دانیم منتفی ندانسته و آن را یگانه راه رسیدن به انقالب دموکراتیک نوین می

مل مبارزۀ توده ای می شد، یعنی ما با تحلیل جدیدی را روی دست می گرفت که برخی اوقات شامل مبارزۀ مسلحانه و برخی اوقات شا

ما هنوز ارتش خود را داریم، اما بر اساس قرارداد صلح از سوی سازمان ملل نظارت می . مشخص از اوضاع مشخص به ائتالف تن دادیم

ارتش مردمی نیپال و )نب این به آن معنا نیست که دیگر ارتشی وجود ندارد، بلکه به این معناست که بر طبق قرارداد، هر دو جا. شود

اجازه ندارند که از پایگاه های خود برآیند و بر یکدیگر حمله کنند؛ باید در مدت شش ماه هر دو ارتش با هم یکی می ( ارتش دولتی

 شدند، اما اکنون سه سال از آن تصمیم می گذرد زیرا کشورهای امپریالیستی نمی خواهند که هر دو ارتش با هم یکی شوند چون می

حزب ما متعهد به قرارداد ... دانند که رهبری ارتش در دست ما خواهد بود، ارتش مردمی بر اساس قرارداد ارتش ملی شمرده می شود

ولی اگر طرف مقابل ما از . صلح است و تا زمانی که طرف مقابل از آن تخطی نکند، ما به خود اجازه نمی دهیم که از آن تخطی کنیم

ما در تالش از بین بردن . ، ما دوباره دست به تفنگ خواهیم برد و دوباره مبارزۀ مسلحانه را دنبال خواهیم کردقرارداد صلح تخطی کرد

ما برای رسیدن به این هدف، هر راه ممکن را امتحان و از آن کار خواهیم . دولت کنونی هستیم تا حزب ما قدرت را به دست گیرد

ـ لنینیزم پشت  ترک نکردن عقاید و آرمان های حزب است؛ اگر ما به مارکسیزم گرفت، ولی چیزی که برای حزب ما مهم است،

 «.ایم نماییم، در حقیقت به هدف و مردم خود خیانت کرده



باید »: رفیق بسنتا ضمن ارسال پیام تسلیت به مناسبت درگذشت رفیق پاغر نوشته بود 5111سپتمبر  2به تعقیب این اظهارات در 

پال در مرحلۀ جدی تقاطع دو خط فکری قرار گرفته است و رهبری حزب بدون تصمیم حزب کلیدهای گفت که انقالب در نی

 «.رهای موجودۀ اسلحه را در اردوگاه تسلیم کرده اند که این مسئله سبب تعمیق مبارزۀ دو خط در این حزب شده استنکانتی

حل تضادهای مختلف با اسالیب گوناگون، اصلی است »ون که سازمان انقالبی افغانستان با تأکید بر این تیوری فلسفی مائوتسه د

ولی دگماتیک ها این اصل را مراعات نمی کنند و در نمی یابند که شرایط . که مارکسیست ـ لنینیست ها باید دقیقاً از آن پیروی کنند

سالیب گوناگون حل شوند؛ به عکس در انقالب های گوناگون متفاوت است و در نتیجه درک نمی کنند که تضادهای مختلف باید با ا

کانیکی به کار می بندند که در نتیجه فقط می تواند به ناکامی یآنها فورمول قالبی خود را که الیتغیر می انگارند، در همه جا به طور م

: زب چنین ابراز داشتنظر خود را در پیامی به آن ح« انقالب و یا به زیان امری که آیندۀ تابناک و درخشانی در پیش دارد، منجر شود

ترین ایمیل تان همچنین اشاره ای به اختالف نظر در مورد نحوۀ تحویلدهی سالحکوت و انجام این کار بدون بحث درون  در تازه»

از گزارش های منابع خبری بیرون از نیپال هم معلوم می شودکه بترای در برابر هند کرنش نشان می دهد و به عوض . حزبی داشتید

های هند با حزب رویزیونیست این کشور رابطۀ نزدیک دارد، اما اکثریت حزب مخالف این روش او هستند و با مبارزۀ جدی  مائویست

 .ایدیولوژیک از سوی کادرهای حزب رو به رو است

ا می دانند، این درست است که رهبری حزب باید در برابر این اتهام دو تن از کادرهای حزب که باب آواکیان را مرتد یا مهرۀ سی

نظر خود را آشکارا بیان کند، بخصوص که مائویست های نیپال از سال های سال رابطۀ نزدیک و همکاری با حزب کمونیست انقالبی 

اما سؤالی که نزد ما مطرح است، اینست که مائویست های نیپال چرا موضع گیری در قبال باب آواکیان . امریکا و باب آواکیان داشته اند

ست های سراسر جهان از آموزه های سیاسی، یسامروز که مارک. دهای او می دانندتعهد دانسته و خود را ملزم به تعقیب رهنمو را مالک

این تیوریسن های بی نظیر بهره می برند عمدتاً به دلیل شرکت مستقیم  گلس، لنین، ستالین و مائوتسه دونفلسفی و اقتصادی مارکس، ان

مارکس و انگلس در پراتیک کمون پاریس شرکت جستند و با تحوالت ایرلند شمالی از . انقالبی است آنان در پراتیک جنبش های

نزدیک در تماس بودند؛ لنین پیشوای انقالب بزرگ اکتوبر و ستالین معمار سوسیالیزم و فرماندۀ جنگ کبیر میهنی ضد فاشیزم در کشور 

نوین در چین بود، اما نه آواکیان و نه حزب کمونیست انقالبی امریکا هیچ یک شوراها بودند؛ مائوتسه دون رهبر انقالب دموکراتیک 

تجربۀ مستقیم پراتیک جدی انقالبی را ندارند و در کشوری باید امر انقالب را به پیش ببرند که رفاه نسبی کارگرانش سبب گردیده 

با همه دشواری های موجود، ما ... در امریکا نباشیماست که شاهد اعتراضات کارگری حتی از نوع فرانسه و اسپانیا و یونان هم 

کمونیست های افغانستان به مبارزۀ الهام بخش رفقای مائویست خود در نیپال می بالیم و امیدواریم درفش سرخ بر فراز همالیا مستحکمتر 

ی زحمتکش نیپال بیانجامد، بخصوص از پیش به اهتزار درآید و مبارزۀ دو خط فکری در حزب نیز به سود انقالب پرولتری و توده ها

که تحویلدهی اسلحه توسط رهبری حزب، سؤاالتی را خلق کرده است که امید با موفقیت خط اصولی حزب، به این پرسش ها نیز 

 «.پاسخی ارائه گردد

شرکت کنندۀ  بحث هایی را میان اعضای 5111انتشار مانیفست جدید حزب کمونیست انقالبی امریکا در سپتمبر در همین حال، 

 . به راه انداخت و شماری از احزاب شرکت کننده در این نهاد، فراخوان تازه برای تشکل جدید بین المللی کمونیستی دادند« جاا»

مسمی شده است، از پایان یک مرحله و آغاز « سنتز نوین باب آواکیان»حزب کمونیست انقالبی امریکا در این مانیفست که به نام 

این سند تأکید دارد که نخستین موج انقالب کمونیستی به پایان رسیده و باید از آن نتایجی را . مونیستی صحبت می کندمرحلۀ نوین ک

سال اخیر نه تنها رهبری همه جانبۀ حزب  91باب آواکیان طی »: این سند می نویسد. گرفت و برای چارچوب جدید تیوریک کار کرد

. یل علمی از تجربۀ جنبش بین المللی کمونیستی و نگاه ستراتیژیک به انقالب کمونیستی ادامه دادما را تأمین کرد، بلکه به تعمیق تحل



در این سامان فعالیت و »، «.نتیجۀ این کار، ظهور سنتز نوین یعنی تکامل بیشتر چارچوب تیوریک برای پیشبرد این انقالب بوده است

ن مطرح شده، تشابهی با آنچه مارکس در پیدایش جنبش کمونیستی انجام داد روش و رویکرد در این سنتز نوین که توسط باب آواکیا

نوینی که پس از پایان مرحلۀ اول انقالب  وضعیتیعنی تثبیت یک چارچوب تیوریک برای پیشروی جدید انقالب در . وجود دارد

یعنی این طور نیست که ما . مطرح نیست« نقطۀ اول بازگشت به»اما امروز و با این سنتز نوین، قطعاً مسئله . کمونیستی به وجود آمده است

پیکرۀ غنی تیوری علمی »فراخوان دور ریختن تجربۀ تاریخی جنبش کمونیستی، جوامع سوسیالیستی که تا کنون به وجود آمده اند و 

لکه آنچه الزم است و این کار غیرعلمی و در واقع رویکردی ارتجاعی است ب. را که طی موج اول تکوین یافته، می دهیم« انقالبی

آواکیان به عهده گرفته تکامل ایدیولوژیک و تیوریک بر پایۀ آنچه در گذشته وجود داشته، استخراج درس های مثبت و منفی از آن 

 «.تجربه و ارتقای آن به سطح یک سنتز جدید و عالیتر است

ق در عرصۀ فلسفه و روش، مارکسیزم را به نحوی کاملتر این سنتز نوین به مفهومی عمی»: در زمینۀ فلسفه می نویسد« مانیفست»این 

به عالوه این سنتز دربرگیرندۀ آموختن از تجربۀ غنی تاریخی از زمان مارکس تا کنون، . مجدداً بر ریشه های علمی اش مستقر می کند

نتقاد کردن و کنارگذاشتن جوانبی ، ا(؟)دفاع از اهداف و اصول پایه ای کمونیزم است که صحت آنها در اساس به نمایش درآمده است

از پیش بر یک شالودۀ  محکمترکه نادرستی شان نشان داده شده است و یا دیگر کاربرد ندارند و مستقر کردن کمونیزم حتی کاملتر و 

 « .علمی است

 «ای ایرانکمونیزم بر سر دو راهی خطاب به همه کمونیست ه» در( م. ل. م)متعاقب نشر این سند، حزب کمونیست ایران 

لحاظ عینی موج اول انقالب پرولتری به پایان رسیده است، موجی که با انتشار مانیفست کمونیست توسط مارکس و  به»: نویسد می

انگلس آغاز شد؛ با نقاط عطف مهمی چون کمون پاریس، انقالب اکتبر و انقالب چین ـ بخصوص انقالب فرهنگی در چین ـ تکامل 

 « .با از کف رفتن چین سوسیالیستی پایان یافت 1367 یافت و سرانجام در سال

همراه است، « ارزشدهی به گذشته آن»و « مارکسیزم»سازمان انقالبی افغانستان سنتزهای نوین باب آواکیان را که با چاشنی 

و  ده ای ریشه داردانحراف جدی تیوریک در مارکسیزم می داند که در عدم پراتیک انقالبی و حضور فعال این حزب در مبارزات تو

این سنتزها در کشوری شکل می گیرد که پرولتاریای آن از لحاظ معیشت نسبت به پرولتاریای  .مطلق نگری تیوریک را نشان می دهد

سایر کشورها و بخصوص کشورهایی که تحت ستم و اشغال مستقیم امپریالیزم قرار دارند، در سطح باالتری قرار دارد و به خاطر همین 

لند معیشت که در نتیجۀ غارت، استثمار، استعمار و بهره کشی از پرولتاریا و سایر زحمتکشان کشورهای زیر ستم حاصل شده سطح ب

و بی سبب نیست که در مقایسه با حتی پرولتاریای فرانسه، اسپانیا، ایتالیا و یونان کمترین است قسماً تطمیع شده  آناست، پرولتاریای 

 .از آن شنیده نمی شود( بش اشغال والستریتجز جن)اعتصاب و فریادی 

باور دارد که تیوری عام مارکسیزم ـ لنینیزم ـ اندیشه مائوتسه دون هنوز هم منحیث تیوری رهایی بخش « افغانستان سازمان انقالبی»

حزاب کمونیست پرولتاریا و سایر طبقات زحمتکش و بخصوص توده های تهیدست از اعتبار برخوردار است و پراتیک مبارزاتی ا

 نه بهانقالبی حقانیت آن را به اثبات رسانده و شکست هایی که شماری از احزاب متحمل شده اند و حتی به رویزیونیزم گراییده اند، 

از این رو ما باور داریم که . ارتباط داشته است مارکسیستی  عدم اعتبار تیوری عام مارکسیستی بلکه به عملکرد و اجرای نادرست تیوری

مارکسیزم ادامه دارد و صحبت از پایان مرحلۀ اول و ورود به مرحلۀ جدید با سنتزهای باب آواکیان با مطلق نگری تیوریک آن میسر 

( مائویست)سازد، بلکه چنانچه حزب کمونیست  نمی« تر مستحکمتر و علمی»نیست و این سنتز نه تنها چارچوب تیوریک مارکسیزم را 

دوره باب  بنابرین ،«یدی که در پیش است تکرار دورۀ قبل نبوده و نمی تواند بر مبنای سابق به پیش روددورۀ جد»ایران گفته است 

 .بوده می تواند جز مارکسیزم ـ لنینیزم ـ اندیشه مائوتسه دون یدیگر هر چیز آواکیانی



اش را  روند تکاملی( ی علمینبرد طبقاتی، روابط تولیدی و آزمون ها)چارچوب تیوریک مارکسیزم در سه پراتیک انقالبی 

از مارکس تا مائوتسه دون، همه رهبران پرولتاریا از طریق پراتیک انقالبی در غنامندی و تکامل تیوریک مارکسیزم . می پیمایدپیموده و 

چارچوب ... نقش برازنده داشته اند و در مبارزه با انحرافات رویزیونیستی، اکونومیستی، رفورمیستی، اپورتونیستی، دگماتیستی و

 . تیوریک و پراتیک آن را مستحکم ساخته اند

رهبران پرولتاریا که در پراتیک مبارزاتی دخیل بوده اند، با تحلیل مشخص از اوضاع مشخص، تیوری های مارکسیستی را که 

انقالبی به کار بسته اند و این  منطبق با اوضاع و شرایط را در پراتیک یمختص به شرایط خاص بوده اند، مورد نقد قرار داده و تیوری های

اگر مارکس اشتباهات کمون پاریس . ت کرده استبلکه از ضرورت هستی اجتماعی نشأ« سنتز»ارائه  نقد نه برای هوسبازی هایی از نوع 

ه انقالب در صر امپریالیزم بانقالب همزمان در چند کشورـ را در ع را از لحاظ تیوریک جمعبندی می کند و اگر لنین تیوری مارکس ـ

ترین حلقه تبدیل می کند و اگر مائوتسه دون در جامعۀ نیمه مستعمره و نیمه فیودالی شعار انقالب دموکراتیک نوین را باال  ضعیف

 .  است سرچشمه گرفته پراتیک مستقیم انقالبی  از های روشنفکرانه نبوده، بلکه  کند، هوسبازی می

را به دور انداختن مارکسیزم نمی داند، اما حزب کمونیست « سنتز نوین»امریکا این  با آن که مانیفست حزب کمونیست انقالبی

پیشروی دورۀ اول »: را چنین بیان می کند« سنتز نوین»حزبی این حزب تن داده است، ماهیت اصلی این « هژمونی»که به ( م. ل. م)ایران 

دوره جدید نیز نیازمند چارچوبه . لنین و مائو تکامل یافت مرهون چارچوبه تئوریکی بود که مارکس جلو گذاشت و بعدها توسط

دوره . تئوریکی نوینی است که بر پایه جمعبندی نقادانه از دستاوردها و کمبودهای تئوریکی و پراتیکی دوره قبل جلو گذاشته شود

 «.جدیدی که در پیش است تکرار دوره قبل نبوده و نمی تواند بر مبنای سابق به پیش رود

که مارکسیزم ـ لنینیزم ـ اندیشه مائوتسه دون دیگر  گرفتباید نتیجه  «سنتز نوین»از  ایران( م)ین جمعبندی حزب کمونیست با ا

جامعۀ بی طبقه مطرح باشد، دیگر این تیوری به تیوری تاریخی تبدیل شده و نمی  رسیدن به نمی تواند منحیث چارچوب تیوریک برای

 . باید به طاق نسیان سپرده شود ، آن نقش و ستایش ازو ضمن تحسین کارا باشد تواند 

 دیگر وکمونیست ها در هند، فلیپین  تدارکیو  حانهبا مبارزات مسل .اما به نظر ما مرحلۀ اول انقالب کمونیستی کماکان ادامه دارد 

قطاع، نظام های پوسیده را به چالش حق نداریم از پایان این مرحله صحبت کنیم؛ هنوز صفیر گلوله های کمونیست ها بدون ان کشورها

در این مرحله طبق روند تاریخ، گاه فروکش و گاه اعتالء موجود بوده است که فروکش آن دالیل مجزا از چهارچوب . می طلبد

 .  تیوریک عام مارکسیزم دارد

شر شده در وب سایت منتومات بر اساس معل. بوده است« جاا»ۀ جهانی نیز از مواردی قابل بحث در اختالف بر مسئله تضاد عمد

بوده که به نتیجۀ قطعی و نهایی « جاا»بحث روی تضاد عمدۀ جهانی یکی از بحث های درونی  ،افغانستان( مائویست)کمونیست « حزب»

تضاد میان کشورهای امپریالیستی را تضاد عمده ( م. ل. م)حزب کمونیست انقالبی امریکا و حزب کمونیست ایران . نرسیده است

 .تضاد عمده را تضاد میان امپریالیست ها و خلق ها می دانستند ،نسته، در حالی که احزابی در این نهاددا

نیز بحث روی تضاد عمده جهانی نتیجه  1315در کنفرانس بین المللی سال »: افغانستان می نویسد( مائویست)کمونیست « حزب»

ونالیستی نیز تضاد عمده جهانی بصورت صریح و روشن مشخص نگردیده است، در نهایی قاطع نداشته و در بیانیه جنبش انقالبی انترناسی

حزب کمونیست انقالبی امریکا، هم در کنفرانس »، «که تضاد میان امپریالیست ها برجسته تر از سائر تضادها مطرح شده است حالی

یالیست ها و خلق ها و ملل تحت ستم را به عنوان ، تضاد میان امپر1339و هم در نشست گسترده کمیته در سال  1315المللی سال  بین

بار دیگر در جلسۀ گستردۀ سال ( م. ل. م)عالوه می کند که حزب کمونیست ایران « حزب»این « .تضاد عمده جهانی قبول نداشته است



رهبری حزب مذکور »و « دفرمولبندی قطعنامه جلسه در مورد تضاد عمده و روند عمده جهانی را قبول نداشت و علیه آن رای دا» 5111

 « .علیه قطعنامه جلسه کالً موضع مخالف اختیار نمود{ حزب کمونیست انقالبی  امریکا}

با وجود  5115افغانستان چرا در برنامۀ حزبی اش در سال ( مائویست)کمونیست « حزب»با وجود این مخالفت ها معلوم نیست که 

جنبش انقالبی انترناسیونالیستی در اول ماه می »: می نویسد« هژمونی حزبی»جهانی و  در زمینۀ تضاد عمدۀ« جاا»مخالفت دو حزب عمدۀ 

با تأکید روی انقالب به مثابه روند عمده و تضاد میان خلق ها و ملل تحت ستم و امپریالیزم به مثابه تضاد عمده جهانی،  5111سال 

 «.و پیشروی به سوی سوسیالیزم و کمونیزم است اعالم کرد که قرن بیست و یک، قرن برپایی و پیشبرد جنگ خلق ها

افغانستان با این تناقض گویی، چرا باید از کمونیست های افغانستان انتظار داشته باشد که ( مائویست)کمونیست « حزب» 

اغراق گویی  گویی و قضتنا« درفش سترگِ»اریم زیر این بداند؟ آیا ما حق د« انقالبی در افغانستانآخر  یگانه درفش تا به»اش را  برنامه

را می توان واقعاً نمونه از انترناسیونالیزم خواند؟ جواب ما به هر دو  ی پر از هژمونیزم و تشتت تیوریک «جاا»برای کمونیزم برزمیم و آیا 

 .سوال منفی است

 

 (ایکور)هماهنگی بین المللی احزاب و سازمان های انقالبی 

 

س شده است، ستفن انگل رهبر حزب مارکسیست ـ لنینیست آلمان هماهنگ کنندۀ اول تأسی 0202اکتوبر  ششمکه در « ایکور»

حزب و سازمان انقالبی برای تشکیل ایکور مصروف تبادل نظر، همکاری و کمک بوده اند،  02با وجودی که . آن انتخاب شده است

کشور حول آن برای هماهنگی فعالیت های  24تشکل در بیش از  34از البالی نوشته های این نهاد معلوم می شود که در حدود 

 .  مبارزاتی شان گردهم آمده اند

نشر شده است، احزاب و سازمان های « ایکور و مبارزۀ جهانی برای دموکراسی و آزادی»به نام  0200مار،  03سندی که در 

 :آتی آن را امضاء کرده اند

بالروس، « کراسنی کلین»دیش، گروه کمونیست های انقالبی سازمان مارکسیست ـ لنینیست افغانستان، حزب کمونیست بنگال

، سازمان انقالبی کنگو، اتحادیۀ کمونیست های جوان چکوسلواکیا، حزب (کمونیست)حزب کمونیست بلغارستان، حزب کارگر بلغار 

یونان، حزب کمونیست جمهوری دومینیکن، حزب مارکسیست ـ لنینیست آلمان، سازمان انقالبی ( مارکسیست ـ لنینیست)کمونیست 

، حزب رنجبران ایران، سازمان کمونیستی لوکزامبورگ، سازمانی از مراکش، حزب کمونیست نیپال (مارکسیست ـ لنینیست)هندوستان 

مستقل، حزب مارکسیست ـ لنینیست پیرو، پالتفرم مارکسیست ـ لنینیست ( پاراگوئه)، سپیدۀ سرخ هالند، حزب کمونیست (مشعل)

، گروه مارکسیست ـ لنینیست سویس، و اتحاد کمونیست های انقالبی (مارکسیست ـ لنینیست)مونیست افریقای جنوبی روسیه، حزب ک

 .ه عضویت این نهاد پذیرفته شده انددر دومین کنفرانس آسیایی ایکور ب 0200نوامبر  04ترکیه و حزب کمونیست متحد نیپال نیز در 

 توده های استثمار شده و ستمدیده، وارد، کار انقالبی واقعی در کشورهای مربوطه میانصرف نظر از سایر م« ایکور»در اساسنامۀ 

سیاست طبقاتی رادیکال و طرد سازش طبقاتی با انحصارات حاکم و دست نشاندگان شان، قبول تغییر انقالبی در روابط اجتماعی و لزوم 

 .از جمله شرایط عضویت برای این نهاد قید شده است برقراری دیکتاتوری پرولتاریا به هر طریقی که امکان پذیر است،

کشیدن خط روشن با رویزیونیزم، ترتسکیزم و انارشیزم و هر شکل ضد کمونیزم مثل حمالت » بر گذاری ایکوربنیان قطعنامۀ

و  ،کید می کندأت« ولتاریاو دیکتاتوری پر« یزممائو»یا « ستالینیزم»ی علیه به اصطالح کارزار لکه دار کردن نوع بورژوای خصومت آمیز و



امپریالیست ها، خصوصاً امپریالیست های عمدۀ قدرتمند به طور دایم خطر جنگ جهانی را دامن می زنند و  رقابت»باور دارد که 

 «.کشمکش های مسلحانۀ منطقوی را به منظور تقسیم مجدد جهان هدایت می کنند

طعنامه در مورد افغانستان را منتشر نموده و در آن تجاوز امریکا و ناتو به پیشنهاد ق 5111اپریل  9کمیتۀ قارۀ آسیای ایکور در 

نجات مردم افغانستان از »افغانستان اشغال خوانده شده است که برای پرده پوشی عملیات و اهداف امپریالیستی شان، شعارهای دروغین 

در این قطعنامه . را بلند کرده اند... و« و دفاع از حقوق بشرآوردن دموکراسی، تحقق حقوق زنان افغان »، «تروریزم طالبان و القاعده

 «.وظیفۀ تشکل های عضو ایکور است که برای خروج نیروهای کشور خودی شان از افغانستان اشغالی مبارزه کنند»تأکید شده است که 

ین نهاد، در چارچوب هدف ستراتیژیک نظرداشت شناخت اولیه و مرور اساسنامه و قطعنامه های ا سازمان انقالبی افغانستان با در

با کلیت این سازمان و ( از بین بردن سیستم جهانی سرمایه داری امپریالیستی و تحقق بخشیدن به روابط جامعۀ سوسیالیستی)آن 

تی، های آن موافق است، اما در حال حاضر به جای حضور در این سازمان، رسیدگی به کارهای درون سازمانی، توسعۀ تشکیال سیاست

پیوند فشرده با توده ها، حضور پر رنگ در مبارزه علیه اشغالگران و رسیدن به وحدت اصولی برای تأسیس حزب انقالبی پرولتاریا را از 

 .به حساب می آورد اش عمدهوظایف 

 

 کنفرانس بین المللی احزاب و سازمان های مارکسیست ـ لنینیست

 

زب کمونیست انقالبی ح: احزاب ذیل عضویت دارندی مارکسیست ـ لنینیست، در کنفرانس بین المللی احزاب و سازمان ها

مارکسیست ـ )، حزب کمونیست کلمبیا (مارکسیست ـ لنینیست)برازیل، حزب کمونیست کارگران فرانسه، حزب کمونیست اسپانیا 

یه، تشکیالت برای احیای حزب ، حزب کمونیست انقالبی ترک(توفان)، حزب کمونیست کارگران تونس، حزب کار ایران (لنینیست

کمونیست یونان، حزب کمونیست کارگران دنمارک، حزب کمونیست آلمان، پالتفرم کمونیستی ناروی، سازمان برای بازسازی حزب 

، حزب کمونیست انقالبی ولتا، (مارکسیست ـ لنینیست)کمونیست ایتالیا، حزب کمونیست کار دومینیکن، حزب کمونیست مکزیک 

، حزب کمونیست ونزویال (مارکسیست ـ لنینیست)، حزب کمونیست اکوادور (ـ لنینیست مارکسیست)ت چیلی حزب کمونیس

 .و حزب کمونیست بنین( مارکسیست ـ لنینیست)

اخیر خود را  ۀکنگر ،نظر گرفته این کنفرانس خالف دو نهاد دیگر با درک توطئه های جهانی امپریالیزم اصل پنهانکاری را در

در این کنگره، در . کردبرگزار « های بورژوا در یکی از شهرها در شرایط پنهانی، از ترس تعقیب دموکرات»این نهاد  خود گزارش ربناب

حزب کمونیست کارگران آلمان، حزب کمونیست آلبانی و یک سازمان دیگر  یکنار احزاب و سازمان های ذکر شده، عضویت احیا

و پیشروی،  ره، جنبش کارگری را در حال اعتالاحزاب شرکت کننده در کنگ. ویب رسیدمراکشی به تص ست هاییلنین ـ از مارکسیست

 . و امپریالیزم را در بحران ارزیابی کردند

خود  5111در اعالمیۀ مار، و آن را وحشیانه ارزیابی می کند، لذا  این کنفرانس جنگ غارتگرانه در افغانستان را محکوم

ای امپریالیستی که با تکیه بر قطعنامه سازمان ملل و به بهانه دفاع از جمعیت غیر نظامی لیبی را مورد ائتالف ارتجاعی نیروه»: نویسد می

امروز لیبیا، دیروز بالکان و عراق و افغانستان هم با توسل به همین بهانه ساختگی . حمله قرار داده اند، تعرض دیگری بر علیه خلق هاست

 «.ندبود که وحشیانه مورد حمله قرار گرفت

، در این نهاد سازمانی از افغانستان حضور ندارد تا از آن طریق شناخت بیشتر از این نهاد به دست «ایکور»و « جاا»خالف 

 . آوردیم می



عمالً علیه امپریالیزم به ویژه امپریالیست های با افکار مترقی و پیشرو سازمان انقالبی افغانستان از هر آن جریان بین المللی که 

مبارزۀ این نهادها علیه امپریالیست های کشور شان، نقش بسیار مهم در . ر در افغانستان مبارزه کند، اصوالً حمایت می نمایداشغالگ

 .تضعیف امپریالیزم و خونخواری اش در کشورهای اشغال شده و زیر ستم ایفاء کرده می تواند

 

 چین( مائویست)حزب کمونیست 

 

ی در صورت. این حزب در سه نهاد فوق عضویت ندارد. به تازگی بر سر زبان ها افتاده استچین ( مائویست)نام حزب کمونیست 

باعث ایجاد امواج سیاسی عظیم علیه بلوک »را لمس کرده و « دم پلنگ»که اش بیان می دارد  که این حزب، چنانچه در قطعنامه

حمله . ی جهانی از اهمیت فراوان برخوردار می باشدحضور آن در جنبش کمونیست ،شده است« رویزیونیست های حزب کمونیست چین

در میدان تیانمن آن نصب است، حملۀ انقالبی، ( مائوتسه دون)از درون چین علیه امپریالیزم چینی که هنوز عکس رهبر کبیر پرولتاریا 

 .مهم و نقطۀ عطف در تداوم انقالب سوسیالیستی در چین به شمار می رود

تأسیس گردیده است، هدف غایی خود را رسیدن به  5111نوامبر  51ین که به طور رسمی در چ( مائویست)حزب کمونیست 

دون  این حزب میراث آرزوهای صدر مائو و حزب کمونیست چین در عصر مائوتسه» :راحت اعالم می داردکمونیزم می داند و با ص

دشمن شماره یک مردم چین می داند و باور دارد که  را« بلوک خاینان رویزیونیست حاکم حزب کمونیست چین»این حزب « .باشد می

 «.ن از زور کار می گیرند، ما هم این کار را خواهیم کردااگر مرتجع»

چین و مبارزۀ آن علیه دولت امپریالیستی چین به ( مائویست)سازمان انقالبی افغانستان، ضمن حمایت از ایجاد حزب کمونیست 

ارکسیزم ـ لنینیزم ـ اندیشۀ مائوتسه دون و پا گذاشتن دولت آن کشور در رقابت امپریالیستی، این باور است که با بریدن چین از م

پیوند با انجوایزم، گسست از )در نوشتۀ « سازمان انقالبی افغانستان». را دیگر رویزیونیست خواند« حزب کمونیست چین»توان  نمی

 بخشآن که  از بعد چین لتدو» :آنرا نقل می کنیمدر مورد دولت چین نظرش را بیان داشته است که اینک بار دیگر اکیداً ( مارکسیزم

 یها خلق رستثماا به مپریالیستیا یها کمپنی با قابتدر ر چین خصوصیو  لتیدو یها کمپنی د،نمو زاربارا وارد  دشقتصااز ا عظمیا

 به نجها رۀقا پنجدر  چینیداران  سرمایه .یافت ستد سرمایه لردا ردملیا سه به چینیدار  سرمایهزن  یک که ییتا جا برخاست نجها

 داری سرمایه یمرژ حاکمیت بارا  نگنکاها ،چین لتو دو شدند وفمصرارزان  رکا وینیرو  مخا ادمو زار،با ایبر نسوسوکشید

 بر ستد کسیستیرما یهااز ادا قتو هیچ ها یویزیونیستر. ستا قعیواغیر ینچ گفتن یویزیونیستر یگرد ه،غیرو شتدا نگه نگلیسیا

 به. دشو نمی هشنید قطعاً کنونی چیندر  که اردیمو ،کنند می صحبت تیکاکروبر دقتصاو ا مکسیزرما ب،نقالاز ا همیشهو  نددار نمی

 «.نامید «ممپریالیزا لسوسیا»آن را  انتو نمی یی کهجا تا ستا رعیا متما ممپریالیزا یک حاضر چین ین صورتا

سرمایه گذاری های بزرگ چین در کشور ما، حمایت از دولت پوشالی، هماهنگی با امپریالیست های امریکایی در اشغال و 

 .امپریالیست تمام عیار مبدل کرده و دیگر نمی توان آنر رویزیونیست خواندهای محروم از همه چیز، این دولت را به  تودهکشتار 

 

 

 

 

 



 

 «سوسیالیزم قرن بیست و یکم»

 

در پهلوی احزاب و سازمان های مارکسیستی که در نهادهای جهانی گردهم آمده اند و سایر احزاب و سازمان های مارکسیستی ـ 

ی التین در شماری از کشورهای امریکا« سوسیالیزم قرن بیست و یکم»با جریان ما لنینیستی ـ مائوتسه دون اندیشۀ بیرون از این نهادها، 

 .روبرو هستیم

این جریان که عمدتاً جنبش بولیواری نام گرفته است، جریانی است که از راه مسالمت آمیز و پارلمانتاریزم در صدد کسب قدرت 

این جریان که مبارزه با بی سوادی، تولید و عرضۀ مواد غذایی ارزان، آموزش و پرورش ارزان و اجباری و اجرای . سیاسی می باشد

ه های صحی را از ماموریت های بولیواری می داند، در مخالفت با سیاست های نیولیبرالیستی اقتصادی امریکا قرار دارد و بر اساس برنام

ما هیچ وقت آرام نخواهیم نشست و هیچ وقت آسودگی خاطر »یمن بولیوار رهبر مبارزات توده ای قرن نوزدهم امریکای التین اشعار س

 . علیه سیاست های امریکایی عمل می کند «خود را از امپراتوری پاره کنیم که زنجیرهای اسارت نخواهیم داشت، مگر این

دولت جیمز مونرو رئیس  1151در سال . امریکا مطرح هستند« حیاط خلوت»کشورهای امریکای التین از دیر زمانی منحیث 

امریکای )د در امور داخلی کشورهای امریکای التین جمهور وقت اعالم کرد که هیچ کشوری بدون حمایت ممالک متحده نمی توان

بر اساس همین سیاست، امریکا مرزهایش را به وسیلۀ اشغال تگزاس، اریزونا و  .مداخله کند( مرکزی، امریکای جنوبی و جزایر کارایب

کسی که سود )ط میلتن فریدمن نیو مکسیکو گسترش داد و بعدها با پیاده کردن سیاست های نیولیبرالیستی از طریق مکتب شیکاگو توس

در برازیل،  1311تا  1369در میان سال های . در بسا از این کشورها دیکتاتورها را به قدرت رساند( را جوهر دموکراسی می دانست

 .چیلی، ارژانتین و اوروگوئه، دیکتاتورهای خون آشام با حمایت مستقیم نظامی و اقتصادی امریکا به قدرت رسیدند

ول ثروت و دارایی کشورهای امریکای التین، روند فقر و تهیدستی توده ها را در این کشورها تسریع نمود، چنانچه در چور و چپا

، چهل و یک فیصد توده های این کشورها در فقر زندگی می کردند و با سیاست های نیولیبرالیستیی مکتب شیکاگو، 1361اواخر دهۀ 

 . درصد رسید 51این فیصدی به  1331می شد که در سال  با گذشت هر سال بر تعداد فقرا افزوده

، فقر روز «حیاط خلوت»بی رحمی سیاست های نیولیبرالیستی، دولت های مستبد و دیکتاتور، ستم و بهره کشی امریکا از این 

شدند تا شماری از  همه سبب... افزون، بیکاری، تراکم ثروت در دست طبقات حاکمه، گذشتۀ پر افتخار مبارزه علیه امپراتوری و

کشورهای امریکای التین بخصوص ونزویال، بولیویا و اکوادور به مسیر دیگری گام بگذارند، مسیری که علیه سیاست های نیولیبرالیستی 

، کاهش معامالت با صندوق بین المللی پول و ایجاد بانک (مرکوسور)« بازار مشترک کشورهای جنوب»طرد سازمان نفتا و ایجاد : بود

 . «سوسیالیزم قرن بیست و یکم»نوب، به راه اندازی جنبش بولیواری، جنبش چایستا و باالخره ج

آغاز گردید، تأثیرات شگرفی بر  1331جنبش بولیواری که عمالً پس از پیروزی هوگو چاویز رئیس جمهور ونزویال در دسمبر 

، ونزویال از بیکاری 1333ا آغاز دولت هوگو چاویز در بهار سایر کشورهای منطقه گذاشته است، زیرا با آغاز این جنبش و بخصوص ب

درصد نیروی کار بیکار بودند، اما اصالحات بولیواری سبب شد که در سال  95درصد و در روستاها  51سخت رنج می برد، در شهرها 

 .درصد در سراسر کشور کاهش بیابد 11بیکاران به  سطحمیالدی  5117

مدل اجرای اصالحات به سود توده ها از طریق انتخابات و : توسعه را روی دست گرفته اند کشورهای بولیواری مدل جدید

این کشورها سرمایه گذاری های بزرگ خصوصی را متوقف کرده، هزینه های دولتی را افزایش داده، برنامه های جدید . پارلمانتاریزم



ین آورده و به طرف ملی شدن صنایع، انرژی،  پایزنشستگی را رفاهی را روی دست گرفته، شمار بی سوادان را کاهش داده، سن با

 . روان هستند... ، استخراج معادن، بانکداری ومخابرات

او اعالم کرد که . یک قدم پیشتر رفت و  پایگاه هوایی امریکا در مانتا را بست 5116در این میان رئیس جمهور اکوادور در سال 

رکردنی نیست، مگر آن روزی که ایاالت متحده نیز استقرار یک پایگاه اکوادور در وجود چنین پایگاهی در خاک کشورش تصو

سفرهای جورج بوشِ پسر به کشورهای امریکای التین با اعتراضات گستردۀ توده های التینی همراه بود که انزجار . میامی را  مجاز بداند

 .  رتگر نشان می دهدو نفرت خلق امریکای التین را از امپریالیست ها و یانکی های غا

خود می داند، هر نوع جنبشی را که به حاکمیتش در این « حیاط خلوت»امپریالیزم امریکا که کشورهای امریکای التین را 

خلوتگاه ضربه بزند، دشمن خود دانسته از طریق کودتاها، توطئه ها و حمایت دیکتاتورها و طبقات مستبد حاکمه در صدد از میان بردن 

امپریالیست های امریکایی با همین سیاست بارها تالش کرده اند تا فیدل کاسترو را حذف کنند، علیه چاویز کودتا به راه . شدبا آن می

سال بدینسو مصروف مبارزۀ مسلحانه علیه دولت مستبد کلمبیا می باشد، از  51بیاندازند؛ در کلمبیا جایی که جنبش فارک از 

کلمبیا در حال حاضر پس از اسرائیل و . گامی هم عقب ننشسته است ی این کشوردیکتاتورها های مادی و معنوی به دولت حمایت

امریکا به بهانۀ مبارزه علیه تروریزم و مبارزه علیه کوکائین، نیروهایش . مصر، سومین دریافت کنندۀ کمک های نظامی امریکا می باشد

 .ایدرا در کلمبیا مستقر نموده تا جبنش بولیواری را تهدید نم

جنبش توده ای فارک در . امریکا، جنبش فارک را جنبش تروریستی می داند و ونزویال را متهم به حمایت از این جنبش می سازد

درصد ثروت را در کنترول دارد و نصف زمین های  52درصد جمعیت ثروتمند،  1کلمبیا به خاطری می رزمد که در این کشور 

درصد زمین های قابل کشت استفاده  9ت و اکثریت کلمبیایی ها برای معیشت زندگی فقط از مالک کالن اس 96کشاورزی متعلق به 

 . می کنند

چنانچه تذکر رفت، سازمان انقالبی افغانستان از جنبش های مترقی و سکیوالر ضد امپریالیستی کوبا، ونزویال، بولیوی، اکوادور، 

علیه امپریالیست ها، دولت های مستبد و خودکامه در سایر کشورها حمایت  مبارزات فارک، زاپاتیست ها و سایر جنبش های توده ای

که بر بنیاد « سوسیالیزم قرن و بیست و یکم»و این جنبش ها را در تضعیف هرچه بیشتر امپریالیزم مؤثر می داند، اما باور دارد که  کندمی 

زیرا در جهان طبقاتی، نبرد طبقاتی و تالش  پرولتاریا را حاکم سازد،یکتاتوری پلورالیزم و انتخابات و دموکراسی آباد شده، نمی تواند د

تا جامعۀ طبقاتی و . برای احیاء و امحای حاکمیت طبقاتی ادامه دارد که این نبرد از طریق پارلمان و دموکراسی بورژوایی میسر نیست

مجدد خود از هیچ نوع توطئه، کودتا و جنگ خودداری منافع طبقاتی موجود است، این ستیز ادامه دارد و طبقات ارتجاعی برای احیای 

 .  رود د ورزید، چنانچه تجارب کودتاها و سوء قصدها در همین کشورهای بولیواری نمونه های خوب آن به شمار میننخواه

از . یروزی برسدتجارب تاریخی به اثبات رسانده که دیکتاتوری طبقاتی، تنها از طریق جنگ طبقاتی و انقالب قهری می تواند به پ

که امپریالیست ها با شش انحصار  وضعیتیدر « .قدرت سیاسی از لولۀ تفنگ بیرون می شود» :رو مائوتسه دون اعالم می دارد همین

برداری از منابع طبیعی کرۀ زمین، کنترول  های بهره های مالی در سطح جهان، کنترول راه مالکیت تکنالوژی مدرن، کنترول جریان)

د، و تنها امریکا با داشتن بیش ندنیا را کنترول می کن (های کشتار جمعی ها و انحصار سالح ای، انحصار آبراه باطی و رسانهوسایل ارت

پایگاه نظامی در سراسر جهان، پنتاگونِ خود را به حیث بزرگترین زمین دار جهان تثبیت کرده است؛ پلورالیزم، دموکراسی و  615از 

به سوسیالیزم نیست، کمونیست ها جز انقالب قهری، راهی برای رسیدن به سوسیالیزم، دیکتاتوری پرولتاریا و  پارلمانتاریزم راه رسیدن

 .تحقق کمونیزم ندارند



پوپولیزم، مبارزۀ مسالمت آمیز، پارلمانتاریزم، پلورالیزم و تن دادن به اصول بورژوایی برای رسیدن به سوسیالیزم، رویزیونیزم 

رویزیونیزم نوعی از » :رویزیونیزم می داند و می گوید صراحت انکار اصول اساسی و حقیقت عام مارکسیزم را مائو با. آشکار است

رویزیونیست ها تفاوت بین سوسیالیزم و کاپیتالیزم، فرق بین دیکتاتوری پرولتاریا و دیکتاتوری بورژوازی . ایدیولوژی بورژوازی است

 «.طرفداری می کنند، در واقع مشی سوسیالیستی نیست، بلکه مشی سرمایه داری است آن چه که آنان از آن. را انکار می کنند

ا نبرد مارکسیست ه. مارکسیزم به ما می آموزد که دوست و دشمن را تشخیص بدهیم و مرزهای طبقاتی را مغشوش نسازیم

کنونی جهان نه از طریق  اوضاعازند، و این امر در سا را جاگزین دیکتاتوری بورژوازی تا دیکتاتوری پرولتاری طبقاتی را به جلو می برند

 . پارلمانتاریزم صورت می گیرد و نه هم از طریق پلورالیزم و انتخابات؛ فقط قهر طبقاتی را باید با قهر طبقاتی پاسخ گفت، نه چیز دیگری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 سازمان ها و گروه های چپ افغانستان
 

ارگان تیوریک ـ  « به پیش»در شمارۀ اول . رگذاری های فراوانی بر جنبش چپ افغانستان گذاشته استجنبش کمونیستی جهان اث

در شرایط کنونی تشتت تیوری ـ ایدیولوژیک خاصی، از زوایای گوناگونی این جنبش را »: سیاسی سازمان انقالبی افغانستان آمده است

مائوتسه دون را رد کرده و بعضی آن را تیوری هایی در حد انقالب دموکراتیک بعضی از افراد و شاخه ها، اندیشۀ . تهدید می نماید

عده ای علت بروز سرمایه داری در چین را نگرش های نادرست مائو در تشکیل جبهۀ متحد با بورژوازی ملی . نوین در چین می شناسند

می دانند و ( فلسفه، اقتصاد سیاسی و سوسیالیزم علمی)آن دانسته، بعضی ها این اندیشه را تکاملی بر گنجینۀ مارکسیزم در هر سه جزء 

 « .می نامند( مائویست)عده ای خود را کمونیست 

در بستر ( یا هم با فعالیت دوباره یا  با انشعاب از سازمان ها دیگر و) چهار سال گذشته گروه ها و سازمان های تازه ایبیش از در 

تشتت تیوریک نه تنها کمتر نشده است، بلکه تا سطح ورشکستگی تیوریک نیز پیش رفته . جنبش چپ افغانستان به کار آغاز کرده اند

جنبش چپ افغانستان را عمدتاً به . فالکت پراتیک شماری از سازمان ها و گروه ها، زمینۀ اعتماد متقابل را با آنها از ما می گیرد. است

موضع روشن دارد، و دستۀ دوم ... نهادهای جامعۀ مدنی اشغالگران، انجوها وای که در مورد اشغال،  دسته: دو دسته می توان تقسیم کرد

  .ناروشن، مبهم و با اما و اگر همراه استکه موضع آن 

 .دهیم وجود جنبش را مورد بررسی قرار میهای م ها و گروه در این بخش به طور اجمال سازمان

   

 لنینیست افغانستان ـ سازمان مارکسیست

 

سازمان آشنا این با نام  1931در اسد ( ارگان تیوریک این سازمان)بی افغانستان با به دست آوردن شمارۀ اول عقاب سازمان انقال

در جریان جنگ مقاومت خلق ما  (MLOA)سازمان مارکسیست ـ لنینست افغانستان »: در شمارۀ اول ارگان تیوریک آن می خوانیم. شد

یکی از . دست جمعی از فرزندان پاکباز و نامدار خلق افغانستان پا به عرصه وجود گذاشتشمسی به  1921علیه تجاوز شوروی در سال 

این سازمان به ... شرایط تدارک و ایجاد سازمان پذیرش مارکسیسم ـ لنینیسم ـ اندیشۀ مائوتسه دون به عنوان اساس ایدئولوژیک آن بود

وکراتیک از همان آوان پیدایش خود وارد عرصه جنگ مسلحانه منظور تثبیت نقش پیشاهنگی طبقه کارگر در انقالب ملی ـ دم

 «.آزادیبخش خلق گردید و متناسب با الزامات جنگ آزادیبخش در عرصه های متفاوت ملی و دموکراتیک برآمد الزم کرده است

اری و پخته گی سازمان در سطح جهانی بین کمونیست های جهان به عنوان یک سازمانی که از استو»: ادامه می دهد« عقاب»

ایدئولوژیک برخوردار است و تجربۀ پر بهای جنگ مسلحانۀ انقالبی و سنت مبارزه آشتی ناپذیر علیه هرگونه انحرافات ایدئولوژیک ـ  

... و انقیاد و تسلیم طلبی را دارد، شناسایی شده و از احترام شایانی در جنبش جهانی کمونیستی برخوردار است« چپ»سیاسی راست و 

اکنون نیز سازمان در جریان یک مبارزه داغ علیه انحرافات ایدئولوژیک و تسلیم طلبی ملی و طبقاتی به پیروزی دست یافته و با هم 

 تصفیه خود از اپورتونیست ها و تسلیم طلبان استحکام بهتر یافته و در راه تحقق مارکسیزم ـ لنینیسم ـ اندیشه مائوتسه دون که همان راه

 «.دیده از ستم و راه شهدای به خون خفته ماست، استوارانه گام بر می داردنجات انسان ستم

با . سازمان مارکسیست ـ لنینیست افغانستان موضع گیری روشن در مورد اشغال، انجوبازی، مدالگیری و حزب سازی علنی دارد

وم در می یابیم که همنظری های بیشتری میان شماره د« عقاب»در « سیمای جامعه ما و تضادهای آن و وظایف و راه حل ها» مطلب مرور



 ا رفقای این سازمان نداشته باشیم،ما و این سازمان به چشم می خورد، البته این هم نظری ها به این معنا نیست که ما بحث های اصولی ب

به پیش برده  دو سازمان اخلیاین بحث ها در محدودۀ بحث های د با درنظرداشت هم نظری های بیشتر ترجیح می دهیم کهفعالً ما ولی 

 .شود

 

 سازمان چپ رادیکال افغانستان

 

سازمان چپ رادیکال افغانستان، جامعۀ . فعالیت می کندبه حیث جریان نه چندان گسترده در چپ افغانستان  حالاین سازمان تا 

و آن را  نمودهدر انقالب دموکراتیک نوین رد جبهۀ  ملی را . افغانستان را سرمایه داری و مرحلۀ انقالب را سوسیالیستی معرفی می کند

این . برنامۀ این سازمان تا حال به دست ما نرسیده است تا چند و چون آن را بیشتر مورد بررسی قرار دهیم. سازش طبقاتی می خواند

تعدادی از . سوس نیستدر پراتیک انقالبی حضور آن مح. در موارد خاص به زبان انگلیسی اعالمیه نشر می کندهر از گاهی سازمان 

 موارداین سازمان سندی مبنی بر  رفقایفعال هستند و تا حال « سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان»افراد رهبری آن اکنون با 

  .نشر نکرده استاین افراد  اختالف 

  

 سازمان رهایی افغانستان

 

سازمان رهبری انحرافات  و ات سازمانی، اشتباهات، ضعف هانشر و در سایر« به پیش»ۀ اول سازمان انقالبی افغانستان در شمار

          سازماناین  ،چهار سال گذشتهبیش از اما در . رهایی را جمعبندی و انعکاس داده است، که کماکان بر همان نظراتش باور دارد

که در مقایسه با سکوت  ان بلند کرده استاینجا و آنجا از مجرای های دیگر شعار ضد اشغالگر( به نامش نشر نشده است سندیکه )

سازمان اگر از یک مجرا عکس اوباما را آتش زده، از  این. قبلی اش، حرکت به پیش به شمار میرودو تئوری ها تسلیم طلبانه ننگین 

  .از لطف وزارت خارجه امریکا بی نصیب نمانده استمجرای دیگر در آغوش اوباما خزیده و 

پارلمان، انجوها، جامعۀ مدنی، سفارت خانه ها، جلسات )گذشته، سازمان رهایی در نهادهای مهم اشغالی  چهار سالبیش از  در 

برای امپریالیست « مبارزاتی»های شته و از  اندرز دادن حضور و در بسا موارد حضور پر رنگ دا...( های میهن فروشی و جهانی، جرگه

 . ها خودداری نکرده است

بدست آورده است، بر  هایی که از امپریالیست های خونخوارهامت نیافته است که مدال ها و تصدیق نامه هنوز شتا این سازمان 

  .آن تف بریزد و در پیشگاه توده های ستمدیده افغانستان آنها را به زباله دانی بسپارد

تاثیراتی در این سازمان داشته  ل گذشتهعلیه این سازمان در چند سا و سیاسی سازمان انقالبی افغانستان ایدئولوژیک قاطع مبارزه

ظاهراً در بخش های به « مداخله»این سازمان زیر فشار مبارزه اصولی سازمان انقالبی افغانستان از تئوری ارتجاعی و تسلیم طلبانه  :است

« معه جهانی را نیاز می دانستندجا»مبارزه ضد اشغال رو آورده است، بخش هایی از آن از مدالگیری توبه کرده است،  آنانی که تا دیروز 

با تحریم انتخابات، چپ منحرف را بی »امروز آنها را اشغالگر می خوانند و علیه آن سخنرانی می کنند، با شعار سازمان انقالبی افغانستان 

پیروزی کرزی در  ست،از اتحاد و جبهه سازی با دشمنان مردم ابراز پشیمانی کرده اظاهراً انتخابات را تحریم کرد، « نقاب بسازیم

و اعانه ها پناه برده  «حق العضویت»ظاهراً به انتخابات را دیگر لگدی بر پوزه جنگساالران نمی داند، بر درگاه یوناما تحصن نمی کشد، 



ت و بخش ضد مارکسیستی و انقالبی، اینجوبازی و رفتن به درگاه امپریالیست ها بر آن حاکم اس اً؛ ولی هنوز انحرافات شدید...و است

 .نکنده است« خوکدانی»و « جامعه جهانی»دالرها و پاداش های هایی آن هنوز دل از 
 

 سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان

 

م و اندیشۀ مائوتسه دون است، با آنکه از سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان که عمدتاً خارج نشین است، ضد لنینیز

این سازمان، جامعه های سوسیالیستی . استلنینیزم و اندیشه مائوتسه دون  ضداما با شبه نظرات ترتسکی ترتسکی چیزی نمی گوید، 

به مسخره می گیرد و سوسیالیزم  خواندن« سرکوبگر»و « بسته»، «توتالیتر»اتحاد شوروی و چین را مثل ایدیولوگ های بورژوایی با 

 .کارگری آن را سوسیالیزم بورژوایی می نامد

در نظام های پیشا سرمایه داری »: رنامۀ این سازمان تناقض گویی های بسیار جدی وجود دارد، از یک طرف می نویسددر ب

العموم انسان ها دارای هویت های قبیلوی، محلی و مذهبی بودند و سرمایه داری با از میان بردن اقتصاد طبیعی و حکومت های  علی

جغرافیائی معین، غرض کارکرد شیوۀ تولید جدید، دست به ایجاد هویت ناسیونالیستی و الطوایفی و ایجاد محدوده  محلی و ملوک

 «.مفهوم ملت زدند

که هویت های قبیلوی، محلی و مذهبی را مربوط به نظام های پیشا سرمایه داری  سازمان سوسیالیست های کارگری ضمن این

داری  ها قبل وارد مناسبات سرمایه از سال»ای می داند که  ایش جامعهت همی داند، جامعه افغانستان را با تمام این خصوصی( فیودالی)

 « .شده است

پذیرش دموکراسی در { رژیم دست نشانده}یکی از تناقضات سیاسی این رژیم »:نوشته شده استبرنامۀ این سازمان در 

ی ـ قبیلوی جامعه، میزان پائین شهرنشینی و اسالمیست های افغانستان بنابر ساختار اجتماعی قوم»، «.چهارچوب قوانین مذهبی است

حاکمیت مستبدانه حزب دموکراتیک خلق و لشکرکشی روسها، از همان ابتدا یک جریان شدیداً انتی کمونیست، قومی، جنگجو و 

وجودیت احزاب به دلیل تشدید سلطه فرهنگ مذهبی و مردانه و م»، «.عقبمانده که پایگاه اجتماعی شان در روستاها قرار داشت، بودند

افغانستان نه فقط . مذهبی و قومی، تبعیض  نابرابری های جنسی و ملیتی در کنار نابرابری های طبقاتی از معضالت اصلی اجتماعی است

گرچه با تغییرات . در ستم و بی عدالتی بر زنان و کودکان در جهان نمونه است بلکه یک جامعه به شدت تبعیض آمیز و نژاد باور است

هه اخیر شرایط مادی مناسبتری ایجاد گردیده است اما حضور قوی نیروهای قومی و مذهبی در صحنه سیاسی، ضرورت مبارزه سه د

زنان در بخش اعظم افغانستان خرید و فروش می شوند و جز مایملک مردان »، «.فعال درین عرصه ها را بیش از پیش با اهمیت می سازد

ازدواج اجباری و مصلحتی، ازدواج کودکان دختر و پسر، بدرفتاری با زنان و تبعیض میان پسر و  چند همسری،. آیند خود به حساب می

دختر در خانواده ها و غیره برخوردهای نابرابر و ضد انسانی که مشروعیت خود را از دین و سنت های فرتوت گذشته می گیرد، با 

سازمان سوسیالیست های کارگری با دفاع از اصل برابری و »، «.ممنوع گرددارزش های متعالی انسانی در تضاد کامل قرار داشته و باید 

 ...و« .همزیستی مردمان کشور خواهان اسکان قبائل کوچی و پایان دادن به زندگی بدوی است

 است، جامعۀ( فیودالی و بردگی)های پیشاسرمایه داری  مربوط به نظام و ویژگیبا تمام موارد فوق که خصلت  این سازمان

. بر هر زیربنای تولیدی، روابط روبنایی آن شکل می گیردو با این حکم فراموش می کند که .افغانستان را جامعۀ سرمایه داری می خواند

تبارز می نمایند که طبق ... و( به شمول هنر و فرهنگ)این روابط روبنایی به اشکال گوناگون از قبیل سازمان های سیاسی، ایدیولوژی 

 . همخوانی داشته باشند( همان روابط تولیدی)کسیستی باید با زیربنا دیالکتیک مار



ی یا پدیده به ئی یا پدیده آماده نشود، آن شی داند که تا همه شرایط وجود یک شئسازمان سوسیالیست های کارگری حتماً  م

یت فراوان برخوردار است که شامل شرایط در این همه شرایط تنها زیربنا اهمیت ندارد، بلکه روبنای آن نیز از اهم. وجود نمی آید

یک صورت بندی اجتماعی، قبل از آن که همۀ نیروهای مولدۀ آن کامالً تکامل نیافته »: کارل مارکس می گوید.فرهنگی نیز می گردد

جامعه ر ما از پس چگونه می توانیم بدون تکامل یافتگی کامل همه نیروهای مولدۀ فیودالی در کشو« .باشند، هرگز تالشی نمی یابد

چگونه ممکن است که با سطح پایین شهرنشینی، زندگی بدوی، هویت های قبیلوی و مذهبی و محلی که  سرمایه داری صحبت کنیم؟

 م؟ در افغانستان سخن بگوئیهمه مختص نظام های پیشاسرمایه داری است، از جامعۀ سرمایه داری 

ناسیونالیزم »: در برنامۀ این سازمان می خوانیم. استسیونالیزم و ملی گرایی نا مخالفسازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان 

و ملی گرایی ابزار دیگریست که با پیروزی مناسبات سرمایه داری پا به عرصه وجود نهاده و در واقعیت امر متناسب با منافع تاریخی نظام 

بنابر آن ناسیونالیزم ایجاد هویت عمومی . یاسی یا ناسیونالیست هاستمفهوم ملت نتیجۀ فعالیت آگاهانه نیروهای س... سرمایه داری است

 «.جدیدی در راستای منافع طبقه بورژوا در محدوده مرزهای جغرافیایی متفاوت بوده است

 سازمان سوسیالست های کارگری با وجودی که ناسیونالیزم را با منافع تاریخی نظام سرمایه داری متناسب می داند، خود از این

فعالیت پیگیر در »و  کند اش را برای افغانستان تدوین می مربوط به افغانستان دانسته، برنامه یمحدوده بیرون نمی رود و خود را سازمان

  .خود می داند« یر سازماناز وظایف مرکزی و تعطیل ناپذ {را}جهت ایجاد حزب طبقه کارگر افغانستان 

کارگران »برای   عمالً« وظایف مرکزی و تعطیل ناپذیر»ست نمی داند، اما با ارائه  با وجودیکه این سازمان خود را ناسیونالی

پیشاسرمایه داری قبیلوی نظام های بیماری  به این گونه بهکند و  سقوط می« افغانستانی»تا سطح  کار می کند و گاه خود«  افغانستانی

 .مبتال می شود

در انقالب دموکراتیک نوین با  ان های مائوتسه دون اندیشه را برای اینکهازمسازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان، س

جبهۀ متحد ملی می سازند، به پوپولیزم متهم  ،که به خاطر حفظ منافعش در جبهۀ ضد امپریالیستی قرار می گیرد ملیبخشی از بورژوازی 

: مائوتسه دون می گوید. محتوای واقعی آن می خواند را تهی ساختن مبارزۀ طبقاتی از« ابداع اصطالح بورژوازی ملی»می سازد و 

در یک کشور نیمه )شرکت بورژوازی را در انقالب به بهانۀ این که موقتی است رد کردن، یا اتحاد با گروه ضد جاپانی بورژوازی »

امروز اتحاد با گروه ضد . اشیمرا تسلیم طلبی خواندن، نقطه نظر تروتسکیستی است که ما نمی توانیم با آن موافقت داشته ب( مستعمره

 « .جاپانی بورژوازی در واقع پلی است که باید از آن عبور کرد تا به سوی سوسیالیزم پیش رفت

با وجودی که سازمان سوسیالیست های کارگری این اتحاد موقتی با بورژوازی داخلی را نمی پذیرد، ولی خود تا جایی پیش 

یا به گفتۀ این سازمان، دولت وابسته به امپریالیزم امریکا تحت ( رژوا کمپرداورها و مالکان ارضیدولت بو)رود که از دولت پوشالی  می

سازمان »: نام اصالحاتی که به سود طبقۀ کارگر است، درخواست هایی را مطرح می کند که از یک سازمان کمونیستی ساخته نیست

گی  که همه افراد جامعه از حداقل درآمد برای تامین زنده سوسیالیست های کارگری خواستار ایجاد یک سیستم رفاهی است

گی قادر است بودجه کافی برای به اجرا گذاشته شدن چنین  درآمد و دارائی به ساده دولت با وضع مالیات بر. آبرومندانه مستفید گردند

ک دولت و حق هر شهروند یک کشور فراهم نمودن تسهیالت و بیمه صحی و درمانی رایگان وظیفه ی»، «سیستمی را فراهم گرداند

دولت موظف به تامین زندگی و تسهیالت »، «دولت افغانستان موظف است که در سراسر کشور این تسهیالت را فراهم سازد. است

گی و مراکز نگهداری مناسب  چنان مکلف است تا حقوق بازنشستهسرپرست است و هم مناسب برای سالمندان، معلولین و کودکان بی

سازمان سوسیالیست های کارگری خواهان محو »، «.سالمندان و معلولین را در سراسر کشور و برای همه شهروندان فراهم سازد برای

دولت موظف است در ضمن مبارزه با علل مادی و اجتماعی اعتیاد، به تداوی معتادین به هزینه دولتی . تولید و قاچاق مواد مخدر است



خالف روح است ها را ما کمونیست ها حتی از طریق سازمان های پایه ای خود مطرح نمی کنیم و آنرا این درخو ...و« اقدام نماید

  .که یک سازمان مارکسیستی آنرا مطرح کندبه اینایدئولوژی خود می دانیم، چه رسد 

امپریالیست  به زدن بیشتر را ـ اتحادی که کمونیست ها به طور موقت برای ضربه «ابداع اصطالح بورژوازی ملی»وقتی این سازمان 

ـ تهی ساختن مبارزۀ طبقاتی از محتوای اصلی آن می داند، درخواست هایی به شدت  ها با این بخش بورژوازی روی دست می گیرند

 تر قرار سازمان را که از شعارهای معمولی اتحادیه های کارگری غرب نیز در سطح پایین و پوپولیستی این( پسند بورژوا)پسند  دولت

و به رسمیت شناختن دولت  دارد، نه تنها تهی ساختن مبارزه طبقاتی از محتوای اصلی آن است، بلکه مهر تائید بر اشغال طوالنی کشور ما

 .به حساب می آیدپوشالی 

اقشار در غیاب شرایط انقالبی از مطالباتی که در بهبود شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کارگران و سایر »وقتی این سازمان 

دون اندیشه حق نداشته باشند در  ، چرا سازمان های مائوتسه«پایین جامعه مفید باشد، دفاع نموده و در جهت تامین آن مبارزه می کند

 شرایط انقالبی به خاطر تسریع و تسهیل مبارزۀ ضد اشغال و امپریالیزم، از تضادهای درونی بورژوازی سود ببرند؟

حضور فعال در افغانستان شناخت دقیق از خصلت طبقاتی جامعه ندارد، ناگزیر آن را مطابق خصلت این سازمان که به خاطر عدم 

ساخته و خود در حالیکه به غلط دیگران را به پوپولیزم متهم  ،طبقاتی اروپای شمالی ارزیابی کرده، به تیوری های خیالی پناه برده

 از  با تمام خارج نشینی خود را محق می داند که می کند، مالی برگزار در اروپای ش 5111پولینوم کمیتۀ مرکزی را در چهارمین 

 .افغانستان نیز سخن بگوید تاسیس حزب طبقه کارگر

به مبارزه و فعالیت نپردازد، به حیث سازمان جدی نمی  و با درنظرداشت شرایط مشخص جامعه ما سازمان تا در داخل کشور این 

 .تواند برای ما مطرح باشد

 

 (ساما ـ ادامه دهندگان)ن آزادیبخش مردم افغانستان سازما

 

در این . احیای مجدد ساما را اعالم کرد 0931اعالمیه ای بود که در جوزای « باز هم پویندگان و ادامه دهندگان در امتداد زمان»

ست از نظر تشکیالتی بی صالحیت شده این بار بقایای مرکزیت غیر قانونی که مدتها»: نوشته اند( ادامه دهندگان)اعالمیه رفقای ساما 

و « تچ امپریالیزم با فئودالیزم و عمده ساختن دموکراسی در شرایط اشغال»اند، دامن شان را تا توانستند آلوده ساختند و با سفسطه تئوری 

 « ...لتیدندبه گنداب تسلیم طلبی ملی و طبقاتی درغ« گیر مدال»و « ان جی او باز»نمای  رقابت با گروه های منحرف چپ

کنفرانس کادرها و »نهایتاً برای جلوگیری از انحالل سازمان به تدویر »رفقای ادامه دهنده در این اعالمیه می نویسند که آنان 

ش اقدام نموده و ضمن تحلیل، تجزیه و نفی کامل انحرافات،  0931در هژدهم ثور ( ساما)« فعالین سازمان آزادیبخش مردم افغانستان

تداوم راه شهدا تا رسیدن به آرمان واالی شان تعهد بستند و با انسجام بهتر خود و صفوف پاکباز سازمان چون سدی آهنین در  مکرراً بر

 « ...مقابل پلورالیزم تشکیالتی و انحالل قرار گرفتند

انارشی حاکم بر »: نوشت« ساما»در بارۀ احیای مجدد ( ، گامی به جلو«ادامه دهندگان»)سازمان انقالبی افغانستان با نشر اعالمیۀ 

این سازمان را با ایجاد حزب قانونی و سرکاری با  یبعد از تجاوز امپریالیست های خونخوار غربی بر ملک ما، بخشی از کادرها« ساما»

با این سقوط،  ید دولت پوشالی به تسلیم طلبی سختی کشاند وو پلورالیزم بورژوازی و تأی کنگره های علنی در توجیه اشغال، دموکراسی

ای از کادرها  باالخره عده... اش را به احیای مجدد می بردند ساما، ناخدا یا ناخدایانی می طلبید تا آخرین نبض نیم مرده ۀکشتی تکه پار

ه، از آن درس را تجزیه و تحلیل کرد« ساما»اینکه ادامه دهندگان کدام انحرافات ... ادامه دهند و فعاالن ساما تکان خورده تا راه ساما را



... تداوم کار و پیکار گرفته، مطمئناً در آینده برای درسگیری عمومی جنبش چپ انقالبی افغانستان در اختیار همگان قرار خواهند داد

را در نهاد خود حمل می کند، به نکات « ساما»در کنار این که به نحوی یکی از انحراف های حاکم گذشته بر « ادامه دهندگان»اعالمیۀ 

اساسی و مهمی اشاره دارد که نشان می دهد تشکل جدید، بیش از قبل به سوی ایدیولوژی انقالبی طبقۀ کارگر و جرئت بیان آن میالن 

سازمان ما که در تمام مسایل سیاسی، ایدیولوژیک و تیوریک، خط روشنی به زاللی آفتاب دارد، حاضر است این بحث را از ... دارد

های انقالبی به  و جدل رفیقانه به پیش ببرد، زیرا این ضرورت روزگار دشوار کنونی و از وظایف کمونیستدریچۀ تمایل به همکاری 

 «.شدت متشتت و پراکنده است

جلسات مشترک همکاری را روی دست گرفته، « ادامه دهندگان»نظرداشت همین اصل، سازمان انقالبی افغانستان و رفقای  با در

های متقابل پرداخته و تا حال هر دو سازمان سه  ، به همکاریدر موارد بعضی مسایل مهم و حیاتی حث های رفیقانۀ درونیضمن ب

را « هفتم اکتوبر»با شعار مرگ بر امپریالیزم »، «از اشغالگران روسی تا اشغالگران امریکایی؛ سه دهه خیانت و جنایت»)اعالمیۀ مشترک 

 .ندرا امضاء کرده ا («!، دولت دست نشانده و جنگ ارتجاعی طالبان بایستیم(ی ناتوییامریکای)در برابر اشغالگران »و « تقبیح نماییم

ارائه کرد که ( ساما)جمعبندی مختصر از  سازمان آزادیبخش مردم افغانستان « به پیش»سازمان انقالبی افغانستان در شمارۀ اول 

ما برای اینکه به وظیفۀ انقالبی خود عمل کرده . در میان گذاشتند هایی از آن انگشت انتقاد گذاشته با ما رفقای ادامه دهنده بر قسمت

 :کنیممی  نقل عیناً باشیم، انتقادات این رفقا را اینجا

ا به عنوان تئوری رهنمای این جنبش ها، سوسیال امپریالیزم  .ل .بشهای ضد امپریالیستی و گسترش مندر بحبوحۀ اوجگیری ج»
اش را به  ر شده و درگوشه وکنار دنیا احزاب و سازمانهای ریوزیونیستی و نهادهای ستون پنجمیشوروی در تقابل به آن دست به کا

آن به  که هستۀ خبیثۀ افغانستان است حاصل همان سیاست در یکی ازاین نهادها و «حزب دموکراتیک خلق افغانستان». وجود آورد
 .ل امپریالیزم شوروی ساخته شدکی و ببرک و به یاری مستقیم سوسیا دست عناصر بدنامی مثل تره

از ( هادی محمودی محفل یاری ها و محفل داکتر)عکس العمل به این جرثومۀ خباثت توسط دو محفل  سازمان جوانان مترقی در
ه را هم ن نامشاین سازمان برنامۀ مدون نداشت و . ای از محافل گوناگون که در آن وقت مخفیانه کار میکردند به وجود آمد جملۀ عده

با آنکه همراه محافل دیگر به یک کار گستردۀ جریانی دست زد اما هرگز . تنها از مردم بلکه از محافل دیگر جنبش نیز پنهان نگه داشت
دهی شد به  سالها بعد که در نتیجۀ انتقادات صفوف جریان مجبور به پاسخ. اش را از سازمان بودنش مطلع نساخت متحدین جریانی

این نوع برخورد محافل دیگر را برعلیه . ن محافل دیگر خود را سازمان معرفی کرده وخواستار جذب شان شدجای پاسخ، به رهبرا
 . سازمان جوانان مترقی برانگیخت

. متهم کرد «چه گوارائیسم»م آنرا به .ج.را بیرون داد که س «...نوشتۀ پس منظر»عثمان ضمن عکس العمل شدید  محفل انجینر
در انتقاد از ایدئولوژی و سبک کارخورده بورژوائی جریان بیرون داد  «چه باید بود؟»ل هرات نوشتۀ تحت عنوان محفل رستاخیز یا محف

گروه انقالبی »اخیر  متهم کرد و در «اوانگاردیسم»آنرا به  «افگنیم انقالبی گری خورده بورژوائی را بدور»م با شبنامۀ زیرعنوان .ج.که س
م اعتراض کرد و .ج.بر س «...باطرد اپورتونیسم»شده بود طی نوشتۀ  م جدا.ج.اکتر فیض احمد که از سبه رهبری د «خلقهای افغانستان

 . متهم شد «...اکونومیسم»به 
هم به جمع و جور کردن خود مشغول شدند و برای مدتی به جای سازماندهی و  این محافل مختلف ضمن درگیری با پس از

 . مدتها تنفر و تخریب جای رفاقت و سازندگی را گرفت. گریزی بر جنبش مستولی گشت تمرکز، نیروی فرار از مرکز و سازمان
این دیدار و گفتگوها تا . محافل برای بحث وگفتگو ایجاد شد در اواسط سالهای جمهوری داوود خان، روابطی بین افراد و

ش توانستند محفل داکتر هادی محمودی، 0931درسال . کودتای ثور به همکاری ها و تفاهماتی بین افراد و گروه ها منجرگردید



کتردادفر به عنوان یک شخصیت به نشستهای منظمی دست یابند وکمیتۀ سه نفری را برای دید و بازدید شخصیت ها امحفل رستاخیز و د
... یم محمودی ورح این کمیتۀ سه نفری با گروه انقالبی، با محفل رفیق مجید، با محفل شاهپور، با دکتر. ساختند محافل دیگر و

در جریان همین پروسۀ وحدت، بین گروه . خوانده میشود «ساما»هستۀ اولیۀ ایجاد  ،«ساما»اسناد رسمی  دیدارهای منظمی داشت که در
گروه انقالبی تئوری جذب دیگران را به خود ارائه میکرد که . چگونگی وحدت اختالف نظر به وجود آمد انقالبی و محافل دیگر در

همسوئی به محافل دیگر با گروه انقالبی اختالف پیدا کرد و راه  درین راستا بود که رفیق مجید در. نگرفت رش قرارمورد پذی
 .به پروسۀ وحدت با محافل دیگر پیوست را از آن جداکرد و اش همکاری
رفیق مجید، ماه محفل داکتر هادی محمودی، محفل رستاخیز، محفل  01ش یعنی حدود 0931ش تا سرطان 0931جدی  از

( ساما)«سازمان آزادیبخش مردم افغانستان»برای ایجاد  محفل معلم اشرف، محفل شاهپور و شخصیت های مانند نادرعلی پویا و دادفر
گروه  «جذب»این پروسه با نفی تئوری . ا، کرده اند .ل. مبنای پیش شرط فکری م بر( سیاسی ـ ایدئولوژیک)کار مشترک تئوریک 

گروه های کوچکتر و شخصیت ها را به محافل بزرگتر ونزدیک شان « جمع جذب و»اخگری ها، با دکترین « جمع»وری انقالبی و رد تئ
 . توفیق یافت( ساما)جذب و با جمع محافل بزرگ به ایجاد 

ام یا شخصیت به تنهائی نیست، با استحک خود داشت و دست آورد کار هیچ محفل و که اکثریت عظیم جنبش چپ را با( ساما)
ساما به عنوان بزرگترین سازمان . اش وارد نبرد مسلحانۀ شد که خلق سلحشور افغانستان خود آنرا قبالً آغاز کرده بود نسبی تشکیالتی

چپی برای سمت دهی مترقی جنبش خودجوش مردم و جلوگیری از دستبرد نیروهای ارتجاعی و به هدف رساندن تئوری پیشرو به 
دراین آوان غُرش مسلسل . تان جبهات مسلحانه ساخت و وارد نبرد آزادیبخش در پیشاپیش خلق خود شدجنگ خلق در سرتاسر افغانس

دستآوردهای بزرگ . انداز شد طنین... سامائی ها  از هرات تا به کنر و از نیمروز تا به کندوز و از پکتیا تا مزار و از شمالی تا جنوبی و
سکری و فتح ولسوالی ها و مناطق متعدد و ضربات خوردکنندۀ چریک شهری سامائی در ساما از قبیل خلع سالح ُغندها و لواهای ع

 .کابل و هرات، دشمنان رنگارنگ خلق ما را به تب لرزۀ مرگ انداخت والیات مختلف، به ویژه در
مسلح بومی شان همه سوسیال امپریالیزم شوروی و رژیم کودتائی دست نشانده اش، امپریالیسم امریکا، ارتجاع منطقه و مرتجعین 

وصف حمالت خونبار . سامائی ها یورش آوردند طیاره بر توپ و دست به دست هم داده در شهر و روستا از چند جانب با تانک و
در چنین . تفصیل زیاد نیاز دارد و در نوع خود بی نظیر است مقاومتهای دلیرانۀ رفقای ما در گوشه گوشۀ کشور به شرح و دشمنان و

یا اعضای سازمان مقاومت شانرا از دست داده و به انحرافات متعدد برای نجات شان  نی است که عده ای از هواداران ومحشر خونی
. اش ضربت زده است دو انحرافی است که سازمان ما را در حساسترین مراحل زندگی «لیبرالیسم وتسلیم طلبی»آنجمله  از درمیغلتند و

شمنان رنگارنگ در پیکرش داشت در تقابل این دو جرثومه نیز دمی آرام نگرفت و سرانجام در سازمان نیز که زخم های خونین از د
. هم از نظر تشکیالتی موفق شد اش به تحلیل، تجزیه و طرد این دو انحراف، هم از نظر فکری و ش درکنفرانس سرتاسری0911سال 

لی ساما انجام داده است هیچ سازمان چپ دیگری انجام نداده است عم زمینۀ تئوریک و برخوردی را که در تقابل با این دو انحراف در
 . االقل چنین مدارکی ندارد یا علی و

فقدان ) درد که با ضربت خوردن جمع کثیری از رهبران و ضیق ساختن محیط کاری رهبران و کادرهای باقیمانده با دریغ و
در گرداب این  مکرراً رهبری امریکا عده ای از کادرها واعضای سازمان، بعد از تجاوز نظامی امپریالیزم جهانی به (رهبران برجسته

تاریخ سازمان از همان تبارز اولین نطفۀ تفکرات ناسالم با  اعضای معتقد و وفادار به آرمان و ولی رهبران، کادرها و. انحرافات درغلتیدند
به دفاع برخاستند و به مبارزۀ ( انقالبی ـ مشی مستقل ملی) مانسیاسی ساز و( ا .ل .م)آن به مبارزه برخاستند و از سنگر ایدئولوژیک 

ش به طرد بقایای کمیته مرکزی مرتد موفق شده و ساما را در خط 0931پرشوری دست زدند که در نتیجه درکنفرانس هجدهم ثور 



ترین یکی از استوار( دهندگان ادامه ـ ساما) اش احیاء کردند و هم اکنون سازمان آزادیبخش مردم افغانستان پویندگان انقالبی
سازمان ما با صداقت کامل دست تمامی نیروهای انقالبی صادق کشور را در . سیاسی جنبش چپ کشور است سنگرهای ایدئولوژیک ـ

وان به عن «سازمان انقالبی افغانستان»این راستا با  افتخار دارد که در میفشارد و جهت ایجاد حزب پیشآهنگ انقالبی زحمتکشان کشور
بیش از بیست ساله اش در درون جنبش جهانی  در ساحۀ بین المللی نیز با کار. نزدیکترین نیرو به خود، گامهای استواری را برداشته است

 «.ساما از اعتبار و مقام شایستۀ برخودار است
 

 .(عمدتاً م. م. ل. م)سازمان کارگران افغانستان 

 

ـ  نشریۀ سیاسی« خلق جنگ». هایی است که در وبالگ این سازمان منتشر شده استشناخت ما از این سازمان محدود به نوشته 

باد  زنده»در شمارۀ اول صفحه اول، شعار ( مارکسیست ـ لنینیست ـ مائویست، عمدتاً مائویست)خبری سازمان کارگران افغانستان 

سازمان انقالبی افغانستان غیر اصولی و برای . به نظر می رسدیب عج درج کرده است کهرا « تاً مائویزممارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائویزم، عمد

ولی از آنجایی که در  .بدهدمارکسیزم ـ لنینیزم را بیشتر از اندیشه مائوتسه دون و یا عکس آن شعار  ه زنده بودنانقالبی است که کغیر 

« جنگ خلق»طبیعی است که در  لذا ، عصر مائویزم است،و عصر «ـ لنینیزم به تاریخ پیوسته مارکسیزم»زمان کارگران افغانستان برنامۀ سا

  .درج شود  این رفقا چنین شعار مبهم

در حقیقت، لنینیسم »:می نویسد تصویب شده،  این سازمان ای که ذکر نشده از کدام کنگرهسازمان کارگران افغانستان در برنامه 

ستی نمی دانست، با جهش پی بردن به موجودیت انتاگونیزم در مبارزه را انتاگونی( فاز اول کمونیزم)که تضاد در جامعه سوسیالیستی 

از همین جا است که امروزه، مارکسیزم ـ لنینیزم به تاریخ پیوسته . طبقاتی در دولت تحت دیکتاتوری پرولتاریا، به مائویزم تکامل یافت

و  0181، می بایست با لنین هم آوا شد، نه با 0301در  همانگونه که. 0301امروزه باید با مائوتسه دون هم آوا شد، و نه با ... است

 «.تحلیل سرمایه داری در مرحله ماقبل امپریالیستی

تحت درفش کبیر »، «می گشاید «دیده به دنیا»اندیشه مائوتسه دون »با : تیوریک به سر می برد و تشتت این سازمان در سرگردانی

می آید، بعد در برنامۀ سازمانی مارکسیزم ـ لنینیزم را به تاریخ می سپارد و تنها با « زم گردمارکسیزم ـ  لنینیزم ـ مائویزم، عمدتاً مائوی

در رسیدن به قله رفیع مرحله تکاملی »این سازمان را  کهرا نیز قاطی می سازد « اندیشه گونزالو»مائویزم هم آوا شده، بعد با این هماوایی 

مائویزم منهای گونزالو امکان »برای این سازمان . است« دانستن مائویزم یاری رسانیده نوین در ایدئولوژی پرولتری، یعنی به درک و

در یک . نیز می رسد« جنگ خلق تا کمونیزم»درگمی تیوریک، به سردرگمی تیوریک جدیدِ این سازمان با این نوع سر« .داردوجودی ن

پیوستن مارکسیزم ـ )ارکسیزم ـ لنینیزم، اندیشه مائوتسه دون م: فورمول می توان وضعیت تیوریک این سازمان را چنین ارزیابی کرد

این یکی از ابهامات زننده است که تاریخ جنبش چپ کشور ما برای اولین بار  .مائویزم، عمدتاً مائویزم، اندیشه گونزالو( لنینیزم به تاریخ

 .آنرا ثبت می کند

در برنامۀ این سازمان شده « گوانزالیزم»باعث تبارز رگه هایی از « لواندیشه گونزا»گرایش افراطی سازمان کارگران افغانستان به 

تکامل . باشد المللی را در خود دارا می هایی از اهمیت بین یی، اگر علمی باشد، نظیر اندیشه گونزالو ـ رگه البته هر اندیشه»: است

 «.منجر شود« ایسم»کتیکی پروسه تکاملی خویش، به روالمندانه و سامانمند یک اندیشه، می تواند در کلیت و عمومیت یافتن دیال

سازمان انقالبی افغانستان، صدر گونزالو را منحیث یک انقالبی اسیر در قفس امپریالیزم، سازمانده خوب، رفیق انقالبی و رهبر 

طلبی رفقایش  تسلیمداند که نقش تاریخی در هدایت و رهبری این جنگ ایفاء کرده و از همان قفس در برابر  جنگ خلق پیرو می



گیری نموده است، اما این به هیچ وجه بدان معنا نیست که نظرات گونزالو را بتوان در شرایط متفاوتی چون افغانستان به کار بست  موضع

 . رهنمای عمل انقالبی خود قرار داد و آنرا تا سطح احتمالی گوانزالیزم باال برد و

های طالب و نقش  و قاطع سازمان کارگران افغانستان علیه اشغال کشور، فاشیست سازمان انقالبی افغانستان از موضع روشن

 .کند رهبران جنبش در تکامل جنبش چپ حمایت می

 

 افغانستان( مائویست)کمونیست « حزب»

 

وضع در قضایا از لحاظ تیوریک م« حزب»افغانستان نوشت که این ( مائویست)کمونیست « حزب»شماره اول در مورد « به پیش» 

به نتیجه می رسیم که این حزب نه تنها از لحاظ « حزب»و شناخت بیشتر ما از این و اندی چهار سال از روشن دارد، اما اکنون پس 

چند « به پیش»در شمارۀ اول . در ورشکستگی تیوریک به سر می برد ،های آشکار گویی ک موضع روشن ندارد بلکه با تناقضتیوری

« حزب»سازمان انقالبی افغانستان کماکان بر همان بررسی ها در مورد این . بررسی کوتاه قرار گرفته بود مورد« حزب»مورد خاص این 

و ( پیوند با انجویزم، گسست از مارکسیزم)در دو سند « حزب»یادآوری است که اختالفات کلی سازمان انقالبی با این  قابل. باور دارد

در اینجا به . انعکاس یافته است مفصلبه طور ( رشکستگی تیوریک تا فالکت پراتیکافغانستان از و( مائویست)کمونیست « حزب»)

 :تماس می گیریم (که در به پیش شماره اول ذکر نشده است) ترین موارد تازهشکل گذرا به 

یی را بر هیچگاهی صاحب انجو نبوده و مسئولیت پیشبرد کارها و سازماندهی انجو»با آن که مدعی است « حزب»این  :انجویزم

در « حزب»ین ا 01و بخصوص هوادران واحد شماره « مائویست های افغانستان»، اما موضع گیری های نوشتاری «عهده نداشته است

در  یشاز طریق انجوها ،«جنگ خلق»با وجود ادعای « حزب»این . انجویزم غلیظ بر این حزب حاکم است پاکستان نشان می دهد که

ی و غیر دولتی امپریالیست ها قرار دارد و همین سبب شده است که از کمک های اندک امپریالیست ها خدمت تطبیق پروژه های مدن

 .برای پروژه های بازسازی، گالیه و شکوه سر دهد

مورد « پوشش های مذهبی»و « پذیرش جمهوری اسالمی»با آن که سازمان های دیگر را به خاطر « حزب» :همسویی با طالبان

این همسویی، تعریف لنینی را در مورد . همسویی نشان می دهد( امارت اسالمی طالبان)دهد، خود با بدترین نوع آن انتقاد قرار می 

. مانند سازمان انقالبی افغانستان جنگ کنونی را ارتجاعی نمی داند« حزب»جنگ کنونی زیر سؤال می برد و نشان می دهد که این 

اظهار می جنرال حمیدگل  مانندامریکایی ها می جنگند و نیروی مقاومت به شمار می روند و باور دارد که طالبان واقعاً علیه « حزب»

 . که طالبان مخالف هر نوع ترقی و پیشرفت نیستندنماید  

ا از ورشکستگی تیوریک تا .م.ک.ح)در این مورد، تناقض گویی های جالبی دارد که در سند « حزب»ناگفته نباید گذاشت که 

 . به آن برخورد شده است (فالکت پراتیک

با وجودی که جامعۀ « حزب». در مورد جبهۀ متحد نیز در سند فوق اشاره شده است« حزب»به تناقض گویی این  :متحد ۀجبه

افغانستان را نیمه فیودالی و مستعمره می خواند، باور دارد که اتحاد طبقۀ کارگر و دهقان ستون فقرات جبهۀ متحد انقالبی را در مرحلۀ 

به نظر سازمان انقالبی افغانستان اتحاد طبقۀ کارگر و دهقان ستون فقرات همه انقالبات را می سازد، . انقالب دموکراتیک نوین می سازد

اما در ترکیب جبهۀ متحد ملی که مختص کشورهای مستعمره ـ نیمه فیودالی یا نیمه مستعمره ـ نیمه فیودالی است، باید گفت که مضمون 

ترین نیروی انقالب  کارگر و همچنین عمده ۀدهقان متحد اصلی و طبیعی طبق ۀطبق .است ملیۀ کارگر با بورژوازی طبق اتحادآن 

 .کند به شمار می رود که تحت رهبری طبقۀ کارگر در انقالب شرکت میدموکراتیک نوین 



 

 

 مائویست های افغانستان

 

افغانستان ( مائویست)کمونیست « حزب»انعکاس می یابد، از « رششو»که نظرات شان در سایت « مائویست های افغانستان»گروپ 

علت جدایی خود را در چندین نوشته به ویژه در نوشتۀ چهار ( که ما در مورد نوعیت تشکیالتی آن نمی دانیم)این جمع . جدا شده است

بیان « !موضع بگیرید« نوین»تان علیه توطئه در دفاع از آگاهی سیاسی طبقه کارگر و دست آوردهای انقالبی مردم افغانس»فصله به نام 

 .داشته است

این جمع در نوشتۀ : ما در این جا دو مورد از این جمع را مورد بررسی گذرا قرار می دهیم تا به ماهیت واقعی آنها پی ببریم

کم در گل شخصیت پرستی و اصحاب تا ش)...( خر »: می نویسد («حزب»احتماالً مسوول )« حزب»متذکره در مورد فردی منسوب به 

از حد افسانه سرائی یک سر مو هم ترقی )....( سال از نشر شماره دوم شعله جاوید می گذرد ولی دید رفیق  5اکنون »، «.بند مانده است

. آی و سی .اس. ارتباط با طالبان و از آن طریق با آی)آیا اینجوهای حزب و پروژه های میلیون ها دالری با این مسئله »، «.نکرده است

رهبری این حزب به جنبش انقالبی افغانستان به طور عام و جنبش کمونیستی بطور خاص خصومت »، «بی ارتباط است؟( ای. آی

ورزد و با توطئه و تهمت زدن فتنه ایجاد می کند و اختالفات را از داخل جنبش چپ کشور با مهارت خاصی به داخل جنبش  می

قرار « عواملی»و هسته آن تحت تاثیر )...( رفیق »، «کمونیست ها را به دشمنان یکدیگر مبدل می سازندکمونیستی کشور انتقال داده و 

از چنگیزخان و )...( رفیق »، «دارند که به آگاهی سیاسی طبقه کارگر و تاریخ مبارزات مردم افغانستان بدیده حسادت می بینند

اطر اعتالی بیرق زرد مغول باال و پائین می دوید، نه حزب داشت و نه سازمان و نه او زمانیکه به خ»، «.سوسیالیزم اسالمی دفاع می کرد

به تعقیب آن هنگامیکه در خط دوآلیزم شریعتی سوره های قرآن و . تشکیالت، ولی یک خط نژادپرستانه هزارگی را دنبال می نمود

و سازمان نداشت ولی یک خط ارتجاعی اسالمی را تعقیب افسانه حنیف نژاد را حفظ و از زینب طالقانی پرستاری می کرد، نیز حزب 

را در مورد مخالفینش انجام { «معرفی غیر مستقیم انقالبیون به دستگاه اطالعاتی دشمن»}تا کنون بارها این کار )...( ، رفیق «می نمود

سیاسی حزبش به شمول خودش در می گوید که علیه این اینجوها است ولی در عمل تمام اعضای بیروی )...( رفیق »، «داده است

 ...و« خدمت این اینجوها قرار دارند

آیا می توان . می کندرفیق باران را دستگاه اطالعاتی دشمن  معرفی کننده انقالبیون بهاین جمع نبابر ملحوظاتی که ما نمی دانیم، 

انقالبیون به دستگاه اطالعاتی  کنندهق خواندن معرفی رفی ق خواند؟ آیاذکر کرده اند، رفی «مائویست ها»انسانی به مشخصاتی باال را که 

  اگر غیر انقالبی و غیر کمونیستی نیست، پس چیست؟ ...(و. آی. ایس. ای، ایم آی شش، امنیت ملی، واواک، آی. آی. سی)دشمن 

ضمن خطاب دیگر  این جمع که از یکسو معرفی کننده انقالبیون به دستگاه اطالعاتی دشمن را رفیق باران می کند، در طرف

بورژواهای افغانستان مجید شهید را از خلق آزادیخواه، سلحشور و ... »: این کهبه رفیق مجید و با بیان « میهنی سمبول مقاومت ملی و»

اگر از شخصیت عبدالمجید کلکانی شهید شورشگری، اطاعت ناپذیری، میهن پرستی، »، «مقاومت جوی افغانستان می گیرند

مجید عقاب بلندپروازی »، «...ای مبدل می شود ومت جویی و انقالب طلبی را نفی کنید او به یک افغانستانی معمولیگردنفرازی، مقا

مجید شهید هیچ زمانی خیال فریب دادن انقالبیون را در ذهنش راه »، «بود که از فرازهای هندوکش به سطوح زندگی نگاه می کرد

یا، بشیر بهمن و دیگر زمین لرزه های بزرگ افغانستان قهرمانان به خون آرمیده طراز نوین مجید کلکانی، داود سرمد، قاضی ض»، «نداد

ای تاریخ این خطه  خلق شهیم این سرزمین اند که ایده الها، افکار، اعتقادات و سمت گیری های فکری شان با هیچ قهرمان توده



است که احیای تشکیالت ساما را به حیث یک سازمان ملی ـ ادامه دهنده راه مجید شهید کسی »، «.اری و خوانایی ندارندسازگ

 .رفیق خطاب کنند ،حاضر نیستند رفیق مجید را « دموکراتیک مربوط و منوط به هژمونی پرولتاریا بداند نه مستقل

نتشر ساخت، را م( رفیق مجید، رهبر محبوب زحمتکشان افغانستان)یادوارۀ  1911جوزای  11وقتی سازمان انقالبی افغانستان در 

 رهبر» را او و میدهید مخاطب قرار« رفیق» واژه با مجیدکلکانی را شما رفقا،»: از طریق پست الکترونیک به ما چنین نوشتند« مائویست ها»

چیز .. .نمیدهد و نمی داد زحمتکشان پیوند با را مجید ترین سامائی نیز حالیکه حتی چپ در میخوانید،« محبوب زحمتکشان افغانستان

وغیره صفات مجید کلکانی  ...بجای رفیق مجید، مجیدکمونیست، عرض کنیم اینست که اگر که ما میخواهیم خدمت شما را دیگری

زیرا این . خیلی خوب است میهنی، مجید رهبر سازمان آزادیبخش مردم افغانستان را بکار ببرید شهید، مجید سمبول مقاومت ملی و

 «.ایم کمونیزم ترسیم نکرده تصویر نادرستی ازصفات هم با حقیقت قرین اند و هم 

در همین یادواره به کرات کلمه رفیق را با رنگ سرخ نشانی کرده و توضیح داده اند که با کاربرد کلمۀ رفیق برای « مائویست ها»

 . مجید کلکانی مخالفند

ن به دستگاه اطالعاتی دشمن و مخالفت با مبنی بر رفیق خطاب کردن معرفی کننده انقالبیو« مائویست ها»این برخورد دوگانه 

و خجوالنه این  اپورتونیزم شرمندوک «قهرمان به خون آرمیدۀ طراز نوین خلق شهیم این سرزمین»رفیق خطاب کردن برای مجید شهید 

رفیق قبول مجید را حتی « مائویست ها»ها در مرز کسالت و سکوت به سر می بردند،  وقتی سامایی .جمع را به نمایش می گذارد

مجید رفیق  ساما به ادامه دهندگی راه مجید تجدید پیمان بستند، یک باره  ندۀده نداشتند، ولی وقتی تعدادی از کادرها و اعضای ادامه

 ؟، چرادندان ط و منوط با هژمونی پرولتاریا میدهندگی راه مجید را مربو انقالبی واقعی می شود و ادامه« مائویست ها» برای 

در این سه سال « مائویست ها»با آن مخالفت کردند، مگر « مائویست ها»رفیق مجید را رهبر محبوب زحمتکشان خواندیم، وقتی ما 

به چه کشفی بزرگی نائل آمده اند که او را زمین لرزۀ بزرگ افغانستان، قهرمان به خون آرمیدۀ طراز نوین خلق شهیم این سرزمین 

هایی دست  در سه سال گذشته آنها به چه تازهمخالفت کردند، اما « مائویست ها»یست خواندیم، ؟ وقتی ما او را کمونمی کنندمعرفی 

  دانند؟  دهندگی راه او را مربوط و منوط به هژمونی پرولتاریا می ه ادامهیافته اند ک

در شان  « شورش» مذهبی وز شعاررا تا دیر« فقط مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائویزم، نه چیزی بیش نه کم»که « مائویست های افغانستان»

گفتن « افغانستانی»اروپا قرار داده بودند و غیر مستقیم خود را یگانه مدافع طبقۀ کارگر افغانستان فکر می کنند، ماهیت طبقاتی شان را با 

می داشت ماهیت خود را اگر  و داردن یبه خوبی آشکار می سازند و عمالً نشان می دهند که برای این جمع طبقه و ماهیت طبقاتی ارزش

در طبقۀ شان می دیدند نه در اصطالح ابداع شده به وسیلۀ چنگیز پهلوان، کسی که با هدایت مستقیم رژیم آخوندی و جالدان والیت 

 . فقیه ایران برای افغانستان اساس تعصبات را تیوریزه می کرد

ای شان مبنی بر مبارزۀ طبقاتی، ایجاد حزب کمونیست واقعی و ادعاه« مائویست ها»و اگر از این بگذریم، ماهیت واقعی طبقاتی 

به منطقه زیست ملیت های دیگر بیشتر انکشاف  نظر منطقه زیست پشتون ها»: را می توان با خواندن این دو پاراگرف بهتر درک کرد... و

کدام پروژه های بزرگ پالنهای  که هر سرده، چک وردک وغیره کجکی، دهله، نغلو، بغرا، :سدهای هایدروالکتریک مانند .یافته است

 و نهرها و غازی آباد فارم های هده، پروژه های عظیم زراعتی مانند. آبادگردیده اند مناطق پشتون ها همه در پنجساله دولت بوده همه و

 .به ملیت پشتون تعلق دارند سرسبز افغانستان نیز یجلگه ها زمینهای زراعتی درجه اول و کانالهای آبیاری و

ه سمنت بغالن ب سنگ و زغال شبرغان و گاز امروز .است افغانستان ملیت ستمگر ملیت پشتون در حال حاضر در ؛این دالیل ربناب

حتی  بگیرند، از طریق دولت مرکزی بفروش رسیده و استفاده قرار ترکمن ها مورد و انکشاف منطقه زیست ازبک ها که در جای آن

بدون شک که . ترکمن ها مصرف نمیشود انکشاف منطقه زیست ازبک، تاجک و زندگی و ی بهبودهم برا فروش آنها از نصف عاید



زمانیکه یک دموکراسی واقعی  تا .شد خواهدهمین سرنوشت  آهن حاجی گگ نیز دچار .ندارد این را مس عینک سرنوشت بهتراز

 زیرانابودی تهدید میکند،  خطر را این ملیت ها خواص خوی و فرهنگ و زبان، نیاید، افغانستان به وجود در (دموکراسی نوین)

  (.تکیه از ماست)« .تکامل نمیدهد فرصت انکشاف و را آنها ستمگری ملی پشتون ها

آیا واقعاً یک کمونیست می تواند چنین اظهاراتی داشته باشد، آیا یک پیرو اندیشه مائوتسه دون به مسئله طبقاتی اینگونه برخورد 

به مسئله  در سایت خاوران« فرشته حضرتی»در  سایت کابل پریس و « کامران میرهزار»کسیست حق دارد مثل آیا یک مار می کند،

 ؟....ملیتی از دید متعصبانه قومی برخورد کند و

طبقات حاکمه علیه طبقات  دولت را ماشین قدرت« ائویست های افغانستانم»با چنین صحبت کردن ها نتیجه می گیریم که 

مارکسیست ها به جامعۀ طبقاتی و نبرد طبقاتی باور دارند و دولت را ماشین  .ند و آنرا ساختار قومی و ملیتی فکر می کندمحکوم نمی دا

و در حال حاضر عمدتاً )ما باور داریم که طبقات فیودال و بورژوازی . طبقۀ دیگر می دانند علیهحاکمیت و سرکوب یک طبقه 

و ... ند، حال چه از میان پشتون ها برخاسته باشند و چه هم از میان تاجک ها و هزاره ها وطبقات ستمگر هست( بورژوازی کمپرادور

طبقات پرولتاریا، دهقانان و خرده بورژوازی طبقات زحمتکش به شمار می روند که باید بساط ستمگری فیودال ها و بورژوازی 

با طرز دید ناسیونالیستی و عقب « مائویست های افغانستان»اما  .نندکمپرادور را در انقالب دموکراتیک نوین تحت رهبری پرولتاریا برچی

می توانند  و دوستم تشابهی فکری با محقق و خلیلی و یونس قانونی دارند، زیرا تنها نویسندگان حزب خلیلی و محقق  و قانونی مانده

فرصت ها آنها را ستمگری ملی پشتون  زیرامیکند، نابودی تهدید  خطر را خواص این ملیت ها خوی و فرهنگ و زبان،... »بنویسند که 

 .نه یک مارکسیست انقالبی و حتی یک دموکرات پیشرو  «.تکامل نمیدهد انکشاف و

چه ماهیتی دارد و »توجه الزم است که سازمان انقالبی افغانستان »دربارۀ ما می نویسند که « مائویست ها»با این ابتذال فکری، 

ها قبل از این که به حساسیت ما در مقابل «مائویست»به نظر ما بهتر است که « .ی ملی و طبقاتی حساسیت داردچقدر در مقابل خیانت ها

خود و بیماری متعصبانه شان رسیدگی کنند تا از سنگر فکری محقق و خلیلی و حفیظ منصور و د، به نخیانت های ملی و طبقاتی بپرداز

ایشان بحث حساسیت و عدم حساسیت در مقابل خیانت های ملی و طبقاتی را با گرفته  تا بعد آنان را جدی پرتونادری بیرون شوند

  .مطرح کنیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 امپریالیزم جهانی، عامل بربادی افغانستان
 

مردم این کشور  ۀرافیایی افغانستان و خصوصیات ویژغموقعیت ج»: سال قبل نوشته بود 122انگلس از رهبران پرولتاریا در حدود 

اکنون با گذشت « .را در رابطه با مسائل آسیای مرکزی دست کم پنداشت ز نظر سیاسی واجد اهمیت قابل توجهی است و نمی توان آنا

. پیدا می کندمصداق واقعی خود را وسیله امپریالیست ها ه بیشتر از یک و نیم سده، این سخن آموزگار کبیر پرولتاریا با اشغال کشور ما ب

ی کشور ما نه تنها در رابطه به آسیای میانه مطرح است بلکه چین و در مجموع سیطره بر اقیانوس آرام را نیز به نحوی از موقعیت جغرافیای

 .احتوا می کند ءانحا

مین منافع أاش که در ت به خاطر موقعیت جغرافیایی« نظم نوین جهانی»اینک یازده سال است که کشور ما بر اساس پروندۀ 

خونین  کارد باسزایی دارد، به اشغال درآمده است و توده های رنجدیده ما ه ریکایی و متحدان ناتویی آن نقش بهای ام امپریالیست

 .سالخی می شوند... ها، رژیم پوشالی، فاشیست های طالبی و امپریالیست

ه است، در اصل مبتنی بر صورت گرفت« دفاع از حقوق بشر»علیه تروریزم و  جنگاستعمارگران که به بهانه  توسطاشغال کشور ما 

. به آن اشاره کرده است« شطرنج بزرگ»ستراتیژی غارتگرانه ای است که زبیگنیو برژینسکی مشاور قدیمی امنیت ملی امریکا در کتاب 

ستراتیژی »آندرو گوین مارشال پژوهشگر در مرکز مطالعات جهانی سازی و استاد پوهنتون سیمون فرازر کانادا در مطلبی به نام 

 1335در سال  » :نشر شده است، می نویسد 5113نوامبر  51که در « سرآغاز سومین جنگ جهانی: مپراتوری برای نظم نوین جهانیا

، از معاون وزیر دفاع در (پسر)معاون رئیس جمهور آینده در صدارت جورج بوش }وزارت دفاع به مدیریت وزیر دفاع دیک چینی 

درخواست کرده بود که پرونده ای دربارۀ موضوع دفاع { و مدیر بانک جهانی( پسر)جورج بوش مشاور آیندۀ }پنتاگون پل ولفوویتز 

 .نامیده شد« نظم نوین جهانی»این پرونده  که بعداً برای هدایت سیاست خارجی کشور در دوران پسا جنگ سرد تهیه کند

خرین بخش نوشته ها، یانیۀ عمومی جدید در آدر ب» :تهیه شد و موضوع چنین بود 1335پروندۀ طرح راهنمای دفاع در سال »

یید می کند که ماموریت سیاسی و نظامی ایاالت متحده در دوران پسا جنگ سرد عبارت خواهد بود از اطمینان حاصل وزارت دفاع تأ

 ذ اتحاد جماهیر شوروید در اروپای غربی، آسیا و مناطقی که سابقاً زیر نفونهای رقیب نتوان کردن از این امر که هیچ یک از ابرقدرت

 «.دن، حضور داشته باشقرار داشتند سوسیالیستی

ل کلنتن برای ریاست جمهوری انتخاب شد، کرگس های نو محافظه کار دولت جورج بوش وقتی بِ»: می دهدآندرو گوین ادامه 

ای تحت  ، آنها پرونده5111سال . دنامیدن« طرح برای قرن نوین ایاالت متحدۀ امریکا»یک اتاق فکری ایجاد کردند و آن را ( پدر)

راهنمای سیاست »با تکیه به پروندۀ  نآنا. منتشر کردند« ستراتیژی، نیروها و منابع برای قرن نوین« بازسازی دفاع ایاالت متحده»عنوان 

هم زمان آنها را در چندین  ایاالت متحده باید به اندازۀ کافی نیرو در اختیار داشته باشد تا بتواند به سرعت و» :اعالم کردند« دفاعی

ی برای محافظت دایمی و همیشگی منافع ایاالت متحده در اگون باید محاسبه کند که چه نیرویجنگ گسترش دهد و پیروز شود، و پنت

 «.ضروری خواهد بود( خلیج فارس)اروپا، آسیای شرقی و در خلیج 

منتشر شد، خطوط اصلی  1336که به سال « بزرگشطرنج »برژینسکی در کتابش تحت عنوان »: آندرو گوین می نویسد

له سیاسی مرتبط به ئبرای ایاالت متحده، اساسی ترین مس» :او می گوید. ستراتیژی ایاالت متحده را در سطح جهانی ترسیم کرد

ملت هایی که برای های اورآسیا تعیین شده و  از پنجصد سال پیش تا اکنون، امور جهانی توسط قدرت. است( اروپا ـ آسیا)آسیا  ـاور

مداخلۀ ایاالت متحده  در نتیجه»و اضافه می کند که « اندی علیه یک دیگر جنگیده اند، در پی کسب قدرت جهانی بوده تسلط منطقو



ای را  بزرگترین قارۀ جهان و محور جغرافیای سیاسی یگانه( اروپا ـ آسیا)اور ـ آسیا « .آسیا از حساسیت خاصی برخوردار است ـدر اور

کننده ترین مناطق جهان را ادی دو سوم پیشرفته ترین و تولیدقدرتی که بتواند بر اورـ آسیا تسلط یابد، از دیدگاه اقتص. شکیل می دهدت

با یک نگاه ساده به نقشه مشاهده می کنیم که تسلط بر اورـ آسیا در عین حال تقریباً به شکل ساختاری به . در اختیار خواهد داشت

 .افریقا نیز استمعنای تسلط بر 

 :نویسد می نامد و در بارۀ این موضوع می« بالکان اورـ آسیا»برژینسکی به جمهوری های آسیای مرکزی اشاره می کند و آنها را 

عالوه بر این، از دیدگاه امنیتی و در مقطع بلندپروازی های تاریخی در رابطه با جمهوری های آسیای مرکزی، دست کم سه همسایه »

ای را در  ها، قدرتمندترین شان یعنی روسیه، ترکیه و ایران حائز اهمیت هستند و به همینگونه چین که تمایالت سیاسی فزایندهجانبی آن

منابع عظیمی : ای را تشکیل می دهد و خیلی مهمتر از این مسائل است ولی بالکان اورـ آسیا گنجینۀ اقتصادی بالقوه. منطقه نشان می دهد

 ««.ت در این منطقه ذخیره شده است، و عالوه بر این  مواد معدنی و طالاز گاز طبیعی و نف

سیا را زیر سیطره آکشی امپریالیزم امریکا و متحدان ناتویی آن به افغانستان می شود تا بالکان اورـ ستراتیژی باعث لشکرهمین 

این » :، چنانچه آندرو گوین می گویدجهان تداوم یابدخود درآورده و چین و روسیه را در تنگنا قرار دهد تا قلدری و اربابی خودش بر 

ی راه اندازی شد، و به همین گونه برای ایجاد دهها پایگاه د یا جلوگیری از قدرت های منطقوجنگ ها مشخصاً به هدف حذف، تهدی

ویژه محاصرۀ روسیه و چین بود ی بازیگران مهم منطقه و به ف از چنین جنگ هایهد. نظامی تا قاطعانه حضور امپراتوری را اعالم کنند

 «.که آنها را در دسترسی به نفت و گاز منطقه تهدید کنند

به مثابه ابرقدرت و با پایان جنگ سرد به حیث ارباب ( 1352ـ 1393)امپریالیزم امریکا که پس از پایان جنگ امپریالیستی دوم 

سیاست  در سایۀ. م نوین جهانی را پی ریختجهان، نظبالمنازع جهان قد علم کرد، برای استحکام مواضع قدرتش در سراسر 

را اش بود که بیشتر از پیش به ریختن خون خلق های محروم و غارت ملت ها در سراسر جهان دست یازید؛ ده ها کشور  غارتگرانه

اش را به  25 ـ ن ویتنام پوزه بخلق قهرما»قاومت کشی کرد و تا زمانی به کشتن ویتنامی ها ادامه داد که مبمباران نمود؛ به ویتنام لشکر

 . و آخرین سربازش از فراز بام سفارت امریکا در هانوی با هلیکوپتر فرار کرد« زمین مالید

تا وقتی به جنایت دست زد که « حذف شهرها از نقشه» این ابرقدرت جهانی به کوریای شمالی لشکر کشید و با سیاست

امریکا با دادن دستور به ارتش خود برای . درا به زانو در آور م پرولتری آنسیونالیزترناهای ان های کوریای شمالی با حمایت کمونیست

پرتاب  ،1321تن بم بر شهر صنعتی هونگنام در جوالی  211پرتاب  ،1321 محو شهرهای چونگ سونگ، چین بو و کوزودونگ در

نابودی همه ، 1321در ماه های جون تا پایان اکتوبر  ناپالم لیتر میلیون 519پاشیدن  ،1321طور روزانه در پایان اگست ه تن بم ب 111

 ذف شهر سینویی جو از نقشۀو ح ،ها، شهرها و دهکده های واقع در هزاران کیلومتر مربع به دستور جنرال مک آرتر تجهیزات، کارخانه

 . رانده شدسرافکندگی از این کشور  جغرافیا ماهیت امپریالیستی خود را به نمایش گذاشت که پس از مبارزه طوالنی و پیگیر با

قدرت به غارت ثروت ملت ها و به خصوص منابع طبیعی امریکای جنوبی و شرق  ایاالت متحده که از زمان ظهورش به مثابۀ ابر

ای ه کرده است؛ حکومت ءاین طراحی و اجراجنتمیانه مشغول بوده است، برای حفظ و گسترش قدرتش ده ها کودتا را در بولیوی و ار

نظامی اگوستو پینوشه و سوهارتو تعویض نموده است؛ برای  های مردمی همچون حکومت سلوادور آلنده و سوکارنو را با دیکتاتوری

گور کردن هر چه بیشتر چنگ و دندانش در شرق میانه که غنی ترین منابع نفت و گاز جهان را در سینه دارد، اسرائیل را ژاندارم منطقه 

در جریان . دریغ نموده است حمایت بی غیرهبستان، اردن، قطر، امارات، مصر وی ترین حکومت های ضد مردمی عرساخته و از ارتجاع

ترین  جنگ افغان ها در برابر اشغال سوسیال امپریالیزم روس برای حفظ منافع درازمدتش در افغانستان و منطقه از تاریک اندیش



ساند، و در پی آن نخست نیروی قرون وسطایی طالبان و به تعقییب آن ددان شورای نیروهای مذهبی حمایت کرد و آنان را به قدرت ر

 .نظاری را بر گرده مردم ما سوار کرد

زیر نام  5111پس از یازدهم سپتمبر  ،و ستراتیژی طرح شدۀ برژینسکی« نظم نوین جهانی»بر اساس  کشور ما ،چنانچه تذکر رفت

عمالً به اشغال این دد خونخوار درآمد و با پیاده کردن یازده هزار  5111بر وی در هفتم اکتعلیه تروریزم، حقوق بشر و دموکراس جنگ

های سفارتی از قبیل  و رسانههای شرفباخته و کارشناسان سرکاری  ولوگینیروی ستمگر به جنایت و قتل و قتال دست زد که حتی اید

 . زی میز مدور و برنامه بر آن خپکی بگذرندهای تلویزیونی طلوع و آریانا نمی توانند از راه اندا شبکه

امریکا اول به افغانستان و پس از آن به عراق لشکرکشی کرد و برای رسیدن به آرزوی دیرینه اش که جای پای یافتن در افغانستان 

ورهای امپریالیستی را به راه انداخت و کش« تروریزم»و تنگتر کردن حلقۀ محاصرۀ روسیه و چین از چهار جهت بود، جنگ در برابر 

رکیه، با اردوهای اجیر مانند، پولند، مجارستان، پرتگال، استونیا، لتوانیا، ت ارتجاعیبریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا و دو درجن دولت 

 جنگ»زیر نام با گذشت یازده سال، هنوز این جنگ استعمارگرانه  .وغیره را درگیر جنگ در افغانستان کردرومانیا، مقدونیه، گرجستان 

های  به این منظور کنفرانس های متعدد جهانی، لویه جرگهکه  ،کند استقرار عبور می از دهۀ گذار به دهۀ ادامه دارد و« علیه تروریزم

 . ولیت و برنامه های خودکفایی برای دولت پوشالی در نظر گرفته شده استن های ستراتیژیک، روند انتقال مسووطنفروشی، امضای پیما

عده ای به این باور اند که »: نگاشته است« رود؟ افغانستان به کجا می»ال که ؤقبالً در نوشته ای به این س زمان انقالبی افغانستانسا

این در حالیست که خود اینان بنابر . می باشند« تله»گویا امریکا و ناتو در افغانستان درمانده و به دنبال راه چاره ای جهت خروج ازین 

ت دقیق از امپریالیزم و اشغال در تحلیل اوضاع درمانده شده و آن را حملی بر درماندگی اشغالگران به سرکردگی امریکا عدم شناخ

اینان که شناخت دقیقی از امپریالیزم و اشغال ندارند، سبکسرانه فکر می کنند که نارضایتی مردم از وضعیت، ناموفق بودن . نمایند می

ن را در افغانستان می رساند و به این اصل اساسی توجه نمی کنند که اگر مردم افغانستان از وضعیت راضی امریکا و اشغالگران متحد آ

سر لوح کار آن قرار دارد، مردم در ی نداشته، چون در یک نظام انقالبی که اصل برابری و خدمت به خلق و اشغال معنای باشند، تجاوز

 «.مزدور طبقاتی که حافظ منافع اقلیت ستمگر مالک و کمپرادور می باشدتوانند نه یک نظام پوشالی و  راضی بوده می

اشغالگران، دولت پوشالی، )در این بخش وضعیت کنونی کشور ما « رود؟ افغانستان به کجا می»با درنظرداشت همین پرسش که 

 پاسخ درخور داده بتوانیم الؤتا به این س هیمرا اجماالً مورد بررسی قرار می د...( اردو و امنیت، مواد مخدر، همسایه ها، زحمتکشان و

افغانستان گیر کرده اند یا با گذشت یازده سال توانسته اند به ستراتیژی های بزرگ خود در افغانستان و  در تلۀ که آیا اشغالگران واقعاً

 . منطقه نزدیک شوند

 

 اشغالگران
 

ا به افغانستان بیشتر ستراتیژی جدیدش برای افغانستان توجه امریکالم اعبا به قدرت رسیدن بارک اوباما در امریکا و : ـ امریکا 1

با سه و نیم هزار قطعه سالح از عراق به  را هزار نیروی تازه دم امریکایی 91 ساس اوباما در کنار نیروهای قبلی،بر همین ا .متمرکز شد

نیروهای تعداد با این افزایش، . دنمینۀ دهۀ استقرار را فراهم سازز افغانستان را شدت بیشتر بخشیده، افغانستان گسیل داشت تا روند اشغال

هزار  91میالدی  5115تا اواخر ماه اکتوبر اوباما اعالم نمود که  .رسید 5115هزار تن در  121به  5111ن در هزار ت 11اشغالگر از 

می رساند، اما اینکه چه تعداد از این نیروها تا پایان به  5115تا سال را ماموریت افغانستان و  بیرون می کندانستان از افغرا نیروی اضافی 

 .د و نه از رفتن شاننحال از افغانستان خارج شده اند، افغانها به شمول دولت پوشالی نمی دانند، چون نه از آمدن این نیروها خبر می شو



القاعده و طالبان، شدت  ۀشدت حمالت وحشیان راه افتاده است، باه علیه تروریزم و القاعده ب جنگکه با تمسک « ماموریت»این 

سیاه و خاور میانه، بخصوص سوریه  ۀاش را در کنار اقیانوس آرام به قار که امریکا توجه در حال حاضر .است پیدا کرده یبیشتر

آغاز شده است، چیزی طیاره های بی پیلوت در سومالیا و یمن  مانعلیه تروریزم القاعده با بمبارد جنگمتمرکز ساخته است، ماموریت 

پیش آمده و در اتحاد مقدس با  آنهادوستی با  و تروریزم، بلکه از درِ« القاعده»مخالفت و جنگ علیه  که امریکا در لیبیا و سوریه نه از درِ

 . باشد با رژیم بشار االسد در سوریه می قذافی را سرنگون و در حال جنگالآن رژیم معمر

ی ها شانه کشیدنشاخ و حیث امپریالیست نوظهور و ن و بخصوص تضاد امریکا با چین منطح جهابا تضاد امپریالیست ها در س

افریقا، خاور میانه و آسیای میانه که در بخش اول این نوشته،  مناطق اقیانوس آرام، قارۀ امریکا برای مجدد روسیه و ستراتیژی های تازۀ

با تحلیل از همین وضعیت بود ر محراق تضادهای امپریالیستی قرار گرفته است و افغانستان بیش از پیش د دادیم، چگونگی آن را توضیح

قدر مسلم این است که حضور امریکا در افغانستان به تشدید رقابت میان »: در برنامه سازمان نوشت قبلسازمان ما چهار سال  که

گاه  اینک ما این آغازِ« .ی رقابت های امپریالیستی خواهد شدامپریالیست ها خواهد انجامید و این کشور ما خواهد بود که بار دیگر قربان

خفیف و گاه نسبتاً تند رقابت ها را با امضای پیمان ستراتیژیک کشورهای مختلف با دولت پوشالی و ابراز نگرانی روسیه از امضای 

چین و روسیه و درخواست دولت  ۀوسیله بپیمان ستراتیژیک امریکا با افغانستان و پای کشیدن دولت پوشالی را به سازمان شانگهای 

چین برای روابط درازمدت ستراتیژیک نظامی با افغانستان و نگرانی های روسیه از پایگاه های نظامی دایمی امریکا در کشور ما و تالش 

امریکا از شرق و غرب  ۀمحاصر ایران که با اشغال افغانستان و عراق در .به وضوح می بینیم... برای ساختن دو پایگاه تازه در تاجکستان و

پاکستان، ترکیه . اش را برای امضای سند ستراتیژیک با افغانستان ابراز داشته است آمادگی ه است، از این رقابت عقب نمانده،قرار گرفت

در قضایای عربستان سعودی و هند به حیث کشورهای عمدتاً عمده و تاجکستان، ازبکستان و ترکمنستان به حیث کشورهای غیر عمده 

کشوری یا به سود ستراتیژی عمومی امپریالیست ها نقش بازی  هر کدام به سودافغانستان حول محور تضادهای امپریالیستی در کشور ما 

 .می کنند

 اشغالگران امریکایی و متحدان ناتویی آن برای استفاده از موقعیت جغرافیایی افغانستان که در همسایگی با کشورهای آسیای میانه،

 انقطه اتصال پایگاه های نظامی امریکا از ظهران در خاور میانه تا اکیناو منحیثد نچین، پاکستان و ایران قرار دارد و از این کشور می توان

روسیه و چین را تکمیل نموده به ذخایر نفت خیز آسیای میانه  با سپر ساختن افغانستان محاصرۀ ،دنرسیا و آذربایجان استفاده کنگاو دیگو

د و سود چشمگیر از کشت و قاچاق مواد نگیرزیرزمینی افغانستان را روی دست  د و چپاول ذخایر غنینو خاور میانه دسترسی پیدا کن

گذاری  سیسات نظامی افغانستان ملیاردها دالر سرمایهتأ ه ویژهب أسیسات گوناگونبر ت حالتا  این گرگان اشغالگر. نندمین کأمخدر را ت

 .ادامه داردهنوز هم وند کرده اند و این ر

ی حضور چشمگیر در افغانستان دارند و یایتالیا و پس از نیروهای امریکا، سربازان انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، اسپانیایی، کانادایی

 منحیثجاپان  .شان در کشور ما هستند غارتگرانۀهای  با چندین کشور مزدور دیگر در چارچوب ناتو، مصروف تعقیب سیاست

 به این خاطر ،رود مالی اشغال افغانستان به شمار می ۀکنند«کمک»نظامی ندارد، پس از امریکا دومین  یی که در افغانستان نیروکشور

 .س مهم استعمارگران برای افغانستان در این کشور برگزار شده استندو کنفرا

تریاک هلمند به شکلی از  دن بیشتر از مواد حاصلۀنگی سود بردر این میان تضاد میان اشغالگران امریکایی و انگلیسی بر سر چگو

میان اشغالگران نیرومند بر سر منافع شان  که رهبری جنگ را امریکایی ها به دست گرفته اند، اما تضاد با تمام این. اشکال تبارز می کند

مهمترین و پر سودترین مارکیت مواد مخدر هلمند نیمی از تریاک افغانستان را تولید می کند، به این خاطر )تریاکزای هلمند  ۀدر منطق

در تغییر و تبدیل والی ها در این ( تحریک می کندافغانستان را تشکیل می دهد و بی جهت نیست که اشتهای تمامی اشغالگران را 



در  اطر وقتی امریکابیشتر بر این منطقه شکم انداخته اند، به این خانگلیس ها نسبت به هر رقیبی . والیت همیشه مسئله ساز بوده است

. تریاک سهیم باشد سنگین جابجا ساخت تا در سود حاصلۀهزار نفر رساند، بخشی از آنان را در مارجه و  32نیروهای خود را به  5116

کرزی و عزل انجنیر داوود جاسوس  دحام ه وسیلۀاخراج مایکل و ماروین دو جاسوس انگلیس از هلمند بر اساس هدایت امریکا و ب

 .گشت نیز به همین تضاد بر می س از والیت هلمندانگلی

. در میان اشغالگران کشور ما، امریکا به حیث اشغالگر هدایت کننده با بیشترین نیرو و بیشترین مصرف، حرف اول را می زند

ل قبلی از هیچ نوع سا هفتچهار سال گذشته به تداوم  بیش از در« اول شلیک کن، بعد پرس و جو کن»امریکایی ها با این سیاست که 

ا بیش از پیش زیر تا کشور ما ر نمودهجنایت و کشتار توده های زحمتکش افغانستان دریغ نورزیده است و در ساحات گوناگون تالش 

 .خلق ما را به پرتگاه نیستی سوق دهد اسارت درآورده،

« القاعده»و « علیه تروریزم جنگ» و کاذبانۀ که با ادعای دروغین امپریالیست های امریکایی برای پیشبرد این جنگ غارتگرانه

در این  ک آنانکه همه در راستای هدف ستراتیژی اندنیز متقبل شده  را آغاز شده است، ضمن تلفات انسانی، هزینه های فراوان مالی

در « ها تروریست»و « قاعدهال»زیرا همین امریکا از است، این جنگ به هیچ صورت علیه القاعده و تروریزم نبوده  چونمنطقه می باشد، 

 .در اتحاد مقدس قرار دارد د و با آنهاحمایت می کنمستقیم  به شکللیبیا و سوریه 

یمی نظامی ئیس مستعفی اکادر» :می نویسد«« القاعده»ایاالت متحده امریکا و « اتحاد مقدس»»ایگور ایگناتچنکو در مقاله ای به نام 

امریکا از هجوم همه انواع تروریست ها به سوریه، و  دولت ایاالت متحدۀ» :اعالم کرد 5115ن ورک در ماه جودمیرل تورکر ارتا ترکیه

یسی انگل در همین حال مفسر روزنامۀ« .ی کنددر این کشور انجام داده، پشتیبانی م را که چندین عملیات تروریستی بزرگ« القاعده»

خود با القاعده را در  اخیر ایاالت متحدۀ امریکا و انگلیس همکاری مخفیانۀکه در زمان های ید می کند دیلی تلگراف، پیتر اوربون تأی

 «.علیه دولت سوریه تشدید کرده اند جنگ

ایاالت متحده امریکا و ترکیه به » :گاردین نیز اشاره شده است در روزنامۀ «سامی رمضانی»در همین مقاله به یکی از مقاالت 

که هیلری کلنتن جامعۀ جهانی را به  یدر حال. سازند دی اوضاع سوریه را به شدت متشنج میحساب دالرهای نفتی قطر و عربستان سعو

واضح است . می دهدرا آموزش  نااز شبه نظامیان پشتیبانی نموده، آن نظامی در سوریه متقاعد می سازد، سازمان سیا ضرورت مداخلۀ

ن های تروریستی و جنایتکاران معمولی را از کشورهای مختلف به امریکا و متحدان ناتویی آن فرماندهان سازما که ایاالت متحدۀ

 « .را در مراکز آموزشی ویژه در خاک ترکیه و لبنان آموزش دادند نری گرفتند و سپس آناومزد

قاعده و جنگ علیه ال»که در لیبیا و سوریه با القاعده در اتحاد مقدس قرار گرفته اند، برای پیشبرد  اشغالگران امریکایی با وجودی

بر اساس اظهارات جیمز مک دیرما دی واش عضو جمهوریخواه . اند رسانیدهمصرف به ملیارد دالر  221بیش از  حالتا « تروریزم

ساعت یک سرباز آن کشته  55و در هر  به مصرف می رساندجنگ افغانستان  ملیون دالر بر 11ور در هر ساعت امریکا، این کش ۀکنگر

سرباز امریکایی در جنگ افغانستان  5155میالدی  5115تا سپتمبر  5111از سال  ،د وزارت دفاع امریکابر اساس برآور. می شود

هزار تن  17ن آن نزدیک بهتن و تعداد مجروحا 9169ین مدت به اشغالگران در ا گانکه مجموع کشته شد ، در حالیاندکشته شده 

، 56، ایتالیایی 55، دنمارکی 29، آلمانی 17، فرانسوی 121کانادایی  ،556ی ایاز این جمله تعداد کشته شدگان بریتانی. رسد می

 .می باشد و باقیمانده مربوط به سایر کشورهای اشغالگر می باشند 91ی و استرالیای 92، پولندی 95پانیوی اس

ی ارائه کرد، ده سال بارک اوباما رئیس جمهور ایاالت متحده امریکا در بیانیه ای که به مناسبت دهمین سالروز جنگ استعمار

 دهۀ»ما قربانی آن شد،  و هزاران هموطن زحمتکش و ستمدیدۀ کرد مبدلاستعمار کشور ما را که افغانستان را به کشتارگاه جهان 



لیون نفر از زنان و مردان قاتل و جاسوس در ده سال گذشته بیش از نیم م ،بر اساس اظهارات او .سربازان امریکایی خواند« فداکاری

 . ریکایی در جنگ استعماری افغانستان به شکلی از اشکال دخیل بوده اندام

ملیون  519 ،میالدی 5111ماه جوالی سال  ختممی نویسد که بر اساس یک احصائیه نظامی، از آغاز جنگ تا  دپرستیاسوش

بار در  هزار تن بیش از دو 911بار و  هزار نظامی امریکایی یک 366کرده اند که  ءنظامی امریکایی در عراق و افغانستان وظیفه اجرا

مرد و زن امریکایی بیوه شده اند و  5311این آژانس خبری می نویسد که در جریان این جنگ . افغانستان وعراق توظیف گردیده اند

 . تن نظامی دست یا پای شان را از دست داده اند 1593

نشر  ساس خبرنامۀا بر. ر ارتش این کشور افزایش یافته استوزارت دفاع امریکا می گوید که سطح خودکشی و تجاوز جنسی د

 ،5112که نسبت به سال  است مورد تجاوز جنسی در ارتش صورت گرفته 5531بطور مجموعی  5111این وزارت در سال  ۀشد

  .سرباز امریکایی خودکشی کرده اند 175در همین حال در سال گذشته . ایش را نشان می دهدزشصت و چهار درصد اف

طور اوسط روزانه یک ه بیماری روانی در میان سربازان امریکا در افغانستان افزایش یافته و ب ،امریکا ۀبر اساس گزارش کنگر

زان اشغالگر استفاده از الکول و اقدامات خشونت های جنسی در میان سربا. امریکایی به خاطر همین بیماری دست به خودکشی می زند

تلفات سربازان امریکایی در جنگ رویایی و تلفات از رهگذر  ،بر اساس این گزارش. صعودی می پیماید سیر امریکایی در کشور ما

سرباز  125میالدی  5115سال  اول روز 122س گزارش کرده است که در دپرتیاسوش. بیماری روانی تقریباً با هم مساوی است

  .هر روز یک سرباز، یعنی در اندخودکشی کرده  ،افغانستان جنگ دردخیل امریکایی 

ازان،  با وجود گراف بلند خودکشی عساکر امریکایی، سیر صعودی تجاوز جنسی، اعتیاد و مشکل روانی، مجروحیت و کشتار سرب

از . جنگ را شدت بیشتر بخشیده تا هرچه زودتر به ستراتیژی درازمدتش در منطقه برسد اشس سرشت غارتگرانه بر اُ امپریالیزم امریکا

امریکا را به شکل « ماموریت»ین امپریالیزم خونخوار در کنار اردوی ستمگرش، نهادهای استخباراتی و ویژه را نیز سامان داده تا رو ا این

 .دنبهتر و خوبتر به پایان برسان

ه نیروها که باین . را در افغانستان سر و سامان داده اند( CTPTو  US SOCOM)ز نام سپیشل فورسه ب ای امریکایی ها، نهادهای ویژه

نیز در  5115قرار است این نیروهای جنایتکار پس از سال . هیچ جنایتی جوابده نیستند در مقابل ،طور مستقیم از سیا دستور می گیرند

شکار رهبران القاعده و طالبان را  وظیفۀ این نیروهای ویژه ،اساس اظهارات مسوولین وزارت دفاع امریکا بر. افغانستان باقی بمانند

به طور کلی شکار و دستگیری و کشتن قوماندانان . د کردنبه آموزش نیروهای اردوی افغانستان نیز کمک خواه و د داشت،نواهخ

 . فعالیت بر عملکردهای مسلحانه مشمول وظایف این نیروها خواهد بود و تنگ کردن عرصۀ« ها تروریست»

US SOCOM  ر افغانستان مصروف هزار تن آن د 3ز این نیروهای ویژه است که یکی ا ،فلوریدا قرار دارد یمرکز آن در تمپاکه

یمن نیز از مناطقی است . در مناطق مرزی و قبایلی پاکستان عین ماموریت را پیش می برند این نیروهاتعدادی از . کشتار خلق ما هستند

ساالنه  بودجۀ. ددر این کشور مستقر می باشهزار نیروی آن  51که این نیرو موظف اجرای عملیات در آن می باشد که در حال حاضر 

ویژه سرکوب مخالفان، تهدید حکومت ها و کمک در تصرف  یاین نیرو وظیفۀ. ملیارد دالر برآورد شده است 5111این نیروی ویژه 

 .دنکشور حضور داشته باش 151تا سال آینده در  US SOCOMقرار است نیروهای . کشورها خوانده شده است

افغان اجیر که  9111در این نهاد در حدود . داردا بر عهده سی را مستقیماً Counter-terrorism Pursuit Teams (CTPT)مسوولیت 

ی ا عمدتاً عملیات های جنایتکارانه انآن د، گردآورده شده اند که وظیفۀنباش متشکل از انسان های لومپن، جنایتکار، دزد و قاتل می

دارد که به  هایی را نیز ولیت کشتن آن عده از پوشالیاین نهاد در عین زمان مسو. ر آن نشانی شودد است که امریکا نخواهد رد پایش

 . شوند کاغذ تشناب تبدیل می



: گفته بود 5113اوباما در سپتمبر  برای استخبارات سیا و امپریالیزم امریکا به اندازه ای اهمیت دارد که جوبایدن معاون نیرواین  

فعال باشند و آزادانه فعالیت کرده بتوانند، افغانستان برای بار دوم به پایگاه القاعده   (CTPT)دیگر، اگر ملیشه های  در کنار چند فکتور

این گروپ بیشترین عملیاتش را در کندهار انجام می دهد، اما در والیات خوست، پکتیا و پکتیا نیز در جنایات . تبدیل نخواهد شد

  .سازماندهی شده دخیل می باشد

 ها این ملیشه 5116اکتوبر  59جنایت این گروه گزارش کرد که به تاریخ  ۀدر بار 5111سپتمبر  55روزنامه واشنگتن پست در 

 5113این گروه همچنان در سال . اش قطع کردند ساله را در خانه 91در ارگون مرکز والیت پکتیکا انگشتان دست چپ یک افغان 

استنیاف  څارنوالیم جنایی را با تعدادی از پولیس در الخالق همدرد مدیر مبارزه با جرایالیت کندهار و عبدو قوماندان امنیۀ اهلل قانع مطیع

 .این والیت کشتند

های  توسط امپریالیستدر کنار اشغال وحشیانه  افغانستان که می نویسد« جنگ سری: افغانستان»مانیلو دینوچی در مقاله ای به نام 

پشت پرده » :دنویس مانیلو می. های جنایتکار تبدیل شده است های جاسوسی و گروهو پر رونق برای شرکتبه بازار پردرآمد  غربی

جنگ . ای را به عهده دارد عملیات نظامی رسمی در افغانستان، جنگ سری دیگری جریان دارد که سازمان سیا در آن نقش فزاینده

سای شورشی را ردیابی کرده و سپس نجا ماموران به شکل گروهی، رؤاز آای از پایگاه های کوچک تشکیل شده که  سری از شبکه

 .برای حذف آنها اقدام می کنند

قراردادی ها یک . تهیه می گردد که در خدمت پنتاگون و ماموران مختلف هستند« قراردادی های مستقل»اطالعات غالباً توسط 

تجاوز می کند و هر کدام در زمینۀ خاصی تخصص داشته و  111111از  نارتش سایۀ تمام عیار را تشکیل می دهند که تعداد آنا

دو آژانس خصوصی به نام انترنشنیل مدیا وانتور و امریکن انترنشینل سکیورتی کارپوریشن این . وظیفۀ خاصی را نیز به عهده می گیرند

 .ماموریت را به عهده دارند

العاتی این دو آژانس کشته شده اند، و نمی دانیم چه مبلغی دریافت بر اساس دستگاه اط« مبارزان مظنون»نمی دانیم چه تعداد از 

و باز هم نمی دانیم که برای افزایش دستمزد، چه تعداد چوپان بخت برگشتۀ افغان را به عنوان رئیس خطرناک طالبان معرفی . کرده اند

های  از زیر بال( هیل فایر) با پرتاب آتش جهنمی تر بگیرند و یا به شکل خیلی سادهکرده اند تا توسط نیروهای ویژه مورد هدف قرار 

 «.را به قتل برسانند ند، آنانوادا هدایت می شوی که از پایگاه شان در نِیهادِترپرِ

یافته و از جنوب کشور به شمال کشور توسعه یافته است که همزمان  یشدت بیشتر 1515تا  5111از سال  جنگ در افغانستان

شدت این  حدت و گواهپیشرفته و تجهیزات بیشتر خود  ۀورود اسلح. شده اند فعالپریالیست ها نیز در شمال با آن کنسولگری های ام

تجدید نظر سیاست امریکا در خصوص آسیای »دیوید سیدنی معاون وزیر دفاع امریکا در نطقی با عنوان . جنگ غارتگرانه می باشد

شنگتن در امور خاور میانه و آسیای مرکزی و جنوبی گفت که در حال حاضر وا ارتباطات بین المللی سنای امریکا در کمیتۀ« مرکزی

 9آسیای مرکزی وارد افغانستان می سازد که حجم آن  را از طریق شبکۀ( کانتینر 1511نه ماها)نظامی  کانتینر محمولۀ 921هر هفته 

انتقال ماهانه . دهدینی را از طریق این شبکه افزایش ت زمبرابر انتقاالت از طریق هوا می باشد و واشنگتن تصمیم دارد تا حجم انتقاال

بیشتر، مهمات  چیزی جز فراهم ساختن اسلحۀ( نتینرکا 17111ساالنه )کانتینر محموله نظامی به افغانستان از طریق آسیای میانه  1511

. د که جنگ افغانستان هنوز به پایان نرسیده استو این نشان می ده ،ما نیست امی برای کشتار و قتل خلق ستمدیدۀبیشتر و ابزار بیشتر نظ

حشتناک توان سنگینی و از افغانستان انتقال بدهد، به خوبی می« ماموریت»با نظر گذرا بر تجهیزاتی که قرار است امریکا پس از پایان 

 .بودن این جنگ را درک کرد



ست که بیرون شدن ارتش امریکا و تجهیزات آن از س تودی گفته امعاون وزارت دفاع امریکا اشتون کارتر به روزنامۀ یو ا

. تر و دشوارتر خوانده است او بیرون شدن این تجهیزات را در مقایسه با عراق، پر هزینه .افغانستان ملیاردها دالر هزینه خواهد داشت

 . ارد دالر هزینه داشتلیم 513وسیلۀ کشتی به امریکا در حدود ه انتقال تجهیزات امریکا از عراق به کویت و بعد ب هزینۀ

 آنهر ماه  ن سه ماه وقت خواهد گرفت که هزینۀوزارت دفاع امریکا می گوید که انتقال تجهیزات شان تا بندر کراچی پاکستا

که ) هزار کانتینر 111 .ببنددقرارگاه نظامی خود را  511امریکا باید  ،برای انتقال این تجهیزات. ملیون دالر برآورد شده است 111

نظامی،  ۀعراد 5211، بکس های آهنی کالن، (ملیون دالر به مصرف رسیده 716ای انتقال آن به افغانستان در ده سال گذشته بر

 . از افغانستان انتقال پیدا کندشامل تجهیزاتی است که باید ... هزار لودر ماین پاکی و15

ی عمدتاً در هلمند مستقر اشغالگران بریتانیای. می سازدکشور ما  پس از امریکا، بریتانیا دومین نیروی اشغالگر را در: ـ بریتانیا 2

شر شده است، مصارف ساالنه جنگ بریتانیا در منتبریتانیا  اعی ولسی جرگۀبر اساس تازه ترین آماری که از طرف کمیسیون دف .هستند

مصارف نظامی بریتانیا در  5115ـ 5111سال  که برای در حالی ،بر اساس این گزارش. است گردیدهملیارد پوند برآورد  5افغانستان 

ملیارد پوند در افغانستان در  11غاز جنگ تا کنون بریتانیا بیشتر از آ، اما آمار نشان می دهد که از تخمین شده ملیارد پوند 5افغانستان 

 . بخش نظامی به مصرف رسانیده است

مینات اجتماعی است و از ند که خود در داخل در صدد کاهش تأرسادر افغانستان به مصرف می  یبریتانیا این همه پول را در حال

بی جهت نیست که سیاهان در این کشور به  ر روز عمیقتر می شود ودر این کشور، تفاوت طبقاتی ه. بحران شدید مالی رنج می برد

« دفاع از دموکراسی»و « بشرجوهر حقوق »اعتراض و شورش دست زدند که دولت امپریالیستی بریتانیا در سرکوب این شورش ها 

 . اش را به خوبی نشان داد طبقاتی

ت های آموزشی در ما در افغانستان نیستیم تا سیاس» :ایمز اعالم کردلیام فاکس وزیر دفاع بریتانیا در مصاحبه ای با روزنامه ت

م بریتانیا و منافع خویش در سرتاسر جهان یم تا از مردما در آنجای. ای را ترویج کنیم از هم گسیخته ۀی و شیرازکشوری قرون وسطای

 .دید و سیاسیت های اشغالگرانه تریاک  ین صیانت منافع را می توان در سود حاصله از کشتکه ا« .صیانت کنیم

نیروهای این کشور در حدود سه سال قبل در یک حملۀ هوایی . سومین نیروی اشغالگر در افغانستان به شمار می رود: ـ آلمان 3

پس از جنگ دوم این که  مجروح کردند یا و تن از مردم نادار و زحمتکش کندز را  با تانکرهای تیل یکجا سوختاندند 511به  نزدیک

این کشتار وحشیانه نه تنها مجازات نشد بلکه بعد از  جنرال دستور دهندۀ آلمانی. رود جهانی بزرگترین جنایت این کشور به شمار می

  .نشان خدمت هم به سینه زد

ملیارد  16ه است که عملیات نظامی آلمان در افغانستان در ده سال گذشت آمدهتحقیقات اقتصادی دویچه وله  در گزارش موسسۀ

پیش بینی کرده بودند که اشغالگران آلمانی . سه برابر مبلغی است که در ابتدا پیش بینی شده بودمقدار این . یورو مصرف داشته است

 رئیس بخش توسعه و امنیت این موسسۀتیلمان بروک محقق و . ملیارد یورو خواهد بود 212ر افغانستان جنگ شان د هزینۀ ده سالۀ

شمار سربازان آلمانی در افغانستان به تدریج کاهش  5115که تا سال  در صورتی ،تحقیقاتی به خبرگزاری دی پی ای آلمان گفته است

به عین تعداد در افغانستان باقی  5115سال  ختمسرباز آلمانی تا  2111رتی که ملیارد یورو می رسد، در صو 55د، این هزینه تا نیاب

یری در درگ ی ساالنهحقیق ، هزینۀپژوهش اقتصادی آلمان از سوی دیگر موسسۀ. ملیارد یورو خواهد رسید 52بمانند، این هزینه به 

کرده است، صورت حسابی لیارد یورو برآورد م 9تا  ست،دفاع به آن اختصاص یافته ا افغانستان را به جای یک ملیاردی که در بودجۀ

 .، یعنی تاریخی که قرار است بیرون بردن محتمل نیروها آغاز گردد5119تا  5111سال های  ملیارد یورو در فاصلۀ 97معادل 



را در والیت اش  ملیون یورو پایگاه نظامی 51خبرگزاری دی پی ای این کشور گزارش می کند که آلمان قصد دارد با مصرف 

در  یمده است، بلکه اهداف درازمدتنیابه کشور ما « دموکراسی»و « حقوق بشر»آلمان به خاطر  این نشان می دهد که. کندز توسعه دهد

های  از سیاست ای آلمان را نشانه توسطپایگاه نظامی  ن آلمانی نیز بر آن مهر تأیید می گذارند و توسعۀمنطقه دارد، چیزی که کارشناسا

 .مدت آلمان در افغانستان می دانندرازد

 اثر به. دنعمدتاً والیت کندز مستقر می باشدر والیت های شمال سرباز در افغانستان دارد که  5311آلمان در حال حاضر 

اه خود ی به افغانستان گسیل دارد و جایگنفر 211پذیرفت که نیروی کمکی  5111در ماه فبروری  امریکایی ها، برلین انۀتقاضای مصر

بدینگونه نیروهای اعزامی آلمان در رده بندی پس از ایاالت . سازد مستحکمرا در مقام سومین نیروی اعزامی در میان نیروهای اشغالگر 

  .است کردهجایگاه چهارم را از آن خود ( 9911)فرانسه با  ودر جایگاه سوم قرار دارد ( 3211)و بریتانیا ( هزار 31)متحده 

مبنی بر اینکه کشورش  5111ازگشت سفر از افغانستان در ماه میکوهلر رئیس جمهور سابق آلمان پس از ب اظهارات هورست

آلمان را در کشور ما نشان  ، ماهیت واقعی جنگ اشغالگرانۀ«کنداز منافع خود، آزادی تجاری و داد و ستد به طرق نظامی دفاع »باید 

 . ریاست جمهوری شدی او از پست ااین اظهارات منجر به استعف. داد

که افغانستان بطور مستقیم از طرف اشغالگران جهانی  5111یکی از کشورهای استعمارگر است که پس از سال  :ـ فرانسه 4

هیچ نوع  آن زمان تا کنون از و از نمودوطن ما را لگدمال  سربازش سینۀ 9711با امریکا با  مورد تجاوز قرار گرفت، در هماهنگی کامل

 .یانت در حق مردم زحمتکش ما دریغ نورزیده استجنایت و خ

 ستان مصروف کشتار خلق های ستمدیدۀسال گذشته در افغان یازدهدولت امپریالیستی فرانسه که سابقه خونبار در افریقا دارد و در 

به خاک و خون کشاند، به گرانه اش لیبیایی را به خاطر منافع غارت یدر این اواخر با بمباردمان بی سابقه با همکاری ناتو توده ها ماست و

د و قرار نسرباز در افغانستان دار 9911حاضر فرانسوی ها  حال در. سرباز خود را از افغانستان باز گشتانددو صد  1931حمل  3تاریخ 

نیرو را در  فرانسه در میان پنج کشوری که بیشترین. این کشور از افغانستان بیرون شوند یک هزار سرباز 5115است تا آخر سال 

برای فرانسه در طول ده سال گذشته، خونین ترین  5111سال  .خود را از دست داده است سرباز 35د، در ده سال گذشته نافغانستان دار

 . ادتن از سربازانش را از دست د 55در این سال این کشور غارتگر . رود سال به شمار می

است که به خاطر پیشبرد سیاست امپریالیستی اش در  ینسه نیز یکی از کشورهایایتالیا، فرادر کنار امریکا، انگلیس، آلمان و 

جنگ دارد،  یکی از نویسندگان فرانسوی که کتاب های متعددی در زمینۀ ژان کریستوفر نوتین. افغانستان سرگرم جاسوس پروری است

. فرانسه به شدت در میان طالبان کار می کنند سالهاست که سرویس های اطالعاتیرهایی دو فرانسوی از چنگ طالبان گفت، پس از 

نوشته است که آغاز جهش در عملکرد جاسوسی فرانسه در افغانستان ( جنگ مخفی فرانسوی ها در افغانستان)وی در کتاب اخیر خود 

ن خود را وارد تن شده بود، فرانسه جاسوسا هشتپس از اقدام تروریستی در متروی پاریس که باعث کشته شدن . بود 1332در سال 

و پس از آن بین  1311های  در سال. شبکه های تروریستی نمود و تعدادی از اعضای شبکه های تروریستی را در پاریس آموزش داد

 .رد داشتند، برای این شبکه فرستادرا که تا دو کیلومتر بُ( میالن)تعدادی راکت ضد تانک  5111و  1332های  سال

که استخبارات فرانسه در نقاط مختلف افغانستان و منطقه نفوذ پیدا کرده، طوری که در یکی از  دمی نویس ژان کریستوفر نوتین

دادند که در آن ی را از یک کمپ نشان ا ارهی ماهوهای مشترک میان سیا و سازمان جاسوسی فرانسه، امریکایی ها عکس ها نشست

. که از داخل این کمپ گرفته شده بود نشان دادندیری را به آنها فرانسوی ها در عوض تصاوولی ی ساخته می شد، سالح های کیمیاو

نیز این کشور در حال حاضر در زمینه های فرهنگی و آموزشی . نشان داد سیافرانسه به این شکل حضور پر رنگ جواسیس خود را به 

تادان فرانسوی پوهنتون کابل، مرکز فرهنگی فرانسه، اس. استجواسیس بخصوص در عرصه فرهنگی  مصروف بوده و در صدد تربیۀ



است که این کشور در صدد  یاز بنگاه های... و کمک های مالی به لیسۀ استقالل و تدریس زبان فرانسوی در آن، بنیاد آرمان شهر

 .می باشد هاپرورش جواسیس در آن

 در افغانستان حضور داشت 5111 ستتا اگ 5115که از جوالی )، هالند (1511)اسپانیا  ،(9117)در همین حال نیروهای ایتالیا 

برای انتقال  ،والی ارزگان بود جنایتکار که سال ها جان محمد خان روی ملیشایی مطیع اهلل خواهر زادۀنی 9111ماهانه یک ملیون دالر به 

 زخمی داد 151کشته و  55بان فقط به شدت مهم از لحاظ حضور طال و در این والیتِ پرداخت ارزگان می جستیک از کندهار الیلو

، (129) زالند جدید، (552) ، لیتوانیا(35)، آذربایجان (1956)، ترکیه (211)کانادا ،(از افغانستان بیرون شد 5111گست و در ا

، (951) اسی، کرو(712)، بلغاریا (23)ا ، بوسنیا هرزگوین(255)بلژیک ، (9) اتریش، (157)، ارمنیا (1221)، استرالیا (531)آلبانیا 

، آیسلند (996) لهستان، (155)، یونان (111) گرجستان، (167)، فنلند (129)ستونیا ، ا(735)دنمارک ، (256)چک جمهوریت 

، (252)ناروی ، (565) هالند، (93)گرو ، مونته ن(119)، منگولیا (57)لیزیا ، ما(11)، لوگزامبورگ (162)، لیتویا (6)، ایرلند (7)

، سویدن (13)، سلوانیا (991)، سلواکیا (93)، سنگاپور (1159)، رومانیا (921)جنوبی ، کوریای (199)رتگال ، پ(5526)پولند 

به حیث نوکران و مزدوران ارزان امپریالیست های ( 92)و امارات متحده عرب ( 59)، اوکراین (22)، تونگا (166) مقدونیه، (211)

 .ر می باشندامریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان در افغانستان مصروف جنایت و کشتا

تن آنان در  211هزار جاسوس به نام مشاور در افغانستان فعالیت می کنند که  2در کنار نیروهای نظامی اشغالگران، در حدود 

 .  سال گذشته زیر نام مشاور، در حدود هشت ملیارد دالر به جیب زده اند یازدهاین جواسیس در . وزارت امور داخله مصروف می باشند

 

 یدولت پوشال
 

دولت پوشالی افغانستان که متشکل از سرمایه داران کمپرادور و مالکان ارضی می باشد، یکی از پوشالی ترین دولت های جهان 

امپریالیست های غربی . ، دزدی، چپاول و غارت گره خورده استکشتارکه ساختار آن با مزدوری، فساد، اختالس، بیکارگی،  است

و از  روز از شب نشناختهزی کمپرادور و مالکان ارضی الی را استحکام ببخشند، برای تقویت بورژوپوشا برای اینکه پایه های دولت

 .فروگذار نمی کنند تالشهیچ نوع 

که از شنیدن آواز صبحگاهی پرندگان  لری کلنتن در آخرین سفرش به ارگ ریاست جمهوری در کنار حامد کرزی ضمن اینیه

شنیدن پرندگانی که با آواز شان بامداد شکوهمند کابل را  چه شگفت انگیز است» احساسات که با این ،در کابل احساساتی شده بود

خیلی خوشوقتم که می توانم به اطالع شما برسانم که رئیس جمهور اوباما رسماً افغانستان را به عنوان »اعالم کرد که « سالم می گویند

با این اعالم، اهمیت افغانستان در ستراتیژی آسیایی امریکا بیش . «اعالم کرده استبرای ایاالت متحده  خارج از ناتوبزرگترین هم پیمان 

 .شداز پیش هویدا 

کردند و  برگزار شد، پایان مرحلۀ سوم ستراتیژیک خود را اعالم 5111اگست نیروهای اشغالگر در کنفرانس لیسبون که در 

تکمیل شود،  5115یت به نیروهای دولت پوشالی آغاز و این پروسه تا روند انتقال مسوول 5111تصمیم گرفتند تا سر از ماه جوالی 

امریکایی، انگلیسی، )سالی که قرار است بخش اعظم نیروهای اشغالگر از افغانستان بیرون شوند، ولی چنانچه امپریالیست های غربی 

تاریخ غارتگری امپریالیست ها نشان می دهد که  ترک افغانستان نخواهد بود، زیرا گفته اند، این خروج به معنای( مانیفرانسوی و آل

های شان  یچ صورت مستعمرهشان خارج نشوند، به ه اتها با سرافکندگی از مستعمر توده ۀطلبان ها تا در رستاخیز  استقالل امپریالیست

 .، ترک کردنی نیستندبه مصرف رسانده اندلیاردها دالر برای تصرف آن را که م



 :مورد بحث بیشتر قرار می دهیمدر عرصه های گوناگون لی را دولت پوشادر این بخش 

مین منافع أدولت پوشالی برای تداوم قدرتش از یک طرف و کشورهای امپریالیستی برای ت :پیمان های ستراتیژیک.1

با امریکا،  الحدرازمدت شان از طرف دیگر، روند امضای پیمان ها و موافقتنامه های ستراتیژیک را روی دست گرفته اند که تا 

اروپا  ۀ، ایران، پاکستان، روسیه و اتحادیمثل چینرسیده و با کشورهای دیگر  ءاین پیمان ها به امضا... انگلستان، فرانسه، ایتالیا، هند و

 ۀکه کلم ه استکرد ماعال افغانستانکه مجلس سنای  از این نوع جریان دارد و مسخره این یهای گفتگوها برای امضای پیمان نامه

 !!!شود که خالف شرعیت غرای محمدی و اسالم است دوستی در امضای پیمان ستراتیژیک با فرانسه باید از متن پیمان حذف

با شرکت بیشتر  5111نوامبر  13تا  17عنعنوی را به روزهای  ۀدولت پوشالی به منظور امضای پیمان ستراتیژیک با امریکا جرگ

 ،لیارد دالر و انترنیت سریع و ارزاناین جرگه با پیشنهاد ساالنه یک مکه وطنفروشان گردآمده در  برگزار کردنماینده  911هزار و  5از 

 ، تاکید می کنیم بدون استثنی،همه شرکت کنندگان بدون استثنی. عمالً به امریکا به فروش رساندند« شیر» در غر و فشافغانستان را 

 .ف زنانه و مردانه گره خواهد زدناب انتقام را بر گردن این جرثومه های کثیطو  کرده را نشانی وطنفروشانی بودند که خلق ما آنان

پیمان  ۀ، بحث و گفتگو در باربه امضاء رسیدبا امضای پیمان ستراتیژیک با امریکا که در شب تاریک میان اوباما و حامد کرزی 

خواهد داشت، چیزی که ( پایگاه)« سیسات نظامیأت»فغانستان امنیتی نیز با این امپراتوری در جریان است که بر اساس آن امریکا در ا

نظرداشت منافع ستراتیژیکش در منطقه از آن به سادگی  ساله با در یازدهملیارد دالر در جنگ  221 بیشتر از امریکا با مصرف

. رد می کنندظاهراً در افغانستان را ایمی فوقتاً موضوع ایجاد پایگاه د دولت امریکا وقتاً ۀ، با وجودی که مسوولین بلندپایگذرد نمی

واره مخالفتش را ضمیر کابلوف نمایندۀ خاص والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با ایجاد هر نوع پایگاه نظامی امریکا در افغانستان هم

 .آغاز شده است« علیه تروریزم»ابراز داشته است و آنرا خالف روندی می داند که 

لت پوشالی از یک طرف بر نوکران غربی خود ناز فروخته، از طرف دیگر میان توده های مردم به اگر دو :پارلمان پوشالی.2

 .را از آن خود کرده استمردم انزجار و نفرت بی سابقۀ  وشده  مبدلبدتر از دولت های شاه شجاعی و ببرک کارملی  یشدت به دولت

مردم  :نشان می دهدو نفرت از اشغالگران و دولت پوشالی را به خوبی ، سطح این انزجار شرکت مردم در روند انتخابات پوشالیگراف 

ی دادند که شرکت أر (همراه با تقلب) ملیون ثبت نام کننده، حدود هشت ملیون 15از  5115افغانستان در انتخابات ریاست جمهوری 

شرکت در انتخابات درصد مردم  29لیون یا ملیون واجد شرایط شش م 15در انتخابات پارلمانی از  ؛درصد مردم را نشان می داد 61

به پای صندوق  (همراه با تقلب) درصد 99ملیون یا  512 کارت گیرنده،ملیون  1512از  5113در انتخابات ریاست جمهوری  ؛کردند

 .شرکت کردند (قلبهمراه با ت) درصد 16ملیون یا  دوملیون واجد شرایط،  15و باالخره در انتخابات دوم پارلمانی از  های رأی رفتند

تواند نشان می دهد که انتخابات پوشالی زیر نظر استعمارگران و دموکراسی بورژوازی به هیچ صورت نمی  (همراه با تقلب )ارقام  این

بهترین عکس العمل مردمی است که در قبال سیاست های اشغالگرانه سیر نزولی شرکت مردم در میان مردم از اعتبار برخوردار باشد و 

 .داده می شود نشانه نحوی از انحاء ب

حکومت را . دناخیر است که اخوانی های جهادی در آن دست باال دار انستان مرکب از جنایتکاران سه دهۀدولت پوشالی افغ

نیز جواسیس تکنوکرات و جهادی هدایت را ه ؛ قوه قضائیدارندبر گردن را مریکا ا ۀند که قالدنهای خاینی رهبری می ک جهادی

با مرور . نورزیدند ءجمع شده اند که در پایان دور اول از دزدیدن کمپیوترهای ولسی جرگه نیز ابا یهای د و در پارلمان خوکنکن می

نفر دارای  151 رفته اند، به ولسی جرگه ی کهدر میان افراد: می بریمجرگه به ماهیت واقعی این خوکدانی پی  گذرا بر ترکیب ولسی

در جمع وکالی  که حزبی و تنظیمی مشخصی ندارند نفر دیگر گرایش 151 ظیمی خاصی می باشند، امااسی و تنهای سی گرایش

اینان افرادی اند که در جریان کار ولسی جرگه از هر . اند را به خود اختصاص داده وکالدرصد مجموع  21 واند  قرار گرفته «مستقل»



زب اسالمی ح. ه فروش می رسانند و نزد باداران خارجی کریدت می گیرندتر ببیشقیمت  باگیرند و خود را هر روز و  طرف پول می

ترین احزاب جهادی است و اکنون بخش رسمی آن به ریاست عبدالهادی ارغندیوال در وزارت عدلیه ثبت گلبدین که از جنایتکار

متمایل به  هنمایند 16زب اسالمی و عضو ح ۀنمایند 55درصد ولسی جرگه را می سازد که شامل  17نماینده،  51شده، در مجموع با 

این حزب را به خود اختصاص  ۀبه دنبال حزب اسالمی، جمعیت اسالمی بیشترین نماینده، هوادار و وکالی با سابق .باشد این حزب می

 اعضایان جمعیت اسالمی در می ۀنماینده با سابق 1به جمعیت و  متمایلافراد تن از  19تن از اعضای این حزب،  15داده است که 

در کنار حزب اسالمی و جمعیت اسالمی، حزب دیگری که  .دهد درصد کل نمایندگان را تشکیل می 15شود که  جرگه دیده می ولسی

بیشترین نماینده را در ترکیب مجلس دوم به خود اختصاص داده، حزب وحدت اسالمی مردم افغانستان به رهبری حاجی محمد محقق 

را به خود اختصاص اعضاء درصد از کل  9و  خوکدانی نمایدداران خود را به شمول رئیس این حزب وارد نماینده از هوا 1توانسته 

 جمهور اسالمی افغانستان به رهبری کریم خلیلی معاون دوم رئیس وحدت حزب ،پس از حزب وحدت اسالمی مردم افغانستان .دهد

به رهبری سید نماینده  5 .ستداده ااعضای مجلس را به خود اختصاص  درصد از کل 5 فرستاده است که پارلماننماینده را به  2فقط 

و  اند و فرخنده زهرا نادری نادری به شمول سید منصور نادری ۀتن آن از خانواد 9که  حضور دارندمنصور نادری نیز در مجلس جدید 

این دو جریان « پرچم»و « خلق» .رگه راه یافته استفرد چهارم نیز از مریدان سید منصور نادری و اسماعیلیه است که از کابل به ولسی ج

 زوی، کبیر رنجبر و نورالحق علومی البته جنایتکاران اصلی این دو جناح سید محمد گالب. نماینده در مجلس دارند 5مزدور در کل 

فرستاده مجلس  را بهنماینده  5 فقطگلیم جم نیز  دوستم جنبش ملی اسالمی به رهبری .به مجلس راه پیدا کننددر دور دوم ند نتوانست

نامزد متمایل به خود را در  5که در این دوره از انتخابات پارلمانی شکست سختی خورده، یک نامزد مشخص و افغان ملت حزب  .است

وسان حدی که از جاسپوپل که یکی از جاسوسان انگلیسی و ا جیالنیزیرا در درون این حزب میان ، ترکیب پارلمان جدید با خود دارد

  .عمل کنند انهمتحددور انتخابات آلمانی است اختالفات سختی به میان آمد و نتوانست در این  ـ امریکایی

به درستی این انتخابات  افغانستان با این ترکیب و انتخابات تحت نظر مستقیم استعمارگران و ایجاد دولت پوشالی، سازمان انقالبی

را ابداً با دومای  نظرداشت وضعیت مستعمراتی این کشور، آن ه خواند، چیزی که کماکان با درشرکت در آن را خاینان و را تحریم کرد

دولت پوشالی کنونی را از سازمان ما  و اپورتونیزم شرمندوک نمی غلتد؛ روسیه و شرکت بلشویک ها در آن مقایسه نکرده، به دگماتیزم

 .خواند را خاینانه و استعماری میاندازی رقابت سیاسی در آن می داند و شرکت و راه  عصر حاضرترین دولت های  پوشالی

دولت پوشالی یکی از فاسدترین دولت های جهان است که این فساد بر اساس ستراتیژی و سیاست  :فساد در دولت پوشالی.3

ا و دولت پوشالی، فقط و صداهای کرکننده و جنگ های زرگری در مورد فساد میان امپریالیست ه سر .ها عملی می شود امپریالیست

گوید خدا و  دزد هم می ،در رتبۀ دوم جهانی قرار دارد ابعد از سومالی در مسئله فساد که افغانستان. ماست ۀبرای اغفال توده های ستمدید

ود را و خ پوشالی انگشت می گذارنددولت همیشه بر فساد اداری  امپریالیستاوباما و جوبایدن دو سردمدار . گوید خدا کاروان هم می

و در مقابل، کرزی  ظاهراً به این خاطر زمانی اوباما گفته بود که چهرۀ کرزی برایش خسته کن شده استمخالف کرزی نشان می دهند؛ 

. چیزی که در این میان واضح است، فساد هر دو طرف است. نیز غبغب به گلو انداخته امریکایی ها را متهم به فساد می سازد

و نزدیک به یک ملیارد  شدهملیون دالر در فساد غرق  521وسسه در افغانستان نشان می دهد که ساالنه یک ملیارد و های چند م ارزیابی

 .دالر از افغانستان خارج می شود

دو ملیارد و شانزده ملیون دالر امریکایی که  ،اردوی امریکا ۀکه بر بنیاد تحقیق یک سال نوشت پست در گزارشی واشنگتن ۀروزنام

 «غیر مستقیم»شرکت به طور  چهاراست، بخش اعظم آن از طریق  نموده دادت امریکا در بخش ترانسپورت با هشت شرکت قرارحکوم

ثر ؤاین روزنامه می نویسد که تالش های حکومت های امریکا و افغانستان به منظور رسیدگی به این مشکل غیر م. به طالبان رسیده است



این قرارداد برای شش ماه دیگر تمدید شده  5115ه کدام کاری صورت نگرفته بلکه در ماه مار، بوده است و نه تنها در این عرص

 .است

ملیارد دالر را در  95امریکا در حدود  ۀایاالت متحدشده، امریکا آماده  ۀکنگرتحقیقی دیگر که برای  بر اساس یک گزارش

ملیارد دالر را به صورت  511سال گذشته بیش از  11امریکا در  .داده است «هدر»قرارداد با بخش خصوصی در عراق و افغانستان 

طول جنگ در  امریکا در ۀهزار قراردادی با ایاالت متحد 511 قرارداد و اعانه در این دو کشور به مصرف رسانیده است و بیش از

حال که این پول . ندت ارشد امریکا بوده اافغانستان و عراق کار می کرده اند که شماری از این کمپنی های قراردادی مربوط خود مقاما

بدون همکاری مقامات بلندپایۀ امریکایی، عراقی و افغان « هدر»داده اند، بدون تردید، این « هدر»ریکایی چگونه به های ام را امپریالیست

 .امکان نداشته است

برای اغفال مردم ادامه  ،ور افغانستان بر فسادجنگ زرگری میان امپریالیست ها و دولت پوشالی و گاه میان خود اراکین دولت مزد

، در کرداز طرف حامدکرزی مدال دریافت  لیو شدحضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیۀ کشور که از طرف لودین متهم به فساد . دارد

هجری  1913تا سال  مبلغملیارد دالر به افغانستان وعده کرده اند، که از این  73 حالتا گفت که کشورهای دونر  1931پنجم سنبله 

از طریق دولت پوشالی به مصرف رسیده و متباقی را خود  آن در صد 11تنها دیه شده است که أملیارد دالر به افغانستان ت 26شمسی 

رسانیده اند که حساب و کتاب آن در دست شان به مصرف  ۀنجوها و نهادهای مربوطهای شان، ا دونر از طریق سفارتهای  دولت

 .نیست

همین اکنون  .چیزی نیست که از دید امریکا پنهان مانده باشد ملیاردها دالر و انتقال دوبارۀ آن به خارج از افغانستانر شدن سرازی

سفارت امریکا بخصوص مامورین بخش خزانه داری آن تمام معامالت پولی افغانستان را از طریق مرکز تحلیل معامالت مالی و 

در را سو سیاستمداران آلوده  یابد تا از یکاما امریکا خود تالش دارد که فساد در افغانستان گسترش  .دنراپوردهی افغانستان زیر نظر دار

سیستم اقتصاد بازار را که با ورژوازی کمپرادور را تقویت نموده، از سوی دیگر با مافیایی ساختن اقتصاد، طبقۀ ب و اختیار داشته باشد

 .یکا سازگاری دارد، عملی نمایدسیاست های غارتگرانۀ امپریالیستی امر

که در آن چپاولگران  نمونه های مفتضح فساد این بورژواهای نو به دوران رسیدۀ کمپرادور، چپاول پول کابل بانک استیکی از 

ین فهیم و اعضای کلیدی پارلمان به شمول محمد یونس صحامد کرزی از طریق محمودکرزی و قسیم فهیم از طریق ح)دولت کنونی 

آن  ملیون دالر 151فقط در حدود  حالملیون دالر را دزدیدند که تا  152( ول دولت پوشالیا ۀونی و یاسینی و سایر جرثومه های ردقان

ملیون دالر از رهگذر ربح قرضه از طرف حامدکرزی رئیس دولت پوشالی به این چپاولگران توسط  52جمعاوری شده و در حدود 

  .فرمانی بخشیده شد

نهادهایی که با پول . از سیستم کنونی است، هم دولت پوشالی و هم استعمارگران هر دو در این فساد دخیل اندفساد جزئی 

رانی نه تنها از آن نصیب امپریالیست ها آمارگیری می کنند، آن را بر تمام مردم تقسیم کرده و بار این فساد را بر دوش همه مردم که قِ

دروغ، نیرنگ، مارکس تعریف واقعی از نظام سرمایه داری ارائه کرده، آن را سیستمی با . اندازندنمی شوند بلکه قربانی آن اند، می 

گری و تجاوز تعریف نموده که اگر یکی از دو طرف فاسد و دزد نباشد، تعریف مارکس این بزرگترین مبارز و  استثمار، پولیسی

 .اندیشمند تاریخ بشریت، راه به جایی نمی برد

جنگ استعمارگرانۀ افغانستان به طوالنی ترین جنگ امریکا مبدل شده است که این  :، آغاز مرحلۀ استقرار«صلح»پروسۀ .4

که اوباما با رامنی در در سومین مناظرۀ انتخاباتی . هدخود اهمیت افغانستان را در ستراتیژی های درازمدت امریکا در منطقه نشان می د

در مرحلۀ اول به  ،بیان داشت که امریکا ماموریتی را که باید در افغانستان به سر می رساند داشت، اوباما با صراحت 5115ماه اکتوبر 



هایی مساعد شود تا به جای اینکه نیروهای امریکایی در افغانستان کشته شوند، مسوولیت های امنیتی به  پایان رسانده و اکنون باید زمینه

نیز با طالبان آغاز گردیده است که با « صلح»لِ مسوولیت که آغاز شده، سلسلۀ گفتگوهای در کنار این انتقا. نیروهای افغان انتقال یابد

می شود که دولت پوشالی آن را به خاطر فقدان نقش خود « صلح»نوعی بازی چشم پتکان همراه است؛ گاه امریکا وارد گفتگوهای 

اما . مذاکره می شود که با اگر و مگر امریکا همراه می گرددوارد این « شورای عالی صلح»و گاه دولت پوشالی از طریق ! نمی پذیرد

اشغال افغانستان بوده از ابزارهایی اند که به سود مردم افغانستان به خوبی می دانند که امارت اسالمی، حزب اسالمی و جمهوری اسالمی 

  .ندارند ای را چنین مذاکرهبادار امریکایی شان حق هدایت از این اسالمیست ها بدون  هیچ یک

عمدتاً داشتن پایگاه )امضای پیمان امنیتی با افغانستان : امریکا برای مرحلۀ استقرار سه مسئله را منحیث اولویت در نظر گرفته است

در این مرحله دیده می شود که  امریکا و دولت . «صلح با مخالفین مسلح دولت»، انتقال مسوولیت به نیروهای امنیتی و (های نظامی

بحث بر پیمان امنیتی بر اساس پیمان ستراتیژیک امریکا و افغانستان آغاز . در هر سه موضوع کارهایی را روی دست گرفته اند پوشالی

نیز چه به طور مستقیم از طرف امریکا و چه « صلح»های اش می شود و گفتگو شده است، پروسۀ انتقال مسوولیت وارد چهارمین مرحله

 . ریق دیدار با نمایندگان طالبان و حزب اسالمی مدتهاست که شروع شده استهم از سوی دولت پوشالی از ط

که در آن گرگان خونخوار جهادی و غیر  نمودهرا تأسیس « شورای عالی صلح»دولت پوشالی با حمایت مالی استعمارگران، 

هوری اسالمی افغانستان بسته کنند و با جهادی گردهم آمده اند تا جنایتکاران حزب اسالمی و طالبان را با خود یکجا بر آبخور جم

ت حزب اسالمی گلبدین چند بار به حال هیئبه همین منظور تا . دوزخ جنایت به نیستی بکشاننددر ها متحدانه، هستی توده ها را  غربی

امات نظامی امریکا نیز دیدار ، سفیر امریکا و سایر مقفرمانده کل ناتو در افغانستانو ضمن دیدار با دولت پوشالی با جان الن  کابل آمده

و در این اواخر با  ،در داخل کشور در بلخ و کابل همراه بود (قانونی)داشته است که این دیدارها با همایش های بزرگ حزب اسالمی 

 بر( که در آن دست های آشکار حزب اسالمی دیده می شود)خیزش های مسلحانه در بعضی از والیات کشور بخصوص غزنی و لغمان 

 .وزنۀ حزب اسالمی در معاملۀ قدرت سیاسی افزوده است

تعدادی از اسرای طالب از زندان های بگرام و پلچرخی رها شده اند و . طالبان نیز از الطاف امپریالیست ها بی بهره نمانده اند

نام حذف شد که همه  12در لست سیاه، نام  196از جملۀ  1931سرطان  55در . برخی از آنان از زندان گوانتامو به قطر انتقال یافته اند

در این اواخر سازمان ملل متحد آغا جان معتصم را نیز از لست سیاه حذف کرد که او ضمن ابراز سپاس، آن را برای روند . طالب بودند

  !!مؤثر خواند« صلح»

ارت اسالمی با هر قیمت ممکن با با فاشسیت های حزب اسالمی و ام« صلح»: عمدتاً با سه دیدگاه روبرو هستیم« صلح»در مورد 

که  عده ایدر حال حاضر . و صلح انقالبی از طریق کشتار بیشتر و تداوم اشغال به وسیلۀ امپریالیست ها« صلح»حمایت امپریالیست ها، 

مثل افغان )ستند پادوهای سابقه دار امپریالیست ها هستند و عمدتاً با حزب اسالمی همفکری دارند و یا دارای گرایش های شوونیستی ه

« همکاری»در تالش هستند تا هرچه زودتر حزب اسالمی و طالبان به پروسۀ صلح بپیوندند که این جریان در عین حال طرفدار ...( ملت و

ای دیگر که مثل اولی ها از عمال سابقه دار امپریالیست ها هستند و عمدتاً با جمعیت  عده. امپریالیست ها نیز می باشد« کمک»و 

همفکری دارند و یا دارای ... المی، شورای نظار، حزب وحدت اسالمی محقق و حزب وحدت خلیلی، جنبش اسالمی دوستم واس

صلح با خیرات »هستند و فریاد می زنند که  گرایش های ناسیونالیستی هستند، خواهان ادامۀ جنگ، کشتار وجنایات بیشتر امپریالیست ها

 .هر دو دیدگاه فوق دیدگاه ارتجاعی، استعماری و امپریالیستی استکه « خواهی و عذر به دست نمی آید



این دیدگاه . دیدگاه سومی، دیدگاه انقالبی است که اس آن را تبدیل جنگ کنونی ارتجاعی به جنگ آزادی بخش می سازد

ال توسط نه کوبیدن بیشتر میخ اشغباور دارد که صلح باید حرکتی به جلو برای ترقی، تعالی، پیشرفت، رفاه، برابری و استقالل باشد، 

 . ها نیروهای گوناگون ضد توده

( به صلحی حقیقتاً دموکراتیک و حقیقتاً شرافتمندانه)رسیدن به صلح » :ان به این اصل لنینی باور داردسازمان انقالبی افغانست

داران و  سرمایه. مالکین و سرمایه دارانت مستلزم آنست که قدرت سیاسی در دست کارگران و تهیدست ترین دهقانان باشد، نه در دس

 .های کالن می برندهمگان می دانند، از این جنگ سود مالکین اقلیت ناچیزی را شامل می شوند و اما سرمایه داران، همانگونه که

شود، از جنگ سودی نصیب شان نمی  نآنا. کارگران و تهیدست ترین دهقانان، اکثریت عظیم جمعیت کشور را تشکیل می دهند

از این رو وظیفۀ نیروهای انقالبی است که با تمام توان علیه  «.قحطی و نابودی تنزل یابند ۀبالعکس جنگ باعث می گردد تا به درج

ای به جنگ  استعماری موضع گیری نموده، جنگ کنونی را که به سود غارتگران است، در خیزش ها و قیام های مردمی و توده« صلح»

 .ندنده، با رهبری انقالب ملی دموکراتیک راه را به صلحی حقیقتاً دموکراتیک و حقیقتاً شرافتمند باز کبخش تبدیل کر رهایی

و گروه های « پرچم»و « خلق»چنانچه سوسیال امپریالیزم شوروی با ایجاد دو جناح مزدور و نوکر  :پوشالی« اپوزیسیونِ».5

ایجاد کرده بود تا هر از گاهی و بنابر نیازهای غارتگرانه اش آنها را به « وناپوزیسی»نوعی ... خرد و کوچک دیگر مثل سازا و سفزا و

کنونی با تفاوت هایی شبیه همان اپوزیسیون مسخرۀ خلق و پرچم است که دمار از روزگار توده ها « اپوزیسیون»مصرف برساند؛ 

 .کشیدند

متحد  ۀو جبه( داکتر عبداهلل عبداهللجاسوس مشهور ه رهبری ائتالف تغییر و امید ب)که عمدتاً در دو جبهه  امروزی «اپوزیسیون» 

و اشخاص ( به رهبری عمدتاً حنیف اتمر حزب حق و عدالت)یک حزب  و( همیاری محقق و دوستم بامسعود  ءبه رهبری ضیا)ملی 

عمدتاً امریکا و )ست ها ، همه پادوهای ارزان و چاکرهای خوشخدمت امپریالیکار می کند... ، جاللی وچون امراهلل صالح منفردی

در سطح وزیر، معین، رئیس عمومی و نمایندۀ پارلمان از  نمی باشند که جزئی از حلقۀ خبیثۀ استعماری بوده، هر کدام اینا( انگلیس

 . ستون های اساسی دولت پوشالی و در کل استعمار بوده اند

ی باشد و حتی بخشی از آن حاضر است برای رسیدن به مصروف چانه زنی برای سهم شان در دولت پوشالی م« اپوزیسیون»این 

این . بنوشند وارتجزیه نموده، خون توده های ستمدیدۀ ما را دراکوال« فدرالیزم»، کشور را به نام اش سودهای تنظیمی و شخصی

یجا نیست که مردم آنها را بدار و به شکلی از اشکال در دست  را همین اکنون نیز بعضی از پست های کلیدی دولت پوشالی «اپوزیسیون»

 .داندبر سر قدرت می « اپوزیسیونِ»

سه تن از جنایت ساالران مشهور کشور ما که در نوکری، غالمی و   عبدالرشید دوستم و مسعود، محمد محقق ءاحمد ضیا

بر امکانات ع شده بودند تا به دعوت یکی از سناتوران امریکایی در برلین دور هم جم 5115جنوری  6وطنفروشی پیشتاز اند، به تاریخ 

این جمع شدن ها توسط سناتوران امریکایی و گاه هم انگلیسی، . حکومت های فدرالی در افغانستان به تبادل نظر بپردازند

 .گذاری بر کسانی به شمار می رود که هر لحظه آماده اند به دستور بادار، عصمت مادر وطن را به فروش برسانند سرمایه

پریالیست ها به خوبی می دانند که کشورهای خرد و کوچک به سود ستراتیژی های درازمدت شان می باشد، از این از آنجا که ام

از نظر دور ( که گاه گاه نقشه های طرح شدۀ آن در رسانه ها به نشر می رسد)توانند نیروهای ذخیره شده را برای چنین امری  رو نمی

نمونه های ( به شش کشور کوچک و حاد کردن تضاد میان این شش کشور)و یوگوسالویا  توته توته شدن چکوسلواکیا. داشته باشند

خوبی از تجزیۀ کشورهای بزرگ به کشورهای کوچک توسط امپریالیست ها می باشد که همین اکنون تعدادی از آنها چنان به 

 .امریکا مصروف کشتار خلق ما می باشندهای ارزان در افغانستان در کنار  ها وابسته شده اند که چون  نوکرک امپریالیست



و همراهی با « فدرالیزم»کنونی خواست  اوضاعما منحیث سازمان پیشاهنگ پرولتاریا و مدافع زحمتکشان کشور باور داریم که در 

های تهیدست  این خواست، خدمت به ارتجاع و امپریالیست ها به شمار رفته و خیانت به توده. آن جز تجزیۀ کشور معنای دیگری ندارد

 .ای است که در صدد قاپیدن بیشتر ثروت می باشند خواست طبقات حاکمه اوضاع فعلیتلقی می گردد، زیرا فدرالیزم در 

« تعیین سرنوشت ملتها»کنونی که کشور ما به اشغال درآمده، این فدرالیزم و تجزیه و حتی همان شعار  اوضاعما باور داریم که در 

چنانچه ستالین با صراحت بیان . الل کشور را تأمین کند، بلکه با وحدت ملی می توان به جنگ اشغالگران رفتنیست که می تواند استق

مسئله ملی دیگر مسئله داخلی یک کشور نیست، بلکه مسئله نجات ملل مظلوم کشورهای غیر مستقل و مستعمرات از اسارت »: می دارد

فقط زمانی می تواند عملی شود که پرولتاریا در رأس قدرت سیاسی قرار داشته باشد تا  «تعیین سرنوشت ملت ها»شعار « .امپریالیزم است

زمینه های رهایی از هرگونه ستم را فراهم ساخته بتواند، در غیر آن بلند کردن این شعار در دورۀ اشغال، فرو رفتن در باتالق استعمار 

 .است، نه چیزی غیر از آن

نشان داده است که دولت های پوشالی، دولت های دریوزه گری اند که همیشه به دیگران  تاریخ :کنفرانس های استعماری.6

وابسته بوده، بدون حمایت مالی و مادی و نظامی قدرت های استعمارگر یک روز هم نمی توانند به حیات سیاسی خود ادامه دهند، 

یت های سوسیال امپریالیزم شوروی، به سرنوشتی دچار شد چنانچه ما شاهد دولت پوشالی حزب دموکراتیک خلق بودیم که با قطع حما

 .که باید می شد

تالش کرده اند تا پایه های دولت پوشالی کنونی را بر حمایت های بیرونی  سال گذشته یازدهاستعمارگران غربی و متحدان آن در 

در . ا قطع این حمایت فرو ریختن این پایه ها حتمی استآباد کنند، پایه هایی که ظاهراً مستحکم ولی ماهیتاً ناپایدار و پوسیده اند و ب

یازده سال اشغال کشور ما امپریالیست ها کنفرانس های متعددی برای افغانستان برگزار کرده اند که همه و همه به خاطر تداوم اشغال و 

، کنفرانس (تشکیل دولت موقتبرای  5111 نوامبر 56)کنفرانس بن  :از مهمترین این کنفرانس ها عبارتند. استعمار کشور ما بوده است

، (لیارد دالرم 1با تعهد  5115مار، )نس برلین ، کنفرا(«بازسازی»ملیون دالر برای  211ملیارد و  5با تعهد  5115جنوری سال )توکیو 

، دولت پوشالی 5111جون )، کنفرانس پاریس (ملیارد آن پرداخت شد 12ملیارد دالر که تنها  52با تعهد  5117در )کنفرانس لندن 

نظامی به شمار  611برابر افزایش داد و  دوشد که فرانسه میزان پرداخت های خود را « طرح بازسازی ملی»ملیارد دالر برای  21خواهان 

 تا 5111های  طی سالپرداخت ) ملیون دالر 551ملیارد دالر و آلمان  11نظامیان مستقر در افغانستان افزود، امریکا کمک خود را 

و سازمان بین المللی  12کشور و  65با حضور ( 5113) 1911در حمل )، کنفرانس بین المللی افغانستان (اعالم کردند (5111

کشور و سازمان بین المللی در  61با حضور نمایندگان ( 5111) 1931در ثور )، کنفرانس کابل (لند برگزار شداه ۀی در الهمنطقو

، (گردیدکشور به شمول شش کشور آسیای میانه برگزار  15با حضور  5111در ماه نوامبر )بول ، کنفرانس استان(کابل برگزار شد

سازمان بین المللی برگزار شد که در آن بر  12کشور و  12نماینده از  111با حضور در حدود  5111دسامبر  2در )کنفرانس بن دوم 

برگزار شدکه در آن رهبران  5115می  51در )فرانس شیکاگو ، کن(تعهد صورت گرفت 5155تا سال  5115همکاری متقابل پس از 

ولیت های امنیتی به اردوی پوشالی در وکشورهای عضو ناتو در مورد کمک چهار ملیارد دالری به نیروهای امنیتی افغانستان و انتقال مس

کشور  53 ۀی خارجاکه در آن وزر دیدگردر کابل برگزار  5115جون  5در )، کنفرانس قلب آسیا (به توافق رسیدند 5119سال  ۀنیم

که در آن نمایندگان  گردیدبرگزار ( 5115جوالی  1) 1931سرطان  11در )و کنفرانس توکیو ( ورزیده بودندمنطقه و جهان شرکت 

 (.ندالمللی شرکت کرد کشور و سازمان بین 61

غانستان و حمایت از دولت پوشالی نشان می دهد که این کنفرانس ها عمالً وحدت فکر و عمل امپریالیست ها را در مورد اشغال اف

! داند صحبت کرده آن را افتخار خود می« حمایت جامعۀ جهانی»خود دولت پوشالی بارها و بخصوص در مورد کنفرانس های اخیر از 



امپریالیست های  تضاد میان»برگزاری این کنفرانس های جهانی با حضور کشورهای گوناگون و نهادهای مختلف، نشان می دهد که 

افسانه ای ساخته و پرداختۀ ذهن های مالیخولیایی است که خود عمالً بخشی از سیاست های « و استفاده از آن اشغالگر افغانستان

 .برند امپریالیستی را به پیش می

ز مردم و بخصوص زنان و شرکت کنندگان این کنفرانس ها، به ویژه آنانی که به نام جامعۀ مدنی و انجو و با اکت و ادای دفاع ا

 .کودکان وارد این کنفرانس ها می شوند، وطنفروشان خاینی هستند که به دهل استعمارگران می رقصند

تاریخ معاصر افغانستان نشان می دهد که دین و مذهب همواره در کنار طبقات حاکمه قرار  :شورای علمای افغانستان.7

دین، . دانسته اندتوده ها نه تنها باز مانده است، بلکه با آیات و احادیث آن را خداوندی دست غارتگران را در غارت و چپاول  شته،دا

قرار داشته باشد، همواره « شوری علمای افغانستان»هاست و تا این افیون در دست روحانیون و مالها، بخصوص از جنس  افیون توده

 .دارند ه تسلیم وا میتوده های ما را تخدیر نموده، آنان را به سود طبقات حاکمه ب

« حزب دموکراتیک خلق»حرف می زدند و از حمایت « دولت سوسیالیستی»سوسیال امپریالیست های شوروی با وجودی که از 

فروگذار نمی کردند، معاش هزاران مال و آخوند را نیز می پرداختند؛ چون به خوبی می دانستند که این انگل ها می توانند دین را هر 

 .دۀ شان تقاضا نماید، تفسیر و تعبیر کنندطوری که مع

« شوری علمای افغانستان»دولت پوشالی کنونی نیز با درک این خصوصیت انگل های دینی با حمایت امپریالیزم امریکا و انگلیس، 

وشالی به اغفال و را سازماندهی نموده که در آن جنایتکارترین انسان های مذهبی را گرد آورده تا به سود امپریالیست ها و دولت پ

این شورا که به جای روبل روسی، به دالر امریکایی و پوند انگلیسی سجده می زند و به جای والگای روسی از . تحمیق توده ها بپردازند

 .جاپانی استفاده می کند، از رفتن به سفارت های غارتگران نه خستگی می شناسد و نه بیزاری و کروزین پرادو و لندکروزر

به عنوان ابزار مهم دینی و مذهبی در چنگ دولت پوشالی و استعمارگران قرار دارد که گاهگاه با « لمای افغانستانشوری ع»

بلدند و خوب درک کرده اندکه چگونه با اعتراض شان در برابر رقص و  اعضای این شورا. حامدکرزی دیدار نموده و مشوره می دهد

و از طرف دیگر از باز کردن زبان علیه اشغال و ستم خودداری  بپردازندبه تحمیق مردم موزیک در شبکه های تلویزیونی از یک طرف 

و متحدان ناتویی آن چیزی گفته و نه هم علیه انتحار طالبانی، و این به  نه علیه جنایتکاران امریکایی حالی مزدور تا ااین شور. نمایند

 .نمایند ستعمار قرار داشته، جبهۀ اشغال را تقویه مینیکویی نشان می دهد که انگل های دینی چگونه در خدمت ا

یکی از وظایفی که امپریالیست های غربی در مرحلۀ اول اشغال کشور ما روی دست گرفته  :نهادهای امنیتی پوشالی.8

ر مورد تأسیس اردوی د «تاریخ، نبرد طبقاتی»اب سازمان ما در کت. بود( لیس و استخباراتاردو، پو)سازماندهی نهادهای امنیتی  ،بودند

ها به فکر ایجاد اردو و پولیس دولت پوشالی بودند، در کنفرانس بن فیصله  لگران که از مدتاشغا»: جدید پوشالی چنین نوشته است

که قطعات نیروهای جهادی منحل و خلع سالح شدند، این  اما بعد از آن. هزار نفری زیر کنترول آنان ساخته شود 61کردند که اردوی 

که رهبری  بعد از تشدید جنگ و بعد از آن(. نفر رسید 5115تعداد آن به  5119تا آخر )بطی داشت  پیشرفت بسیار 5115ر تا کا

هزار  151انتقال یافت، تصمیم گرفته شد که تعداد اردو را به ( مرکز ناتو)جنگ ظاهراً به ناتو سپرده شد و مرکز فرماندهی به بروکسل 

ولیت پرورش و تسلیح اردو را امریکایی ها بر عهده داشتند، لذا مجموع سالح های وچون مس... زار نفر برساننده 31نفر و پولیس را به 

میل آنها گم  16111میل سالح بود که در این جریان،  551111به اردوی پوشالی دادند،  5117سبکی که کمپنی های امریکایی در 

 .شد

نیروهای اردو را به  5115، تصمیم گرفتند که تا (در بخش اردو نه پولیس)ی و پرچمی امریکایی ها باالخره با تصفیۀ افسران خلق

هزار و تعداد پولیس به  156تعداد اردو به  5111اما تا اپریل  ،برسانند( هزار نفر 512جمله )هزار نفر  161هزار و پولیس را به  592



ثقیله و خفیفه و  اسلحۀمیل  71731افسر دارد که با  15715( 5111جنوری )اردوی پوشالی در حال حاضر ... هزار رسیده بود 31

 «...عملیات علیه طالبان انجام داده است 955وسیلۀ زرهی مجهز می باشد و تا حال  5551

امپریالیزم امریکا در صدد ایجاد یک اردویی » :درین مورد نوشته است« تان به کجا می رود؟افغانس»همین گونه سازمان ما در سند 

بتاً قوی و فرمانبردار در افغانستان است تا بتواند چنان دولتی را حمایت و حرکت توده های مردم در مخالفت با این دولت را سرکوب نس

اما ساختن چنین اردویی برای امریکا به این زودی ممکن نیست، مخصوصاً که باید فرماندهان آن را چهارقاته . و در نطفه خنثی نماید

یاد می شود و در کمپ  «c-eistica»این پروسه در افغانستان آغاز شده و بورد مشورتی که به نام . ن خود داشته باشدبخرد و زیر فرما

مستقر می باشد، تمام کارهای ساختاری وزارت های دفاع و داخله را زیر کنترول دارد و قدم به قدم آنها را برابر به نیاز خود « ایگر»

خواهند به زودی این  امریکایی ها نمی. یلی های رده های باال همه زیر نظر این بورد صورت می گیردسازمان می دهد و تغییر و تبد

به این خاطر تا حال حاضر نشده اند که اردوی پوشالی کنونی را . اردو را چنان قوی بسازند که روزی از کنترول خود شان خارج گردد

این اردو را قوی می سازند که فرماندهان گوش به فرمانی در رأس آن قرار داده شوند؛ امریکایی ها زمانی ... با قوای هوایی مجهز سازند

اردوی افغانستان تا حال به . با یک اشاره کودتا کنند، بخشی از سرزمین خود را آتش بزنند و برای هر اقدامی از اشغالگران اجازه بگیرند

ات تنظیمی، قومی و سمتی دیده می شود، برخی از افراد آن معتاد اند و چنین جایی نرسیده، در میان صفوف این ارتش تا حال گرایش

 ...دانند اکثر سربازان و افسران آن از حضور اشغالگران در افغانستان ناراضی اند که این را امریکایی ها خوب می

ۀ استخباراتی دارد، سازمان مرکزی شبک 12ایاالت متحده که . امپریالیست ها عموماً  بر کار استخباراتی بیشترین اتکاء را دارند

آی در سطح جهان در آنها دفتر دارد، یکی . بی. از چهار کشوری که اف. آن در افغانستان به شدت فعال است. آی. بی. سیا و اف

تکیه می هزار جاسوس فعالیت دارند، اکثر از غرب آمده ها که بر چوکی های قدرت  72در حال حاضر در افغانستان ... افغانستان است

 «...زنند، در ارتباط با شبکه های استخباراتی امریکا قرار دارند

ملیارد  51ملیارد دالر بر اردوی پوشالی سرمایه گذاری کرده و قرار است تا سال های آینده  5611حال بیش از امپریالیست ها تا 

 52وماندان ماموریت آموزشی ناتو در افغانستان به تاریخ دگر جنرال ویلیم کالدویل ق. دالر دیگر نیز بر این اردو سرمایه گذاری کنند

در اختیار اردوی  را( هلیکوپتر 51طیارۀ مختلف و  152)طیاره بال  171در نشست خبری گفت که نیروهای ناتو  1931 میزان

  .باشند در این بخش می خارج از کشور مصروف آموزش پیلوت افغان در 151به خاطر به پرواز درآوردن آن  د کهنگذار افغانستان می

نوع واسطه و دو نوع طیاره  151، اسلحهنوع  27در حال حاضر با  اردوی کشور مسوولین وزارت دفاع افغانستان می گویند که

کرزی بارها ازامریکایی ها خواسته است تا اردوی پوشالی را با اسلحۀ سنگین مجهز کند، که این درخواست گاه با  .باشد مجهز می

تصمیم ندارند اردوی  5117خریداری سالح های سنگین از روسیه، چین و هند نیز همراه بوده است، اما امریکایی ها تا سال  «تهدید»

مجهز سازند و استدالل می کنند که بر اساس پیمان  17.پوشالی را با اسلحۀ سنگین از جمله طیاره های پیشرفتۀ نظامی نوع اف

ذیرفته است که از افغانستان در حاالت حملۀ احتمالی نظامی هر کشور دیگر دفاع کند و در عین ستراتیژیک میان دو کشور، امریکا پ

 «.است، که افغانستان توان پرداخت آن را ندارد( هزار دالر 6هر ساعت پرواز )بسیار بلند  17.حال هزینۀ طیاره های نوع اف

ی افغانستان را در ساخت و ساز ساختمان های نظامی نیز در همین حال امپریالیست های امریکایی و انگلیسی، دولت پوشال

که از « پنتاگون»این . ملیون دالر آغاز کرده اند 35را با هزینۀ بیش از « پنتاگون جدید»امریکایی ها کار ساختمان . کنند همکاری می

اء خواهد کرد، از این رو با مجهزترین لحاظ ساختمان مشابه به پنتاگون امریکاست، در سالخی خلق های منطقه نیز همان نقش را ایف

امور ملیون دالر برای وزارت  52در عین زمان امریکا تصمیم دارد ساختمانی به ارزش . وسایل نظامی و فرماندهی مجهز خواهد بود

مدل اکادیمی ملی مربی انگلیسی و غربی به اساس  151ملیون دالر با  55، و انگلیس ها اکادیمی ملی افسران اردو را با هزینۀ داخله



پروژه را برای نیروهای  1111امریکایی ها به طور مجموعی ساختمان . نددولت پوشالی اعمار نمای سلطنتی سند هرست بریتانیا برای

در همین حال جنرال استفن شاپیرو . پروژۀ آن به پایان رسیده است 711امنیتی روی دست دارند که از آن جمله تا حال کار ساختمان 

مرکز  511به خبرنگاران در کابل گفت که تا اکنون  1931سنبله  2کل تشکیالت نیروهای امریکایی در افغانستان به تاریخ رئیس 

قرارگاه و مرکز نظامی دیگر نیز بسته  511نظامی امریکا در افغانستان بسته شده یا به اردوی افغانستان تحویل داده شده، و قرار است که 

 . ات نظامی امریکا به دولت افغانستان واگذار گردندو بنابر لزوم دید مقام

یک اردوی  (درصد مخارج اردوی پوشالی را امریکا می پردازد 31) راه اندازی شده است افغانستان که با پول امریکا یاردو

 .خواهد کرد که چون سگ هار امریکا در منطقه عمل ستفقیر کشور ماآن سالخی توده های  ۀپوشالی است که در درازمدت وظیف

ملیارد دالر و یک ملیارد دالر  9ساالنه  5115امریکا برای اینکه لگام این اردو را در دست داشته باشد، اعالم کرده است که پس از سال 

ده ملیارد دالر برآورد کر 15امریکا قبالً مصارف ساالنۀ اردوی افغانستان را . را سایر کشورها به اردوی افغانستان کمک خواهند کرد

 . به چهار ملیارد دالر کاهش پیدا کند 5115ملیارد کاهش یافت و اکنون قرار است پس از سال  7بود که بعد به 

از آنجا که استعمار کشور ما با فقر و ناداری توده های زحمتکش همراه است و فاصلۀ طبقاتی هر روز عمق بیشتر می یابد، 

ناآگاهی به این اردوی پوشالی جلب می شوند، اما بعد از آن که خود شاهد جنایات  تعدادی از جوانان به خاطر همین فقر و از روی

خارجی ها و برخوردهای توهین آمیز آنان می شوند، از این اردو فرار می کنند و یا بر مربیان خارجی شلیک نموده آنان را به قتل می 

می شوند، شش تن آن دوباره ربازی که به اردوی افغانستان جذب س 11وزارت دفاع امریکا می گوید که از هر بر همین اساس . رسانند

فرار  .سرباز خارجی توسط سربازان اردو و پولیس کشته شده اند 21بیش از  (5115) تنها در سال روان میالدی. کنند فرار می

روزنامۀ  5115اکتبر  16مارۀ روزافزون جوانان از اردو سبب شده است که بر اساس گزارش نیویارک تایمز که قسمت هایی آن در ش

 !!!ویسا نشر شده، امریکا از دولت پوشالی خواسته که فرار از اردوی پوشالی را جنایت اعالم کند

د که عمدتاً پر از بقایای خادیست ها و نیروهای امنیتی نپولیس و امنیت ملی نیز از نهادهای پوشالی امنیتی کشور ما به شمار می رو

افراد رده اول و رهبری پولیس را اکثراً صاحب منصبان گذشتۀ حزب دموکراتیک . کراتیک خلق می باشددولت پوشالی حزب دمو

درصد آن  31درصد آن معتاد و  71سازد و صفوف آن را افراد بیسواد و معتاد تشکیل می دهد که بنابر آمار منتشر شده  خلق می

 .باشند بیسواد می

فرماندۀ سابق نیروهای امریکاـ ناتو )هدایت مستقیم امریکایی ها بخصوص جنرال پتریوس  در کنار اردو و پولیس، دولت پوشالی با

که از جنایتکاران تنظیمی و جهادی تشکیل شده، پولیس محلی . را روی دست گرفت (پولیس محلی) سازی اربکیطرح ( در افغانستان

ه بر توده های نادار و بخصوص دهقانان در روستاها نازل شده در کنار نیروهای اشغالگر، دولت پوشالی و طالبان، بالی دیگری است ک

این نیروی جنایتکار که از خود قومندان دارد و به هیچکس جوابده نیست، لومپنانی را گردآوری نموده است که خانه های مردم . است

براد آدامس رئیس بخش آسیایی دیده  .را چور می کنند، حاصالت آنان را می دزدند و از کشتار و تجاوز جنسی خودداری نمی کنند

گزارشی در مورد پولیس محلی گفت که تحقیقات آنها بیانگر اینست که اربکی ها  ضمن انتشار 1931سنبله  51 روزبان حقوق بشر 

یل ساله در ماه اپر 19این نهاد به طور مثال به اختطاف یک پسربچۀ . در اختطاف و تجاوز جنسی و سرقت اموال مردم نقش دارند

 . قرار گرفت ر والیت بغالند اشاره می کند که پس از اختطاف مورد تجاوز گروهی گروپ چهار نفری اربکی ها 5115

. کشور ما پس از اشغال توسط امپریالیست های غربی به بزرگترین تولید کنندۀ مواد مخدر جهان مبدل شده است :مواد مخدر.9

ود آن در سیاست های اده است که این امپریالیزم خونخوار از مواد مخدر و تجارت پر ستاریخ غارتگرانۀ امپریالیزم امریکا نشان د



 و چپاولگرانه اش سودهای هنگفتی برده است که روند کشت، قاچاق و ترافیک مواد مخدر در افغانستان گویای این سیاست امپریالیستی

 .است

: نشر شده است می نویسد  (www.fondsk.ru)ب سایتکه در و« سیاست های بزرگ مواد مخدر»دمیتری سدوف در مطلب  

و همکاری آن با مافیای جزیرۀ کورس مربوط  1356یکی از اولین نمونه های شرکت سازمان سیا در تجارت مواد مخدر به سال »

ه های کمونیستی و در مبارزه با اتحادی نی شدید واشنگتن را موجب شده بود جنبش کمونیستی در فرانسه پس از جنگ، نگرا. شود می

اما حامی مالی رسمی این کار نمی توانست باشد چرا که در مارسل با همدستی سازمان سیا یک . بر اوباشان کورس تکیه کرد

در این موسسه کورسی ها کار می کردند، و تهیۀ مواد خام و سازماندهی شبکۀ . آزمایشگاه عظیم تولید هیروئین راه اندازی شده بود

 ... ن سیا با اخذ پول برای مبارزه علیه کمونیست ها بر عهده داشتتوزیع را سازما

، سازمان سیا شبکه های تولید هیروئین 21در اوایل سال های دهۀ . اولین تجربه برای استفاده در دیگر مناطق جهان مفید واقع شد

کایشک در مبارزه علیه چین کمونیست به را در جنوب شرقی آسیا راه اندازی کرد و پول های حاصل از آن را برای حمایت از چان

 «.جریان انداخت

یک سال پس از خروج واحدهای ارتش اتحاد شوروی در سال . تن افیون تولید می شد 21در افغانستان  11در اواسط سال های »

ترول کامل بر تولید درصد اراضی کشور به زیر کشت مواد افیونی رفت و طالبان با اعمال کن 37. تن رسید 711، این رقم به 1331

 .هیروئین، طبیعتاً، از اوامر سازمان سیا و وزارت امور خارجه امریکا سرپیچی کردند

ملیارد دالر را، رقم دقیقی که مافیای مواد مخدر افغانستان توانسته بود با حمل  191این به معنای آن بود که یک سنت از آن 

. و فروش آن در بازارهای سیاه اروپا به دست آورد، به امریکایی ها نمی دهند از طریق آسیای مرکزی و میانه« مرگ سفید»مطمئن 

این هدف حاصل شده . خارج ساختن تولید و توزیع هیروئین از زیر کنترول طالبان، یکی از دالیل اصلی جنگ امریکا در افغانستان بود

ایاالت . انال سازمان سیا و پنتاگون به خارج می فرستندامروز بخش اصلی هیروئین را امریکایی ها خریداری می کنند و از ک. است

متحده امریکا با ایجاد پایگاه های نظامی در قرقیزستان، ازبکستان، تاجکستان، با پاشیدن گروه های افراطی مسلح در سراسر خاک 

ثانیاًـ  مواد مخدر تأسیس کرد،دی برای حمل افغانستان و با انتصاب حامدکرزی بر رأس دولت موقت این کشور، اوالًـ گذرگاه جدی

 «.رقبای تجاری خود را از بین برد، ثالثاًـ ظرفیت های تولید هیروئین از تریاک را به شدت افزایش داد

کشت و تجارت تریاک و به طور کل مواد مخدر با گذشت هر سال افزایش یافته و در حالی که تجاوزگران ناتویی در افغانستان 

دفتر مبارزه با مواد مخدر . تن رسید که در تاریخ افغانستان بی سابقه بوده است 1511میالدی به  5117سال  حضور دارند، سطح آن در

سطح تولید مواد مخدر افزایش یافت  5111ابراز داشت که در سال  1931جدی  55در گزارش منتشره و جرایم سازمان ملل متحد 

متریک  2111تولید تریاک در افغانستان به  5111در سال . ا نشان می دهدر 5111درصد افزایش نسبت به سال  71که به طور کلی 

هزار هکتار زمین  191در کل افغانستان  5111در سال . متریک تن بود 9711میالدی  5111تن رسید، در حالی که این رقم در سال 

در همین حال قیمت مواد مخدر نسبت . دزیر کشت تریاک رفت که نسبت به سال گذشتۀ میالدی، هفت درصد افزایش را نشان می ده

با وجودی که دولت پوشالی سود حاصلۀ ساالنه از تجارت مواد مخدر افغانستان را  .یافتدرصد افزایش  199میالدی  5111به سال 

سود حاصلۀ  ملیارد دالر می داند، اما روند صعودی کشت و قاچاق تریاک در کشور ما نشان می دهد که این رقم به مراتب کمتر از 61

 .واقعی است که از رهگذر تریاک افغانستان به دست می آید

همانگونه که امریکا و انگلیس به خاطر حوزه های نفت »: در کانادا به صراحت می نویسد« جنگ و جهانی شدن»نویسندۀ کتاب 

نستان را با تمسک به تروریزم برای عراق با تمسک قرار دادن سالح های کشتار جمعی صدام حسین، آن کشور را اشغال کردند، افغا



چون انگلیس ها در کمک به اشغال عراق چیزی از نفت آن کشور نصیب نشدند، لذا با ورود به . کنترول مواد مخدر تسخیر نمودند

 511ه به زیرا عاید حاصله از مواد مخدر افغانستان ساالن. افغانستان به زودی برای تسلط مارکیت عمدۀ تریاک به هلمند رو آوردند

نشر شده، سود  5112که در گلوبل ریسر،، مونترال در « جنگ امریکا علیه تروریزم»میشل شوسودوفسکی در  «.رسد ملیارد دالر می

 .ملیارد دالر می خواند 511را تنها از بازارهای غربی ساالنه بیش از  افغانستان نقدی تجارت مواد مخدر

دن اوباما به قدرت ادامه یافت، اما پس از آن که اوباما نیروهای خود را در افغانستان به حاکمیت مطلق انگلیس ها بر هلمند تا رسی

هزار تن رساند و بخشی از آن ها را در هلمند مستقر ساخت، بدین وسیله انحصار مطلق انگلیس ها بر مواد مخدر هلمند میان دو  151

راه خود را به سوی هلمند پایین باز کردند و قسمتی  5113فبروری  17ه در امریکایی ها با راه اندازی عملیات مارج. غارتگر تقسیم شد

 .جابجا نمودند «سنگین»و  «کجکی»از نیروهای خود را در 

امپریالیست های انگلیسی و امریکایی همراه با مقامات کلیدی دولت پوشالی که ظاهراً پروژه های ضد مواد مخدر را حمایت مالی 

 اعالم 5111از طریق رادیو سمون در بیجا نیست که انگلیس ها . درجه اول مواد مخدر افغانستان می باشند کنند، از قاچاقبران می

پس از جابجایی نیروهای امریکایی در هلمند و شریک شدن در عواید مواد . مخدر در هلمند کاری ندارند دکردند که با کشت موا

که چون دهقانان افغانستان فقیر اند، لذا به اظهار داشت  5111تان و پاکستان  در مخدر، هالبروک نمایندۀ خاص اوباما در امور افغانس

 .کشت و زرع مواد مخدر در این کشور کاری ندارند

ملیون دهقان مصروف کشت کوکنار می باشند، اما سود حاصلۀ این طبقۀ نادار از این مواد فقط  112با وجودی که در حال حاضر 

امپریالیست های انگلیسی، امریکایی و باندهای مافیایی جهانی و افغانی مربوط به دولت پوشالی به جیب  درصد است؛ سود اصلی را 9

ملیون انسان فقیر و ناداری است که ده ها هزار زن و کودک نیز  112در حدود  این مادۀ کشندهزنند، در حالی که قربانیان افغان  می

 . باشند شامل آن می

از  بیش)صد هزار نفر بیش از با قاچاق مواد مخدر جمهوری فدراتیف روسیه، در سراسر جهان ساالنه مبارزه  ۀبه گزارش ادار

روئین افغانستان فقط در روسیه ساالنه به یشمار قربانیان ه. در اثر استعمال مواد افیونی افغانستان می میرند (تلفات بمباران اتمی هیروشیما

، در طول ده سال اخیر تولید تریاک در جهان دو برابر افزایش یافته، همین ادارهساس گزارش بر ا. هزار نفر بالغ می شود 91 بیش از

 31)ز وملیارد د 6زهای همه مواد تخدیری به حدود وآن در میان د ۀروئین بر بازار جهانی مواد مخدر تسلط پیدا کرده و سهم ساالنیه

 .رسیده است( درصد

در . یکی از مسایل مورد اختالف روسیه با امپریالیست های اشغالگر در افغانستان است کشت و ترافیک مواد مخدر در افغانستان

ی و افغانی به اطالعات یطرف های امریکا» :مبارزه با قاچاق مواد مخدر روسیه، ویکتور ایوانوف اظهار داشت ۀرئیس ادار 5111سال 

روئین به کشور ما یآنها به فرستادن ه. ر افغانستان ترتیب اثر ندادندآزمایشگاه تولید مواد مخدر د 162تقدیمی روسیه دایر بر فعالیت 

 «.مه می دهند و حتی یکی از آنها از بین برده نشده استاهمچنان اد

ابراز داشته ناتو در مبارزه با مواد مخدر در افغانستان  بارها نگرانی اش را در مورد ناکامی والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه

افغانستان به  شده در درصد مواد مخدر تولید 51از درصدی مواد مخدر گفته است که ساالنه بیش  71ن اشاره به افزایش ضماو  .است

 .تن تریاک تولید افغانستان به روسیه وارد شده بود 27روئین و یتن ه 61، که تنها در سال گذشتۀ میالدی روسیه قاچاق می شود

درصد بازار جهانی  31و  روئین افغانستانیامریکا با ه ۀدرصد بازار ایاالت متحد 92اروپا،  ۀدرصد بازار اتحادی 11در حال حاضر 

شود که روسیه  طریق آسیای مرکزی ترانزیت میدرصد مواد مخدر افغانستان از  72. مین می گرددتأ به طور کل با مواد مخدر کشور ما

 .آن را خطر جدی برای امنیت داخلی خود می پندارد



کشور ما یکی از ثروتمندترین کشورها از لحاظ معادن و ذخایر طبیعی مانند گاز، نفت،  :معادن و ذخایر طبیعی چپاول.11

، نیوبیوم، یورانیم، طال و سنگ های (که به نام نفت عصر آینده مسمی شده و ذخایر آن حتی بیشتر از بولیوی می باشد)آهن، مس، لیتیم 

حاظ ذخایر زیرزمینی در جملۀ کشورهای فوق غنی گروه کانادا، افریقای جنوبی و برازیل قرار داده باشد که افغانستان را از ل قیمتی می

 . است

ی که پژوهشگران ناسا، آن را در حال)هزار ملیارد دالر تخمین کرده است  9دولت افغانستان ارزش ذخایر کشف شده را در حدود 

معدن خرد و  111محل این معادن شناسایی شده که از جملۀ آن در حدود  1511ز تا حال بیش ا(. هزار ملیارد دالر تخمین می کنندپنج

بر اساس برآورد کارشناسان سکتور . از طریق قرارداد سرمایه گذاری به شرکت های داخلی و خارجی به فروش رسیده است بزرگ

سال  51الی  12ست مدیریت شود، افغانستان تا سرمایه گذاری در معادن، در صورتی که سرمایه گذاری در معادن افغانستان به شکل در

 .آینده از لحاظ اقتصادی می تواند به  گروهی از کشورهایی با در آمد متوسط مثل لهستان، سلواکی و مجارستان وارد شود

که در  کشور ماستچور و چپاول منابع زیر زمینی  امپریالیست، ضمن موقعیت جیو پولتیک افغانستان، یکی از اهداف اشغالگران

دولت پوشالی در کنار فروش سایر معادن تا حال سه معدن مهم . این رقابت کشورهای غیر اشغالگر مثل چین و هند نیز داخل شده اند

 .قرارداد نموده است و داخلی را با شرکت های خارجی( مس عینک، آهن حاجی گک و حوزۀ نفت آمو)

اول  ۀدست آورده که قرار است در مرحله سی چین ب .سی .ا شرکت امر (دومین معدن بزرگ جهان) قرار داد معدن مس عینک

 91در حالی به دست آورده اند که بوی فساد ملیون تنی مس را  12چینی ها این معدن  .ملیارد دالر سرمایه گذاری کند 5بر آن تا 

و داخلی درز کرد و نشان داد تا وقتی اشغالگران ملیون دالری مقامات دولت پوشالی در قرارداد این معدن به زودی به رسانه های بیرونی 

 .  و دولت پوشالی در کشور ما حاکم باشند، توده های زحمتکش از عواید حاصلۀ این معدن ابداً به رفاه نخواهند رسید

درصد برآورد شده است، بر اساس  75تا  71ملیارد تن آهن می باشد، و غلظت آن میان  5معدن آهن حاجی گک که دارای 

 51برای سرمایه گذاری در این معادن . سال دارد 111تخمین وزارت معادن و صنایع افغانستان، استخراج تمامی این معادن نیاز به 

 .شرکت داوطلب شده بودند که شامل شرکت های چینی، امریکایی، کانادایی و ایرانی بودند

با  ،نفتی آمو دریا که در سرپل موقعیت دارد ۀحوز. است حوزۀ نفتی آمو دریا از ساحات دیگری است که به فروش گذاشته شده

رود که مورد توجه شرکت دولتی چین  اد و هفت ملیون بیرل نفت یکی از بزرگترین حوزه های نفتی افغانستان به شمار میتداشتن هش

کار سرمایه گذاری زی دارد، که روابط تنگاتنگ و خانوادگی با کر «وطن گروپ»نام ه واقع شده و قرار است با یک شرکت داخلی ب

 . زودی آغاز کنده در این بخش را ب

ملیارد بیرل است و  113 ،دست می آیده سروی جیولوجی امریکا، نفت خامی که از افغانستان ب ۀادار 5111بر اساس سروی سال 

 111در حدود )ت قیمت هر بیرل نفت نظرداش هزار بیرل نفت خام از افغانستان صادر شود، با در 521بر اساس همین سروی اگر روزانه 

در همین حال زمین شناسان امریکایی نیز تخمین می کنند که . ملیارد دالر عاید خواهد داشت 3، افغانستان از این رهگذر ساالنه (دالر

را می عی در عراق طبی ۀملیارد متر مکعب می رسد که تقریباً نیمی از منابع مشخص شد 521تمامی منابع گاز طبیعی در افغانستان به 

 .سازد

و این . خواهد رسید دالرملیارد  ٨.۱استخراج معادن به  ناحیۀدرآمد افغانستان از  ٠٢٨۲تا سال می کند که پیش بینی  پوشالیدولت 

ر یازده سال دما اما چنانچه  .برسد دالرملیارد  ۲باید به  تحول می خوانند، ۀرا ده که استعمارگران و دولت پوشالی آن ٠٢٠۲رقم تا سال 

دیدیم، غارتگران داخلی و خارجی، این معادن را تاراج خواهند کرد و معادن کشور ما به رقابت خونین میان شرکت های گذشته 

 .مبدل خواهند شد... خارجی چینی، امریکایی، انگلیسی، روسی و



تویی که کشور ما را به اشغال در کنار امپریالیست های امریکایی و نا :دولت های مرتجع منطقه و دولت پوشالی.11

درآورده و بیش از یازده سال است که با بیرحمی و قساوت تمام جنایت می کنند، دولت های مرتجع منطقه بخصوص پاکستان، ایران، 

و انگلیس  از این میان پاکستان به حیث نوکر ارزان امریکا. روسیه و چین ضمن تضادهایی، در سیاست کلی با امپریالیست ها توافق دارند

ایران نیز ظاهراً با شعارهای تند و تیز علیه امریکا در یازده سال گذشته عمالً بر اشغال کشور . نقش عمده در تداوم اشغال کشور ما دارد

های دایمی  چین به شدت در صدد چپاول معادن افغانستان می باشد و روسیه نیز ضمن مخالفت با پایگاه. ما مهر تأیید گذاشته است

در این بخش به . سازد یکا، خواستار خروج زودهنگام ناتو نبوده، پایگاه های نظامی اش را در کشورهای آسیای میانه مستحکمتر میامر

 :مرتجع دخیل در قضیۀ افغانستان را مورد بحث قرار می دهیم تطور گذرا چهار دول

ر امپریالیست های امریکایی و انگلیسی در منطقه عمل ست که به حیث سگ هایکی از مرتجع ترین دولت هادولت پاکستان  :پاکستان

پاکستان با حمایت از فاشیست ترین اسالمیست های افغانستان و بعد به رسمیت شناختن امارت سیاه طالبی، یکی از دولت هایی . می کند

مریکا و انگلیس قرار های بزرگ ا به شدت ضد مردم زحمتکش ماست که با این سیاست ها در خدمت بی چون و چرای ستراتیژی

 .دارد

اند و زیر سایۀ  نمودهافغانستان مبدل « دشمن اصلی»امریکایی ها و انگلیس ها در یازده سال گذشته به طور موفقانه پاکستان را به 

 برایدولت مرتجع پاکستان نیز از این فرصت طالیی . کشور ما را به اشغال درآورده مصروف چپاول آن می باشند« دشمن اصلی»این 

به پاکستان که یکی از عوامل و مزدوران مهم امپریالیزم امریکا در این منطقه . استفاده کرده استاش  خواست های دیرینه کردنعملی 

و وظیفۀ حمایت از طالبان را به وجه افغانستان مداخله کرده امور ، در سال های اخیر دوشاودش امریکا و انگلیس در شمار می رود

پایگاه های نظامی دایمی  یده است که اشغال، امضای پیمان های ستراتیژیک با کشورهای غربی و بحث و گفتگواحسن به پیش بر

 . امریکا در کشور ما پیامد این سیاست می باشد

این دولت . پاکستان ضمن کمک در تطبیق ستراتیژی های بزرگ امپریالیستی، در حال سودجویی خود از کشور ما می باشد

انی تالش داشت به واسطۀ اسالمیست های مزدور چون حزب اسالمی گلبدین، جمعیت اسالمی ربانی و اتحاد اسالمی مرتجع که زم

اختالف با هند و تعمیق نفوذ هند در افغانستان، حمایت دولت )، ظاهراً سه مسئله سازدسیاف، افغانستان را به ایالت پنجمی خود مبدل 

 . را از مسایل مورد اختالف خود با افغانستان می داند( رندطلبان بلو، و خط دیو پوشالی از جدایی

با وجودی که خط دیورند عمالً به مرز واقعی میان افغانستان و پاکستان تبدیل شده است، اما پاکستان همیشه از معضل این خط در 

می خواهد افغانستان را زیر فشار  ممکن به هر طریقیاز این رو در هماهنگی با سیاست کلی امپریالیست ها، . نگرانی به سر برده است

یکی از این موارد فشار، راکت باران مناطق مرزی بخصوص در والیت های . شودحاضر به شناسایی رسمی این خط فرضی  تا قرار دهد

تجاعی و پوشالی این بمباردمان، ضمن این که به مذاق امپریالیست ها به خاطر افزایش تنش میان دو دولت ار. کنر و ننگرهار می باشد

 .خوش می آید، پوسیدگی پیمان ستراتیژیک افغانستان با امریکا را نیز نشان می دهد

اوباما در امور افغانستان  بارک فرستادۀ خاصهالبروک . راکت باران مناطق مرزی افغانستان جزئی از برنامه های امپریالیستی است

و حال که  .پاکستان برای از میان بردن اختالفات دیرینۀ شان باید بکوشند نستان وکه افغا کرد مو پاکستان چند روز قبل از مرگش اعال

دست پاکستان می بینند، هرگز ناراضی نیستند که به  درامریکایی ها جداً به مسئلۀ مصالحه با طالبان می اندیشند و عنان این مصالحه را 

پس از مرگ هالبروک، مقامات امریکایی آشکارا از این که خط . ردیید بگذاأمهر ت خط دیورنددولت فعلی افغانستان بر  ای هگون

 . دیورند را به رسمیت می شناسند، صحبت کردند



ت یمعضله های سرحدی میان کشورها، نه از صالحیت امپریالیست های خونخوار و نه هم از صالح« حل»سازمان ما باور دارد که 

حق تعیین »متنازعه است که بر اساس مورد مسلم خلق های دو طرف سرحد های ارتجاعی و پوشالی است، بلکه این حق  دولت

 .باید تصمیم خود را اعالم نمایند« سرنوشت

امریکا پیمان درازمدت  باپوشالی راکت باران مناطق سرحدی افغانستان از سوی نظامیان پاکستانی در حالی جریان دارد که دولت 

 ۀایاالت متحده به منظور کمک یک چارچوب درازمدت همکاری های دو جانب»ساس آن ده است که بر ایرسان ءستراتیژیک به امضا

که ثبات افغانستان در ترقی و ثبات آسیای  با درک این»و « تلقی می نماید« خارج ناتو ۀمتحد عمد»امنیتی و دفاعی، افغانستان را به عنوان 

که هرگونه تجاوز بیرونی علیه افغانستان را موجب نگرانی شدید خود جنوبی و آسیای مرکزی نقش دارد، ایاالت متحده تأکید می کند 

سی، ر صورت وقوع چنین رویدادی، طرفین باید هرچه عاجل در مشورت با هم، پاسخ مناسبی را به شمول اقدامات سیاد.. .می پندارد

دیده می شود اما  ،«ح و تطبیق کنندری شان، طبه توافق هر دو طرف و در مطابقت با احکام قوانین اساس دیپلوماتیک، اقتصادی و نظامی

 .اش نرفت، بلکه در این مسئله سکوت اختیار کرد و باید می کرد که امریکا نه تنها به کمک دولت پوشالی

رژیم والیت فقیه جمهوری اسالمی ایران، یکی از سفاکترین رژیم های منطقه است که دشمنی خود را با مردم زحمتکش  :ایران

و فرهنگیان  آخوندی، دشمن دیرینۀ کمونیست ها، مبارزانو فاشیزم غلیظ نیزم یبا شواین رژیم . بارها و بارها نشان داده است افغانستان

کش ایرانی است که همیشه در کنار دولت های مستبد، غارتگر و ضد مردم قرار داشته، برای صدور انقالب تممتعهد و توده های زح

به کشورهای گوناگون از جمله افغانستان گسیل داشته تا شبکه های استخباراتی به شمول مراکز جاسوسی اسالمی، هزاران اطالعاتی را 

 .به وجود بیاورندرا ای  فرهنگی و رسانه

رژیم سفاک ایران در یازده سال گذشته با هزاران اطالعاتی و نوکر داخلی، بیش از پیش دایرۀ نفوذش را وسیع ساخته، هر سال 

ده ها رسانه حمایت مالی نموده، برای نوکران و  و از ،می نمایداین جالد خلق ایران را در مراسم خاصی برگزار  روز مرگ خمینی

، و دولت پوشالی نیز از آن به حیث برادر مسلمان و همزبان یادآوری می نمایدسیس رهنگی سالگرد گذاشته و اتحادیه تأچوکره های ف

در حالی که این خونخواران در سفارت کابل برای فرهنگیان مزدور سالگره می گذارند، در . کرده، چای پولی آن را حالل می سازد

 شانبه توهین و تحقیر  کردهاز بلندمنزل ها به زیر پرتاب اعدام نموده، آنان را کش و بخصوص کارگران ما را تایران توده های زحم

 . دترین شکل استثمار می کنندو با ب می دهندپرداخته، از ورود به تفریحگاه ها ممنوع قرار 

و امریکا و حمایت قسمی از طالبان، از کنفرانس بن اول تا حال عمالً در کنار  ضد اشغالاکت و ادای این رژیم اسالمی ضمن 

 وقتی. استحکام دولت پوشالی قرار داشته، پروژه های گوناگون این دولت را حمایت می کند، چیزی که در عراق انجام داد و می دهد

خراب شد، حاکمان ایرانی چندین بار دم شوراندند که اگر  الگران امریکایی بر سر انتقال لوجستیک با روسیه و قرقیزستانغروابط اش

 .چنین انتقاالتی از طریق چاه بهار صورت بگیرد، اما این امریکایی ها بودند که به پیشنهاد جبونانۀ ایران پاسخ ندادند

را یکی از رژیم های سفاک مذهبی و قاتل هزاران انقالبی و کمونیست ایران می دانیم، در حال حاضر ما ضمن این که رژیم ایران 

آن را دشمن عمده ندانسته، همکاری آن را با دولت پوشالی محکوم می کنیم، زیرا هر نوع همکاری این رژیم با دولت پوشالی، 

 .  همکاری با امپریالیست های اشغالگر کشور ما می باشد

روسیه که خود را وارث سوسیال امپریالیزم شوروی می داند، یکی از امپریالیست هایی است که در حال قدرت گیری دوباره  :سیهرو

تالش دارد تا جلو توسعۀ روزافزون امپراتوری امریکا را در مناطق ... این کشور در چارچوب سازمان شانگهای، بریکس و. می باشد

وتین که برای سومین بار به ریاست جمهوری فدراتیف روسیه انتخاب شده است، در خطاب به مجلس والدیمیر پ. تحت نفوذش بگیرد



ناتو محصول جنگ سرد است و در صورتی که سیاست هایش خالف منافع روسیه قرار بگیرد و نتواند ثبات را در  :دوما گفته است

 . افغانستان تأمین کند، روسیه ناگزیر خود وارد عمل خواهد شد

نگران حضور امریکا در روسیه ، از همان روز بر افغانستان حمله کرد 5111امریکا در هفتم اکتوبر  ۀکه ایاالت متحد از آن پس

منطقه بود، اما پس از تدویر لویه جرگۀ مسخرۀ وطنفروشی که در آن امضای پیمان ستراتیژیک با امریکا مورد گفتگو قرار گرفت، 

ی یسرگ نوشت که «اینترفکس»خبرگزاری . گاه های دایمی امریکا در افغانستان با صراحت ابراز کردروسیه مخالفتش را با ایجاد پای

های نظامی  و ایجاد پایگاه 5115طرح خروج نیروهای نظامی امریکا تا سال روسیه اعالم کرده است که  ۀالوروف وزیر امور خارج

او گفته است که در . باشد در این مورد می ار توضیحات روشن و کاملخواستامریکا در افغانستان، متناقض یکدیگر هستند و روسیه 

ثیر اتفاقات روی داده در افغانستان أو بطور مستقیم تحت ت قرار دارندناآرام  ۀمنافع سایر کشورهایی که در این منطق بایدسیاسی  ۀعرص

 .مورد توجه قرار داده شود گرفته اند بایدقرار 

ضمن ابراز نگرانی در مورد احتمال  1931سنبلۀ  91روز به می فدراتیف روسیه در سازمان ملل متحد ویتالی چورکین نمایندۀ دای

پایان  5115در صورتی که قومندانی ناتو تعهد می کند که عملیات ضد تروریزم تا سال »: گفت 5115های امریکا پس از سال  پایگاه

بهر صورت حضور نظامی در افغانستان نباید بر ... رای وظایف دیگر خواهد بودیابد، پس حفظ پایگاه ها نه برای افغانستان، بلکه ب می

 «.ضد منافع همسایه های آن کشور و سایر کشورهای منطقه استفاده شود

با خبرنگاران  5115اکتوبر  15در  در دیداری که نمایندۀ خاص پوتین برای افغانستان و پاکستان در همین حال ضمیر کابلوف

فغانستان از بحران ا»با همکاری ایران، پاکستان، افغانستان، هند و چین در صدد حل  ، ابراز داشته است که روسیهو داشتافغان در مسک

 .«می باشد طریق راه حل منطقوی

ما » :روسیه را چنین بیان کرده است دانسته، طرح منطقویدر افغانستان شکست خورده را یساف آماموریت  کابلوف که

ی از جمله با حضور افغانستان، ایران، پاکستان، هند، چین و کشورهای د سیستم برخورد دسته جمعی منطقوریق ایجاخواهیم از ط می

روسیه به هیچ »او در این مالقات گفته است که  «.آسیای مرکزی سیستم مناسبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد کنیم

 «.موافق نیستک افغانستان ایگاه نظامی خارجی در خابا هیچ نوع پ وجه

امپریالیزم روسی در حالی که دشمن خلق های زحمتکش به شمار می رود، چنانچه در زمان تجاوزش به کشور ما دشمن عمدۀ ما 

اما قراین و تضاد منافع امپریالیست ها نشان می دهد که روسیه به . دشمن عمده به شمار نمی رود اوضاع جاریبه حساب می رفت، در 

سازی بیشتر در شماری  روسیه همین اکنون در صدد پایگاه. به طور جدی و بیشتر در قضایایی مربوط به افغانستان فعال خواهد شد زودی

اش پرداخته و با  های نظامی به تداوم قرارداد پایگاه( پایگاه 5 با تاجکستان و قرقیزستان)از کشورهای آسیای میانه است و در شماری 

این کشور تعدادی از وسایط نظامی را در اختیار . ترک نظامی انجام داده، جایی که زمانی امریکا پایگاه نظامی داشتازبکستان مانور مش

 .و حاضر است هلیکوپترهای نظامی را نیز در اختیار اردو قرار دهد گذاشتهاردوی افغانستان 

ه یک کشور تمام عیار امپریالیستی مبدل شده است، در سال چین که بر اساس ارائه مشخصات امپریالیزم به وسیلۀ لنین، ب :چین      

خود کرده  های اخیر از طریق سرمایه گذاری در افغانستان فعال شده و تا اکنون دو قرارداد بزرگ در بخش معادن کشور ما را از آنِ

رشد سریع نیاز و عطش آن را به چین دومین اقتصاد بزرگ جهان است که رشد نسبتاً خوب اقتصادی را تجربه می کند و این . است

 .انرژی و مواد خام با گذشت هر روز بیشتر می سازد

دعوت از افغانستان به حیث عضو ناظر در نشست اخیر سازمان همکاری های شانگهای، نشاندهندۀ اهمیت افغانستان از لحاظ 

داند، و از همین  هر دو را رقیب خود در منطقه می است که امریکا( چین و روسیه)سیاسی و اقتصادی برای دو کشور عمدۀ این سازمان 



حضور نظامی خود را نشان می دهد، ( عمدتاً اقیانوس آرام)و ساحۀ تحت نفوذ چین ( عمدتاً آسیای میانه)رو در ساحۀ تحت نفوذ روسیه 

های متشکلۀ شان به  تان را به سازمانچیزی که نه روسیه و نه چین می توانند به آسانی از پهلوی آن بگذرند و لذا ناگزیرند پای افغانس

 . نحوی از انحاء بکشاند

به همین منظور در صدد ایجاد  .اری های شانگهای را تضعیف نمایدسازمان همک ،اما امریکا تالش دارد تا با هر وسیلۀ ممکن

تاجکستان، قرقیزستان و قزاقستان  تشکیل یک سازمان اقتصادی و سیاسی آسیای میانه بدون حضور چین و روسیه می باشد که افغانستان،

امریکا از وسعت و هماهنگی بیشتر سازمان شانگهای نگران است، بخصوص که چین و روسیه روابط  .در این سازمان شامل خواهند بود

 .دهند را انجام میخود را بیش از هر زمان دیگر نزدیکتر ساخته اند و تمرینات مشترک نظامی 

رقابت، از همین اکنون با حرص تمام در سرمایه گذاری های افغانستان سهم می گیرد و دولت نظرداشت تشدید  چین با در

با وجودی که دولت چین، دولت غارتگر و چپاولگر در کشور ما به شمار می رود، اما دشمن عمده . پوشالی را حمایت می کند

 .گردد محسوب نمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ارتاشغال و اس هایپیامد
 

با گذشت هر . کشور ما وارد یازدهمین سال اشغال توسط امپریالیست های امریکایی و انگلیسی و متحدان ناتویی آن شده است 

چنانچه ادوارد هرمن استاد باسابقۀ امور مالی در پوهنتون پنسلوانیا در . روز شدت استعمار بیشتر شده و کشتار خلق ما افزایش یافته است

 طی جنگ ویتنام، روی تابلویی که بر سر درِ» :می نویسد«« دولت های ورشکسته» ـ ناتو یا شرکت سهامی تولید متحدهایاالت »مقالۀ 

 «.کار ما کشتن است، و کارها خوب به پیش می رود: ورودی پایگاه نظامی امریکا نصب شده بود، می توانستیم این جمله را بخوانیم

ی پایگاه ها و قرارگاه های شان به طور آشکار چنین ننوشته اند، اما کار شان در افغانستان اکنون، اگر امریکایی ها بر دروازه ها

برای این که بدانیم امریکایی ها چگونه می کشند، بهتر است از مقالۀ گیوم دو . کشتن است و کارهای شان هم خوب به پیش می رود

پس از فروپاشی دیوار برلین، در »: هایی را نقل کنیم قسمت« لتیانگیز دو پشت پردۀ حرکات خوف: خسارات جانبی»روویل به نام 

همان اصطالحی بود که توسط ارگان های « خسارات جانبی»جنگ هایی که ایاالت متحده به نام تغییر خاصی از قدرت به راه انداخت، 

با این شکل تعریف کرده و آن را  ،روابط عمومی پنتاگون رایج گردید تا غیر نظامیانی را که در عملیات نظامی کشته می شدند

نامیدند تا از طریق این بازی زبانی در افکار عمومی غرب شکل و شمایل قابل قبولی را بازتاب داده و با جلب توافق « ت جانبیاخسار»

هات ـ خواست قدرت نظامی نبوده و از اشتبا ـ جانبی گویی که چنین خساراتی. یه نمایندباری خود را توج خشونت ،عمومی

 «.باری که حاصل اطالعات غلط یا نقص فنی بوده اظهار تأسف و ندامت می کنند مصیبت

تحمیل درد و رنج شهروندان : دکترین نظامی در اینجا قاطعانه تبلیغات سیاسی را تکذیب می کند»: ویل می نویسدگیوم دو رو

را به زانو در می آورد،  ناز راهکارهایی است که آنایکی  ناوزی در جنگ است، شکنجۀ بدن آننظامی یکی از راهکارهای پیر غیر

شاید هنوز در این مورد دچار تردید هستید ... را به تبعیت وا میدارد ننیز یکی از راهکارهایی است که روح آنا نتسخیر وجدان آگاه آنا

به {ارتش سایه}اسلحه به دست گیرند و  نجامد واهایی تنها می تواند به تشویق شهروندان به مبارزه بی کنید که چنین روش و فکر می

آور  قربانیان عملیات خوف: پوشی پاسخ می گویند ولی سربازان در سرتاسر جهان به روشنی می دانند و بی هیچ پرده. ندازنداراه بی

ه خاک بسپارند و بر انتقام نمی گیرند، در سکوت رنج می برند و تنها رؤیا و آرزومندی شان صلح است، تا بتوانند مرده های شان را ب

رسند که از  گناه غالباً به جایی می قربانیان بی: رود این موضوع حتی فراتر از این می... شان را به پایان ببرند سوگواری نمزار آنا

ه از پای افتاده با روحی درهم شکسته پس از تحمل آن همه درد و رنج، ب. کنند دژخیمان خود شان درخواست حمایت و پناهندگی می

 «.کنند آویزند که دشمنان شان از آن سو لولۀ تفنگ به سوی شان دراز می دستی می

 جنگ استعماری کنونی هستند، جنگی که تا اکنون بر آن« خسارات جانبی»زحمتکشان کشور ما، بخصوص دهقانان و کارگران 

ست که خلق یازده سال ا صورت گرفته است، جمی هوایی در آنهزار عملیات تها 21در یک سال  ملیارد دالر به مصرف رسیده، 221

 ویابد کشتار خلق ما با گذشت هر روز افزایش می . به زمین می افتد و در گودال فقر به نیستی پرتاب می شود ما در آن کشته می شود،

و حدت استعمار را  د، شدتنده شدگان کمتر نشان می را به مراتب از اصل کشته نهادهای استعماری که آن ۀآمار دروغین منتشر شد

 5111، درتن 5515 ـ 5113، تن 5111 ـ5111 ، درتن 1259 ـ 5116 ، درتن 353 ـ  5117در سال: به خوبی بیان می کند

هشت درصد بیشتر شده  5111بر اساس آمار یوناما، کشتار مردم نسبت به سال . هم سال خونین بود 5111. کشته شده اند تن 5666ـ

 . کرد تن اعالم 9151ود که یوناما آن را ب

با  ، اماگرفت حملۀ هوایی صورت می دهدر زمانی که جنرال مک کریستال قوماندان نیروهای امریکایی در افغانستان بود، روزانه 

عملیات رسید که بر اساس احصائیه اردوی امریکا، تنها در ماه  51تحویل قومانده به جنرال پتریوس سطح این عملیات هوایی روزانه تا 



که اگر به طور اوسط در هر حمله فقط یک نفر هم کشته شده  توسط طیاره های ناتو صورت گرفت حملۀ هوایی 721، 5111والی ج

 . تن می رسد 721باشد، تعداد کشته شدگان ماه جوالی به

اسوس امریکایی وحشت کشتار زحمتکشان در افغانستان به قدری شوک دهنده و جنایتبار است که بان کی مون این مدیر پیر و ج

او گفت که تلفات ملکی در افغانستان در . ها، در گزارشی که به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرد، آن را نگران کننده خواند

درصد افزایش یافته و ماهانه به طور اوسط  93به  5111در اگست  5111تمام رویدادهایی مربوط به جنگ در مقایسه به ماه اگست 

 . انتحاری در افغانستان صورت می گیرد که تلفات افراد ملکی را باال برده است حملۀ 15

امپریالیست ها بعد از آن که می کشند، از . آن ها نیز در حال افزایش است« بهای خون»با ازیاد کشتار توده های زحمتکش، 

پس از آن که یک گروه جنایتکار . شده تلقی می کنندتوهین خون مردم ما دریغ نمی ورزند و با پرداخت دو هزار دالر غایله را ختم 

های افغان  کشته شده« بهای خون»تن به شمول زنان و کودکان را به رگبار بستند،  16نظامی امریکا در ولسوالی پنجوایی کندهار 

 !!!هزار دالر باال رفت 57یکباره از دو هزار دالر به 

تا اکنون در حدود یک الی  .وند که از هر ده قربانی شش تن آن کودکان می باشندنفر قربانی ماین می ش 21در همین حال ماهانه 

 2 ؛باند مسلح جهادی زندگی را بر توده ها حرام ساخته اند 511 موجود است؛درصد مناطق ماین گذاری شده  91دو ملیون ماین در 

درصد کودکان کمتر از پنج سال به  91دن ساالنه تلف ش ؛باب مکتب بسته است 211ملیون کودک از رفتن به مکتب محروم هستند، 

درصد مردم به آب صحی  61کودک به بیماری اسهال در هر هفته تنها در کابل، عدم دسترسی  7211مبتال شدن  ؛خاطر بیماری اسهال

تن در زمان  یکمادر  12آشامیدنی، جایگاه اول افغانستان در مرگ و میر مادران که بر اساس گزارش سازمان صحی جهان از هر 

آن به زنان  71واقعه  111تن آن که از هر  11211و مرگ هزار نفر به مرض توبرکلوز  29مبتال شدن ساالنه  ؛سپارد جان میوالدت 

هزار کودک در کوره های خشت پزی  21هزار مورد خشونت علیه اطفال در پنج سال گذشته، کار بردگی  3گردد، ثبت  بر می

ملیون گرسنه بر اساس  3ملیون بیکار،  5ملیون معتاد،  112اجباری یک ملیون کودک در سرتاسر افغانستان، اطراف شهر کابل، کار 

مورد تجاوز جنسی بر زنان تنها در هفت ماه گذشتۀ سال روان شمسی بر اساس  99قتل ناموسی و  71گزارش سازمان خوراک جهان، 

هزار افغان در هر سال؛ فحشاء، گدایی، اختطاف، سرقت، دزدی، اسارت،  52یی ، از دست دادن بینا«کمیسیون مستقل حقوق بشر»راپور 

 .از پیامدهای ننگین اشغال است... جاسوسی، مدال بازی و

سازمان انقالبی افغانستان در چنین وضع دشوار و کشنده با اتکاء بر توده ها، هواداران و اعضای خود، مبارزۀ انقالبی و اصولی را 

سیاست اصولی و انقالبی  فقط با همت، اراده، اتخاذ مشی وباور دارد که راه طوالنی مبارزه پر پیچ و خم است که و  دهد ادامه می

 .رفتتا فتح قله های ظفرنمون پیروزی به پیش  توان می

 

 مرگ بر امپریالیزم

 !در راه سوسیالیزم، به پیش

 
 سازمان انقالبی افغانستان

 1931عقرب  52

 

 

 



 «پورتال افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان»ـ نشر شده در  کبیر توخیرفیق 

 

  (افغانستان یسازمان انقالب)  تابناک ، پر بار و پر افتخار ۀکنگر نیدردوم افتهیحضور   یبرگزارکننده و رفقا یبه رفقا نیآتش یدرود ها

و شرکا ؛  کایامر یوحش زمیالیامپر توسط  افغانستان اشغال شده یستیجنبش کمون خیتار به بار نینخست یرا برا یدستاورد بس گرانبها که

 !  عرضه کردند

 

  پـاغـر: به                               

 ( افغانستان یسازمان انقالب )فروزانش   ۀرو کو                      

 

 

 نفـروزا  ۀکـور       

 

    

 ،       ستیکوره ک نیمعمار ا       

  "ینبرد طبقات "درخشانِ   یکه بسان ستاره ها       

 که شـده بر پـا یهائـ یگ رهیت یاز ورا       

    ـدایفروغش چـون طلـوع  پ       

*  *  * 
 

 ؟ ستیفروزان شده در چ  ۀکور نیا یها مهیه  قدرت

 ؟ سـتیکـوره  ک ـنیا معـمار
* * * 

 

 ست " ینبرد طبقاتـ "در   قدرتش

 را رهیشبِ ت اهیشکند بال س یم که

 وامـانـدگان و ره گم کـردگـان که

  شده اند یاسیس یکه فروشندگان کاال یمرتدان و

  ختهیفرو ر یگوشت ها زهیکه ر یو آنان 

 را ،    "... غول  "لبِ خون آلود   ۀگوشـ از

 کشور مان را یزخم کریدرد پ یکه م -

  - هر بندِ جسم و جانِ مردم مان را جودیم که

    شان ۀشـد دهیسائ یدارند با منقار ها یم بر

       خـون را یهـا  دهیکشند چکـ یو  سـر م 



 آنـگاه ، و

 را میسرود تسل  ندیسرا یم

   : گـرانید یبرا از

 ! ـزانیعز یا  دیهوشدار»

 ، ـداینـه آفتـاب ست پ          

 مـا ؛ درسیست در د ینه روزنـه ا              

  یگ ـرهیخ نیو ا یگ ـرهیت نیا                 

  بر کشور مـا  ـرهیکه شـده  چ                    

   ست یماندنـ                        

   ."  ...  غـول " نیست ا یدنـیو پائ                           

 ،  نیکرد ؟ جـز  ا دیچه با                              

 «. مانـد ـدیزنده با                                  

*** 
 

 خبرنـد  یبـ  گـرانیدانـد  و آن  د ینمـ نیا

 . مان نیفروزان شد ست  در سر زم  یکوره ا که
*** 

 

 ! مـردم یا

 افروخـت ـدیو با دیها را چـ ـمهیه

 دیرا به  هـم تنـ شیها شـعله

   فروزان و فروزانتر شود که

  دشمن سوز یکوره  ا نیا     

      ستیکه سازنده اش  جاودانه گشته ا         

           . نبـرد دانیکه پا نهاد  درم             

 ! غـای، در غـایدر                  

  ما انیکه رفت از م                      

  پابرجا یۀلپایپ نیا -                          

 -  ش نامنـد "پاغـر"  که                                

  ؛ ـزیهم نبردانش و همرهـانش ن یول                     

 گریدشمن سوز د یها هیهمراه  با هم              

  ، که یغول نیآتش زنند به  ا        

   ست یارزشِ کار انسان دنیدر مک شیراز بقا   



  در کشور ما  یگ رهینماند ت  تا

 : که ماندگارش خوانند  

  نیچ زهیجبون و ر دگانیآن منقار سائ      

  نگرند یم  اقیکه با اشت         

   شان را هنانیگوشت هم م دنیجو              

 . " یانکی "به نام  یدر دهان غول                  

  نیگل یکه با پا                      

 .   نیفرو رفته  در گرداب خون                           
*** 

  – رنجبران و

 ها یدگرگـون  ۀگردانـندگان گـردونـ  نیا 

 شان یدست داشته ا یپتک ها و داس ها با

 

 ، گرید یفردا در

  که یدر کوره ا بسوزنـد

 داستیروشناش  در هر کران پ      

 ست ، اهیآنچه گ هر

  نیزهر آگ                             

 آنچه  مارست ، هر

  نیدر آست                            

 آنچه استعمارست و استثمار هر

  آنچه حلقه هاست هر

 بر سرِ دار                                

  آنچه جنگ افزارست هر

 ردر انبا                                    

   آنچه چنبرست هر

  کار یرویبه  دَورِ  ن                             

  هر آنچه بند ست و بن بست و

                      . راه  نا هموار ریبرکنند از مس 
*** 

 ! قانیرف یبر شما ، ا درود

 تان ۀگداخت ینورِ کوره ا        

 ! دانیتر باد تا جاو ینوران                


