
 «س.رها» ی ازسخن

در دو مجلد تألیف « گان شانگهایگروه نویسند»که توسط « کمونیستی تاریخ جنبش بین المللی»

گردیده است، بدون شک قابل اعتماد ترین تاریخی است که از تاریخ پربار مبارزاتی کالسیکران 

 در اختیار داریم.« مارکسیزم»

می  به زودی تحریف شده وچه آسان واقعیت هااین تاریخ به ما نشان می دهد که چگونه مطالعۀ

در ترجمۀ جلد دوم این اثر یاد  «رشیدیان-ف»همان قسمی که   ،دادوارونه جلوه شود حقیقت را

حقیقت »)این سخنان جمله ای از شاملو را در دل آدم زنده می کند که می گوید: آور شده است

کتابخانه های ارتجاعی بازار افغانستان که امروز هر سطر نوشتۀ این وطن باید  .«(آسیب پذیر است

، به تیر شد هم از زیر ذره بین نوکرانش امریکا عبور کند وزمانی که« امپریالیزم»از پیش چشمان 

جنبش بین المللی »اریخ بازار عرضه می گردد، پر است از مهمالت مبتذل ومزخرف در رابطه با ت

وهر آن این مهمالت دل خوش کنک بورژوازی انسان را متقاعد می سازند که به . «کمونیستی

یت جویان راستی، واقعیت چه زود وآسان تحریف می گردد، مگر این که واقعیت خواهان وواقع

 شان را شکسته وبه دنبال حقیقت ها به پرواز درآیند! طلسم این خواب سنگین

به بی طرفانه قسمی  یقیناً نمی تواندشور تحت استعمارش درکجنایت گستر امریکا، « امپریالیزم»

در آن ترتیب  مرگشبه نشر می رسد که، ستراتژی  یتاریخ تماشا بنشیند وبپذیرد که در آن کشور،

اما بالمقابل نیروهای مترقی وآزادی خواه نیز نمی توانند طوری این خفقان را با  .گردیده است

ز آب تکان نخورده است، پس با حرکت از همین نقطه، سکوت بر گزار کنند که، گویا آب ا

پرست، به خاطر مطالعۀ سر گذشت وتجربه های گذشته های این راه واین مکتب جاودانۀ آزادی 

، تعیین موقعیت فعلی ودر دست گرفتن ستراتژی برای آینده از کمبود های آنگرفتن درس 



برخورداراست. آنهائی که ناشیانه غرو لند راه  یوتاکتیک درست برای آینده، از چه اهمیت گران

 نخواسته انداندازی می کنند وفریاد می زنند: ما گذشته هارا به تاریخ سپردیم، در واقع هیچ وقت 

 «!گاو خورد»خواهد  ،برای آیندة این مکتب نیز ارجی قائل باشند وبدون شک آیندة آنها را نیز

 هارا جدا از تاکتیک« امپریالیست»دا های بر وفق مرام بر نیروهای انقالبی است که این سرو وص

وبا در نظر داشت « تحلیل مشخص از اوضاع مشخص»وبا سیاست؛  ندانسته« امپریالیزم» کلی

دشمنان عمده وغیر عمده با این زالو های جانی بر خورد نموده واز میان انبوهی از دشمنان 

ک باز نمایند، جبر تاریخ به ما می آموزد که جز راه را به سوی انقالب ملی ودموکراتی ،رنگارنگ

 این راهی وجود ندارد!

اهمیت مطالعۀ این اثر ارزنده بیش از اندازه است، خصوصاً برای آن نوآموزانی که به از آنجائی که 

نو آموزان نیز  این تازه گی اهمیت آزادی را دریافته اند واز طرف دیگرامکان به انحراف غلتیدن

، نیز امکان دسترسی به این اثر مشکل است نی که دیدم در فضای مجازی انترنتزما بیشتر است،

در اختیار « جی پی ای ج» بر آن شدم تا نسخه ای را که به شکل اسکن شده ودر حالت عکس

، در آورده ودر اختیار عالقه مندان آزادی وآزاد منشی قرار دهم« پی دی اف»داشتم، به حالت فایل 

 برداشته باشم.به پیش هرچند ناچیز ولی گامی  انقالبدر راه  تا

در جلد دوم این اثر آورده است، بنابر اهمیتی که  «رشیدیان -ف»یاد داشتی را که مترجم محترم نوت: 

با وجودی که مترجم جلد اول این اثر کسی دیگری است)بهمن  داشت، من در جلد اول نیز آوردم

، وامیدم بر این است که امانت داری را خدشه دار نکرده باشد ، امید وارم این کار من اصلاحمدی(

در پورتال آزاده،  اسرع وقت به دسترس خوانندگان عزیزدر نیز بتوانم جلد دوم این تاریخ گرانبها را 

 قرار بدهم.« آزاد افغانستان-افغانستان آزاد»ستیز «ارتجاع»و« امپریالیزم»

 





























 



هم موجود نیست. تأسف که این صفحه در اصل اسکن شدة این اثربا 



 









































































































































































































































































































































































 


