
1 

 

 گیرد ـ احمد شاملو سخت است فهماندن چیزی به کسی که در قبال نفهمیدنش پول می

 

 1یا همگام شدن با سیاست های امپریالیستی؟ « تاکتیکی استفادۀ»های امپریالیستی، « کمک»

 

جدی در جنبش ما  یلمسابه یکی از « کمک های امپریالیستی»وسیلة امپریالیست های غربی، بحث بر چگونگی ه ب افغانستانبا اشغال 

نقش عمده « افغانستان سازمان رهایی»از  «سازمان انقالبی افغانستان»یکی از موارد مهمی بود که در انشعاب  مسئلهو همین  ،شد مبدل

 .داشت

م امریکا و زکنونی و جنایات و کشتار امپریالیبا گذشت بیشتر از ده سال از اشغال کشور ما و افشای ماهیت اشغالگرانه و ارتجاعی جنگ 

مصروف چاپیدن « استفاده از تضادها»و « تاکتیکی استفادۀ»زیر نام « چپ»های  ها و گروه متحدان ناتویی آن، هنوز شماری از سازمان

را ننگ ندانسته، بلکه با افتخار از  های مختلف امپریالیستی هستند و آنلیستی از مجراهای گوناگون و نهادامپریا« های کمک»این 

 !!سازند می قانعخود را اعضای  ،یاد کرده« چشم دشمن به نزدخاک »

موضعگیری انقالبی و  :است« های امپریالیستی کمک»هدف از این نوشته، اشاره به دو موضعگیری در مسئله بسیار مهمِ اخذ و حصول 

ها و احزاب کمونیست  شماری از سازمان یریدر مورد موضعگمقایسة کلی تا خواهیم کرد در اینجا تالش . موضعگیری ضد انقالبی

از « ها کمک»در بارۀ حصول ( با وجود اشغال کشور شان)انستان افغ« چپ»های  و سازمان( با وجود عدم اشغال کشور شان)ایران 

ی لما که مشابه به مُ« چپ»سرخ  گی زیر پوستةیدکه گند واضح گرددتا  م،ارائه نمایی، مستقیم امپریالیست ها به شکل مستقیم و یا غیر

 .سفبار استو تأ شنیعتا چه حد مزمن، دردناک، سرخک پوسیده و متعفن است، 

نهادهای  توسطمستقیم و چه هم  به شکلطور اخص، چه ه طور کلی و امپریالیزم امریکا به چنانچه آشکار است امپریالیست های غربی ب

در را ها  الر و یورو تالش دارند استخدام عوامفریبمستقیم مربوط به سایر کشورهای امپریالیستی، از طریق واریز کردن د رغی

ها را به  وسیلة آنان که به گفته لنین به شکل دوست صمیمی تبارز می کنند، این جنبشه بخش روی دست گرفته و ب های رهایی جنبش

 ده انداخته، به این نام و آن نام آنتواند بر آن پر سازند؛ چیزی که در افغانستان هیچ عوامفریبی نمیود منافع امپریالیستی شان منحرف س

 .های نادار ما بپردازد به تحمیق توده نمودهرا توجیه 

با وضعیت افغانستان را  (کند کمک گرفتن از امپریالیست ها راه رسیدن به آزادی را هموار نمی)نوشتة اشرف دهقانی  در بحث کنونی،

و این باتالق چگونه  غرق شدهها  امپریالیست« لیهای ما کمک»ر در باتالق ما چقد« چپ»که  م دادیو نشان خواه میگیر به مقایسه می
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این نوشته را که  های عمدۀ به همین منظور قسمت. کرده است مبدلها  و به زائده امپریالیستساخته اش تهی  رش کمونیستیرا از بُ آن

 :میکن ست، نقل مینشر شده ا« ق ایرانچریک های فدایی خل»ارگان  «پیام فدایی» 751 شمارۀدر 

 های خلق دشمنان اصلی اسالمی جمهوری رژیم با همراه طور اخص به آمریکا امپریالیسم و کلی طور به امپریالیست ها ...». 7

اصول  و اساس و اُس کماکان کاری، مالحظه گذشت و گونه هیچ بدون و امان بی و قاطع لذا مبارزه و هستند؛ ایران رنجدیده

 لبه از اندکی کردن کند حتی یا و طرفین مخاصمه از کدام هر از جانبداری .دهد می را تشکیل دشمنان این با قالبیان نیروهای مبارزه

 «.است ایران اسیر و ستم تحت های توده دیگر کارگر و طبقه به خیانت دشمنان، این علیه تیز مبارزه

های این  آبی غربی کفش پاره کرده و تکدی کردند تا کالههای سال به دروازه های سازمان ملل و سفارت های  های ما سال« چپ»

بعد که . های مذهبی نقطة پایان بگذارند های داخلی میان کثیفترین فاشیست آورده به جنگ« تشریف»نهاد امپریالیستی به افغانستان 

تا معضل افغانستان را حل  رسانیدند« نتنکل»و « خلیلزاد»و « کوفی عنان» خود را نزدها «چپ»این  ،امارت فاشیستی طالبان روی کار آمد

های امریکایی در تمامی  ها بیشتر شکوفه زد و گل کرد و در کنار امپریالیست«چپ»، بخت 1007در  با حمالت یازدهم سپتمبر!! کنند

« دموکراسیترین بورژوا»به طرفداری از های بزرگ استعماری به شکلی از اشکال حاضری دادند؛  ها و حرکت ها، جرگه کنفرانس

تئوریزه کردند، از جورج « مداخله»را  و شرمگینانه آن ،تناب اشغال را بر گردن انداختند« ودالیزمیمبارزه علیه ف»و « جنگ ساالران»علیه 

در  که بر اریکة قدرت شدند« ها دموکرات»و از ایتالیا نیز خواهان نصب  «سیاف و ربانی و خلیلی را محاکمه کنند»بوش خواستند تا 

 ...هیلری کلنتن هم از حمایت آنان عقب نماند ها پاسخ به این خواست

با جانبداری و دوستی نا اعالم شده با امپریالیست ها و تنفر اعالم شده از جنگ ساالران به عوامفریبی پرداختند و  نبدین صورت، آنا

های غربی به طور کلی و  که امپریالیست در حالی. زیر زدند« هشت ثور»های تند و تیز ضد ة جنگ کنونی را با شعارماهیت غارتگران

، از دشمنان مردم های وطنفروش است امپریالیزم امریکا به طور اخص و دولت پوشالی که متشکل از جنگ ساالران و تکنوکرات

بی نیروهای انقال س مبارزۀهای کثیف باید اسا قاطع و پیگیر علیه این جرثومه روند و از اینرو مبارزۀ ما به شمار می تهیدست و رنجدیدۀ

حتی کند کردن اندکی از لبه تیز مبارزه علیه این دشمنان، خیانت به طبقة کارگر »هرگونه سازش و دوستی با یکی از این ها و  .را بسازد

ه اند و هنوز وقفه برای آن انرژی داد ها در ده سال گذشته بی«چپ»افغانستان می باشد، چیزی که « و دیگر توده های تحت ستم و اسیر

 .ها در این بازار هستند امپریالیست هم مصروف فروش محصوالت مورد عالقة

بخش قرار داده و  رهایی چپ های انقالبی در رأس مبارزۀتاریخ اشغال در کشورهای دیگر نشان داده است که مبارزه علیه امپریالیزم را 

( ی خودی، جلب نیروی بینابینی و تضعیف هرچه بیشتر نیروی دشمنتقویت نیرو)اند که با سیاست انقالبی  نمودهحداعظمی تالش 

از روز اول اشغال کشور، به تسلیم طلبی ننگین رو آورد و اشغال را به « چپ»اما در کشور ما،  ضد امپریالیستی را تقویت نمایند، جبهة
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تنها چیزی که  ،های اشغالگران شد تی مست کمکهای امپریالیس شدت ارتجاعی در هماهنگی با پروژهبه  یفراموشی سپرد و با شعارهای

 !بود« هشت ثور»و ، فقط جهادی ها کرد بلند میرا  آن فریادبلد بود و هر جا 

خلیلزاد در ارگ  .پسندیدند لبة مبارزه علیه جهادی ها که سفارت ها و قصرهای غربی آن را می :یک لبه بود« چپ»این « مبارزه»یر شمش

 د، چگونه برنت سلب صالحیت کنجهادی را از امارت هرا «خان اسماعیل»که چگونه  ریخت ها نقشه می با پوشالیریاست جمهوری 

 تهیه کنند و چگونه پروژۀرا حقوق بشر ناقضین  طویلست ل «سمر سیما»د، چگونه از طریق نبدهدستور پرواز طیاره  «دوستم» خانة فراز

« جاللی»در این میان حتی  .دوری بیشتر سوق دهندرا به مز آنان تر ساخته ادی را موشهای جه راه بیاندازند تا موشرا به عدالت انتقالی 

سیاست »، اما خلیلزاد با این سخن که گردندتهدید  شدیداًها به ارگ خواسته شوند و  جهادی تمامپیشنهاد داد که  وزیر داخلة وقت،

ترک  «قسیم فهیم»زودی پست وزارت داخله را با تهدید ه ب «جاللی»و  ،را نپذیرفت آن« ها نیست جهادی تمامفعلی امریکا حذف 

 .گفت

، زیرا مردمی قائل نشدندپشیزی ارزش  به آنامریکا شمشیر زد که منطقاً مردم  با شمشیر یک لبة ضد جهادی، در کنار پروژه های« چپ»

به این صورت . امپریالیزم و اشغال بارزه علیهمهرچه دیدند جز « چپ»ند از این شو ها تکه و پاره می که زیر بمباردمان امپریالیست

تر  تنگتر و گرمتر و نازدانه« چپ»، ندگرفت ها از آن فاصله می ی که تودها ها منزوی شد و به هر اندازه بیشتر و بیشتر میان توده« چپ»

 . ریالیستی غرق کرد و غرق شدهای امپ را در باتالق کمک« چپ»این نزدیکی،  باالخره که ،گرفت ها قرار می در کنار امپریالیست

 پول، به اعطای «سخاوتمندانه»هم پیمانش،  های دولت یا و خود به وابسته طریق نهادهای از یا ستقیماًامریکا م امپریالیسم ...». 1

 با لبتها باشندـ داشته قرار مردمی هم نیروهای صف در اگر حتی از اپوزیسیون نیروهائی به دیگر های کمک و ای امکانات رسانه

 «.پردازد می ـ شروطی خاص و شرط

قرار دارد، در نظر بگیریم، کشور ما نمونة « صف نیروهای مردمی»به شکل عام آن بگذریم و اپوزیسیونی را که در « اپوزیسیون»اگر از 

ریق نهادهای وابسته به مستقیماً یا از ط ییامریکا های ویژه امپریالیسته های غربی ب امپریالیست. هاست«کمک»بارز حصول این نوع 

...( سی، فاکس نیوز، تلویزیون ای بی سی و بی ان، بی ان های مشهور مثل سی دولتی و رسانه های غیر انجوها یا همان سازمان)خود 

فرای س ،شود این اپوزیسیون واریز می« انجوهای مبارز»ها دالر و یورو به  ملیون. ندنک می «کمک»را « اپوزیسیون مردمی»مدتهاست که 

شوند و  اروپا دعوت می تحادیة، به امریکا و ادهند میقرار ستایش را مورد آیند و کار آنان  امپریالیستی به افغانستان می های رژیم

خواهد، در  نمی« مائویزم چیزی بیش و کم ـ ـ لنینیزم از مارکسیزم»آن که « ترین مبارزترین و مائویست»گیرند،  جایزه می

اپوزیسیون »این انحطاط تا سطحی در  ها می شوند؛ گل سر سبد امپریالیست... ری برلین، توکیو، ژنیو، شیکاگو وهای استعما کنفرانس

های  رسد و عکس به تصویب می« ها های ناکافی امپریالیست کمک»له از آن نیز با نوعی گِ« حزبی»های  که برنامه نمودهنفوذ « مردمی

 .بخشد زیب و زینت میرا « چپ»های  سازمان« انجوهای مبارز»اوباما دفاتر 
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نظیر و  قرار دارند، در ده سال اشغال کشور ما بی« صف نیروهای مردمی»کمک رسانه ای امپریالیست ها برای تبلیغ چهره هایی که در 

تایمز گرفته تا ، از را ترتیب داده... و کتاب پشت کتاب، فلم پشت فلم، مستند پشت مستند، مصاحبه پشت مصاحبه .استبوده سابقه  بی

، همه به وظایف شان به وجه ها تای دیگر و ده مربوط به برلسونکی یهای از واشنگتن پست گرفته تا لندن پست و رسانه ،نیویارک تایمز

جامعه »های  ضد جنگ ساالر از حمایت« های مردمی چهره»گری  ، تثبیت دریوزه«رسیدگی»هدف از این  .کرده اند احسن رسیدگی

را  های آزادیبخش و رهبران آن جنبش یی کهها باشد، رسانه می« تقویت دموکراسی و حقوق بشر»آنان برای « حضور»یاز و ن« جهانی

های  چهره»که  یهای همین رسانه ه وسیلةب است، استالین این معمار سوسیالیزم و هنوز که هنوز ،خوانند نمی« تروریست»کمتر از 

 .شود تبلیغ می« جنایتکار مخوف»کنند،  انتخاب می« چهره برتر سال 700»از یکی ضد جنگساالر ما را « مردمی

، نهادهای غربی هنوز در حال تهیه و ترجمه و تکثیر از اشغال کشور ما توسط امپریالیست ها می گذردده سال بیشتر از در حالی که 

در آن مصروف کشتار  ده سال است اشغالگران بیشتر ازدر کشوری که  !هستند« زن افغان در میان جنگ ساالران»ی از نوع یها کتاب

های شان را  جگرگوشه ،کشانند خاک و خون میمراسم عروسی شان را به  کنند، آنان تجاوز می درانند، بر ، زنان را با سگ میهستند

از « میان ددان امپریالیست در زن افغان»هیچ کتابی به نام چرا  ،...و بندند کنند، شوهران شان را پیش چشم شان به رگبار می توته توته می

ی از های شود و نه هم تکثیر؟ علت این همه تبلیغ برای کتاب های گوناگون ترجمه می شود، نه به زبان طرف این نهادها نه نوشته می

 توسط، ددمنشی، قساوت و اشغال تابه منظور زیر زدن جنایتالش همه آیا  چیست؟« ا وای در میان جنگ ساالرانکس یاِ»نوع 

 ها نیست؟ امپریالیست

 یا سقوط فردای در که است اپوزیسیون آن سازشکار نیروهای به های امپریالیستی کمک اعطای از منظور که است مسلم». 3

 نهاـ آ امپریالیستی های نظامی دخالت اثر در چه و ایران ستمدیده های توده توانای دست به چهـ  اسالمی سرنگونی رژیم جمهوری

 تجهیز برای الزم و تشکالت فکری های زمینه ها، توده و دموکراتیک امپریالیستی ضد مبارزات در نفوذ از طریق پیشپیشا بتوانند

 «.سازند خود آماده برای را جنبش نیروهای سازماندهی بسیج و و عمومی افکار

ها و  در زمان جهادی ؟غیر از این بود« دمیاپوزیسیون مر»مگر منظور از اعطای کمک های امپریالیستی در زمان جهادی ها و طالبان به  

فغان های ا که بیشترین آواره یهای غربی به پاکستان، جای و رسانه ها امارت فاشیستی طالبان، خیل ژورنالیست بخصوص در دورۀ

آن  و در ادامةفردای آن در که  پرداخت« اپوزیسیون مردمی»فلم، عکس و گزارش به معرفی  و با تهیة کردند، سرازیر شد زندگی می

به « اپوزیسیون مردمی»سفرهای  و ندکرد شروعگیری «فند»نویسی و «پروپوزل»نجو به و انجو پشت ا نمودندآغاز  به کار« نجوهاا»

ها در  هفته« مهمانان غربی»شد و  بدلمهای غربی  به گل سر سبد امپریالیست« مردمی اپوزیسیون». وقفه تکرار شد کشورهای غربی بی

 .کردند های آنان دیدن می از پروژه ،انداخته سترهبپاکستان 
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 ةوسیله چه بود؟ در فردای سقوط رژیم امارت اسالمی طالبان ب« اپوزیسیون مردمی»ای به  این همه کمک های پولی و رسانه ةنتیج

وظیفة »: گردیدبرد، آغاز  میسر ه طور مطلق در سازشکاری به که ب« اپوزیسیون»اصلی این  های غربی، وظیفة تجاوز مستقیم امپریالیست

که افتخار مبارزه علیه اشغال سوسیال امپریالیزم شوروی را داشت، یکباره چنان خود را به « اپوزیسیون مردمی»این . «تجهیز افکار عمومی

که تا دیروز از « دمیاپوزیسیون مر»این . گنسی و پکری زد که گویا امریکا اصالً اشغالگر نبوده و برای نجات مردم افغانستان آمده است

کرد، با این دلیل به شدت مسخره و ارتجاعی و  ها را برای کودکان تدریس می ویتنامی های گفت و حماسه جنایات امریکا سخن می

را اشغال شده نخواند، بعد تحت فشار و با  کشوراستعماری که گویا حمله بر افغانستان با مجوز شورای امنیت ملل متحد صورت گرفته، 

ها  که در حدود صد هزار سرباز پیاده کرده بودند و با هدایت جهادی« گران مداخله»صحبت کرد و از این « مداخله»ار اما و اگر از هز

را « های دموکراتیکنیرو»ها را محاکمه و  ریختند، خواستند تا جهادی بر فقیرترین مناطق روستایی و زحمتکشان بم میپشت هم 

مداخله »این  «بخشی رهایی»نقش . مردم دانستند منجیرا نه استعمارگران بلکه  به این صورت آنان «مردمی اپوزیسیون». تقویت نمایند

استعمارگران در  زرهی سربازان و وسایط در پناهروز همبستگی زنان را « اپوزیسیون مردمی»تا سطحی رسید که بخشی از این « گران

ترین انسان روی  ت پوشالی ریاست جمهوری شرکت نمایند و پس از پیروزی پوشالیدر انتخابا که کابل برگزار کرد، از مردم خواست

شادی مرگک  و خواند جنگساالران را لگدی بر پوزۀ« پیروزی»این « میاپوزیسیون مرد» ها، امپریالیست ه وسیلةب( حامد کرزی)زمین 

تجهیز »ب ماموریت و به این ترتی ؛کرد پافشاریبودن آنان نیاز خوانده بر « حضور جامعه جهانی»ها را به نام  تجاوز امپریالیست ؛شد

 .ها مهم بود، انجام گرفت و هنوز هم به شکلی از اشکال ادامه دارد که برای امپریالیست« یسیون مردمیاپوز» توسط« افکار عمومی

 یکدیگر با متضاد حتینیروهائی  اندنو نش ایران اپوزیسیون مختلف نیروهای اتحاد فیمابین اصطالح به ایجاد برای کوشش اتفاقاً» .4

 امروز که دارد امپریالیستی آلترناتیوسازی های همان از نشان سقف، یک ر زیرـ د چپ ظاهر به نیروهای با ها طلب نظیر سلطنت ـ

 از ضیبع متأسفانه که ـ است تکوین جریان در اسالمی جمهوری اپوزیسیون رژیم نیروهای بین اتحاد ایجاد در عنوان کوشش تحت

 نوع این از بار زیان و تلخ تجربه دو که اند گذاشته قدم در راهی و جسته شرکت آنها در نیز مردم صف در درون سیاسی نیروهای

 در و عراق افغانستان یعنی ایران همسایه کشور با دو ارتباط در سازی، آلترناتیو و اپوزیسیون نیروهای مختلف نشستن سقف یک زیر

و  عراق های رژیم اپوزیسیون در هم با حتی متضاد و مختلف نیروهای فیمابین اتحاد به ایجاد اقدام. دارد رارق همگان دید مقابل

وابسته  نیروهای آوردن کار روی طالبان، و رژیم صدام سقوط فردای در سپس و نیروهای امپریالیستی، های سازی مهیا با افغانستان

 و دار شدن آورده کار روی ایران با مردم که است اریب مصیبت و تلخ تجربه یکتر ازای نزد تجربه حتی کشور، دو این در خود به

 «.کنند می تجربه است سال ٣٣ به مدت خمینی دسته

ن افغانستا)ایران  سازی دو کشور همسایةتلخ زیر یک سقف نشستن نیروهای مختلف اپوزیسیون و الترناتیو در پاراگراف باال از دو تجربة

تان را م و تجربة افغانسیگذر میاز آن به علت عدم شناخت دقیق نیروهای سیاسی عراق از بحث بر  در اینجا. شده استصحبت ( و عراق

 .میده اجماالً مورد بحث قرار می
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کند، زیر سقف نشستن همه نیروهای سیاسی  را عنوان می به کرات آن( حامد کرزی)که رئیس دولت پوشالی  هایی«دستاورد»یکی از 

هنوز هلیکوپترهای امریکایی حامد کرزی را . برد نیز نام می« چپ»او با رندی از که ؛ جنگیدند تا دیروز در برابر یکدیگر میکه  است

و شماری « ضد امپریالیزم»ی ا های شعله«چپ»ها،  ها، خلقی ها، پرچمی جهادیاز ارزگان به ارگ ریاست جمهوری نیاورده بودند که 

پس . های اول و دوم و ناظر شرکت کردند رسیدند و دور میز وطنفروشی در حلقه« بن»ها به  امپریالیست ها، همه با پول از تکنوکرات

مشورتی امضای پیمان ستراتیژیک با امریکا، کنفرانس  تصویب قانون اساسی، لویه جرگة در لویه جرگة اضطراری، لویه جرگة از آن

های امپریالیستی کف  ا سطح جنراالن رتبه اول، زیر یک سقف برای سیاستهای غربی ت با حضور مستقیم امپریالیست... دوم بن و

 .زدند

حزب سازی، شرکت در  ماند، این اتحاد در رقابت دوستانةتنها زیر سقف باقی ن« اپوزیسیون مختلف نیروهای اتحاد فیمابین»این 

با کثیفترین « چپ»جمله  مین شد، از آننیز تأ... وسازی  نجوبازی، مدال گیری، جبههوشالی ریاست جمهوری و پارلمان، اانتخابات پ

د جهادی و طالبی از در این میان گاه گاه صدای ض. بش قرار گرفت و جالدان و با قاتالن عزیزترین رفقای جنبش انقالبی ما در خوش

هایی نه  و در بخش فظ کردها با سختی تمام ح ولی اتحادش را با دیگران در سکوت شرمناک مقابل امپریالیست ،آمد باال می« چپ»

 .تنها سکوت کرد بلکه با این خونخواران بیش از پیش جان جانی شد

 منافع از طرفداری و دفاع جمله ادعای از و ادعائی هر با شک بدون که متمرکز شویم خلق صف درون نیروهای روی صرفاً اگر» .5

 و دالیل چه دید دارند، باید تعلق بورژوازی با سازش آماده و زلبورژوازی متزل خرده نیروی جرگه به امر در واقعیت کارگر، طبقه

 می آنان ناشی طبقاتی ماهیت از اول درجه در امر که این است این پاسخ. شود می رهنمون چنین کجراهی به را آنان هائی زمینه

 بورژوازی امید الطاف به و دوخته چشم باال به قدرت خویش، نجات برای ها، توده جنبش ظاهراً خاموش شرایط در همواره که شود

 و امریکا امپریالیسم با ارتباط بودن مذموم و شکستن قبح در کوشش کنونی شرایط در. می گردند او با سازش آماده نتیجه در و بسته

 جاده در نگذاشت گام برای چنین نیروهائی برای را زمینه و بوده فوق امر در خدمت مالی،« کمک» جمله از و وی از گرفتن «کمک»

 واقعیت بر امپریالیستی، با محافل خود سازشکارانه عملی ارتباطات یا و توجیه تمایالت برای اینان. سازد می آماده ها به توده خیانت

 مقابل در بزرگی و سد کرده شیشه در را ایران مردم خون امر در واقعیت که کنند می تأکید اسالمی جمهوری پلید رژیم و جنایتکار

 نابودی گویا صرف که زنند می دامن توهم این به این واقعیت، اساس بر و است، ایران مردم برحق های خواست مترینک تحقق

 و ها بدبختی از را اه آن و بود ایران خواهد مردم نفع به مرتجعی، نیروی هر به دست هم آن اسالمی، جمهوری رژیم

 ستم تحت های دیگر توده و کارگر طبقه که واقعیت این انکار با واقع اینان در که حالی در. نمود خواهد خالص هایشان مصیبت

 به تحقق قادر ایران در امپریالیسم نفوذ ونهگهر قطع قطعی و جامعه در موجود ارید سرمایه بردن نظم بین از بدون ایران

 «.دهند می فریب دیگران را و خود نیستند، خود های خواست
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باکانه رزمید، خون داد و  م شوروی بیقالل و ضد تجاوز سوسیال امپریالیزدر سنگرهای است« چپ»این  .چنین نبوداز ابتدا ما « چپِ»

تجاوزگران شوروی ر ضربات خونین زیجنبش انقالبی ما در زمان اشغال شوروی نه تنها . رفقای زیادی در این سنگرها حماسه آفریدند

تر  اش را خونین تنبر پیکر خونین آن،  «جمعیت اسالمی»و  «زب اسالمیح»قرار داشت، بلکه جنایات فاشیزم هار مذهبی، بخصوص 

 .و رهبران برومند آن را از این جنبش گرفت ساخت

شمنان طبقاتی و ملی و زمانی مکتب آموزش مارکسیزم ـ لنینیزم، اندیشه مائوتسه دون بود، انقالب می آموخت و کینه با د« چپ»این 

ایم که  ایم و آموخته ایم، در آن مارکسیزم فرا گرفته همه در این مکتب پرورش یافتهما . زحمتکشکارگر و توده های  عشق به طبقة

طلبی  آموختیم که علیه تسلیم« چپ»در این . کارگر با هر بهای ممکن دفاع کنیم قالبی پیروی کنیم و از منافع طبقةچگونه از اصول ان

خالف منافع طبقات زحمتکش  ولوژی کهعلیه هر آن سازمان و جریان و ایدیذاریم و ی را کنار بگارزه کنیم، اخالقیات خرده بورژوایمب

و  کنیمشورش  آنباشیم و در کانون آن با مارکسیزم آشنا شده باشیم، باید علیه  سپری کردهکند، خواه تمام عمر ما را در آن  عمل می

 .تواند درد مردم را درمان کند طوالنی نمی ۀکار و الفیدن از مبارز ، چندین دههسابقة درازمدت .نماییمراه اصولی و انقالبی را انتخاب 

ای  شما افراد با سابقه... »: گوید گیرند، می دون در مورد کسانی که پایکوبان راه انحرافی را در پیش می از همین رو است که مائوتسه

ای بکنید و مزخرف بگویید، مردم شما را نخواهند  انهاید، با وجود تمام اینها زمانیکه کار احمق هستید که چندین دهه کار کرده

 .«بخشید

ر ماندن پیش استاد و دست گُ»ودالی مبنی بر مدیون بودن مادام العمر آموزگار و آموختیم که اخالقیات پوسیدۀ فی« پچ»ما در این  

کنند، عصیان کنیم و با  انقالبی را تعقیب می رکه دیگر خط غی« آموزگاران»را کنار بگذاریم و چون رهبران کبیر پرولتاریا علیه « بوسی

باید مبارزه را از سر گرفت و  اگر الزم باشد از هیچ »به گفتة رفیق فروتن کمونیست نامدار ایران « چپ»این  های زنندۀ وجود شکست

 .کنیم ، که ما چنین کردیم و باز هم اگر الزم باشد چنین می«آغاز کرد

های کشورهای دیگر  جنبش ما نیز مثل سایر جنبش. شد مبدلها  انقالبی تهی و به دریوزه گر امپریالیست ، از آن بار«چپ»اما چرا این 

نه پر و هنوز مابااز آنجائیکه با ماهیت طبقاتی خرده بورژوا« چپ». در افت و خیز قرار داشته، گاه در حرکت و گاه هم در سکون

پس از خروج نیروهای . تمایل و گرایش داشتبه سازش ای  موشی جنبش تودهپرولتریزه نشده بود، ناگزیر در سکون و رکود و خا

ها و بعد طالبان،  جهادی جنایاتدولت پوشالی و بعد سقوط این دولت و آغاز « آشتی ملی» و صدای برنامة اتحاد شوروی و با سر

به سازش با  خاطرین همبه ای دست زد و  پروژهبه کارهای  عمالً بیکار ماند و هیچ برنامة مبارزاتی ارائه کرده نتوانست لذا« پچ»

قبح و مذموم بودن ارتباط با »ها امید بست و شکستن  دوخت و به الطاف امپریالیست« قدرت باال چشم»ها رو آورد، به  امپریالیست

ش باقی مانده بود، پا ا گذشته بر هر آن افتخاری که از مبارزۀ«« کمک مالی»گرفتن از وی و از جمله « کمک»امپریالیزم امریکا و 

در کنار ( «انقالبی»و « چپ»با ادبیات )این گرگان درنده بست و  توسطبر اشغال کشور ما  انش راگذاشت تا حدی که چشم
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عمالً و عمالً و عمالً برای « ساالران مبارزه علیه جنگ»نام  تحتهای سیاسی و انجویی آن  ها قرار گرفت و با اجرای پروژه امپریالیست

 .هم گرفت« جایزه»و « پاداش» اشغال کشور خدمت کرد و در موارد زیادی متداو

خود با محافل امپریالیستی، بر واقعیت ( و در مواردی تسلیم طلبانه)برای توجیه تمایالت و یا ارتباطات عملی سازشکارانه »ما نیز « چپ»

ساالران به دست امپریالیستها  جهادیان و جنگ ه گویا محاکمةزند ک کند و به این توهم دامن می جهادیان تأکید می« جنایتکار و پلید

های تحت  در حالی که اینان در واقع با انکار این واقعیت که طبقه کارگر و توده». تواند مردم را از بدبختی و جنایت خالص نماید می

و استعمار و }ونه نفوذ جامعه و قطع قطعی هرگموجود در { مودالیزو فی}ز بین بردن نظم سرمایه داری بدون ا... {افغانستان} ...ستم

 «.دهند های خود نیستند، خود و دیگران را فریب می قادر به تحقق خواست{ افغانستان}... امپریالیسم در{ اشغال

ایگاه ـ  پ المللی هستند امپریالیست ها در محاکم بین توسطشان  ن خواستار محاکمةـ که اینا خوب می داند که جهادی ها« چپ»این 

 .دهد ام میبه مردم دو پی« جنگ ساالران محاکمة»و صدای میان تهی  د و با این سرنرو پوشالی اشغالگران در کشور ما به حساب می

ها قاتل، غارتگر و جالد نبوده بلکه  امپریالیست: ثانیاً. ها هستند نه اشغالگران ونی دشمن عمده تنها و تنها جهادیدر شرایط کن: اوالً

 .طلبانه است ارتجاعی، استعماری و تسلیم به نوبة خود که هر دو پیام ؛هستند« بشریت منجیان»

 که شود دانسته و ماهیتی نوع همان از دیگر امپریالیستی و محافل آمریکا از مختلف امکانات اخذ شود می که سعی است این» .6 

 یک از خود، های سیاسی فعالیت غیرمجاز کردن محدود به لتزامبدون ا غربی کشور فالن در مردم مبارزات دفاع از کمیته مثالً فالن

 حتی کار که شود می کشیده جائی به کار این برخورد در و کند؛ می دریافت کشور آن در عناوین مختلف با خیریه نهاد

 به دهد می یاد وجوانانن و کودکان دانش به وسواد  آلمان در مثالً امپریالیستی یک کشور مدرسه در که معلمی فالن شرافتمندانه

 رأس در که شود تصویر فالن مزدوری با همسان کند، می دریافت دولت امپریالیستی یک از را خود دسترنج و حقوق این که صرف

 « !است مشغول فعالیت به آمریکا های جنایتکارانه سیاست توجیه جهت در نهاد امپریالیستی یک

نیز « چپ»، این نمودآغاز  اش را های امپریالیستی مبارزه«کمک»مبنی بر اخذ « چپ»طاط مزمن علیه انحسازمان انقالبی افغانستان وقتی 

را از « اخذ امکانات مختلف از امریکا و محافل امپریالیستی دیگر»تا  پناه برد... و« خارش»پف کرده به یکباره گرد و خاک آثار لنین را 

های چینی از امریکا علیه اشغالگران جاپانی به  از امریکا علیه آلمان و یا کمونیست ها همان نوع و ماهیتی نشان بدهد که مثالً بلشویک

کنند و یا  فراموش می« چپ»های منحرف  این دگماتیست .آن توسل جسته بودند، بدون اینکه در اصول انقالبی شان کوتاه بیایند

فروشی کردند،  آیا اصول .امپریالیستی استفاده کردند ادهایدون چگونه از تض ه یاد بیاورند که لنین و مائوتسهخواهند ب نمی

از امپریالیست غیر عمده علیه )ها  های آگاه و انقالبی از تضاد میان امپریالیست کمونیست فروشی کردند و یا به مثابة ولوژیایدی

 به سود خلق کار گرفتند؟ ( امپریالیست عمده
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 پوشالی دولت ۀناگزیر است منتقدین خود را از اینکه در فالن ادارمی لنگد،  ها در تبرئه اخذ این کمک« چپ»پای این که  یاز آنجای

داند که  سازد، اما میحت رااز این بابت های امپریالیستی کند و خیال خود را «دالر»معلم و یا کارمند و کارگر است، متهم به اخذ 

های  الباب کردن سفارت های استعماری و دق کنفرانس ویچهار نعل تاختن به سعقل شان ضعیف نشده که  نآنا دیگران به اندازۀ

توانند چنین  فقط دارندگان عقل فیلی می .دنبا زحمتکشی و عرقریزی دیگران همسان بدان «پروژه»و  «فند»خاطر ها را به  ستیامپریال

 .دهندانجام  مپریالیستی تبرئه نمایند،های ا«کمک»ای را به خاطر اینکه غرق شدن شان را در باتالق  مقایسه

 مبارزات پیشبرد برای نباید نیروئی هیچ از اساساً انقالبی نیروهای آیا که شود پرسیده است الزم مسایلی چنین طرح با ارتباط در» .1

 اساسی الؤس این یا و شوند؟ مند بهره آنان های کمک از و کرده برقرار ارتباط نیروئی هر با مجازند آنها یا و بگیرند؟ کمک خود

 هر در پاسخ شک بدون دارد؟ وجود غیر نیروهای از انقالبی اپوزیسیون یریگ کمک برای معیاری آیا راستی به که است رحمط

 است این داد ارائه فوق االتؤس زمینه در توان می که کلی رهنمود ولی .باشد دارا را خود خاص پیچیدگی تواند می مشخصی مورد

 کلی طور به ثانیاً .است مشخص شرایط از مشخص تحلیل نیازمند شرایطی هر در رستد موضع و تصمیم اتخاذ امکان اوالً که

 از معینی شرایط در و کرده استفاده خود نفع به مردم دشمنان درونی تضادهای از مجازند مبارزاتشان پیشبرد برای انقالبی نیروهای

 هیچگونه آنها از کمک اخذ که آن شرط به هالبت ـ ندبگیر کمک هستند، کردن کمک به حاضر دالیلی به که انقالبی ضد نیروهای

 و اهداف از ها آن عدول باعث و نکند ایجاد ستم تحت های توده و کارگران نفع به انقالبی نیروهای مبارزات پیشبرد در محدودیتی

 در بودن صالح مسأله هنوز اصول رد بودن مجاز سألهم»: لنین قول به که گفت باید بیشتری تأکید با تازه، .نشود شان انقالبی مطالبات

 به موضوع مورد، هر در است الزم حتماً رو این از (.دمکراتیک انقالب در دمکراسی سوسیال تاکتیک دو) «.ندک نمی حل را عمل

 «.کرد برخورد مشخص طور به مورد هر به و گرفته قرار بررسی مورد مشخص طور

نماید در اینکه از کدام دشمن  که اصول انقالبی ایجاب می ورزدکید می أپ انقالبی تچ. دقیقاً همین است افغانستان بحث چپ انقالبی

 ،این در و آن در زدن به« چپ»اما . نماییمعلیه چه دشمنی و در چه زمان و شرایطی استفاده نمود، باید شرایط مشخص خود را تحلیل  

استفاده »وار  اش در این زمینه طوطی ساله دهبیشتر از سیاست  اززد و متواتر و بدون توضیح و جمعبندی سا چنین مرزی را مخدوش می

اشغالگران )برای اخذ کمک به شمول کمک پولی از امریکا و متحدان ناتویی آن « چپ»این . کشد را یدک می« از تضادهای دشمن

ضاد در کلیت اشغال کشور ما میان ، چیزی به نام تکند جستجو می چه باشد، اما هر می جوی تضاد میان آنهاسرگردان جست( کشور ما

 .سازد می قانعرا  شرمگینانه خود، سرگرم شده آنهااختالفات فرعی میان  درناگزیر و ناچار  لذاتواند  پیدا کرده نمی هاآن

داشت از تضاد میان تجاوز سوسیال امپریالیزم شوروی برای پیشبرد جنگ مسلحانه حق  افغانستان در زمان انقالبی اگر چپ

کشور ما در شرایط فعلی و با درنظرداشت شرایط مشخص اش؛  آنهم به شرط عدم عدول از اصول انقالبی استفاده کند، ها یالیستامپر

اخذ کمک از )است؛ چنین امری  مبدل ساختهرا به کشتارگاه جهان  به سردمداری امپریالیزم امریکا آن کشور 44های  که امپریالیست

  . بخش است رهایی خیانت به مبارزۀ( ناتویی آنتحدان امپریالیزم امریکا و م



11 

 

ان با اتحاد ش اشت تضادافغانستان از نیروهای ضد انقالبی که با درنظرد انقالبی چپ ،جریان تجاوز سوسیال امپریالیزم شوروی در

انقالبی آن که برای  ارزۀولی مب داشتند می، کمک دریافت کنندکمک  ما استقالل طلبانة حاضر بودند به مبارزۀ« سوسیالیستی»شوروی 

اما اکنون با وضوح  .منحرف نشد« ها کمک»این  ه وسیلةب، بود ها و مردم ستمدیده شد و به نفع توده استقالل کشور سازماندهی می

، ریزند ما بم می زحمتکشهای  های غارتگر که هر لحظه بر توده و امپریالیست نیروهای غیر انقالبی« های پولی کمک»بینیم که  می

شوروی، هیچگاه  توسطچپ انقالبی در زمان اشغال کشور . و در خدمت ماموریت خود قرار داده استرا خنثی ساخته « چپ»چگونه 

 الباب نکرد، عکس آن با تمام توان علیه آن رزمید، روسی دریافت نکرد و سفارت این سوسیال امپریالیزم را در هیچ کشوری دقروبل 

خورد،  گیرد و می های امریکایی می نه تنها از امپریالیست« استفاده از تضادهای دشمن»لند کردن شعار در حال حاضر با ب« چپ» اما

رهبران  تواند که کدام سیاستش درست بود، سیاستی که گفته می« چپ»آیا این  .کند را نیز فراموش نمی سایر متحدان ناتویی آنبلکه 

رملین ، به کاخ کند، به هیچ سفارتش سر نزدندرا نگرفت روبل آن، یال امپریالیزم شورویدر زمان اشغالگران سوسآن  خفتةخون ه برومند ب

د، به نگیر را می و ناتویی که دالر اشغالگران امریکاییرهبران تسلیم طلب یا سیاست فعلی  ند، زیر بیرقش به تکدی نپرداختندنرفت

، جوایز آن را با دنخند مست و قلندر می های شان د، زیر بیرقنکن نمی شرمهای شان  د، از رفتن به کاخنزن سر می شهای سفارت

را بیش از پیش « چپ»، ماهیت واقعی ها پاسخ به این پرسش ؟؟...و کنند و مدال های شان را به گردن می آویزند پیشانی باز استقبال می

 .سازد عریان می

 چپ نیروی یک حتی اختیار در به ایران رو ای رسانه الًمث ای،«غیبی» های چنین کمک سر دولت از که شود می دیده عمل در». 4

 انقالبی قهر ضرورت و از کمونیسم ای کلمه تنها نه که است مقید چنین نیروئی ولی. شود می گذاشته چپ ظاهر واقع به در یا و

 آن در بلکه نسازد مذکور مطرح رسانه در را کمونیستی و برخوردهای موضع یا و نگفته سخن اسالمی برای سرنگونی جمهوری

 واقع در یا)« خشونت» علیه یعنی تبلیغ. است امپریالیستی نیروهای که خواست است همان شود می تعقیب که و خطی سیاست رسانه،

 نقطه این از بنابراین،. وغیره خط اصالحات نام تحت سازشکارانه های سیاست رواج ،(دشمنانشان علیه ها توده انقالبی تقبیح خشونت

خطوط  و خط پیشبرد به اپوزیسیون، کمک نیروهای به بحث مورد نهادهای امپریالیستی طرف از کمک اعطای شرط ز کهنی نظر

 به انقالبی باشد، نیروهای می زحمتکشان و کارگران منافع با در ضدیت و انقالبی خطوط و خط علیه ایران در جامعه امپریالیستی

 چنان به تواند نمی خود اصولی مواضع از نشینی عقب با انقالبی جز نیروی هیچ و نیستند یامکانات چنان استفاده از به مجاز وجه هیچ

چه  و تلویزیون و رادیو از برخورداری چه و نشریه باشد یک انتشار و سایت یک زدن حد در رابطه چه این حال دهد ـ تن ای رابطه

 پرپر وی دژخیمان دست به ۶٠ باختگان دهه جان که یاسالم جمهوری کار رژیم جنایت محکومیت برای مراسم برگزاری حتی

 «.شدند

را از « چپ» ،و نهادهای مربوط به آن یامپریالیست« کمک های پولی»هجوم  .و حقیر شدسخیف با همین سیاست، در کشور ما « چپ»

« چپ»ویم صورت گرفت و ای که بر اساس تق کرد، مبارزه« دموکراتیک» را سخت سرگرم مبارزۀ اش خالی ساخت و او برش طبقاتی
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، شفاخانه و پرورشگاه بنشیندتحصن به های یوناما  را تجلیل نماید، به دروازه (روز حقوق بشر) بود که دهم دسمبر جبورمامور و م

م د« حقوق زن»، از بکشدداد و فریاد « خشونت»های سرکاری و غرب پسند راه بیاندازد، علیه  ، انجو مدیریت کند، انجمننمایدأسیس ت

 .شود« بورژواترین دموکراسی» خواستار« رفیقانه»های  بزند و در نشست

هر چه « چپ»این  گلوی درسالهاست که و  ،کمونیستی را به بوته فراموشی سپرد اساساً مبارزۀ« چپ»، «ه دموکراتیکمبارز»با رونق بازار 

ا ضریب بلند ذکاوت به کشف دست نامرئی سیاست ب «چپ»باید پذیرفت که این . آید شود به مذاق بورژوازی خوش می قلقله می

عرضه کرد و به نائل آمد و به حق که در این تقاضا و عرضه، خود را خوب ( سیاست امپریالیستی همان تقاضا و عرضة) بورژوایی

 !!!سابقه دست یافت کاردهای بیری

ای از  خطی که در آن کلمه .یفتة آن شدندمپریالیست های گوناگون غربی شزودی اه سیاست و خطی را تعقیب کرد که ب« چپ»

بورژواترین »که بعدها با ابالغ )کارگر و زحمتکشان وجود نداشت و با شعار کلی دموکراسی  کمونیزم، مبارزۀ طبقاتی، طبقة

و دارد ای  انعکاس وسیع رسانههای آن  فعالیت از همین رو .خود را به غرب بیش از پیش نزدیک ساخت (مشخص شد« دموکراسی

بگذریم از اینکه گفته . ه استنشان داد هاو همبستگی خود را با آننیز از بعضی اعتراضات آن آشکارا حمایت کرده های غربی  سفارت

 .عقب نمانده استنیز « چپ»به این  دادن هایش از فرمایش نیز از طریق کمیته« ری ایرانکارگ کمونیست حزب»شود  می

 عنایات این آمریکا مشمول دولت« مکراسید» و گسترش« بشر حقوق» از دفاع «های پروژه»پیشبرد  برای که نیروهایی با رابطه در» .9

 مزدور های مهره و کارگزار سنتی بطور که افرادی و نیروها نخست .نمود متمایز باید را طیف دو گیرند یا می و گرفته قرار مالی

 و حیات ما، ستم تحت های توده منافع با شان ضدیت و امپریالیسم به شان وابستگی بخاطر که طلبان سلطنت مثل اند بوده امپریالیسم

 در که دوم دسته با رابطه در اما .است خورده گره اربابان شده حساب معنوی و مادی های کمک با همواره آنها های فعالیت

 نیز افرادی و نیروها با ما اند گرفته قرار آن به وابسته امنیتی های دستگاه و مؤسسات و آمریکا دولت اخیر کمکهای پروژه چارچوب

 بخشی گذشته در آمریکا امپریالیسم بویژه و «امپریالیسم با بارزهم» ادعای اصوال و بوده مبارزاتی سوابق دارای برخاً که هستیم مواجه

 خود تالش کوشند می ادعاها، آن تمامی کردن فراموش با اکنون هم نیروها این .داد می تشکیل را آنها مبارزاتی سابقه و هویت از

 برای آمریکا دولت تالش شرایط در که نمایند توجیه عوامفریبانه ادعای این با را آمریکا سوی از مالی های کمک دریافت برای

 اسالمی، جمهوری با آمریکا دولت بین« تضاد» تشدید و اسالمی جمهوری« وتالیترت» حکومت بجای« دمکراتیک» رژیم یک برقراری

 جمهوری برعلیه باید و است« مبارزاتی تاکتیک» یک دولت این امنیتی نهادهای یا و بوش دولت از« مالی های کمک» فتدریا

 نیروهای و محافل برخی ها، کمک این تقسیم در بوش دولت «پروژه» در که اینجاست جالب .کرد استفاده تاکتیک این از اسالمی

 مخالفت ضمن و نداشته کنونی ظالمانه نظام با مخالفتی هیچ اصوال که حکومت درون ناپوزیسیو و اسالمی جمهوری نظام به وابسته

 نشان که امری .اند شده گرفته نظر در نیز دانند می خود استراتژی را «اصالحات ایجاد»انقالبی  جنبش و انقالب هرگونه با سرسختانه

 «.ها پروژه این مجری نیروهای ماهیت نه و است خود منافع ایراست در ها پروژه این جهتگیری تضمین اصل، آمریکا، برای دهد می
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 امریکا مشمول دولت «دمکراسی» و گسترش «بشر حقوق» از دفاع «های پروژه»پیشبرد  برای که نیروهایی با رابطه در»در افغانستان 

سمر، سعد  سان سرشناس مثل سپنتا، سیمایکی جاسو .سازیمنیز دو طیف را باید متمایز « رندگی یا می و گرفته قرار مالی عنایات این

که تاریخ را و کارشناسانی  ها، نهادها ها، انجمن حزاب، گروهها، ا های جامعه مدنی، رسانه محسنی، فوزیه کوفی، نرگس نهان، شبکه

بحث  که در این، وغیره مدیون این دوستی هستندکنند و  دانند و از دوستی با امریکا صحبت می زی پایان یافته میابورژو دیکتاتوریبا 

 .میبا آنها کاری ندار

 ما»در این طیف . شود بخش می که با لباس دوست صمیمی وارد جنبش رهایی یطیف. را مورد بحث قرار می دهیم طیف دومدر اینجا 

 مامپریالیز ویژهه ب و «الیسمامپریبا  مبارزه» ادعای اصوالً و مبارزاتی بوده سوابق دارای برخاً که مواجه هستیم نیز افرادی و نیروها با

ادعاها،  آن تمامی کردن با فراموش نیروها هم اکنون این .داد می را تشکیل آنها مبارزاتی سابقة و هویت از گذشته بخشی در مریکاا

و سایر کشورهای امپریالیستی غرب دخیل در اشغال } امریکا سوی از مالی ایه دریافت کمک برای خود تالش کوشند می

... باید و است «مبارزاتی تاکتیک»یک ... {استفاده از تضادهای دشمن} ...که نمایند توجیه عوامفریبانه این ادعای با را {ستانافغان

دانند که با  هایی می هستند، دگماتیست« تاکتیک»و آنانی را که مخالف استفاده از این  «استفاده کرد تاکتیک این از ...{برای انقالب}

 !!زنند لطمه می را «علیه امپریالیسم مبارزه» ،روی چپ

که با  است غرق شده« استفاده»کند، چنان در  استفاده می« از تضادهای دشمن»در ده سال گذشته با این نام که « سوپر انقالبی»این طیف 

توان  کلی می یک مقایسة با .گیرد میها قرار  ، در خدمت امپریالیستخود را باختهامریکا نیز  و ششم و هفتم درجه پنجم رۀدیدن چوک

، بلکه این استفاده کرده باشد« تاکتیک مبارزاتی»به حیث « تضادهای دشمن»که از  است هنبود« چپ»که در ده سال این  گرفتنتیجه 

از یکسو از . های امپریالیستی خوب استفاده کرده اند بر اساس تاکتیک« ها ا جهادیها ب«چپ»تضاد »ها بودند که از  امپریالیست

 و وقار ها تصویر شفاف«چپ»ها استفاده کرده و از سوی دیگر با حمایت از  های آنان به حیث شمشیر دموکلیس بر فرق جهادی چهره

 .دار ساخته اند ها، خدشه جنبش انقالبی را در اذهان توده

 زحمتکش و ای کارگره توده جهنمی زندگی دشواری بر هم امروز که نیست ها تحریم نظیر اقدامات امپریالیستی تنها این». 70

 آزادیخواهانه ضد مبارزات در نفوذ چون اقداماتی است، بلکه داده بیشتری گسترش و شدت ما در جامعه را فالکت و فقر و افزوده

 با آنها در امپریالیستی خطوط و تحمیل خط جهت در مبارزات آن مسیر انحراف به منظور ما های توده دموکراتیک و امپریالیستی

 رنجدیده های هتود آینده بزرگی برای خطر و شده سازماندهی ایران منافع مردم علیه نیز فتص نوکر و سازشکار نیروهای کمک

 از و امکانات اخذ امپریالیستی و نیروهای با دارند قرار مردم صف فعالً در که نیروهائی سازشکاری خصوص به این میان در. ماست

 نیروهای همه دست آویزی چنان با تا دهد می اسالمی رژیم جمهوری دست به ای زمینه آمریکا از امپریالیسم مالی امکانات جمله

 و اشاعه خویش دادن جلوه امپریالیست ضد و جهت ملی در و خوانده آمریکا نوکر و سازشکار را این رژیم اپوزیسیون در موجود

 بدنام کردن و اعتبار بی برای رژیم تالش که مسلم است. بیابد جدیدی زمینه خود به امپریالیسم وابسته ماهیت مورد در فریب
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همین  در درست و اندیشیده ایران دیده های رنج توده و کارگر طبقه منافع به تنها هر شرایطی در که است انقالبی واقعاً نیروهای

 علناً و رسماً کنونی شرایط در که یکاامپریالیسم آمر از مالی« کمک» و امکانات هرگونه اخذ نیز زاویه این از. کنند می فعالیت جهت

 «.است کامالً محکوم ورزد، می مبادرت کار این به جمهوری اسالمی رژیم اپوزیسیون از حمایت تحت عنوان

 مردم را به ستوه آوردهکنند و  جنایت میاین تنها امپریالیست های خونخوار، دولت پوشالی و طالبان فاشیست نیستند که نیز در کشور ما 

مین حقوق بشر رزه علیه تروریزم، مبارزه برای تأادعای امپریالیست ها مبنی بر مبا ماهیت غارتگرانه. کنند و به زحمتکشان خیانت می دان

های امپریالیستی  دانند که چگونه قربانی سیاست های افغانستان به خوبی می آشکار شده و تودهسالهاست که دیگر و دموکراسی 

 .ستندامریکا و متحدان آن ه

سازشکاری نیروهائی که »به شدت صدمه می بیند، که یکی آن و مهمتر از همه  جهتاما در کشور ما مبارزه با امپریالیست ها از چند 

و سایر « کانات مالی از امپریالیسم امریکافعالً در صف مردم قرار دارند با نیروهای امپریالیستی و اخذ امکانات و از جمله ام

بینند، آنانی که از  ها می وقتی توده. شکند میدر هم بخش  ها را بر نیروهای واقعی رهایی که باور و اعتماد توده ستها امپریالیست

در جای دیگر دست شان را با دالر و  دهند، شعار می (بر اساس فرمایش) و گاهی هم ضد اشغال کنند صحبت می ها ها و خلق توده

های زحمتکش  تودهدر میان جویبار خون هیچ شرمی  بی را آنانسازند و جایزه و پاداش  یمو آلوده ها پر  یوروی همین امپریالیست

باعث باوری مسلم  این بی زیراتوانند  واضح است نمی باور کنند؟چپ انقالبی  مبارزۀتوانند بر  میآیا دارند،  دریافت می افغانستان

 .شود میچپ انقالبی  مبارزۀ لطمه زدن به

کنند و  پاداش دریافت می «حقوق بشر»در راه از غربی ها برای زحمتکشی  و نجو راه اندازی کرده اندپریالیست ها، اپول ام باآنانی که 

مردم را بر جنبش انقالبی واقعی ضد باور ، دهند سر می« مرگ بر اشغالگران»دست می آورند و در عین زمان شعار ه مدال شجاعت ب

 های زرگریِ جنگدر شده تا « ها هوتک»های نازدانة غرب مثل  بچه برایدستاویزی  ،ی عریانطلب زده و این تسلیملطمه امپریالیستی 

  !!!بخوانند« چپی»آنان را برای کنفرانس استعماری بن دوم،  مدنی های جامعة سهمیه

 دهد، می قرار وزیسیوناپ اختیار در را امکاناتی و بودجه اسالمی جمهوری با تنش در آمریکا امپریالیسم که کنونی شرایط در» .77

 و کارگران مبارزات به کمک تصور به اگر حتی آنها از کمک اخذ و امپریالیسم این به وابسته های ارگان و نهادها با ارتباط هرگونه

 تجاوزگرانه های سیاست پیشبرد جهت عاملی به را نیروها آن و بوده آنان منافع جهت خالف در عمالً بگیرد، صورت زحمتکشان

 «.نمود خواهد تبدیل ایران مردم بیشتر چه هر کشیدن بند به و سرکوب راه کردن هموار و یالیستیامپر

هزار بار برخورد را  کند، خواه دیگران آن چپ انقالبی در افغانستان به همین باور است و مدتهاست که علیه این تسلیم طلبی مبارزه می

در شرایط مشخص کشور ما که ما باور داریم که ! داشته باشیم ن مهمالتی باکاز چنی به خاطر اصول ما نباید ای بخوانند، عقده

میان  تضاداستفاده از »به نام زحمتکشان و مردم افغانستان و « کمک پولی»دریافت ، را به اشغال درآورده های غربی آن امپریالیست
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های غارتگرانة آنان تمام  ها و سیاست سود امپریالیست شان داده، بهبرای دریافت این کمک، چنانچه تجارب ده سال گذشته ن« دشمنان

زیرا در کلیت تواند،  بخش صورت نگرفته است و گرفته هم نمی جنبش رهایی ی از تضاد دشمن برایا شده، عمالً هیچ استفاده

انقالبی و  ست غیرسیابلکه  موجود نیست در اُس های موجود در کشور، هیچ تضادی استعمار و اشغال کشور ما میان امپریالیست

زمانی با قلب ماالمال از عشق به ها جوانان پرشور و انقالبی، بخصوص دختران مبارزی را که  امپریالیست انحرافی سبب شده است که

در دام  «دموکراسی طلبانه»و « نجوییا»، «حقوق بشری»های  سیاست بافداکاری بودند،  نوع ها و مردم حاضر به هر تودهانقالب، 

 .رد کندرا « شکار»های این  تواند نمونه مین« چپ» که این سلسله ادامه دارد هم هنوز متأسفانه .گرفتار نمایندخود  گرانة توطئه

سود ببرد، « هاتضاد»توانسته از این کی  ده سال گذشتهبیشتر از  باید دید که در «تضادهای دشمناز استفاده » در مسئلهبا جمعبندی کوتاه 

پیمان  یمشورتی امضا س بن اول، دولت پوشالی، لویه جرگة قانون اساسی، لویه جرگةدر کنفران« چپ»ها؟  تیا امپریالیس« چپ»

ثبت احزاب رسمی، انجوبازی، مشروعیت بخشیدن به یوناما و سازمان ملل متحد، مشروعیت بخشیدن به ستراتیژیک، پارلمان، انتخابات، 

، کنفرانس بن المللی در محاکم بین از طریق عدالت انتقالی آنان توسطگ ساالران جن منحیث منجیان مردم و محاکمةها  امپریالیست

اشغال را شرکت کرد؛ ... گیری و مدال و پاداش و جایزه ة، مسابقآنان های قصرهای امپریالیستی و اتحادیه ها در دوم، گردهمایی

 مارکسیزم و زبانش در مورد ؛به سود امپریالیست ها بود چیزی که ،شعار بلند نمودها  علیه جهادیآنجا اینجا و  خواند،« مداخله»

 .و عمالً برای تثبیت اشغال دوید و زحمت کشید گردیدالل و گنگ شد، هویت مارکسیستی آن محو  کمونیزم

برای و  شدمامور قسمتی از آن « چپ»امپریالیست ها به تجهیز فکری بخش های مختلف ضرورت داشتند و ، گذشته ده سال بیشتر ازدر 

تطبیق مارکسیزم با »گیری با امریکا  رابطه« روشنفکران»و « انقالبیون»از یکه برای تعدادی کار کرد، تا جایای این ماموریت فعاالنه اجر

دستش به »المثل که  و با این ضرب خوانده شد« چتیات»ها  نام گرفت و اعتراض چپ انقالبی علیه این رابطه« شرایط مشخص کشور

«« چپ»ماموریت شایستة »انجام  ۀنشاندهندتمام اینها . به تمسخر و استهزا گرفترا خط انقالبی « گوید ترش است د، میرس انگور نمی

از « مالی« کمک»گرفتن از وی و از جمله « کمک»مریکا و آشکستن قبح و مذموم بودن ارتباط با امپریالیسم »بود، ماموریتی که 

 .پیامدهای آن بود

پولی و مالی و انجویی و مدالی و رسانه ای به آن دریغ نکرده « کمک های»ز دادن ا ،«چپ»بدل کمک ها و خدمات در امپریالیست ها  

چند باری اینجا و آنجا ضد « چپ» ،سال اشغال کشور ما 9فقط پس از گذشت نزدیک به  .کنند میباران «فند»و پروژه پشت پروژه را 

و ه دهد، ناچیز و غیر جدی تلقی شد برایش انجام داده و می« چپ»برابر خدماتی که این ها در  که برای امپریالیست شعار داداشغال 

 .داند سازی پلورالیزم می نهادینهامریکا آن را 

 دریافت برای که {و افغانستان} ایران سیاسی سازمانهای هستند»تکرار می کنیم که ( توفان)همنظر با رفقای حزب کار ایران در آخر 

 علت که است این پرسش .برخوردارند مالی خوب امکانات از و دهند می در تن ننگی بهر انقالبی استدالالت بهش با مالی کمک
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 سیاست با توان می را ارتجاعی سیاست این آیا نیست؟ ننگ امپریالیسم از مالی کمک دریافت آیا چیست؟ در آنهاموجودیت 

 «کرد؟ توجیه ارتجاع بههج یا و امپریالیستها اردوگاه تضاد از استفاده تاکتیک

شود که مبارزه علیه  از طرف حزبی مطرح می بلکه این پرسش ها از طرف ما مطرح نمی شود ؟به این پرسش ها چیست« چپ»پاسخ 

های نامدار  کمونیستکند و وارث خط  مبارزه میچندین دهه است است، حزبی که  نمودهم خروشچفی را در تاریخش ثبت رویزیونیز

ی پافشاری کردند و تن به ذلت دریافت کمک از تبر اصول مارکسیسکه تا آخرین لحظات زندگی  هایی کمونیست ایران است،

 .ها ندادند امپریالیست

سالگی آرزو  40در  اما« مارک آلمان غربی از تمکن این دنیا همراه داشت 9درکنار نام بلندش تنها » ،وقتی رفیق فروتن درگذشت

تواند؟ آیا  را درک کرده می سرگذشتشکوه این ، «چپ»آیا  «.یابم باز هم به همین راه خواهم رفت ی بازا اگر زندگی دوباره»: کرد

 ؟و آن را سرمشق زندگی مبارزاتی بگرداند تواند بیاموزد میاز این سرگذشت 

ن را، اصل حیات سیاسی حزب ما حزبی است که با تکیه به نیروی خود پابرجاست و ای»: به این باور است( توفان)حزب کار ایران 

تا کنون از هیچ کشوری کمک مالی ( توفان) اش حزب کار ایران لنینیستی توفان و ادامه ـ سازمان مارکسیستی. خویش قرار داده است

دریافت نکرده اند و همواره آن نیروهای سیاسی را که دست دراز شده اجانب بودند و با دریافت کمک مالی سیاستهای آنها را تبلیغ 

حزب ما متکی بر اعضاء و هواداران خودش است و تنها با تکیه بر این امکاناتی که دارد فعالیت خویش را . کردند افشاء نموده اند می

ئولوژیک را الی از آنها و سپس این خیانت ایدبس به صهیونیسم و امپریالیسم دادن برای دریافت کمک م آتش. دهد گسترش می

 « .(توفان) ن است و نه حزب کار ایرنشستگی اعضاء تهیه شود کار حزب کمونیست کارگری ایراتئوریزه کردن تا حقوق بازن

ایم و همواره آن  که ما با تکیه به نیروی خود پابرجا هستیم و این را، اصل حیات سیاسی خویش قرار داده استبه این باور  سازمان ما نیز

الیستی و اشغالگرانه را تبلیغ های امپری سیاست ،و با دریافت کمک مالی اجانب بوده اند نیروهای سیاسی را که دست دراز شدۀ

های خود را  فعالیت ،ما متکی بر اعضاء و هواداران جنبش انقالبی کشور هستیم و تنها با تکیه بر این امکانات. ایم نموده ءکنند، افشا می

ولوژیک را یفت کمک مالی از آنها و سپس این خیانت ایدم برای دریابه اشغالگران و امپریالیزدادن بس  آتش. دهیم گسترش می

 .است نه کار چپ انقالبی انجوباز، وغیره منحرف، های مدالگیر،«چپ»کار  ،تهیه شود «رهبران»تا حقوق بازنشستگی وریزه کردن یت

 

 :یادداشت

که به  می آوریم و از آنانی« امپریالیستی کمک های»را در مورد  «چریک های فدایی خلق ایران»از نوشته های  بخش هاییدر اینجا  -7

، کنند اصول انقالبی و منافع خلق فکر می بنیادبلکه جدی و بر  ،نهمنافع شخصی خود  خاطره بو ذوقزذه و  یول سرسری و سلیقمسای
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قضاوت یک انقالبی  تفاا شرب و رسی کردهبر ها امپریالیستبا  ما را های منحرف«چپ» بشو خوش بار دیگر  آن،با مرور  میخواه می

و سازمان  جمله سازمان انقالبی افغانستان آناز چپ انقالبی در این عرصه درست بوده یا موضعگیری « چپ»موضعگیری کنند که 

 ؟ـ لنینیست افغانستان مارکسیست

گیری خویش  م بلکه صرفا به قدرتای را در میان آن دسته از نیروهای سیاسی که نه به منافع مرد تبلیغات فوق در فضای سیاسی موجود ولولهـ 

این . و سام را تشدید بخشندعم «های مساعدت»و  «جوایز»برداری از  نقالبی خود برای بهرهاندیشند بوجود آورده و باعث شده که تحرکات ضدا می

های  ت، بجای مردم به نیروی امپریالیستهایی که برای رسیدن به قدر ها و سازمان طلبان رسوا و ضدخلقی گرفته تا افراد و جریان از سلطنت نیروهاـ

خلقی جمهوری اسالمی اتکاء به  دهند که گویا راه به اصطالح نجات مردم ایران از دست رژیم ضد کنند و این طور جلوه می خونخوار تکیه می

بیار معرکه  و غیرمستقیم به آتش بطور مستقیم ـ ها است روی از امپریالیست دنباله های بزرگ جهانی و در نتیجه های قدرت اراده و سیاست

 «استبداد مالها»آمریکا بر « مزایای دمکراسی»در توان دارند به تبلیغ در باب  اند و با هر آن چه که ها آمریکا تبدیل شده ها و در رأس آن امپریالیست

کنند تا شاید  های تحت ستم ما تنظیم می ه خلقپرداخته و تبلیغات و مواضع خود را در راستای پیشبرد سیاست تجاوزکارانه دولت آمریکا برعلی

یعنی ایستادن در )بخشی از بودجه مورد بحث را به جیب زده و از آن مهمتر در تحوالت احتمالی آینده در مورد قدرت سیاسی در ایران به هر قیمتی 

 . توسط امپریالیسم آمریکا به حساب آورده شوند( های تحت ستم ما مقابل توده

اه نزدیک به سه دهه حکومت جمهوری اسالمی به روشنی به مردم مبارز ما نشان داده که حفظ و بقای دیکتاتوری جمهوری اسالمی تجربه سیـ 

. پذیر نبود ها و در رآس آن آمریکا امکان جانبه امپریالیست های مادی و معنوی همه ها بدون حمایت در تمام طول این سال( همچون رژیم مزدور شاه)

ول حاکمیت خویش هاست که در تمام طو برآوردن منافع استثمارگرانه آن ها امر، رژیم جمهوری اسالمی به دلیل وابستگی به امپریالیستدر حقیقت 

سال حاکمیت  11های تحت ستم ما در طول بیش از  کارگران و خلق. هایی نظیر آمریکا قرار داشته است دولت «امدادهای غیبی»ها و  مورد حمایت

اند و در این راه  دم از مبارزه برای سرنگونی این رژیم و دستیابی به آزادی و دمکراسی باز ننشسته یت و سرکوب جمهوری اسالمی یکسراسر جنا

نابودی جمهوری اسالمی و استقرار یک نظام دمکراتیک و انقالبی آرزو . اند خون هزاران تن از بهترین فرزندان انقالبی و مبارز خویش را فدا کرده

 ـ در شرایط وجود یا عدم وجود جمهوری اسالمی ـ اما، باید دانست که در تحوالت احتمالی آینده. های تحت ستم ماست رمان مبارزاتی تودهو آ

و  «آزادی». پذیر نبوده و نیست ور ما امکانای بدون قطع کامل سلطه امپریالیستی بر کش گونه دمکراسی و آزادی واقعی امکان استقرار هیچ

های  ای و به دست توانای کارگران و خلق آمریکا، بلکه در بستر یک انقالب توده «های طرح»و « دالرها»واقعی در ایران نه با اتکاء به « یدمکراس»

 «سیدمکرا») .ناپذیر چنین راهی باشند خواه باید کوشنده تزلزل نیروهای واقعا دمکرات و آزادی. چیز اما به پاخاسته، بدست خواهد آمد زحمتکش بی

 47شماره  ،خبری چریکهای فدایی خلق ایران بهمن، نشریه سیاسی ـ 79: نقل ازبه ، !شود در ایران با دالرهای آمریکایی حاصل نمی «حقوق بشر»و 

 ( 7345فروردین ماه  75 ـ

ی اسالمی در خارج کشور و یا به رهای اخیر به مخالفین جمهو های غربی در ماه ها و منابع مالی از سوی دولت درپی بودجه اعالم اختصاص پیـ 

پرونده »ها در چارچوب بحران مربوط به  لتدهد که چگونه این دو در رابطه با ایران، قبل از هر چیز نشان می «های حقوق بشر و دمکراسی پروژه»

وتاه و بلند مدت خویش در ها و اهداف ک های خود برای پیشبرد سیاست جمهوری اسالمی، در صدد گسترش امکانات و تشدید تالش «ای هسته

جریانات ایرانی با برخورداری از شنویم که چگونه افراد و  در همین رابطه است که هر روز از این جا و آن جا می. ایران و در سطح منطقه هستند
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که تلویزیونی و یا فالن شب کنندگان آن و اهداف ضدانقالبی آنان شکی نیست، یی که در ماهیت ضدخلقی تأمین«ها بودجه»و یا « مساعدات مالی»

برعلیه جمهوری اسالمی و  «مبارزه»عای این که این کار گویا در جهت اندازند و با اد را رو به ایران به راه می «سایت»و « خبرگزاری»رادیویی و یا 

های مزبور  کنندگان مالی پروژه تأمیندارند که  ای گام برمی باشد در حقیقت درست در راستای خط و منافع سیاسی در جهت منافع مردم ایران می

دانند در همین چند سال گذشته دولت  همه می. ها الزم نیست راه دور برویم برای درک این حقیقت و ماهیت این کمک. اند ریزی کرده برنامه

بطور رسمی صدها میلیون دالر را  در خاورمیانهالمللی و بویژه  های تجاوزکارانه خود در سطح بین طلبانه و نقشه های توسعه آمریکا برای پیشبرد برنامه

صرف شکل دادن و یا تقویت و تغذیه نیروهایی کرده است که اهداف  ـ«دمکراسی»و گسترش « حقوق بشر»البته زیر عنوان دروغین دفاع از  ـ

برند و در مواردی  به پیش می... قستان وضدخلقی و تجاوزکارانه ماشین جنگی آمریکا را در افغانستان و عراق، در اوکراین و تاجیکستان و قزا

های  اند که نتیجه آن ها چیزی جز گسترش و تحکیم سلطه ظالمانه آمریکا بر جان و مال خلق سازمان داده... و «صورتی»و « های نارنجی انقالب»

دولت آمریکا  «های پروژه»و « ی مالیها کمک». های زحمتکش نبوده است رای تودهتحت ستم و جنگ و کشتار و فقر و فالکت و سرکوب بیشتر ب

کنندگان این  جیهی از سوی دریافتدر رابطه با ایران نیز هدفی جدا از اهداف ضدانقالبی فوق را تعقیب نکرده و الپوشانی این امر با هر تو

 .، جز فریبکاری و تالشی مذبوحانه جهت توجیه سقوط در ورطه خیانت معنای دیگری ندارد«ها کمک»

های  های مالی اخیر عبارت از آن است که پروژه پروژه «خط قرمز»ای مالی آمریکا به مخالفین و یا ه دانند که شرط اصلی اعطای کمک همه میـ 

هایش  تا زمانی که سیاست آمریکا فشار به رژیم جهت تغییر برخی از سیاست. تأئید شده به هیچ وجه نباید برعلیه منافع و مصالح آمریکا بوده باشد

کنونی با تشویق در ساختار ضدخلقی  «رفرم»و « اصالحات»پذیری  هائی ترویج ضرورت و امکان باشد روشن است که هدف چنین پروژه می

و هرگاه مسئله تغییر رژیم بطور جدی به سیاست رسمی و عملی آمریکا تبدیل شود بدون . خواهد بود... و «های مدنی نافرمانی»هایی همچون  شیوه

ها برعلیه  حال با توجه به اینکه تجارب چند دهه مبارزه توده. هائی بر این مبنا در دستور قرار خواهند گرفت م بود که پروژهشک شاهد خواهی

های سرکوب گر پهلوی و جمهوری اسالمی ثابت کرده که اوال سلطه امپریالیسم عامل اصلی فقر و فالکت مردم ما و علت اصلی تداوم حیات  رژیم

ها و دولت آمریکا دشمنان اصلی مردم ما هستند که اساسا نابودی آن ها شرط رهائی مردم  باشد و امپریالیست توری در ایران میهای دیکتا رژیم

ها و مطالبات  ترین رفرم و اصالح واقعی و یا خواست داری وابسته، تحقق و تثبیت کوچک ماست و ثانیا در شرایطی که تحت حاکمیت نظام سرمایه

به  های مالی آمریکا ـ رط دریافت کمکتوان فهمید که ش ستم ما، به نابودی دیکتاتوری ذاتی این نظام و امر انقالب گره خورده، میهای تحت  توده

همانا جلوگیری از تعرض به ساختارهای استثمارگرانه و سرکوب گرانه نظام کنونی، مخالفت با  ـها کنندگان این کمک رغم هرگونه نیات دریافت

های تحت ستم ما برعلیه نظام ظالمانه و وابسته  کردن آتش انقالبی جنبش کارگران و خلق ش انقالبی و در حقیقت تالش برای خاموشهرگونه جنب

 .باشد در ایران می «حقوق بشر»و دفاع از « دمکراسی»یالیستی دولت بوش تحت نام گسترش های امپر به امپریالیسم حاکم از طریق پیشبرد پروژه

دولت آمریکاست و  «های استراتژیست»شدن به آلت دست  اتی، بلکه تبدیلهای مزبور نه یک تاکتیک مبارز ا این واقعیات، گرفتن کمکبا توجه بـ 

بر کسی پوشیده نیست که . دهای تحت ستم ما ندار طلبانه و عادالنه کارگران و خلق آبرویی و ایستادن در مقابل جنبش حق فرجامی جز رسوایی و بی

فعلی امپریالیسم آمریکا با جمهوری اسالمی نه تضادی با هدف برقراری یک رژیم واقعا دمکراتیک و مردمی در ایران، بلکه تضادی  «ضادت»ماهیت 

سیاسی آمریکا به ضرر سایر رقبای این قدرت جهان خوار در منطقه است؛ واقعیتی  با هدف کسب بازارهای بیشتر و تحکیم و توسعه سلطه اقتصادی

های فعلی، بجای  م حسین با حکومتهای وابسته و مزدور طالبان و صدا توان در عراق و افغانستان، جایی که تعویض رژیم بارز آن را می که مصداق

 ست که با توجه به این تجارب عینی .، تنها فقر و سرکوب و کشتار بیشتر برای مردم این دو کشور به بار آورد، به عینه دید«حقوق بشر»و « دمکراسی»
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های دروغین پیشبرد و تحکیم سلطه  در ایران نیز اساسا لفافه «حقوق بشر»و « دمکراسی»عاهای دولت بوش مبنی بر برقراری باید گفت که اد

جنگی که اساسا برعلیه منافع و . باشند های جنگی این دولت سرکوبگر می ضدخلقی این قدرت جهان خوار در منطقه و در واقع بخشی از عربده

این ) .باشد و به اعتبار این واقعیت، هیچ نیروی انقالبی و آزادیخواهی نباید خود را به آلت دست طرفین این جنگ بدل سازد ردم ما میمصالح م

 افغانستان« چپ»و خود بگوئید که  مقایسه کنید 7345در سال « چپ»موضعگیری انقالبی را با موضع گیری ارتجاعی، استعماری و ضد مردمی 

 (سازمان انقالبی افغانستانکید از أت ـ ؟است یچقدر انقالب

 (7345، مهر ماه 49شماره  ،پیام فدایی، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران: به نقل از، !های مالی امپریالیسم، وسیله نجات یا زنجیر اسارت کمک)

اتفاقا هیچ روشی هم . علیه رژیم بکار برده نشده باشدخالصه در این فاصله هیچ موضوعی نبوده که در تبلیغات از طرف سیاستمداران آمریکا برـ 

اما علیرغم همه این ها، در عمل آمریکا رابطه تنگاتنگش را با مستبدین . نبوده که از احتمال استفاده از آن برعلیه جمهوری اسالمی سخن نرفته باشد

ک این پیچیدگی برای آن ها که روشن است که در. باشد ارتباط میکند که از طرق مختلف با آن ها در  حاکم بر ایران حفظ کرده و کتمان هم نمی

شان نماید و یا برای  ای تقدیم کنند که آمریکا کار رژیم را تمام کند و دمکراسی را در سینی نقره اند و روزشماری می دل بسته «امدادهای غیبی»به 

ای پاسخ  اند که در برخورد با هر مسئله این ها عادت کرده. ای نیست امر سادهببینند  «سیاه یا سفید»اند مسائل را به صورت  عادت کردهکسانی که 

و ! کند از سیاست واحد و روشنی پیروی نمی «بزرگترین قدرت جهان»گویند که  ن نشنوند آن گاه یا میحاضر و آماده آری یا نه را بشنوند واگر چنی

در حالیکه اگر رابطه کشورهای امپریالیستی با ! باشند های این قدرت نمی روشنی از سیاست شوند که نیروهای سیاسی قادر به ارائه تحلیل یا مدعی می

توان فهمید که چرا یک روز نوه خمینی را از  شود و می کشورهای تحت سلطه را به درستی درک کرده باشیم آن گاه این تناقضات نیز قابل فهم می

 «مسئله قومیت»و در حین این سازگاری بر طبل . ددهن نشان می «سازگار»ه چندمی را با سیاست خود دار دستبرند و روز دیگر پاس عراق به آمریکا می

 .باشند گویند در حالیکه در همان حال هر روز با یکی از فرستادگان رژیم در حال گفتگو می کوبند و از فدرالیسم و تجزیه سخن می می

هائی با  های ظاهری چنین رژیم مخالفت: اوال. های وابسته چند موضوع را نباید فراموش کرد تواقعیت این است که در رابطه امپریالیسم با دولـ 

تجربه طالبان در افغانستان و شاه در ایران  کند ـ ستقلی برای آن ها ایجاد نمیها، هویت م ها جهت تغییر این رژیم امپریالیسم و حتی قصد امپریالیست

تی که پرونده وق: ثانیا. زند های وابسته گره نمی چرا که امپریالیسم هیچگاه سرنوشت خود را با سرنوشت رژیم. استدر این زمینه به اندازه کافی گویا 

شود تا بسته به امکان و با توجه به روند قضایا،  ها و حاالت و احتماالت در نظر گرفته می قرار گرفت همه روش «روی میز»رژیمی بقول خودشان 

برای روشن شدن این . کننده بیشترین منافع برای آن هاست های گوناگون عملی گردد که تأمین و یا حتی تلفیقی از راه راهی در پیش گرفته شود

بینید که وقتی که غرب منافع خود را سرکوب انقالب مردم ما و  واقعیات نیازی نیست به راه دور برویم؛ به تجربه سقوط شاه نگاه کنید آن گاه می

کرد دست شست و  ها نقش ژاندارم آن ها در ایران و منطقه را بازی می دور شوروی سابق، قرار داد، به راحتی از رژیم شاه که سالایجاد کمربند سبز 

قرار گرفت و قرار بر رفتن شاه شد چندین طرح  «روی میز»ونده ایران در واقع وقتی که در آن زمان پر. در خالی کردن پشت رژیم شاه درنگ نکرد

جمهور آن زمان آمریکا،  در همان زمان، جورج بال، معاون سابق وزارت امور خارجه در گزارشی که برای کارتر، رئیس. قرار گرفتمورد توجه 

از کودتای افسران جوان به  «شورای سلطنت»وط شاه، ضمن اشاره به ناپذیری سق از جمله با فرض اجتناب. تهیه کرد چندین آلترناتیو مطرح نمود

اگر این تجربه . گفت و دیدیم که سرانجام جمهوری اسالمی را به عنوان جانشین شاه انتخاب کردند سخن می... رت گیری خمینی وشکل لیبی و قد

شود را بهتر درک کنیم و بفهمیم  های مختلفی که امروز در رابطه با رژیم جمهوری اسالمی مطرح می توانیم دلیل طرح را در نظر گیریم آن گاه می
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های تحت «قومیت»مان حال به مذاکره با نمایندگان شان را با جمهوری اسالمی پیش ببرند در ه کوشند مسائل ها در حالی که می کائیکه چرا آمری

دانند که در  شوند که خود بهتر از هر کسی می گویند و در کاخ سفید مهماندار کسانی می ستم نشسته و در مطبوعات شان از تجزیه ایران سخن می

 .ی هیچ نقش موثری در صحنه سیاسی ایران ندارندشرایط فعل

 (7345، مرداد ماه 41شماره ، پیام فدایی، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران: به نقل از، !جمهوری اسالمی "مخالفین"درباره نشست کاخ سفید با )

گیرد و  از سوی ماشین تبلیغاتی دولت آمریکا صورت می ست که اساسا روشن است که تبلیغ بر له حمله نظامی آمریکا به ایران به طور واضح امریـ 

اند و خود را با این قدرت جهانی تعریف  ها یعنی کسانی که نقش سروری برای این قدرت جهانی قائل آمریکائی-هائی نیز از پرو شنیدن چنین نغمه

و هر کس را که مایل است مجازات نماید ، امری طبیعی و  خواهد سر کشیده دهند که به عنوان ژاندارم جهان هر کجا که می کرده و به او حق می

اصوال منافع چنین نیروهائی چنان با منافع امپریالیسم آمریکا تنیده است که آن ها باید هم برای حمله آمریکا به ایران لحظه شماری . بدیهی است

شنویم که ظاهرا خود را مدافع دمکراسی و آزادی برای  رادی نیز میهائی را در صفوف نیروها و اف اما متاسفانه مدتی است که چنین زمزمه. نمایند

دهند که با حمله آمریکا به ایران و سرنگونی جنایتکاران حاکم بدست ارتش آمریکا مردم ما به دمکراسی  مردم ایران قلمداد کرده و چنین جلوه می

 (سازمان انقالبی افغانستانتاکید از ) .دست خواهند یافت

دهد که امپریالیسم و از جمله امپریالیسم آمریکا ، در طول یک قرن سلطه جنایتکارانه خود در هیچ کجای جهان  های تاکنونی نشان می ههمه تجربـ 

 منادی آزادی و دمکراسی نبوده و برعکس همواره در همه جا به قلع و قمع آزادی پرداخته است، نگاهی به تجربه اخیر لشکرکشی آمریکا به دو

درست است که در اثر حمله . رساند الذکر را به اثبات می ایه ما افغانستان در شرق و عراق در غرب، خود به روشنی کذب ادعای فوقکشور همس

های حاکم در آن کشورها سرنگون شدند و امروز نه طالبان در افغانستان در قدرت است و نه رژیم بعث در  آمریکا به افغانستان و عراق دیکتاتوری

( مال عمر و صدام حسین)ها و دیکتاتورهای حاکم  رت سیاسی را در دست دارد، اما واقعیت این است که علیرغم آن که هر دو رژیمعراق قد

البته ماشین تبلیغاتی آمریکا همواره . ایم اند، در هیچ یک از این دو کشور ما شاهد استقرار دمکراسی و دستیابی مردم به آزادی نبوده سرنگون شده

تقرار دمکراسی ها هزار سرباز خارجی را به مثابه اس های انتخاباتی در افغانستان و عراق آن هم زیر سلطه سرنیزه ده بازی شب است که خیمه کوشیده

ی دادند و عرق کرزی اعالمیه و رأ های انتخاباتی به سود حامد ها در رقابت«چپ»که در آن }جلوه دهد «طلوع آفتاب آزادی»ها و  در این کشور

سال سلطه جنایتکارانه جمهوری اسالمی حداقل  11اما برای مردم ایران که در طول  ،{ها چیغ زدند ، ضد جهادی«خوکدانی»کرسی  علیهیختند و ر

ها نه نشانه استقرار دمکراسی و رسیدن به آزادی بلکه صرفا  اند روشن است که این بازی بازی انتخاباتی را دیده و تجربه کرده شب خیمه 11

دهند که به تنها چیزی که  های دیکتاتوری است که در هر روز از عمر ننگین خود به عینه نشان می هائی جهت بزک کردن چهره رژیم شتال

برد  آری واقعیت دارد که هم اکنون صدام حسین، دیکتاتور پیشین عراق در زندان بسر می .اندیشند آراء مردم و امکان بروز اراده آزاد آن هاست نمی

های افغانستان پناه برده است اما مگر مردم افغانستان و عراق صرفا خواستار آن  گویند به کوه  عمر، ستمگر سرشناس افغانستان، آن طور که میو مال

همه  حتی اگر. کنند بودند که جنایتکارانی بروند و جنایتکاران دیگری بر سر کار بیایند؛ که این روزها چگونگی اعمال دیکتاتوری را تمرین می

دهند که  تجارب تاکنونی در جهان را هم در نظر نگیریم، همین تجربه افغانستان و عراق برعلیه استدالل کسانی است که ریاکارانه چنین جلوه می

این . مایندای به آن ها تقدیم ن ها دالر صرف لشکرکشی به ایران خواهند کرد تا آزادی و دمکراسی را در سینی نقره های بزرگ جهانی میلیون قدرت

های امپریالیستی نه به خاطر مصالح مردم  کند که آمریکا و دیگر قدرت گر تمایلی غیرانقالبی است این واقعیت ساده را الپوشانی می تفکر که توجیه
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رش مناطق نفوذشان بلکه بخاطر حفظ منافع خود و گست اندـ ها کمر خم کرده ین قدرتهای هم ها و ستمگری که اساسا زیر بار غارتگری ـستمدیده 

بنابراین، اگر روزی منافع آن ها ایجاب کرد که به همان صورتی . دهند است که به این جا و آن جا لشکرکشی کرده و این یا آن رژیم را تغییر می

د، قرار بر این نیست که های مزدورشان طالبان و صدام انجام دادند به جمهوری اسالمی هم حمله کرده و این رژیم را تغییر دهن که در مورد رژیم

همانطور که در افغانستان و عراق نیز . پس از آن صحنه را خالی نمایند تا مردم ما در فضائی آزاد و دمکراتیک سرنوشت خویش را خود تعیین نمایند

ما هستند و دیکتاتوری حاکم بر ایران ترین دشمنان مردم  ها و از جمله امپریالیسم آمریکا از اصلی در شرایطی که امپریالیست. چنین اتفاقی نیفتاد

کرد، هرگونه چشم امید  ترین جنایات در حق مردم را پیدا نمی های آشکار و پنهان آن ها امکان بقاء و در نتیجه اعمال ددمنشانه اساسا بدون حمایت

کید از تأ) .ی اسارت مردم معنائی نداردهای خارجی جهت خالصی از شر رژیم حاکم، جز گام برداشتن در راه محکم کردن بندها بستن به قدرت

 (سازمان انقالبی افغانستان

، 41شماره  ،پیام فدایی، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران: به نقل از، !ها ها، یا سرنگونی انقالبی آن بدست توده تغییر رژیم توسط امپریالیست)

 (7344اسفند ماه 

حافظ نظم اقتصادی سرمایه دارانه حاکم و کانال اصلی سلطه امپریالیسم در ایران، به حق آماج واقعیت این است که جمهوری اسالمی، به مثابه ـ 

اما اینکه بساط این . نفرت و کینه مردم قرار داشته و نابودی آن به عنوان مانع اصلی هرگونه تحول انقالبی شرط الزم جهت رسیدن به آزادی است

نگاهی به شرایط افغانستان و عراق خود به . شود، درست همان عاملی است که به آینده شکل می دهدرژیم چگونه و به وسیله چه نیروئی برچیده 

ق از عینه نشان می دهد که به رغم این که با حمله آمریکا رژیم های دیکتاتوری حاکم بر این کشورها یعنی طالبان در افغانستان و صدام در عرا

چرا که اساسا . ان و نه در عراق ما شاهد شکل گیری شرایط دمکراتیک و تحقق آزادی نبوده ایمصحنه سیاسی خارج شدند اما نه در افغانست

امپریالیسم آمریکا نه به خاطر گسترش آزادی و دمکراسی بلکه به دلیل گسترش سلطه امپریالیستی خود است که چنین لشکرکشی های بزرگی را 

کند دولت آمریکا، یعنی یکی از بزرگترین قدرت های سرمایه داری جهان که به هر وسیله  اشتباه محض است هر آینه کسی فکر. سازمان داده است

ئی جهت تشدید غارت و چپاول کارگران و توده های ستمدیده جهان و پر کردن جیب انحصارات آمریکائی متوسل می شود، یک باره با تحمل 

مردم افغانستان و عراق حرکت  «آزادی»ر انداختن جان سربازانش، در جهت ه و با به خطمیلیاردها دالر هزینه، نیروی نظامی به آن مناطق اعزام نمود

 .(سازمان انقالبی افغانستانکید از تأ) !نماید

، بهمن ماه 69شماره ، پیام فدایی، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران: به نقل از، !آزادی با سرنیزه سرباز آمریکایی به دست نمی آید)

7343) 

 

 


