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 Political سياسی

  
   نينوزدھم مناسبت به
  رھبر وميعبدالق شھادت سالگرد

  
 ،بزرگی انقالب ، رھبر وميعبدالق شھادت سالگرد نينوزدھم با است مصادف ی ديخورش ۱۳۸۷ دلو ھفتم
 . افغانستان مردم بخشيآزاد سازمان رھبر و  مبارز ِدانشمند ، عدالتخواه حقوقدان ، ريدل استمداريس
 آگاھانه و عاشقانهی انقالب روشنفکر کۀ يمثابه ب انقالب و مبارزه راه کوره در کهی مرد ، رھبر ديشھ
 شيآزما به سھمناکی ھا طوفان متن در ، استعمار و ارتجاع برضد رای ريناپذی آشت کاريپ و نھاد قدم

 جزه ب و زد پا پشتی شخصی زندگ نعمت و ناز بهی انقالب -یملۀ مبارز راه در که بودی کس او. گرفت
  . نکرد نيتمکی گريد زيچ چيھ به مردمی آزاد بزرگ امر
  ثارگريا انسان آنۀ انيداھی ھا ليتحل و ھا طرح ، مردم دشمنان برابر در اشی ستادگيا ،يی گو قتيحق

 و عدالت دشمنان. باشد  شانی خارج اربابان وی داخل مزدوری روھاين چشم خار که ديگرد سبب
 ستانيترور که بودی ديخورش ۱۳۶۸ دلو ھفتم شام . دنديچ را او قتل توطئه و دادند ھمه ب دست ،یآزاد
  . دادند قرار گلوله آماج را ستبرشۀ نيس پاکستان پشاور آباد اتيح هيناح در شهيپ تيجنا
 در را آزاده ديشھ نيا ازی گريد نگارش نکيا ، اشی حماس و جاودانه ، زيانگ غم شھادت مناسبت به
  ،ی آموزش بار انتقال ضمن ، حاضر نوشته ميدواريام . ميدھيم قرار او راه رھروان و دوستان ارياخت

: اند گفته خوب چه. خروارۀ نمون باشدی مشت اوی انقالب خصال و ھا شهياند ، افکاری معرف در بتواند
  .شناخت توان شان سخنان از را بزرگ مردان و اش هيسا از را بزرگ مارتع

  !باد  دانيجاو رھبر ديشھ خاطره و ادي
   !او برقاتالن بر نينفر

  رھرنسيم 
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   قلمرو دری طلب ميتسل
  بقاء و مبارزه

  
 رھبر  وميعبدالق زنده ياد : سندهينو

  
 فرق و. است آگاه شتنيخوی انسانی ستگيشا و تيواقع از و شتنيخو از او .استی آگاھ خود انسان. . . 
 " - ھگل. (است نيدرھم رودينم فراتر خود) نفس (ساده احساسۀ مرتب از که وان،يح از اوی اساس
  ) "روحی شناس دهيپد

  
  :یاجتماع وی عيطبی گانگيب خود از

  

 ھمهی زيست ريدرگ حولشما جھان با ديآغاز را " نعره خدا نيزمی رو در مستانه " کهی زمان از انسان
 با انسان جدال. ميتسل به ھمی وگاھ گشته رھنمون ريتسخ به را او گاه ، زيست نيا و. ديگرد ومداوم ريگ

 در که است کرده رهيخ را او چشم آنچنان آن، وتنوع طيمح نيای دگيچيپ بنابر رامونشيپی عيطب جھان
 منجری عيطب جبر قلمرو در ــی آگاھ خود ضدوی نف مفھوم به ــی گانگيب خود ازی نوع به خود تکامل
 بر را اوۀ طريس و تسلط جھان، با خودی ايپو برخورد دری عيطب گانهيب خود از انسان. است دهيگرد
 حال نيع دری ول. است داده امتدادی زيانگ شگفتی درقلمروھای گانگيب ازخودی نف عنوانه ب عتيطب

 سال ھزاران از بعد که است دهيچيپ آنچنانی نعقال ريغ وتصورات اوھام دام در را اوی پا و دست
 مشاھدهه بی گانگيب ازخود کيتار مغاک ھمان شان وجدان درعمق ھم ھنوزی جھش و تند تکامل

  . رسديم
   .است ــ آنی کل مفھومه ب ــ خودش با انسان زهيست ، ھست و بوده فزونتر ھم نياز رشيتأث آنچهی ول
 هيعلی ملت گر،يدی ا لهيقب هيعلی ا لهيقب ،یفرد زهيست شکل به خود   اددراح که خودش با انسان زهيست
 انواع گريد ای ياجتماعی ھا هيال و طبقات گريد دربرابری اجتماعيۀ ال و طبقه ايو گريد ملت

 لحاظ از بلکه دارد، عتيباطب زهيست اشکال به نسبتی شتريب تنوع خود شکل ازنگاه تنھا نه کند،يتبارزم
 ازی ناشی اجتماعی گانگيب ازخود. است تر وبغرنج تر دهيچيپ حديب زين خودی درون هيومای محتو
 نيا ھم بار نيا. ساخت پھناورتر و ژرفتری آگاھ خود مرز با را او مغاک باخودش انسانيی جو زهيست
 خيتار متعددی دورانھا دری اجتماعی شورشگر. داشت ھمنورد باخود را ھردو ميوتسل شورش زه،يست
 درنوردد رای آگاھ خود وی گانگيب ازخود انيم مرز خواستيم که بودی جھشی گامھا نيا نگراينما

  .زدياميب مونيم یدرھمآغوش را  ءوبقا ومبارزه

 انيوپا ھولناکی ا مبارزه متن در وبقاء بقاء خاطره ب مبارزه از است عبارتی بشر خيتار سراسر
ی ژرفنا دری رونيبی فضا تا ھا ذره ازبطن و   ديردگ تر گسترده عتيطب بر انسان قدرتسلط ھر. ريناپذ
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 محدوده از  خودش با انسان زهيقدرست وھر ديگستران را خود ميوتحک  تيحاکم اراتيس ۀوذر اي و ابحار
 خـــود از وی گاھ آ خود انيم   خالء اندازه ھمانه ب گذاشت، فراتر پايی ايوجغرافی عيطب وتعلقات ھا
 مبارزه انيوم" ی وانيح ونفس ساده احساس " و" ی انسانی ستگيشاو تيواقع " انيم ،ی گانگيب
 در و) يیوعقبگرا فاسد تيواقع  حفظ ،يیستايا مفھومه ب (وبقاء) شرفتيپ وی دگرگون ،يیايپو   بمفھوم(
 که ديگرد سبب رای ا تازه حرکت الديم  ، خالء نيا و. شد شتريب زينی بردگ وی آزادگ انيم کلمه کي

  .نمود رخی ا تازهی مروھاقل و اشکال در

  
  :یوملی اجتماعی ھا زهيدرست ميوتسل شورش

  
 قاره درسه انسان ونھايمل  .استی مل وی اجتماع بزرگی ھا وحرکت ھای شگفت   قرن ما قرن
 تا ستاديا راست زده استعمار انسان شکسته و دهيخمی مايس و ديدر ازھم رای مل اسارتی رھايزنج
ی ھايی ماجراجو از نه آن در که سديبنو نو طراز ازی خيتار و ديبشو ونخ با را استعمار ننگ خيتار
 در که اندی ومفلوک برھنه پای انسانھا آن سازندگان و وبرده طال قھرمانان از نه و ستيخبريی ايدر
 .اند شده بزرگ و آمده   ايدن بهی روز هيس و رنج فقر، انيم

 ھمی ور بر کھن نظامات درآن که است دهبو شاھد رای اجتماع بزرگی حرکتھا ھمچنان ما قرن
 سر کشمکش نيدر بود، استوار  ساز خيتار انسانی آگاھ خود هيپا بر کهی جھان نينو ونظامات دنديتغل

 ".بود مستعجل دولتی ول ديدرخش خوش " گاهآ هيپو نيا که بسا چه و برآوردند

ی برای شگرفی علم تجارب خود که است عتيطب بر انسان زيانگ شگفت تسلط قرن نيبر عالوه ما قرن
 .است آورده ارمغان به ما

ی ب و طورسادهه ب تواندينمی طيشرا و اوضاع نيچن متن در ھا وتپش ھا حرکت نيا به نسبت برخورد
 دامن رای گانگيب ازخودی نينو انواع خود نينو اشکال با استعمار گريد اکنون. رديگ صورت هيرايپ
ی بوم استثمارگران. آورد وجوده بی ا هيما و هيپا خودش مستعمره کشوردر آنيۀ پا بر بتواند تا زنديم
 بندهيفری ھا درقالب را خودی کش بھره بتوانند تا کننديم استفادهی گريد ليوسا و ابزار از اکنون زين
 توانديم باشد،ی ترق ويی شگوفا  درخدمتی ستيبا نکهيا رغمی علی علم وتجارب  .دارند ارائهی تر

 .ببندد رای دوزخ و مجبور نسانای وپا دست

 کشور اي و لهيقب بر خودی جنگ وبرگ ساز بايی گشا کشور اي وی ا لهيقب روزيد اگر   صورت نياه ب
 مانند که استی صنعت  آالت و ابزار و کارشناس ه،يسرما ليس گريد اکنون آورد،ی م حملهی گريد

 .ددار خود چنگال در را مردمی زندگ مختلفی ھا رشته اختاپوس

 کنديم عملی مذھبی ھا ونريمس ًاناياح وی اجتماع ،ی اسيس  یسازمانھا شکل به اکنون" تروا اسپ"
  .ديگشايم استعمارگری برا را راه  )یواردات   ــی صادرات (یتجارتی ھای کمپان قيطر از ايو

ی ادار  ليوطو ضيعر دستگاه تا نديگزيبرم   رای ا عدهی بوم عناصر انيم از انيم نيدر استعمارگر
 شده استعماری کشورھا در که   یاول نخبگان. کنند پخش را او وتمدن برسانند دھکده اعماق تا را او
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 بود نخبگان نيھم انيم از و خوردنديم آب استعمارگری فرھنگ وی ماد آبشخور از ًاکثرا شدند تيترب
 زينی بوم استثمارگران .زديم آتش را ھا تودهی خواھيآزاد خرمن و آمد یم ديپدی ا جرقهی گھگاھ   که
ه ب که آورند وجوده بی انگل قشر ھا توده و خود انيم ديبا شانی وتعد اجحاف ،یکش بھره تداومی برا

 دالل ايو ،یتيرع ــ ارباب   دالل چه " دالل "  .برساند ارباب به و   بمکد را مردمانۀ ريش دالل عنوان
 استثمارگر و استعمارگر ن،ينو استعمار و استعمار درعصر که استی اساس مھره آنی داره يسرما
 مشاطه مستبدی دولتھای سيپول ــی نظامی بوروکراس که اوست قيطر از و کنديم هيتک آن بری بوم
 استعمارگر " دراز دست " که اوست قيطر از ھم و ديآيم در گردش به ميئقـتربگويدق ا يو شوديم

   در حرکت به ــ دھديم رونيب کاال و مکـدی م خون ــ که را خود   "تيوطن جھان "کريپ غول نيماش
  . آورديم

  به خرد،يم را حکومتی اعضا: ستديای نم تنھا دانيم دری بوم استثمارگر و استعمارگر دالل
 درخدمت را ... و مند ھنر و روشنفکر آورد،يم وجوده بی اسيس سازمان فرستد،يم ليوک " پارلمانھا"

 ا يو سيپول چه و ارتش چه ــ ابزارسرکوبش باالخره و کنديم هرخنی ميتعل درمؤسسات ، رديگيم خود
    .است ختهيآو ريپذ نا ميتسل نيمبارز فرق بر "داموکلس ريشمش" چون   ــ اشی وعلنی سر محاکم

 است،ی بوم استثمارگر اي و استعمارگر به اديانق و ميتسل وی گانگيب ازخود درخدمت که نھايا ھمهی ول
 ازی ھميپ امواج ريزناگ دارد قرار تعارض دری تکامل ناموس با و است خيارتی کل روند خالف چون

 ژهيوه ب ــ ما عصری ارتجاع ضد وی ضداستعمار مبارزات. دھديم پرورش خود   بطن در را مبارزه
ی وآزادگی آگاھ درشت خط که درخشديمی نينگ چونی بشر معاصر خيتار تارک بر رياخۀ دھ چند در
 .است نموده ميترس ما زمان بستر در را

 ھا راه زين شده استعمار است، آموخته   را مقاومتی نابود و سرکوب نينوی روشھا استعمارگر اگر
 مبارزاتی کنون عصر در .است آورده دسته ب رای نابود نيا با مقابلهی برای نوی وروشھا

 تناميو. سازديم رای بشر خيتاری ھا هيپو نيتری حماس ازی ک يدربند و رياس وملل مردمۀ خواھانيآزاد
 خود مبارزات قد تمام نهيآئ در را استعمارگر چھره اگری تلريھ سميفاش انيقربان و روزيد ريوالجزا
 لجام سميفاش چگونه که دھديم نشان را مرخين نيا گريد جانبی امروز پولند و افغانستان داد، نشان
 را ملتھا خيتار اشی خيتاری بيمفرعوا با وی صنعت ــی نظام ميعظ تمرکزۀ شکرانه ب روس ختهيگس
 در رای اجتماع وی عيطبی گانگيب خود از نوع نيتر زشت و سازديم نابود آنانرای ارزشھا کند،يمی نف
  .دھديم مردم خورده ب" ی خلق –ی دموکراس " رنگينۀ پرد

  :یمــلــــی طــلبـــــ ــميتـسل اشـــکال

  

 در زين آن با ومبارزه  مقابله طرق ،یکش بھرهی ھا راه و ليوسا و وسرکوب قھر ابزار شرفتيپ با
ی واستعماری ارتجاع قھر  خيتار اسرتدرسر که است درست نيا. نمود باز راهی مکشوف نای ھا قلمرو
ی مھم نقش نينو جوامع هيدا عنوان به قھر صورت نيبد و. بود روبروی انقالب قھر با شهيھم
ی ھا ساحه دری مبارزات خط وامتداد گسترش با امروزه کنيول است، داشتهی انسان خيتار شرفتيدرپ

ی دستگاھھا بيتخر ،یمنف مقاومت اعتصابات، ، تظاھرات شکل دری اجتماع ــی اقتصاد  مختلف
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 دوتای ک يزينی مل وی اجتماع زهيست اشکال... وی فرھنگ ــی اسيس غاتيتبل درون، از دولت هيقھر
  . ستين

 و  راهی وھمپا ومبارزه زيست و  شورش ھمانند زين استعمار ــ جاعارت درمقابل ميتسل اشکال ھمچنان
 .است نمانده محصور شکل ک يدر وسرکوب قھری روشھا

 دهيد خوده ب ھمه را مختلف اشکال نيا رياخ محدود سال چندی ط در ما شده ولگدمال محبوب کشور
 درمقابل ميتسل متنوع واشکال زه،يوست مبارزه متعدد اشکال وسرکوب، قھر مختلف اشکال. است
 بنابر مبارزه نيا. دھديم دينو را زيوست مبارزه الديم وسرکوب قھر  که استی منطق کامال نيوا. دشمن

 ميتسل به منجر که خورديبرمی موانع بهی گھگاھ م،يشمريبرم پسانتر کهی عوامل گريد اي وی دگيچيپ
 .شوديم آن  رــيفراگ ايو مؤقت ــی ونابود

ی مناد) ١٩٦٥ـ١٣٤٤ (سال در زشيآم توطئهی انگذاريبن زمان از افغانستان خلق کيدموکرات حزب
 و" ی دوست " نامه ب روس سمياليامپر به را مای زندگ مختلفی ھا رشته کاملی وابستگ. بودی مل اديانق
 اعضاء گريود نيآز به ،یانوريک!  يانآقا اعترافات. کرديم غيتبل الطائالت رهيوغ" برادرانهی ھمکار"

 فرا را احزاب نيا کهی فساد وی دگيگند عمق گريد بار ک يرانياۀ تود ومنفور مزدور حزب تيمرکز
 خود اھداف و ھا استيس کردن ادهيپی برا روس سميال يامپر   که داد نشان و ساخت برمال است گرفته
 نديگزيبرمی رچاک وی پادو به   ــ آنھا نيکھتر ا ينيمھتر از ــ را خود" برادر " احزابی اعضا چگونه

 نيا  .کنديم مطالبه را وطن مادر هيعلی جاسوسی عن يفيوظا نيتر منفور و نيتر زشت آنھا از و
 نکهيای درپھلو پرچم و خلق مزدور حزب  .شد ادهيپ آن تر زيانگ غم شکله ب  افغانستان در مناسبات

   کھن نظاماتی پاسدار قابلدرم ديبا دشيپل ھدف نيا به دنيرسی برا  ــ بودی مل اديانق وعاملی مناد
 که نجاستيا. نموديم باز خود اربابی برا را راه آنھای وھمکار ديتائ به و کرديم کرنش زينی بوم
 خدمت در و بزند بوسه ظلم ريشمش بر ھرآنکه که شوديم تکرار خيتار مکررۀ تجرب گريد کباري

 آن وعکس. دھديم در تنی فروش خود وی وطنفروش به خواه نا خواه رد،يگ قرار وگردنکشان جباران
 از دفاع موضع در غيدريب که ندينما دفاع وطن مام ساحت از تواننديمی کسان فقط .است درستً کامال ھم

 اجحاف وی عدالتيب درمقابل اديوانقی اجتماعی طلب ميتسل. باشند داشته قرار مردمی خيوتاری انقالب منافع
 ميتسلۀ نيزم بر فقطی ملی طلب ميوتسل   اديوانق. سازديم ارھموی مل اديانق وی طلب ميتسلی برا را راه
 کيدموکرات " مزدور حزب بر عالوه اما. ابدييم را خود ستيز طيومح کنديم رشدی اجتماعی طلب
 گريد ه ایعد ــ ندارند ھم ازی اختالف چيھی ماھو لحاظ از که   خلق و پرچم آن جناح دو ھر با ــ "خلق
 گروه نيا   .دارند را روس استعمارگر از" یچشم گوشه" وانتطار اند ستعمارا خوان انخوار زهير  زين
 اکنون ، کننديم چاک نهيکارگرس و "کار" نامه بی زمان و نالندی م واجحاف "ستم"ازی گاھ که ھا
 با نھايا. اند" دزد کيوشر قافله ھمره " معروف اصطالح به و نديدرآ مردم صف در دزدانه خواھنديم

 تيحاکمی برا را راه و نديبشو را استعمارگر آلود خون دست خواھنديمی متفاوت باخرام وی گريد زبان
 ايو توانستيم اربابۀ اجاز بدون گر لهيح ببرک ايو نيوامی ک ترهيی توگو. سازند ھموار خود کاذب

  !!بنوشد؟ آب توانديم
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 استعمار برضد  نکهيای عن يرند دا قرار استعمار ضد صف در ًظاھرا که ھستند زين گريدی ا عده
 در .اند داده قرار خودی اصلۀ فيوظ رای برادرکش حال نيع دری ول... و نديگويم بد آنرا د،نجنگنيم

 ملت وحدت مانع که سازنديم بزرگ آنقدر رای تبع وی ثانو فيوظا کنند،يم جاديا تفرقه مردم صفوف
 و کننديم چپاول را مردميی دارا کنند،يم م عا قتل را مردم آنھای وقت. گردديمی استعمار ضدی روھايون
 آن. برنديم پناه دشمن به نفس بقاءۀ زيغر بنابر و جان ترس از مردم ند؛ينمايم تعرض مردم ناموس بر
 استعمار" ۀ گند چماق "بعنوانی گريد آن و استی ناراضی ول است دهيافت دشمن درآغوش ًعمالی کي

 " ا يھستند " طلب استقالل " نھايا ايآ. شوديم دهيکوب ممرد فرق بر " مسلمان "و" طلب استقالل "بنام
  ؟"طلب ميتسل

 ھم  .ناتوان را مردم و داننديم ريناپذ شکست را دشمن دارند، دهيعق دشمن" مطلق بقاء "به گريدی ا عده
 دشمن " بقاء" ی تئور. مردمی پراگندگ وی ناتوان وھم است مطلق وی ابد آنھای برا دشمنی رومندين

 رسديمی بوم کش بھره ايو استعمارگر مقابل در سجود و ميتسل به ا ي آنی مل اي وی اجتماع فھومم به چه
ی برا رای زندگی صباح چند اگرچه که وعمل تفکر ازيی روشھا. یرو ودنبالهی طلب انحالل به ا يو

 در و شوديم منجر آنھای ميتسل اي وی نابود ،" هيتصف " بهيی نھا جهينت در د،ينما نيتضم آن نيحامل
 خوديب و مست را آنھا نيدروغی سرور کهيمزدور و زالو عناصری برا شونديمی ا زائده حالت نيبھتر
  .است ساخته

 باشنديم "نيطرفی برا کننده قانع"ی ھا حل راه خواستاری استعمار متن در که اندی ا عــده ھمچنان
 عده نيا. ندينمای نينش عقب بهی راض را گر استعمار تواننديم استرحام وبای دلسوز با کننديم وفکر
 نديبنما خود شده استعمار ملت بهی کمک تواننديمی مؤقتی زدوبندھا وبا پرده پشت توافقات با کننديم فکر
ه ب آنھا از استعمارگر نکهيا از بازگردانند،غافل مردم به رای آزاد اي وی مل تيحاکم تواننديم ًواقعا ايو

 بوالعجبانه حرکات مسحور و مقھور را مردم تا کنديم استفادهی باز شب مهيخی ھا عروسک عنوان
  .ماستی مل غرور و آبرو شرافت، کردن پامال که کننديم را" گريد کار آن درخلوت " و ديبنما آنھا
 دنيرسی برای ابزار عنوانه ب آنھا از واستفاده مقاومت انيم در دشمنی نفوذ کار مورد در اکنون ما
 ملت دنيکش اديانقه بی برا دشمن کهی اقتصاد وی روان ،ی فرھنگ ،یاسيس کار نھمچنا و خود ھدف به
 .ھا ندهيآی برا آنرا ميگذاريوم ميکنينم صحبتً عجالتا دارد، دستيرو ما

ه ب" خلق " و" پرچم"   خودی رسوا مزدوران قيطر از طورعمدهه ب اگرھم دشمن ، ميديد چنانچهی ول
ی ول کند، کامل را ملت اديانق خواھديم استی پوشال اي و گانهيب ارتش از عبارت که هيقھر ابزار لهيوس
 کردن ادهيپ شکل لحاظ از ھم که زنديم دست زين گريد متعدد ی ھا راه و ليوساه ب لهيوس نيای پھلو در
  .دارد تفاوت اشکال گريد از آن وضوح و حدتۀ درج ھم و
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  :آن عوامل و علل ا يوی طلب ميتسلی ھا شهير

  

 را خود شهير و هيپا ديبای انسانی کنشھا و روشھا   که است واضح ًکامال مسئاله نيا گريد اکنون
ۀ طريس مقابل در باھم متعارض کنش نوع دو عنوان به ميتسل و شورش. ابديبی انسان اجتماع درھمان

. دارند خودی طيمح اوضاع در را خود عوامل ا يعامل ھرکدام. اند ومرتبط وستيپ ھمه ب گانهيب
 اگرچه باشد،ی روزيپ ضامن تواندينميی تنھا به زهيست و مبارزه درمسئاله تيحقان داشتن که نجاستيا
 .بگستردی روزيپی برا استواری ا نهيزم توانديم

 سرشت ارتباط ــی واستعماری مل ظلم ژهيوه ب ــ ظلم درمقابل ميتسل عامل نيتری اساس و نياول
 در تا دھديم پرورش رای عناصر شده استعمار جامعهدر استعمارگر نکهيای عني. است وسرنوشت
. شوند ھمانند و کياوشر با سرنوشت در ايو استعمارگرباشند زائده ايو ھمانند خود سرشت
 نگونهيای روشھا و کردار تمام ًءبنا. است نيچن ما درجامعه روس استعمار و" خلق "و" پرچم"وضع
  .رديقرارگ مطالعه مورد آنھا سرشتو تيماھ از جدا تواندينم زالو و وابستهی گروھ
 استعمارگر بای خيتار نگاه از مردم ازيی گروھھای ا جامعه ھر در. یخيتار استی عامل گريد عامل
 مقابل در است ممکنی گھگاھ اگرچه. دارد ونديپ استعمارگر با ًخصلتای استثمارگربوم. اند وابسته

 ک يهيعل اگرھم. دينما حرکت تواندينمی ستگوابۀ محدود از بدونی ول کند، قدعلم استعمارگرمشخص
 البته است مھم آنچه نجايادر. زنديم ونديپی گريد استعمارگر به را خود سرنوشت جنگد،يم استعمارگر

 شرفتيوپ انقالب هلأمس با آنھا مشخص برخورد بلکه ھاست، گروه نيای اجتماع خاستگاه تنھا نه
 .باشد داشته کننده نييتع تيثيح توانديم   که است عام طوره بی انسان

 ک ياز که داشت نظر در زين را  "نياتيذوح"وی نوسانی ھا گروه ازی ا عده توانيم دگاهيد نيھم از
 تمام در و. دارند ترس زينی واقع انقالب از گريد جانب از اما رند،يپذيم ضربت استعمار از جانب
 در آنھا تيتثب. دارند را اردوگاه دو رھ به انقالب ضد و انقالب کروبيم ناقل تيثيح انقالب انيجر

  .گردد سريم درازمدتی عمل تجربه و ممتدی اسيسی فکــر تيترب با توانديم فقط انقالب اردوگاه
 فتور به ًمؤقتا موجودی اجتماع تعارضات ھمی استعمارۀ درجامع: استی اسيس عامل گريد عامل

ی روھاين تمام حرکت که مشترک قاسم تنافی يول. شونديم جيبس استعمار درمقابل ھم و نديگرايم
 کتلهی اسيس رشد به تنھا نه د،ينما نيتضم واحد  خط کی يروی دراز مدت در را ملت کی ياجتماع

 جاديا دری اساس و ژرف راتيتأث زين جامعه مجموعی اسيس رشد بلکه است، ازمندين " نخبه" ی ھا
 گروه  یاستعمار ضد زيست ک يدر نکهيا بر عالوه. داردی استعمار ضد عيوس و گسترده ۀھمچوجبھ

 جداگانهی فکر خاستگاه کدام ھر که کننديم اميق استعمار هيعل ملت ک يداخل دری اجتماع مختلفی ھا
 ک ي ھمچوحالت در و است دارا را گريھمد از متفاوتی عملی روشھا و راه و مختلفی اسيس وبرنامه
 گريدی ا مبارزه آن  با ھمزمان بلکه روديم شيپ به راستعمارگ درمقابلی افق صورته ب تنھا نه مبارز

 در خواه نا خواه جانبه چندۀ مبارز حالت نيوا. کنديم رشد زين جامعه خود داخل دری عمود شکله ب
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 را دشمن مانور امکان مقابل در و کرده فيضع را گسترده جبھه ک يجاديا طيشرا خود کشمکش
 .بخشديم ديتزئ مقاومتی روھاين انيدرم

 دشمن و دوست انيم از که افتديم اتفاق نيچن ًاغلبا مقاومتی روھاين جانبه چند وخورد زد انيجر رد
 خراب خانهی استھايس دستخوش است ساخته مشخصی استعمار تيدرموقع را خودی نيع طوره ب که
ی نيبال ذات تعارضات صدر در مقاومتی روھاين انيم اختالفات کهيحد آن تا شوديرومين آن ا ينيا کن
 ضعف هيبرپای تصنع اوضاع نيا ليتحل با نکهيا ا يشوديم فراموش ًعمال دشمن و رديگيم قرار
 و گردديم ومغشوش جابجای اسيس رندگانيگ ميتصم نظر از دشمن و دوست تيموقعی فکر ،یفرھنگ

". ستا ھالکت گام نياول لغزش " معروف وگفته نديبيم راهی جاه ب را چاه ايو راهی جاه ب را راھهيب
 نيادر. ( شونديم دهيبلع استعماری اژدھا درکام ً نايق يندياين خوده ب کاران اشتباه ھا صورت نيدری وقت
 با کننديم فکر که کرد اد ينظر کوتهی ا عدهۀ انحصارگرانی استھايس زيانگ اسف جينتا از ديبا انيم

 از غافل کنند، خود انهيزورگوی استھايس رام را افغان سرکش و وريغ ملت تواننديمی راتيخی ھا تفنگ
 شده مونتاژ حزب آن ا ينيا بشکند، اسلحه زوره ب است نتوانستهی ستياليامپر روس که رای ملت  نکهيا
 ازی اديز ه ایعد احزاب نيا انهيانحصارگرا فشار  .بکشاند خود دنباله ب آنرا بود نخواھد قادر زين

 .)اندازدی م روس استعمارگر دامنه ب ،آنھا   قدرت  خالف را مردم

 مانده عقب طيمح ک يدر. استی فرھنگ عامل دارد قيعمی بستگ عامل نيا به کهی گريد عامل
ه ب را خود ومصالح بدورند  ...وی ملی استھايوسی ملی ايعل مصالح از ھنوز مردم کهی فرھنگ

 نيمھ ۀدرمحدود زين وبغض وحب کننديم خالصه... وی وخونی شاونديخو روابط در فقطی طورحس
 گرفتنی باز وبهی مل مقاومتی روھاين کردن پراگندهی برای خوب نهيزم رد،يگيم رنگ اعتبارات گونه
 شيگرا رشدی برای خوب نهيزم گريد عوامل مانند توانديم که ديآيم وجوده ب گريد بخش هيعلی بخش

 اي و انهيمی ايآس در تزاران زمان در چه استعمارگر روس تجربه. سازد ايمھ را طلبانه ميتسل وروند
 .دھديم مورد نيا در رای ا زندهی ھا مثال ما کشور در نينو تزاران

ی ھمپا که است ريوفراگی خودبخود یعمل جنبش وجود دارد تياھم خصوصه ب ما درکشور آنچهی ول
ی ھا تودهی انقالب شور از ھم قدر ھر جنبشھا نگونهيا. است بوده فاقد رای وفکری اسيس جنبش خود
 در ايوی بعد ک يطوره ب ناخواه وخواه دنشوينمی رھبری درسته ب نکهيا علت به دنباش لھممی ونيمل

 تجربه فقدان و جنبش تيبدائ. دنشويم روبروی حتمی شکستھا به ندنکيم حرکت ناخواسته ابعاد
 مطمئن ريغ کيژيسترات عقبگاه کهی اوضاع و طيشرا متن دری استعمار ضد درمقابله ملت محسوس
 ھر از بعد که وردآيم وجوده بی زميکانيم مجموع دری ھمگ باشد، داشته را مانده قبوع ولرزان
ی ھا نطفه مثابهه ب رای فکر اغتشاش و ابھام ،یديام ونا أسی يھا نطفه بزرگ، و کوچک شکست

 شيگرا و روند به ورھگشا روشنگر انيجر ک يفقدان طيشرا در که کنديمی گذار تخمی طلب ميتسل
  .شد اھدخو مبدلی عموم

  
 بهی روشن و ديام بتواند کهی انقالب مستحکم گاهيپا ک يوفقدانی کيتخن -ی ماد امکانات کمبود البته

 نطفه مدآدر شيپ که باشد وسانهيومأ نانهيبدب افکار رشدی برای خوب نهيزم توانديم بپراگند، خود اطراف
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ی گرينظام که کنديم کسبی اديز تياھمی طيشرا در ژهيوه ب لهأمس نيا. استی طلب ميتسل ثيخبی ھا
ی اسيس لحاظ از را جنبش است نتوانستهی اجتماعی روين چيھ و است گرفته فرا را جنبش سراسر
يی روين چيھ مانده،ی باق پراگنده وی سطح مجزا، تجارب ًءبنا. اورديب خودی ھژمون تحتی وفکر
 را خود و ، دھد ارائه جنبشی کل تيضعو ازی ابيارز  تا ــ ندارد آنرا تيظرف ًاناياح اي و ــ ستيقادرن
 نه سازديم قانع را آنھا خود نه که پوشاننديم خود انهيگرا گروهی بلندباالی ھا طرحی ورا در ًاکثرا
  .را مردم

  
ی ھمگ دشمنی نفوذ عوامل وی روان غاتيتبل با ھمگام استعمارگری نظام فشار که گفت ديبا رياخ در

 به اکنون مورد نيا در که ندآور دسته ب زين " توطئه " عامل ازی ا جهينت تا دھديم ھم بدست دست
  .ميکنينم صحبت مفصل طور

  
  :یملی طلب ميتسل با مبارزه طرق

  

 روشھا افکار، که است دهيرس جهينت نيا به اوی روشھا و کنشھا به وی انسان خيتار به   یعلم نگرش
 زين  یا واقعه وھر کرد جستجو جامعه خود در آنرا ديبا که دارديی ھا زهيانگ و عللی انسانی وکنشھا

ی ھای بررس. گردديمی بعد جينتای برای علت خود چنانچه دارد، را علت با جهينت ونديپ خود گذشته به
 عيوقا و است زيناچ اندازهی بی اجتماعی دادھايرو در تصادف نقش که است داده نشان ھمچنانی علم

 فالن که کرد حکمی سادگه ب توانينم ًاءبن. کرد هيتوج افراد یوبدی خوب هيبرپا فقط توانينم را وحوادث
 زديخيبرم وشورش مقاومت بهی واجتماعی ملی وتعد ظلم مقابل در خوبست نتيطی دارا که شخص
 .ديگرايم ميتسل بهآن  عکس است نتيبدط که وبھمان

 اي وی لمع ــی اسيس هچ ،یفکر چه آن گونه گونه اشکاله ب دشمن درمقابل ميتسل ميداد نشان چنانچه ما
 را ھای ديوپل امراض نيا وھمه داردی طيومحی فکر ،یفرھنگ ،یاسيس ،یخيتاری ھا شهير ــی فرھنگ

ه ب   سالح انتقاد با ديبا رای مل اديانق نيعامل ًمثال. کرد معالجه ايو برد نيب از واحدی ا وهيش با توانينم
 باز استعمارگری برا را راه خود احمقانهی لبانحصارط با کهيکسانی ول کرد نابود جانبه ھمه طور
 بری ا عده کهی ودرصورت کرد اصالح دهيطلب وحدته بی اسيس طوره ب و انتقاد اسلحه با ديبا ، کننديم

 وجه چيھ وبه ستين ساده کار نيا که   البته. نمود ديتجر ندينمايمی پافشار خود وحدت ضد  مواضع
 از ما که دھدينم   را نيای معن کاری دشواری ول. ستين ھم تعمارگراس هيعل مبارزه از تر ساده و آسانتر

 طرح با را کيوتئوری اسيس ،یفرھنگی ماندگ عقب. ميزن سرباز انقالب مسائل حل حيصح وهيش
 گمارد، ھمت مردم تيترب به وھم بجنگد استعمار با ھم که االطراف جامعی ژيسترات ک يکردنی وعمل
 جانبه وھمه کارشاق با ديبا را   دشمن " بقاء" ی تئور رشيپذ ازی ناشی ديما ونا أسي. برد نيب از ديبا

 در ديبا را دشمنی نفوذ وعوامل کرد عالج اجرا قابلی عملی ھا برنامه   وطرحی وعمل وروشنگرانه
 شان اعمالی جزاه وب شناخت باز التيتشکی ھا مھره و چيپ دری اسيس ــی فکری علم نيب ذره ريز

 ...و کرد قطع را کاران انتيخ دست و گرفت را کاران تباهاش دست د،يرسان
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 وھمه ميبرآئ موجود وضع هيدرتوج و   ميبنگری المباالت با آنی اتيح ليمسا به انقالب امور در ما اگر
 مای روشھا و استھايس محک انقالبی کنونی گذراۀ ولحظ ميبگذار اوضاع و طيشرا حساب به را زيچ

 در را خود فهيوظ ميا نتوانسته و ميا دهيافت سجده بهی کنون فاسد تيواقعی رو شيپ صورت درآن باشد،
   عدم ،ی ا دهيپد ايو روند و واقعه جانبه ھمه درک عدم گريد جانب از   .ميدھ انجام خود کشور انقالب
 ،یعمل مشخصی ھا حل راه افتن يدری ناتوان و آن اشکال آن،ی ھا شهيور وعوامل عللی بررس
ی م اکتفاء نينفر ويی گو انيھذ به ما آلود تب دھن که کنديم مبدلی موجودات به را ما رپايد و سودمند
  .ورزد
ی خيتار منافع لحاظ از وھم وعمل تفکر نگاه از ھم که ھندوستيوم شتازيپ ،یانقالب سازمان ک ياکنون
ه ب آنی ھا هيپاو ،یاديا ، استعمارگر از آن حساب و دارد قرار ارتجاع ــ استعمار با نيخون تعارض در
 موجودی وبا ايو گردد ريناگزی دچاراشتباھات انقالب بغرنج عمل انيجر در است ممکن  جداست،ی کل
 غبار با را آن پاک   دامان بتواند ــی اجتماعی سازماندھ ايوی اسيس ،یفکر سطح در چه ــ جامعه در

ۀ شجر کردن کن شهير که آنرا با فعال برخورد روش و راه و آنی چگونگ. ديااليبيی ھا لکه ايو شبھات
  .ميريگيم بحث به ،  آنست ابعاد تمام در ــی طلب ميتسل و اديانق ثهيخب

  :گذشـته با ونديپ ــ١
 انيم مبارزه با گوناگونی ھا درقلمرو انسان زهيوست مبارزه مختلف اشکال". استی آگاھ خود انسان" 

ی نيع وی ذاتی دگرگون انيجر در شده محکوم حاکمان. است بوده توأمی گانگيب خود از وی آگاھ خود
 را انسان مثابهه ب خود ذات شوند،يم تيھو ھم خود وحوش حول دری انسانی ھا کتله مجموع با شان،
ی اجتماع قد تمام نهيئآ که خود ديجد  تيموقعی روشنائ در بود گشته رهيتی  گانگيب ازخود زنگار از که

ی کل تيموقع در دوباره بخورند، ونديپی گريد اوصاف با خود تذا مرز از کهيوھنگام. ابندييدرم است
 تيحاکمی گانگيب خود از با که تيمحکومی گانگيب ازخود در منتھا رند،يگيم قراری گانگيب خود از
  .ستين یفاوتت ــی گانگيب خود ازی عنمه ب ــ آنی محتوا در چه اگر است، درتضادی شکل نگاه از فقط

 ديجد تيموقع در که گذارنديم قدمی گانگيب قلمروازخود به دوبارهی  آنگاھ زين شده حاکم محکومان
 آن تيکل در تيومحکوم تيحاکم بردن نيب ازی برا زهيوست تالشی جاه ب  ــ تيحاکم تيموقع ــ  خود
 که شوديم آغاز آنجا از زيانگ غم فاجعه وتازه بکوشند گرانيد تيومحکوم خود تيحاکم ميتحک در
 ،یمؤقت وی جبری گانگيب خود از پناه در طلب فرصت وی ليطفی ومشت رنديبگ را افاھدی جا ليوسا
  .برافرازند آنرا ازی پاسداری بارو و برج
ه ب متعدد وبنابرعوامل گوناگون اشکال با خيتاری زاادر دری گانگيخودب ازی نوعی معن بهی طلب ميتسل

 بنابر  جامعه نيا اندازه ھر و است دهيگرائی دگيچيپ بهی انسان جامعه قدر ھر  و است آمده وجود
 جھان" گسترده ومناسبات است شده کينزد ھم بهی زندگ ليوسا و ابزار وی بشر دانش شرفتيپ

 پھنا زين ميتسل و زهيست وابعاد عوامل،اشکال گشته، رهيچی انسان ارتباطات و مراودات بر "یوطن
  .ميشد آور اد يگذشته مبحثدر را آن ازی ا شمه ما که است کرده کسبی شتريب وتنوع
  :آنی خيتارۀ فيوظ و تيموقع ، شتازيپ سازمان  ــ ٢

 ،یبشر اجتماعات تکامل  کننده سد ، ملتھا خيتار کنندهی نف مفھومه ب ــ نينو چه و کھن چه ــ استعمار
 اتومناسبی تعد ظلم، ،یکش بھره  انواع ترن عيوفج نيبدتر  مدافع انسانھا،ی فرھنگ تيھو کننده مسخ
ی ول. دارد ھمراه به خود با رای گانگيب ازخود نوع نيبدتر هجينتدرو انسانھاست انيم رعادالنهيغ

 نبوده گانه يزهيانگ با و گانه يموضع ازی چگاھيھ  خيتاری درازا در زين استعمار هيعل زهيوست شورش
 خصال ،ھا وهيشی استعمار حاکم با تناقض در خود ًاکثرا شده حاکم محکومان که نجاستيھم از. است

ی برم نظر ارباب لهيدرمخ را توھم نيوا کننديم عرضهی گريدۀ جام در رای استعمار ومناسبات
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ی ازل وغرامت استی بشر اجتماعات والزمهی زندگ ناموس ازی جزئ تيومحکوم تيحاکم که زنديانگ
  .پردازديم ندامت به گندم دوی ازا در آدم اوالد که است
 فلک " تا انــــــــد خاسته پـاه بـ قــــرن "  دهيکش وحرمان برھنه سراپا " ميعظی ھا کتله کهيعصر در
 ازخود ونهی عيطبی گانگيب ازخود نه آن در کهی طرح ،" دراندازند نو طرح و بشکافند سقف را
ً تايماھ استعمار برابر در شتازيپ سازمان ک يموضع. باشد داشته اعراب ازی محلی اجتماعی گانگيب
 رای وترق شرفتيپ بار که ساز خيتار ميعظی ھا کتله نيای اسيس ــی فکر ندهينما عنوانه ب که است نيا

 را گسل ريزنج و دربند انسان شروندهيپی فرھنگ تيوھو دارند خودی توانا بردوش خيتار انيجر در
 زمانسا کي. رديگيم قراری بوم استثمارگر و استعمارگر با ريناپذی آشت تناقض در دھند،يم شينما
.  زديستی می اديبن و ريفراگی ھای دگرگونی برا اساسا بلکه ، تيحاکم و قدرتی برا نه ًصرفا شتازيپ

ی برا را راه که باشد موجه و مشروع توانديمی آنحد تا فقط تيوحاکم قدرت به دنيرسی برا مبارزه
 نتواند استعمار گريد درآن کهی  خيتار د،ينما باز ــ خيتار آگاھانه ساختن مفھومه ب ــی انسانی آگاھ خود
 خود تالش و تب از رهيوغ " سمياليسوس " ،" شرفتيپ  "، " تمدن"  اشاعه نامه ب را گستردهی ھا ملت
 چھارچوب دری اجتماع رفاه آوردن دسته بی برای واقع شرفتيوپ تمدن به دنيرسی برا انسانھا نيا

  . دارد باز خودۀ جامعی معنو وی مادی ارزشھا
 به فرودست،ی اجتماعی ھا هيال و ھا گروه از دفاع درموضع جامعه مجموع در شتازيپ نسازما کي

 که را " کھن نظامات " تواندينم آن بدون که دارد ازينی سازماندھ مشخص اشکال و استھايس ، افکار
 نيا". دراندازد نو طرح " و زدير برھم ، است مشغول خودی باز به نينو استعمار پناه در اکنون
 مناسبات در کند،يم دفاع ھموطن و وطنی آزاد از خودی درونمرز مناسبات در چنانچه زمانسا

 لگدمال را ملتھای آزاد ا يکه بگذارد یيروھاين آن گرو در را خود سرنوشت تواندينم خودی برونمرز
  .دارند ريزنج و ُدرغل را خود ھموطنۀ آزادی ھا انسان اي و کننديم
 به گذشته از اوضاع و طيشرا آن بنابر بلکه سازند،ينم خود دلخواه مطابق ار خود خيتار انسانھای ول"
 تيموقع دارد فهيوظ شتازيپ سازمان ًبناء ".کننديم شيبنا است حاکم ما بر اکنون کهيا دهيرس راثيم

 تيموقع طرح. ديبرآ خودی آرمانھا تحققی پ ودر کند درکی واقع اوضاع نيا به رابطه در را خود
) هيپای بيی آرمانگرا (جامعه بر حاکمی واقع طيوشرا اوضاع درنظرداشت بدونی نقالبا وی خيتار

 اوھام دام در است، برآمدهی وملی اجتماع ی ھايی ناروا انيبن کندنی پ در که رای وشورش آزاده انسان
 یا لهيپی تارھا د،يبگشای ا فروبسته کار از گره آنکهی جاه وب کنديم خکوبيم اشی نرگس وتصورات

 تصورات و کلماتی مشت با را خود ختهيبرانگ و معذب وجدان حالت نيدربھتر و تــندی م خود بدور را
. ابديبی درمان تواندينم  را آزاد انسان و  جامعه شکوھمند و ميعظی بنا رنج و دردی ول بخشد،يم نيتسک
 سجود به را شتازشيپ سازمان اي و شورشگر انسان ،یانقالب وی خيتار تيموقع از دنيگزی دور اگر
 عدم دھد،يم پرورش را ميتسل ثيخبی ھا نطفه و دارديوامی مــلــ ــی اجتماع ظـــلم منياھر مقابل در

 خورد،يم آب موجود اوضاع و طيشرا از کهی مقطع وی فورۀ فيوظ سپردنی فراموش به ا يو درک
ی سرنوشتيی گرای ذھن ويی گرا اراده اشکال به که سازديم مسلط ما بر رای آلـود انيھـذيی گرا آرمان
  . اشت د نخواھد ميتسل و أس يمنجالب در دنيلـــم جز
  : زهيست و ميتسلی ذات برون عوامل ــ ٣
 استعمار، با سرنوشت و سرشت ارتباط در ديبا  رای طــلب ميتسلی ھا شهير که ميبرشمرد گذشته در ما

ی عمود طوره ب ھم وی افق صورته ب ھم که جامعه بغرنجی اسيس مناسبات ، آن بای خيتاری وابستگ
ی استعمار تيموقع دری خيتارۀ شد نييتعی مرزھا لهيوس نيبد و گرنديم قرار ھم تقابل و تناقض در

 عقب مفھومه بی فرھنگ عامل در ھمچنان و گردند،يم مخدوش نادرستی استھايس نيبنابرا کشور
 وی ملی ايعل مصالح آن در که گرفته ارقر استعمار تھاجم مورد ا يو شده استعمارۀ جامعی ماندگ
 در باالخره و دينمايم احراز رای  تری دان مرتبهی آن وی خونی استھايس با مقابله دری ملی استھايس

 جو وجست کيژيسترات مستحکم گاه عقب و)  یاقتصاد(ی کيتخن ــی ماد کمبود وی بخود خود جنبش
 بحث در آن تياھم بر بنا که را یا نکته ميخواھيم یول م،يندار آنرا  تکرار سر نجايدرا ما.  نمود
 زين آن از وبعد مينمائ عنوان اکنون م،يبود سپرده ريتأخ دسته ب ميبگوئ قــتـريدق ايوی فراموش به گذشته
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 ميقراردھی ابيارز مورد سازمانھا نگونهيا درون در را شتازيپ  سازمانی ذات برون عوامل نيا حرکت
 آن عالجی پ در و کردهی شناسائ را انحرافات و امراض نيا ناقلی ھا کانال مسيکانيم نيا فکش با تا

  :ميبرآئ
 ازی ا مجموعه با گذارديم پا ھرکجا در اش" یوطن جھان "خصلت با ــ نينو و کھن ــ استعمار
. شوديم نيشيپ تـناقضات از پرۀ جامع دری ديجد تـناقضات عامل خود اي و گردديم روبرو تـناقضات

 چيھ اکنون. است برجھان تسلطی برای استعماری قدرتھای چشم ھم و رقابت ھم، تـناقضات نيازی کي
 و پھنا در ھم رقابت نيا. باشد نداشته وجودی استعمار رقابت آن در که ندارد وجود جھان دری ا نقطه
 خودی قلمروھا مرکزی حت اکنون که کنديم  حرکتی ابعاد و قلمروھا در خودی اژرفــ در ھم
 وآشکار، پنھانۀ گون گونه درابعاد که ستين امان در شگريد پالکان ھم رقابت از زين تعمارگراس
 بهی گھگاھ  نکهيا باوجودی استعمار رقابتی ول.  است انيجر در آرام و حاد ، زيآم تممسال و نيخون
 جھت دو از کند،يمی باز را خود نقشی مل بخشيی رھا جنبشی اعتال و شرفتيپ در مثبت عامل مثابه
  .زنديم دامن را اديانق و ميتسل عوامل و داردی منف ريتــأث جنبش نيبر

 ــی اقتصاد تکاملۀ شرونديپ ًضرورتا) پروسه (فراگرد کيی نف عنوانه بی مل بخشيآزاد جنبش
 به آنی عيطب ريمس از ملتھای خيتار تيشخصی نف با ــ نينو و کھن ــ استعمار توسط کهی اجتماع
 رقابتۀ ريدا در ــ خود تشخص در ــ استعمار با برخورد در خواه نا خواه شود،يم کشانده انحراف
 هيپا ريفراگ وی خوده ب خود جنبش کۀ ينيزم بر مقاومت جنبش کهی طيشرا در. افـتـديمی استعمار

 رقابت خدمت در هاطورناخودآگه ب ايو ّآگاھانهی خوده ب خود جنبش ازی ئبخشھا نکهيا امکان رد،يگيم
 وابستهی بخشھا ًاقال ا يو مقاومت جنبش صورت نيادر. است اديزی ليخ رد،يگ قراری استعمار یھا
ی استعمارۀ زائد به شدن مبدل و خودی استعمار ضدی خيتار تيموقع از دنيگزی دور علته ب ،آن

 وی دانتقا ، شروندهيپ فراگردی ناف خود ذات در که گرددينمی ريمتغ آن تابع گر، زهيست و بيرقی قدرت
 مسأله ًبناء است، ميتسلی نوع خودی وابستگ نکهيا علته ب و.  استی مل بخشيآزاد جنبش گسل ريزنج

 نيا. کنديم حرکت آن با تطابق در باالخره و شوديم تماس دری استعمار خط با تيفيک و تيماھ ازلحاظ
 بلکه ندارد،ی ارتباط گونه چيھی انسان گروه ا يفرد آن ا ينيا عتيطب وبا تين سوء و حسن با البته مسأله

 به ــ البته ــی زمانی خيتاری وابستگ نيا. آورديم انيمه ب ًضرورتا رای مشخص جينتا خود تينيع با
 رقابت ا يو قدرت سر بر ــی استعمار اربابان کمک به وابستهی روھاين که شوديم مبدلی خيتارۀ فاجع
 در را مردم تا کنند کور رسديمی ئاتکا خود وی زسا خود ،یخودآگاھ به که رايی ھا راه تمام ــ قدرت
 پنبه پھلوان و ملت" یناج "عنوانه ب شان مانانيپ ھم و دھند قرار ميتسل وی وابستگ ريناپذ اجتناب ريمس
  .بگذارند مردمی پا شيپ را خود طــلبانه ميتسل قتيحق دری ول" معقول"ۀ گون گونه ظاھره بی ھا راه ھا

ی مشروط وی مؤقت" ۀدوستان"ی حسابھا هيتصف بهی گھگاھ خود وخم چيپرپ ريمس دری استعمار رقابت
 وی استعمار رقابت ازی نوع امر تيماھ دری تبان. گردديم ادی يتبان نام بهی اسيس عرف در که رسديم
ی تبان.  گردديمی ضروری بعد حرکت و ملکيمای ترازبندی برا نيمع مقطع در که آنستۀ جينت اي

 در قوا توازن وی درون تکامل بنابری مل بخشيآزاد جنبش که است ريپذ امکان یصورت در ًمعموال
 با را هيقض ک يدر ميمستق دخليذی استعماری روھاين منافع که فتديب شدهی نيشبيپ قابل ريغی ريمس

 آن ،یھمسو و ھمآھنگ طوره ب و دهيکش دست خود رقابت ازً مؤقتا روھاين نيا ًبناء. سازد مواجه خطر
  .بخشنديم حيتصحی استعمار اطراف دلخواه طبق ار ريمس
 بعدی استعماری قدرتھا که ستيصورت در آن و ديآ وجوده ب توانديمی کل سطح دری تبان ازی گريد نوع
 خودی بعدی استعماری حرکتھای برا بخواھند ــ وسرد گرم جنگ ــ حاد و ديشد مخاصمتی دوران از

 و بخشيآزادی جنبشھا و آورند وجوده بی جھان سطح رد را شده توافقی مرزھا و حد و ھا ضابطه
. شونديم تباريجنای ھا توطئه نگونهيای قربان دارند، قرار قدرت آن ا ينيا گرد در که آن حاملی روھاين
 تا بودی اشارات فقط مقصود بلکه ميبشگاف مفصل طوره ب را مسأله نيا تا ميندار آنرا قصد اکنون ما

 را استعمار به وابستهی روھاين ،یتبان و انجامديمی تبان بهی گھگاھی ستعمارا رقابت چگونه ميدھ نشان
 قراری سجود تيموقع ّآنچنان در را شان مانانيپ ھمی استعماری روھاين. کشانديم ميتسل و اديانق به
. آورند در حرکت به خود دلخواه طبق آنرای سر درد بدون بتوانند خودی مانور حرکت ھر با تا دھنديم
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 بوده خود اربابی قربانً اکثرا اند، پرورانده سر در را عملی آزاد توھمی ا لحظه کهيا وابستهی وھارين
  .اند
 بای ماھو تناقض در خود رگسليزنج وی انتقاد شرونده،يپ خصلت بای وانقالب شتازيپ سازمان کي

 در. روديمی اھيس جنگ به دست به چراغی مشخص طيوشرا اوضاع متن در دارد، قرار استعمارگر
 گريدی برخ اند، سرنوشت ھم استعمار با خود سرشت نگاه ازی ئروھاين ازی تعداد کهی اوضاع متن
 تين حسن با ميبگوئ ــی نيمعی استھايس بنابری سوم قراردارند، استعمار سنگر دری خيتار لحاظ از آن
 اندازديم استعمار ردامند را خودی محل وی قوم ،یخونی بنديپا دری گريد رود،يم فرو اژدھا کام در ــ
 مقابل دری گھگاھ کند،يم مبارزه وی زندگ امراض نياۀ ھم و جامعه انيم در که شتازيپ سازمان ... و

 نيا بای کل ا يوی جزئ م،يدا ا يمؤقت طوره ب و اورديب تاب تواندينم خود ماحول اجتماع رومندين انيجر
 دينما ادعا تواندينمی انقالبی جد سازمان چيھ. گردديم ھمنوا و ھمراه طــلبانه ميتسل و گرا عقب انيجر
 حرکت که است درست نيا. نماندی باق او گوش و چشم بر آن ازی اثرات و کند شنا آلود گل آب در که

 ازی انقالبی روين کی يريرپذيتأث کنيول ر،يناپذ اجتناب وی انقالب استی اصل انيجر نيا خالف
  . به دور از انتظار نيستبودهی علم اشی طيمح احوال و اوضاع

  :زهيسـت و ميتسلی ذات درون عوامل  ــ ۴
 تيموقع ايو سرشت دارد نقش ھمه از شيب آنچهی استعمارۀ زيوست مبارزه در م،يديد شتريپ چنانکه

 ونديپ استعمار با شان سرنوشت سرشت، براساس کهيروھائين آن. ستياجتماعی روين کی يخيتار
 در نيآست مار ھمانند نند،يبنشی استعمار ضد سنگر در گاه چند يیعارض لعل بنابر ھم اگر است خورده
 خودۀ ژيو سرشت با شتازيپ سازمان کي. برنديفروم انقالب بدن در را خود زھرآلود شين مناسبۀ لحظ
 ايو شود جاديا ھمی فــتوری آزاد راه شتازيپ نيمبارز صفوف در اگر. دارد قرار استعمار با تناقض در
 نه ،یانحراف ا ياست کار دری اشتباھ ا يآنصورت در بپردازند سجود به ميتسل معبد در  آن از یئروھاين

 رای گريد حتم طوره ب تناقضی دوسو ازی ک يصورت نيدر. عتيطب و نتيطی ئھمسو وی ھمآھنگ
ۀ ـگــفـتـ به و رديگيم قرار خودی خيتار تيموقع در دوباره شتازيپ گردان ا يبلعد،يم و کنديم نابود
  :یمــولــو نــغــز

  شيخـو اصل از ماند دور کــوی ھــرکس"
  "شيخــــــــو وصــل روزگار ديجـو بـاز

 حال نيدر که بازدی م رنگ و ورزديم انتيخ خودی  خيتار تيموقع به شتازيپ گردان نکهيا ايو
 .جداستی آزاد راه نيراست گانفتيش جمع از حسابش

 جھان مردمان با ستميس ک يمثابهه ب بلکه صرف،ی نظام قدرت کي عنوانه ب نه استعمار ،حال ھر به
 وھم است مضمر آنی فکر نگرش ھم ستميس نيدر که است، طرف ــ رونيب در و خودش کشور در ــ

 سازمان کي. سازديم برآورده را خود اھداف آن لهيوسه ب کهی ابزار و نھادھا وھم آنی اسيس حرکت
 ،ی فکر نگرشی ناف که کنديمی رويپی ستميس از " ديالحد اال ديالحد فلحيال: " ۀ گـفت به بنا زين شتازيپ

  .استی استعمار ابزار و نھاد وی اسيس تحرکات
 افکاريۀ باحل را خود بخواھد و ورزد انکار خودی فلسف ــی فکر تيموقع از شتازيپ سازمان اگر ًبناء
 ک يعنوانه ب را خود قدمگاه که فتديب یتيالادر آنچنان به ا يو سازدی متجل زده خيتار و گرا عقب

 را ريق ازی طشت ميبروی اھيس جنگ بهی چراغ با نکهيای جا  به آنصورت در کند، گم شتازيپ سازمان
  .ميا شده ديناپدی اھيس در و ميا دهيمال خودۀ چھر بر
 اعصار و قرونی ط در که استی کوشش ، آنی اعـتقــادی ديام نا و شتازيپ سازمانی فکر سالح خلع

 بانيگر از سر و شونديم مسخی کل به اجتماع شتازانيپی گاھ. است پرداخته بدان ارتجاع و استعمار
 و خود ذاتی نف با ھمی وقت گردند،يم مبدل استعماری پنھان عوامل بهی زمان کشند،يم استعمار
ی ھا ابانيب  در کهنيا ـــايو سازنديم هيروحی بی معنو نگاه از را مردم ارتجاع  و استعماری بزرگساز
 جهينت احوال ھمه دری ول. سازنديم سرگردان " تازهی ھا شهياند " سراب به را آنھا ســوزان و گـــرم

 نفع به اي و ارتجاع ــ استعمار نفع به خودی فکر تيشتازازموقعيپ سازمانی وقت نکهيا آن و استی کي
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 نقش و کنديم باز روھاين نيا مقابل در ميتسلی برا را راه بگذرد، ندياو ھمراه کهی گريدی روھاين
  .دھد انجام تواندينم کامل طوره ب است ملت نيا خيتاری وارونگو ی واژگون ھمانا که را خودی خيتار

ی ول کند، جلوه استوار خودی فکر تيبرموقعی اعـتقـاد لحاظ از شتازيپ سازمان ھمی گاھ است ممکن
  اشتباھات ازی کي.  رديبگ قراری طـلب ميتسل بيسراش دری عمل ــی اسيس ايوی نظر ــی اسيس نگاه از
 کشور در ايگو که استی طرح دھد،يم پرورش درخود رای طـلب ميتسلی ھا نطفه کهيای نظر ــی اسيس
 ما، ملت عادالنه جنگی پھلو در ًاقال اي و استی ستياليامپری ھا ابرقدرت انيم جنگی کنون جنگ ما

 ــی خيتار تيکل ک يسپردنی فراموش به  رظن نيا و کنديم کسب تسلط وی عمدگ ابرقدرت دو جنگ
ی کنونۀ عادالن جنگی کل خصلت انکار و ) روس سمياليامپر اليسوس هيعل ما مردم مقاومت( ی اجتماع
 طرح به آن زنده اريبس صور در نظر نيا. شوديم دشمن تيتقو و آن ازی ريگ کناره به منجر ًعمال
 بهی ستياليامپر اردوگاه و!! یشوروی رھبر بهی ستياليسوس اردوگاه  (اردوگاه دوی کاتوريکار
  .پوشانندی م را خود آنی ورا دری روسۀ ريذخی ھا جناح اکنون که رسديم) کايامری رھبر

 درکی کنونۀ مرحل در رای دموکراس وی ملی آزاد انيم مناسباتی نظر ــی اسيس گريد انحراف
 درون دری دموکراس ديبای آزاد به دنيرسی برا: "که ستا نيچن تفکر طرز نيا مضمون. کندينم
 پامال رای دموکراس نيا عمل و نظر در که ھستندی کسانی ول ساخت، رامتحقق مقاومتی روھاين
 گانه ينيا و کردی نف " سالح انتقاد " با کننديمی نف رای دموکراس که رايی روھاين آن ديبا لذا. کننديم

 کهيوثغور حدود به  توجه عدم وی دموکراس قطب کردن مطلق."  استی آزاد به دنيرس راه
) استی آزاد چھارچوب وآن ( کند حرکتی ستيبا آن چھارچوب دری خيتار مقطع نيدری دموکراس

 کشانديمی منجالب به را نظر نيا روانيپ المحاله) یآزاد (مای کنون مقطع عمدهۀ مسأل از آن کردن وجدا
ی طـلب ميتسلی ھا هيپا جهينت در و" دھنديم طانيش دست در را خود دست "آن از آمدن رونيبی برا که
  .گذارنديم انيبن را

ی علن شبهی نفوذ کار ( سمياجنتور  ــ سميرفرمی خجالتۀ لـفاف در را خود شتريبی عمل ــی اسيس انحراف
 نقالبا نفع به آن امکانات جلب و دشمن هيتجز طرفه ب ًعمال طرح نيا. پوشاندی م) دشمن انيم در
 تيظرف با ھمراه آنراۀ فتيش خود و نيب مرکز خود گرانيباز که" اژدھاست دم بای باز "بلکه رود،ينم

  .برديم فرو اژدھا کام در شتازيپ سازمانی انقالب
" یالتيتشک مختار خودی ھای امپراطور "طرفه ب آوردن رو و جھانی انقالب تجارب از دنيگزی دور
 نفوذ و ونيانقالب انيم در أس يساز نهيزم مضره، شاتيگرا گريد وی ئاگر نژاد ،یئگرای محلۀ نيبرزم
 ای يمل سجود چه. رسانديم سجود و ميتسل نيسرزم به آنرا مراھق گردانندگان زود ا يريد و است دشمن
ی تھايظرف کشاندنته  به احوال ھمه در کهی شخصی زندگ وی ديناام غار در دنيخز اي وی اجتماع
  .داشت نخواھدی پ دری اھيروس و نينفر جزی ئسزا و است ونيانقالب محدود
 ايوی اسيس ،یفکری ھا کمبودۀ نيبرزم توانديم فقط شتازيپ وی انقالبی سازمانھا نيب در دشمن نفوذ

 کی يبرا را جينتا نيخونبارتر و بدواند شهير انهيگرای محل ايو مختار خود ، بازی سازماندھ اشکال
 مانندی گريدی ھای کاست با ھمراه رنگارنگ، دشمنان جانبه چند فشار و دآور بار بهی انقالب سازمان
 وجوده ب رای زميکانيم مجموع دری گرينظام اي و نفوذ مناطق حفظ ،یئگرا توده ايوی ئگرا سمت

 شاتيگرای مانور حرکت ک يمتن در و ننديبيم اژدھا کام در فقط را " نجات " راهی ا عده که آورديم
 .بندديم نطفهی مــلــۀ طــلبان ميتسل

  ی آزاد و مقاومت
 

 استعمار مورد جامعهی واقتصادی ،اجتماعی فکری ھا نھاد بيتخر با که گر استعمار مونيم نا قدوم
 خود با را ريفراگی واکنش الجرم گردد، ھمنوای استعمار جامعه خواست و ساخت با تا است، توأم

 برون وی مرز درونی ھايژگيو بر بنا سجود و ميتسل ا يو شورش و زهيست متعدد اشکال که دارد ھمراه
.                    خوردی م ونديپ  شيخو سرنوشت با متعددشی ھای ريگ جھت با و کندی م رشد ، بنددی م هيمای مرز
 تينيھنوزعی اجتماع –ی اسيس حادی ھای بند قطب که - ما خود کشور مانند مانده عقب معجوا در
 متقابل روابطهۀ  ديچيپ و عيوسی ا درشبکهی اجتماع متعددی ھا هيال و ھا گروه ندارد، را خودی خيتار
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 بای ھم با وی ھمگون در آن با ھمزمان بلکه گرنديھمد تقابل و تضاد در نتنھا که رنديگيم قراری ھم وبا
 در. گرانديھمد مکمل باشند گريکدی يناف نکهيا از شيب روابطه نيا. دارند را خود رمتقابليتأث گريکدي

ی ونيملی ھا تودهی خوده ب خود حرکت هيپا بر کهيريفراگ مقاومت جنبش ل احوا و  اوضاع نيچن متن
 حدی بی ھا کمبود و اتتناقض خود ذات در که است استعماری ناف فراگرد ک يًصرفا است استوار
 وچوبی فکری ھا هيپا ھا، روش و ھا زهيانگ با ھا خواست و ھا خاستگاه. کنديم حمل رای وحصر
 ھمه بيتخر و استعمار برابر در مقاومت. است متضاد ًواکثرا متفاوت ھم با وھمه ھمه آنی اسيس بست
 تناقض نيا خود و است قض متنا ًذاتا اھ روين نيا ھمه -لفعلاب نه احت - بالقوه التقاءۀ نقط ، آن جانبه
 ک يواقع در که است بخشيآزاد جنبش ک يسرحد تا مقاومت جنبش تکامل مانعی حت و ساز کندی ذات

 و روشھا ازی ا سلسله با متناقض و ھمگون نا ذاتأ مقاوت جنبش . استی استعماری نفی نف فراگرد
 زندی م پھلو اديوانق ميتسل با اشی نظام ا يوی اسيس ،یفکر جوانب ازی ک يدر که بروست رو ھا کنش
ی برا آنچه نجايا دری ول ميا کردهی اشارت آن به قبآل ما و ستينی بيعج زيچ نيا و آنستی رھگشا ا يو
 .است دوست ھنيومی انقالب ، شتازيپ سازمان ک يانيم در آن تيسرای چگونگ دارد تياھم ما
 لحاظ از – را خود طيمح ازی جزئ چنانچه ا،يپو و  زندهی موجود ثيح به ، شتازيپ سازمان کي

 ريتأث خود ماحول بر سازنده و بالندهی روين عنوان به و رديگيم بر در –ی اجتماع وی اسيس ،ی اعتقاد
 ما طيمح از زينی نيمع بمقدار سازديم دگرگونه خود خواست مطابق را خود ستيز طيمح و گذاردی م

 فراگردی ساز تند باشد برنامه با و ھدفمند ، آگاھانه متقابل ريتأث نيا که آنجا تا. رديگيم رنگ خود حول
 فراتر پا آگاھانه حرکت ک يدائره از متقابل ريتاث نيا اکثرأی ول رسانديمی ار يرا انقالب شرفتيپ

 ھدف زيچ ھمه جنبش -گرددی م جنبش خود" کيالکتيد - سميناميد اتو"ی درون تحرک تابع و گذاشته
 ، ميمستق ريغ ا يو ميطورمستقه ب کهی اتينظر و کنشھا ھا، روش تيسرا خطر ورتص نيدر. – چيھ

ی وقت ژهيوه ب. است اجتناب قابل ريغ شتازيپ سازمان انيم در دارد ونديپ اديوانق ميتسل با کينزد ا يدور
 لعم انيجر در ھنوز آنی التيتشک وی اسيس ،ی اعتقادی مبان باشد، تجربه وکم نوپا شتازيپ سازمان
 در اساسأ ا يو باشند رفته نيب از ا يآن متحرک و هيما پر مجرب، رھنوردان و باشد، نشده دهيآبدی انقالب
 نيوبی مل( ی طيمح اوضاع و  طيشرا باشند، توان نا و کم جنبشی عملی ھا تيولؤمس حجم با تناسب
 و ھا روش ھا، نشک ازی ھا شبکه ا يو شبکهيۀ جانما جنبش خودی درون تحرک باشد، مختنق) یالمل
 را " Status quo"  موجود حالت که ابندييم ارتقاءيی ھا ستميس به زمانی ط در و گردديميی ھا روين

ه ب آن ازی پاسدار وی نگھداری برا و . ننديبی م آن گرو در را خودی بقا وی وھست بخشندی م تقدس
. آوردی م ھمراهه ب را اديانق و ميتسل ازی متعدد اشکال خود که گذارندی م قدم وسجودی وابستگ قلمرو
 کند،يم تيسرا گريد شکل بهی شکل از و گريدی ا مرحله بهی ا مرحله از گر،يدی بخش  بهی بخش از
  . ديآی م نوسان به و گردديم گون دگر

 
  شتازيپ سازمان دری طلب ميتسل اشکال

  
  :ی طلب ميتسلی تيعار اشکال - الف

 و شتازيپ سازمان با امری باد دری طلب ميتسلی تيعار و – امعهج و جنبش از - افته يانتقال اشکال
 در امر ظاھر در آنی جوھر وی ذات اشکال کهيحال در. رديگی م قرار تناقض در آنی ھا استيس

 شروندهيپی ھا استيسی مناف خود کنه دری ول است ھمگام آنی ھا استيس با و شتازيپ سازمان خدمت
                                                                         .            آنست گسل ريوزنج

 و ھا هيال ھا، گروه که ستيحد آن تا بدان دنيرس شھوت و قدرتۀ وسوس ما تناقض از پر درجامعه
 به مربوطی گاھ که کشينزد و نهيريد بيرق بری روزيپی برا اند حاضر قض متنا و متعدد شاتيگرا
 معروف مثل ايگو. بفشارند مانهيصم را طانيش دست شوديم بھمان رده ا يو فالنی قوم ر،گيدی ا هيقر
 فيکث در" است مضمر آن در خدا خلق منفعت شوند  کشته ھرکدام مياندازی م ھمه ب را دشمن دو ما"
 عمهط را خود برادر و خود که اند غافل نيا از ھا گره نيا. گذارندی م شينما به را خود آن صور نيتر
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ی اسيس پشتوانه با اکثرأ شتازيپ سازمان ک يدر انتيخ نيا تيسرا و انتقال. اند ساخته دشمن توپ
" یا لهيوس ھره ب وی قيطر ھر از "خواھدی م ايگوی انقالبی روين کي. رديگيم صورتی ستيرفرم
 رييتغ خود فعن به بيرقی روھاين خود ا يو دشمن و خود تناسب در را  قواء توازن و بزند ھمه بی قدرت
 و گرفت خواھد شيپ در را انقالب راه است آمده کناره ب دل خونی ب کهی توانائ نيايۀ پا بر و بدھد
.                                                       خوردی م ونديپ کارانه بيفر استيس با طلبانه قدرت استيس صورت نيبد
 نجايا در. دارد وجود روھاين ھمه انيم در و ادوار تمام در شک بدون که استی اصل دشمن بيفر
 که است نيچن آن مضمون و کنديم عرضه دشمن قيتحمۀ لفاف در را خود که استی بيفر خودی نوع
 کهی کنون جنگ. ميجنگی م او خود با بعد و ميريگی م اسلحه دشمن از ماست خود نزد ما اراده و فکر
 مانند خود، محدودی اجزا در آن از حاصله تجارب و وحصر حدی ب مراکزی دارا پراگنده جنگ کي

 تفکر طرز نيا بر گذشته، درسال) خان زمان قومندان(ی انيخوگۀ واقع ا يو نيام زمان در ردکوۀ واقع
 ستيا انهاحمقی بيفر خودی نيمع ضوابط و طيشرا بدون آنی وعملی نظر ميتصمی ول گذاردی م صحه
  . استی نرگسی گفتيش خود آنيۀ ما که
 نظر و عمل در شوديم گذاشته انيبن خود از دفاع و نفس بقاء زهيغر هيپا بر کهی ي لحظهی ھا استيس
 بدانی عيطب مانعه عوامل با مقابله در هياول انسان که دھديم شينما رای بدوی گانگيب خود از نوع آن

 آن درجات نيتر نيپائ دری انسان برنامه با و ھدفمند کار ھوممفه بی آگاھ نجايا در. بود دچار
 کوته الوقت، دفعی ھا استيس شکل به شتريب شتازيپ سازمان ک يانيدرم مرض نيا تيسرا.است

 در سجود و ميتسلی برا را راه خود محتوم شکست جهينت در و کندی م بروز مآبانه هيشوال و نظرانه
 ميتسل آن گريد صورت است،ی طلب ميتسل آنی تجل صور ازی ک يکه دينمای م باز فاسد تيواقع مقابل
  ... وی طلب انحالل انأياح ا يوی اجتماعی طلب
  :ی طلب ميتسلی جوھر اشکال -ب
 تواندی نم ، دارد قرار استثمارگر و استعمارگر با تناقض دری ماھو لحاظ از که شتازيپ سازمان کي

 و سجود. گردد ھمدستان و ھمدست او با و ستديبا ستعمارای پھلو در شيخو تيذات و ذاتی نف بدون
 آنچنان در و سازدی م جدا آنی اجتماع شهير از را شتازيپ سازمانی بوم استثمارگر مقابل در ميتسل
 پرده خود باآلخره و زند بوسهی اجتماع ظلم ريشمش بر جهينت در که اندازدی می اجتماعی ھا تيفعال
  .گردد آن بانيپشت و پوش
 زدن پا پشت شکل بهی گاھ ديشا: رديبگ بخودی رنگارنگی ھا جلوه است ممکنی اجتماعی طلب ميلتس

ه بی زمان ديشا و بدھد شينما را خود شده رفتهيپذی اعتقادی مبانی جزئ ا يوی کلی پنھان ا يحيصر
 بدون کندی تجل" انهيگرا وحدت "و" دلسوزانه"ی اسيسی ھا طرح گنگ ا يو حيصری جانبدار صورت

 ھمی وقت ديشا و بفھماند ا يو بفھمد گرانيد با را خودی اجتماع –ی اسيس زاتيتما آن با ھمزمان نکهيا
 فراگرد کی يبرا آن ميتعم و ھا تودهی خوده ب خودی سازماندھ اشکال مقابل در آوردن سرفرود با
   . . . و دينما عرضه را خودی استعمار ضد بغرنجی خيتار
ی خيتار منافع سپردنی فراموش به و ،ی خيتار فهيوظ و تيموقع از دنيگزی دور احوال ھمه دری ول

  ، محتوا بدون وی تھ انيمی ھا شعار به کردن دلخوش و جامعهی اساسی ھا هيال ژهيوه ب و مردم
 شگرف و ميعظ حرکت نيای انسان –ی خيتار مضمون نکهيا بدون ،" روس راندن برون" "استقالل"

 اتين ھمه با را" دوستانه انسان"ی ھا طرح نگونهيا گردانندگان ، رنديبگ رنظ در را ما مردم و ملت
 نو و تازهی ھا لفافه در را سجود و ميتسل تعفنی ھا تفاله تا کشاندی م دان زباله به شان خواھانه ريخ

 ک يمثابه به که است" یگرائ منفعت "ا يو" یگرائ واقع "نيرنگی ھا لفافه نيا ازی کي. کنند نشخوار
 ميتسل. سازدی م ميتقس ھمگون واقع در متضاد ظاھرأ جناح دو به را شتازيپ سازمانی اعتقاد وندر
  .یطلب انحالل وی طلب

 آن بای انقالبی روھاين که است نيا در" انهيگرا منفعت "و" انهيواقعگرا"ی طلب ميتسلی اسيس مضمون
 ندارد آنرا توان زين اکنون و هديرسی متعددی ھا شکست بهی ارتجاع ضد –ی استعمار ضد زيمتما خط
 با ظاھر در اقل حد کهيی روين آن انيم در است بھتر بنأ. بجنگد شده ليتحم جبھه چند در ھمزمان که
 نيا از است ممکن کهيآنجائ تا و شود فرصت منتظر و برد پناه نداردی دشمن اوی اعتقاد وی فکری مبان
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 اکنون ھا طرح گونه نيا گردانندگان. رای اعاجتم دشمن ھم و زند ضربت رای مل دشمن ھم سنگر
 روس نوکران از کمتر آنھای خيتاری اھيروس و است سرخ مان مردم بخون مرفق تا شانيھا دست

  .ستين
. است پنھانی طلب ميتسل ويد آنی ورا در که ستيگريد پرده مراحل سوختن ا يوی جھشی ھا استيس

ی اول وی بدو مراحل در ارهوھم و است متضاد و ناھمگون عناصری دارا خود ذات در مقاومت جنبش
ی ھا نھاد و موجودی اجتماع ازاتيامت گرفتن تيعار به با و کشندی م عربده گرا عقبی روھاين جنبش
 و مظاھری حت و کردار و گفتار ، اطوار و اداء تمام آنی اعتقاد روپوش و ازاتيامت نيا هيپا بر شده بنا

 سازمان و شروندهيپی روھاين. سازندی م زنده دوباره آن زيانگ نفرت شکل به را مردگان مراسم
 ھم و غوش آھم ديخورش اشعه با و بگذرند مردگان سرداب از دنتوانی م دراز نفس با فقط که شتازشيپ
 به را آنھا مودنيپ" ساله صد ره شبه کي "زيانگ اليخ و کودکانهی ھا وسوسهی گھگاھ ، گردند وردآ
 گريدی کوھ بهی کوھ از گام ک يبا خواھندی م ايگو که دارديواميی ھای ارسوی ن و ھا جست و زيخ
 ھموار برخود را تجربه خم و چيپ پر و قيعمۀ در از رفتن باال و نيپائ رنج نکهيا بدون بگذارند قدم

 کودک گردانندگان دھدی نم را" مراحل سوختن "اجازه اوضاع تکاملی عاد انيجری وقت و. سازند
 با نصورتيبد و افتندی م سجود به استعمار شوازيپ بهزده  طامات و شطح دامان به دست آنی خو

  .کنندی م نيتضم را خود ذات بقاء شيخو تيذات اعدام
 ضوابط و روشنی اسيس ،ی اعتقادی مبان کهيصورت در دشمن انيم دری ا هيتجز –ی نفوذ کار
. شود مبدل خود ضد بهی نيمع طيراش تحت در است ممکن نکندی ھمراھ آنرا کجانبه يقيدقی التيتشک
 کمبود ا ينبود بنابر ابدی يم آغاز دشمن انيم دری انقالب عامل ک ينفوذ با آغاز در کار نيا زميکانيم

 ديتجد و نظر ريز اطوارش و اداء تمام در را فرد کهی ضوابط نبودن وی اسيس –ی اعتقاد تيترب
 که سازديم مبدل دشمن سرسپرده عامل به سرانجام و طرف دو عامل را او باآلخره و دھد قرار تيترب
  .بزند توانديم شتازشيپ سازمان وی انقالبی روھاين کريپ بر را ضربات نيخونبارتر صورت نيدر
 فرد آن ا ينيا مورد دری نيبدب جاديا آن هيپا بر آنی دورنما و انقالب ازی ديام نا – ميتسل گريد راه

 آلود گندی فضا در رای انقالبی ھا تيظرف توانديم فقط کهيا هيپا یب اتھامات زدن دامن ، رهيوغ گروه
 أسي . . . " !  شهينم: " است نيا آنھا ھمه هيرمايخم که استی فکر اغتشاش جاديا و ندازديبی باوری ب
 خود با را ميتسل و سجود نوع نيبدتر تواندی م ھا کنش ، روشھا ، افکار ازی ا سلسله مادر مثابه به
 آنی درونيۀ مای ول رزمدی م سجود و ميتسل هيعل ايگوی رينظی ب وقاحت با ميتسل نوع نيا. اورديب

 است نيبدب و  پرعقده ،  نيب مرکز خودی عناصر به آن ليتبد وی انقالب تيشخص بردن ليتحل به آبستن
  .ندارند ميتسل و انحالل جزی راھ که
 ازی ک يتوانديم شتازيپ سازمان ک يانيم ردی التيتشک وی اسيس ،ی فکر مرج و ھرج جاديا باآلخره و

 سازمان که است نيچنی طلب ميتسل شکل نيا طرزالعمل. باشد دشمن مقابل در سجود و ميتسل اشکال
 کامأل حدود و ضوابطی دارای التيتشک و روشن استيس ،محکمی اعتقادی مبانی دارا که شتازيپ

 سازمان مجموع با گردند منحرف قالبان خط ازی نيمع عناصر کهی صورت در است شدهی مرزبند
 مقاومت تاب چون اکثرأ و رنديگيم قرار تناقض در کندی م عمل کامل ستميس ک يصورته ب که شتازيپ

  .بندندی برم رختی اسم وی نام به ا يو گردندی م اصالح ا يندارند را شتازيپ سازمان صخره مقابل در
 اليخ کهی قھمرای ھا نوچه و ردينگ ابحسی کس ازی کس آن در که مرج و ھرج از پری فضا

 راھهيب در اکثرأ ببرندی بجائ ره ا يو نديبگشای کار از گره نکهيای بجا است کرده شان کوری قھرمان
  .گردندی م سرنگون ميتسل چاه در ھمی گاھ و گردندی م محبوسی رفتگ خود وی نيب خودی ھا
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  یطلب ميتسل با مبارزهی چگونگ
  شتازيپ سازمان ک يدر

  
 به ،ی ستين غرقاب از را جامعه کهيی روين عنوانه ب را شيخو تيذات بتواند شتازيپ سازمان نکهيای برا

 طيمح آنچنان ديبا خود از برون قلمرو در دينما تيتثب ، رسانديم" یاجتماع وی ملی ھست"ی ھست ساحل
 معروف گفته به بنای ول سازد بارور آن در را شيخو مطلوب جھان نھال نو بتواند تا کند خلقی ستيز
 ھم و نظر ساحه در ھم تا دارد ازينی يضرور هيدرونما به خود نکاريای برا" یاالعمی العمی ھد يال"
ی اعتقاد نيپوالدی مبنا بر زيچ ھمه از قبل ھدف تحققی ھا راه و ھا وهيش در چنانچه و عمل قلمرو در
  .بپردازند کتحر بهی آزاد ملکوت جانب به روشن دهيد و خاطر نانياطم با

 دوش بر سجاده و بردن بدر آب از ميگل شتازيپ سازمانی برا آن تيکل دری طلب ميتسل هيعل مبارزه
 برونی ا مبارزه ھم که است نسانيبد و. ابدی يم ارتقاءی خيتار رسالت سرحد تای گاھ و ستين دنيکش
 و ميتسل بر را راه کاملمت وستهيپ بھم حرکت ک يعنوان به تا است طالب رای ذات درون ھم وی ذات
  .برساندی اجتماع وی ملی آگاھ خود نيسرزم تا را شورش خود شروندهيپ حرکت در و ببندد اديانق

  :ی ذات برون مبارزه - الف
 جانبه ھمه وی علم شناخت به ديبا – آنی مل شکل در –ی اجتماعی گانگيب خود از ظلمت زدودنی برا
 خيتار و بندهيفر التيتخ بری متک ا يو موھوم و بانهيفر دخو شناخت. گماشت ھمت خود دشمن و خود
 دأيشد مناسبات و ايقضا فھمی برای ول دينما جاديا نيدروغی تحرک وی شگوفائ بتواندی زمان ھم اگر زده

 در ھم و متشابهی مرز درون قيعال ازی ا مجموعه در ھم که بخشيآزادی اجتماع فراگرد ک يبغرنج
ی کاف ، کنديم بازگو را خودی وجود تيواقعی نامرئ وی مرئی مرز رونب ارتباطات ازی ا سلسله

 شتريب ھرچه تکاثف جزی سرانجام و کشاندی م کجراھه و راھهيب به – المحاله به را جنبش و ستين
 با . . . و  - ذات کشف – خود از جانبه ھمه وی علم شناخت. داشت نخواھدی گانگيب خود از ظلمت

 هيپا – آنی اجتماع حدود در ماحول جھان کشف –ی اجتماع –ی مل حرکت ساز تند و ساز کند موثرات
  .دارد کننده نييتع نقشی مل زهيست فراگرد در که استی ملی آگاھی اساس

ی معنو وی مادی ھا ارزش آن و خود خيتار ، خوده ب اعتقاد عام طوره ب نجايادری ملی آگاھ از مقصود
 و آورده وجوده ب آنرا زمانی درازا در –ی ملت ا يوی کشور عنوانه ب –ی انسان کتله ک يکه ستيا

 درون در نکهيا. دانديم ثرؤم و ممکن را خود هيآت شرفتيپ آن چارچوب در و هيپا بر و کردهی پاسدار
  .جداستی مبحث دارد وجود متناقض شاتيگرا چهی انسان کتله نيا

 ھنيم کهی مشخص صور آن در" تيطنو جھان ".استی ملۀ زيست دوامدار هيپای انقالبی ملی آگاھ
 دينما عرضه را خود کهی ھرلباس در کندی نف رای خودی ھا ارزش و خيتار ، خوده ب اعتقاد وی دوست
 جدا اش هيپا و شهير از را زده استعمار انسان و کندی م باز استعمارگری برا را راهی نھائ ليتحل در
ی سوه ب راه کجا يمعذب و مجبور تيبشر با نکهيای پھلو در شتازيپ سازمان صورت نيبد. سازدی م

 خيتار کردن زنده. داندی نم معاصر خيتار سوختگان از جدا را خود سرنوشت و برديمی آزاد ملکوت
 زنگار از آن دنيکش برون وی معنو وی مادی ھا تالش و تپ دادن جھت و خود ھنيم افتخار پر

 بغرنج و شاق ، دوامدار زهيست کی يبرا مطمئنی ئاتکا نکته توانديمی گانگيب خود از وی فراموش
  .باشد
ی م هيتک اساسأی نيمعی روھاين به. استی پنھان و یظاھر ، آجل و عاجل اتينی دارای استعمار دشمن
 ادهيپی برا رای متناسب و متعددی ھا روش و راه و آوردی م وجوده ب ايو دارد ا يرا خود ريذخا و دينما

 زهيست توانی نم دشمن جانبه ھمه وی علم نانهيب واقع شناخت بدون. اردد خودی جھنمی ھا طرح کردن
 نيچنی دشمن ازی سطح وی جزئ ، انهيگرا عقب ، موھوم شناخت و برد شيپ به روزمندانهيپ را آن با

 و مردم انيم در نفوذ امکان ، کندی م باز بانهيفر عوام و بانهيفر خودی ھا استيسی برا را راه غدار
  .سازدی م شتريب را اديانق و ميتسل جهينت در و جنبش
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ی واال منافع پرتو در ، ديگو پاسخ را جنبشی ازمندين جوانب تمام که متکامل استيس ک يطرح ًاءبن
ی دارا آن رنگارنگی اديا و استعمار مقابل در ، دينما حرکتی الملل نيب وی ملی ھا تيواقع ازی مل

 ، باشد داشته قرار گريکد يبا تنگاتنگ ارتباط در آن جوانب و باشد ريناپذ سازش وی تھاجم موضع
 تناقضات ساخته متحقق را مردم به اتکاء و خوده ب اتکاء ديبا طرح نيا. است ريناپذ ريتأخ ضرورت

 ،ی محلی جوئ تفرقهی وبا نصورتيبد و کند حلی ترق و وحدت نفع به را موجودی اسيس –ی خيتار
 خودی وجود ضرورت جنبشی انسان وی اجتماع جوانب تبارز با و کرده محاصره رای اسيس وی قوم
 طيمح که است صورت نيبد. کند باز التجدد دائم و دوامدار ،ی علم جيبس کی يبرا را راه و تيتثب را
 نگونهيا در تواندی م شتازيپ سازمان و ديآی م وجوده بی استعمار ضد زهيستی برا مناسبی ستيز
  .کند باز شده استعمار انسانی آزادی برا را مبارزه و زهيست ازی ا تازه آفاق طيمح
  : ی ذات درون مبارزه - ب
ی داريپا اعتقاد نيبر و باشد نداشتهی آگاھ جامعه در خودی خيتار تيموقع به اگر شتازيپ سازمان کي

 در. بسازد را گرانيد خيتار روانه دنباله بخواھد ا يو سازد منحل گرانيد در را خود ، دهينورز
 کسبی برا دائمی روشنگر. است اديز فتديبی مل ا يوی اجتماع ميتسل منجالب در نکهيا خطر تآنصور
 صورته ب کهی مناسبات فھمی برا آنی آگاھ خود سطحی فيکی ارتقا و شتازيپ سازمان ژهيوی آگاھ خود
 در اش تيموقع با را شتازيپ سازمان که استی عامل نيتری اساس گرددی م تر بغرنج ديالتزا دائم

  .بخشدی م قيتعم آنرا و دھديم ارتباط خيتار در و جامعه
 ،ی ضرور طرق و شرفتيپ و انقالب راه کردن روشن با توازن در و ھمراهی روشنگر نيا اگری ول

 تحرکی ھا ضابطه و راه نيا ثغور و حدود ، نکند حرکتی استعمار ضد زهيستی عمل و معقول
 مبدل فتهيش خودی مشت آلود تب انيھذ به ، نسازد روشن شيھا کنش و ھا روش مجموع در رای انقالب

  .کندی فرمانروائ زمان و نيزم بر خواھديم ليتخ عاج برج ازکه  گردديم
 در فقط که ستيھائ ضابطهی دارا خود –ی برون چنانچه –ی درون مناسبات در شتازيپ سازمان
 آزادانه روابط ھا ضابطه نيا نيمھمتر بسازد متحقق را خود تيذات تواندی م آن خالل از و چارچوب

  .دارند باھمی قيعم متقابل روابط و کندی م حرکت آگاھانه انضباط ک يچتر ريز در که ستيا
 مناسبات که ستيگريد اصل گرانيد و خوده ب سازنده وی انتقاد ، شروندهيپ ، متحرک برخورد ھمچنان
 تالش قرن کی يط در که چوبچار نيا از شدن برون. بخشدی م رنگ را شتازيپ سازمانی درون
 ميتسل چاه در دنيافت خطر است شده رفتهيپذ جھانشمول ۀتجرب عنوان بهی انقالب و خواهيآزاد انسان
 دشمنان بر را راهی غن و رزمندهی محتوای اعطا و آن از حراست و سازدی م اديز رای مل وی اجتماع

ی اتيح تياھم تواندی م دشمن انيمی وذنف کار در خصوصه ب لهأمس نيا به توجه. بنددی م رنگارنگ
ی نم ،  ديننما حرکت منضبط واحد ک يعنوان به خود تيکل در شتازيپ سازمان اگر چه. باشد داشته
 رديگيم قرار دشمن بای بيتخر وی مانور مناسبات در که شيخو کار نوع نيتر حساس در تواند

  .دينما ادهيپ عمل در را کار نيای تجرب وی علمی ھای قانونمند و باشد منضبط و مستحکم
 مطرح مشکالت و معضالتی برا را ھا حل راه نيتر نانهيواقعب ارهوھم که شتازيپ سازمان ھمچنان

 تجاوزی ول دينمای م انتخاب را شيخو حرکت آغاز نقطه – باشد ھم فاسد ولو – تيواقع از و سازدی م
 کردار تمام که استی محک آن مردمی خيتار و مدت دراز منافع با آن ربط و فاسد تيواقع نيا از

 و تعھد ، مردمی خيتار و مدت دراز منافع به اعتقاد. شوديم سنجش آن با رابطه در شتازيپ سازمان
ی م نگه مبراء سجود و ميتسل لوث از را شروندهيپ جنبش که استی بزرگ ضمانت آن قبال دری وفادار
 تکاملی قانونمند تينيع مقابل در شتازيپ انسازم که استی وفادار نيھم هيپا بر درست و. دارد

 ذھن دام در دنيافت و تينيع نيای نف واقع در که را" مراحل سوختن " و داردی علم برخوردی اجتماع
 اضعاف به را مصائب و چندان دو را راه که دانديمی خام شوق عنوان به ، استی گرائ اراده وی گرائ
  .بردی م باال آن

 و منطقه ،ی مل سطح دری کنون نامساعد طيشرا ، مقاومت جنبشی پراگندگ ازی ناشی ديام نا با مقابله
 ، اديبنی ب اتھامات ،ی نيبدبی ھا جرثومه. است ممکن ھدفمند و مداومی اسيس کار با فقطی الملل نيب

 ميتسل و سجود عامل شتازيپ سازمان در ھرکدام کهی التيتشک مرج و ھرج وی فکر اغتشاشات
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 چنانچه اگر ، گردديم سازمان توان و روين دادن بھدر موجب حالت نيبھتر در ا يوی مل ا يوی اجتماع
 داد قراری انقالبی نيب واقع نيب ذره ريز آنرا ديبا ، نگردد مداوای اسيسی روشنگر وی اعتقاد شيپاال با
 مثابه به ديبا و است گرفته خوده بيی ُوبا حالت مرض نيای کنون طيشرا در.  برآمد آن عالجی پ در و

 خود مزدوران تواندی می ُوبائ حالت نيا خلق با دشمن نکهيا ژهيوه ب . نمود برخورد آن با ُوباء با مقابله
 طالب را معمول حد از شيبی اريھوش خصوصه ب مورد نيا که بزند جا جنبشی ھا توده انيم در را

  .است
  

   سخن انيپا
  

ی واژگون به آنگاه تواندی م فقطی خيتاری رونگوا کی ينف عنوان بهی استعمار ضد مقاومت جنبش
 عواملی درون تحرک تمام و دينمای نفی خوده ب خود حرکت ک يمثابه به را خود که برسد آن کامل

ی آزاد سرحد تا مقاومت و گردد خيتار حاکم انسان ، دھد سوق ھدفمندی ريمس در آگاھانه را متناقض
 و ھا زيخ و افت با ، خم و چيپرپ استی فراگرد نيوا . بدا يارتقاء اوی اجتماع ستيز طيمح و انسان

 دنيرس و آنی منطق مفھوم به بلی زمان مفھومه ب فقط نه مدت دراز خالصه ، ھا عقبگرد و ھای شرويپ
 عالوه ، دارد خود با شرسيپ الديم که شد خواھدی درون وی جانب داتيتعق آن مستلزم عيسری روزيپ به
 ملل و ھا خلق زيرستاخ عصر در کنيول رسدی م نظر به ناممکنی عمل وی منطق لحاظ از آنکه بر

 ھمه بای زمان عامل ، افتدی نم سجود و ميتسل ظلمتکده به زين عصری حماس هيپو نيا رياس و دربند
 در چه – ميعظ حرکت نيای درون تحرک و رساندی می ار يرا آزاده و شورشگر انسان اشی دگيچيپ

 انسانی آزاد جھت در وی استعمار –ی خيتاری وارونگ روند خالف–ی جھان هگسترد ا يوی مل محدوده
 کهی تين ھر با – جھانی پھنا دری اجتماع ،ی اسيس ،ی علم حرکت ھر با مجبور انسان. کندی م حرکت
 که بود نخواھدی ريد. گرددی م کترينزدی آزاد ملکوت و آفاق به – باشد ھرکه خدمت در اکنون و باشد

 با دهيرسی آزاد به مجبور انسان آنی ھا خرابهی رو بر و شود سرنگونی خيتار ميعظی وارونگ نيا
  . . .ی آزاد باد زنده  :بزند اديفر کرده گره مشت و دهيکش و بلند قامت

  یا کوزه در را بحری زيبر گر
  یا کروزه يقسـمت گنــجد چـند

 
 


