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

  
   رھبرزنده ياد: از

٢٧/٠١/١١    

  

  تئوری و عمل انقالب و اوضاع کنونی
   

  :در جنگ آزاديبخش) ساما( ديدگاه ھای اساسی – ١

سياست عظمت طلبانه وتوسعه جويانۀ خود، که نه مقدرات ملتی برايش امپرياليسم غدار و جنايت پيشۀ روس برپايۀ 

ربع قرن تمھيد گستاخانه دست دراز مداخله وتھاجم  ارزش دارد و نه سرنوشت مردمی، سرانجام بعد از قريب  يک

 ،د در مسلخ نيرنگ استعماریوبرکشيد و بعد از بريدن گلوی فريفتۀ خود سردار داو" مسالمت"خودرا از آستين 

  .مشتی اراذل ميھن فروش را بر اريکۀ قدرت سياسی نشاند

 کشوری وابسته به روس به کشوری –کودتای ھفتم ثور که ميخواست کشور ما را در يک پروسۀ تحول منفی 

 مبدل سازد ناگزير واکنشی درميان قاطبۀ ملت ما به شمول نيروھای سياسی سازمان يافتۀ جامعه -مستعمرۀ روس 

  .داشت

ی که سرنوشت ومقدارات خود را در گرو بيگانگان دانسته بعد از کودتای ننگين خيلی زود به ئاز نيروھاتعدادی 

ھمراه با اين نيروھا تعدادی از شخصيت ھای . تخليۀ مواضع خود پرداختند و راھی کشورھای ھمسايه و بيگانه شدند

کم يا بيش در جامعه بودند؛ در بيرون از  ما نيز که بنابر عاليق اجتماعی حاکم دارای نفوذی ۀاجتماعی جامع

مجموع اين نيروھا در خارج کشور مقاومتی . خودی مردم پرداختنده مرزھای کشور به سازماندھی مقاومت خودب

را عليه رژيم کودتا سازماندھی کردند و برپايۀ اين موقعيت تمام سياست ھای تبليغاتی و نظامی " از محيط به مرکز"

  .ملی ساختندخود را نيز طرح وع

تلقی ميکردند و درنتيجه به فروکش جنبش سياسی اعتقاد " رفرميسم"برخی ديگر که آمدن کودتای ثور را نوعی 

تعدادی نيز به اميد اينکه ارباب گوشۀ چشمی نيز . يافته بودند در زندان گروه گرائی تکروانۀ خود محبوس گرديدند

جنايت و ارباب " نابغۀ"را به رسم قربانی در طبق اخالص به ن خود ايروپه آنھا خواھد انداخت اطرافيان و ب

خونخوارش تقديم نمودند وکسانی نيز به انتظار اينکه شايد درسناريوی جديد نقشی برای آنھا نيز درنظر گرفته 

  . . . خواھد شد از برخورد فعال و ريشه ای به کودتا به عناوين مختلف سربازميزدند و
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ان صديق مردم، فرزندان رنج و مبارزه، در داخل کشور و درمتن مبارزات حاد اجتماعی در چنين جو سياسی فرزند

که در ستراتژی مبارزاتی خود، و " مقاومت از مرکز به محيط را: "و ملی ھستۀ نوعی ديگر از مقاومت را ريختند

صورت کيفی ه ند، ب خود را مرھون بيگانه و خارج اکه ميالد نيرومند در اعمال روزمرۀ خود از سازمانھائی

  .متفاوت بود

که به ھمت انقالبيون بزرگ وپاکباز اين سرزمين و در پيشاپيش آنھا ) ساما(سازمان آزاديبخش مردم افغانستان 

خودی توده وھم برای سازماندھی ھای ه  بنياد گذاشته شد بديلی علمی و انقالبی ھم برای حرکت خودب"مجيد شھيد"

  . و ھستۀ نيرومند و پر تحرک آن بود" مرکز به محيط "جسم عملی اين مقاومت خارج کشوری بود و در واقع ت

امپرياليسم روس در قمار کودتاھا رويای شيرين "سازمان ما در ازدحام نوسانات متعدد به آواز رسا اعالم نمود که 

وس ل امپرياليسم رکودتای ھفت ثور تجاوز آشکار و رھزنانۀ سوسيا"و " غارت اين سرزمين را در سر می پروراند

مردم قھرمان ما که با عشق شکوھنمد به ميھن وبه دلبستگی غرور انگيز به  "اءً بن" بر استقالل و حاکميت ماست

نواميس ملی و در راه آزادی، رفاه و کرامت انسانی ميرزمند، نميتوانند در مقابل اين گستاخی شرارت بار استعمار 

  ".تفاوت باقی بماند روس  بی

حرکت عمودی . ايجاد يک حرکت ھمزمان عمودی و افقی است" مقاومت مرکز به محيط"له در أين مساسی تراس

 نمايد تا بتواند مقاومت را درھر لحظه به ءکه بر روی آگاه ترين و استوار ترين و پيشرفته ترين عناصر جامعه اتکا

 سياسی موجود را در محراق –ريخی طرف ريشه ای شدن واعتالء سوق بدھد و حرکت افقی که بتواند ناھمگونی تا

واحدی جمع کند و آنرا در يک حرکت سياسی آنچنان ذوب سازد که علی رغم تفاوتھای کمی و کيفی ازيکديگر تا 

  . بتواند چون تن واحد حرکت نمايد– که در شرايط موجود آزادی ملی است -رسيدن به ھدف نھائی 

طور کامل برای ه واند گروه ھا واليه ھای اجتماعی انقالبی را بحرکت به طرف ژرفا بدون سازمان پيشتازی که بت

زدودن ھمه جانبۀ مناسبات استعماری و ريشه کن کردن آن بسيج نمايد و آنرا در اشکال مناسب سازماندھی کند، 

  . امکان پذير نيست

يرملی ما، با ستمگيری انقالب اجتماعی و ملی عمليه ايست آگاھانه، ھدفمند ومتشکل ازاين رو پيروزی جھاد کب" 

مترقی و انقالبی، مستلزم سازماندھی، ايجاد و پشتيبانی از سازمان پيشتازی است که تمام نيروھای مجاھد ملی را 

بدون چنين سازمانی آرمان ملی انقالبی مردم . در تمام ابعاد مبارزاتی آگاھانه و جانبازانه تنظيم و رھبری نمايد

  ).بعداً درين مورد به تفصيل بيشتری صحبت خواھيم کرد." ( برآورده نخواھد شد–به گواھی تاريخ -افغانستان 

حرکت افقی اين مقاومت بايد تمام نيروھای انقالبی؛ مترقی و دموکرات ملی را که به نجات ميھن در نظر وعمل 

 وياغيره را مند اند دريک جبھۀ گستردۀ ملی گرد آورد، بدون اينکه پيش شرط ھای ايدئولوژيک، سياسیه عالق

  .مالک اين وحدت قرار دھند

حق مردم ما و ه در واقع تمثيل کنندۀ اين خواست ب) ساما(پيشنھاد جبھۀ آزاديبخش ملی در اولين اعالميۀ 

 به تحقق پيوست و تا اکنون نيز سازمان ما در چارچوب آن با ديگر نيروھای ۵٨/٧٩بود که در سال ) ساما(پيشنھاد

زۀ خود برای تحقق اھداف مشترک آزادی ملی ودموکراسی و عدالت اجتماعی مشغول ھمسوی وھم فکر به مبار

  .است

اتکاء به مردم به مفھوم دفاع از منافع بال فصل و . خود ومتکی به مردم خود باشده  شديداً متکی بداين مقاومت باي

  . ل جنگ ومقاومت است راه يابی سياسی برای مشکالت آنھا وحل معضالت روزمرۀ آنھا درخال،درازمدت آنھا
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صورت صريح، ياضمنی، واضح يا پنھان، خواسته يا ه خود، طرد ھرگونه وابستگی است چه به چنانچه اتکاء ب

خط مشی مستقل ملی و "بدين مناسبت سازمان ما افتخار دارد که تحت رھنمائی ھای داھيانۀ مجيد شھيد . نخواسته

  . خود قرار داده که از آنوقت تاکنون سخت به آن وفادار استرا اساس روابط ومناسبات بين المللی" انقالبی

  :صراحت اعالم کرده استه سازمان ما ب

چه جبونانه وخائنانه است نوحۀ جغد آسای آنانيکه به امواج خروشان قھر مردم وسمت گيری درست ونھائی آن  "

ويا از بين .  دشمن ديگر سراغ می نمايندباور ندارند و راه رستگاری و نجات را نه با مردم بلکه با يک دشمن عليه

 -  توگوئی مجيد شھيد وسازمانش سالھا بعد از آنروز".دو دشمن گوشه گيری وانزوای بيدرد سر را پيش ميگيرند

اين مقاومت بايد در پھلوی مردم به مبارزه بپردازد و در مبارزۀ روياروی با دشمن قرار گرفته !  را ميديدند-امروز

  .ر طلبی را در نظر و عمل محکوم نمايدتمام مظاھر فرا

بنابر تجربۀ تاريخ در تمام " محيط به مرکز"و حرکت از" خارج کشوری"کيد ورزيده است که رھبری أسازمان ما ت

جنبش ھای ضد استعماری به شکست انجاميده است ودر افغانستان نيز علی رغم پشتوانۀ مادی تسليحاتی بی حد 

مقاومت محيط "شکست . لمللی اين گونه حرکت نتيجه ای جز شکست نخواھد داشتوحصر و ھمبستگی وسيع بين ا

ھم ھويت شدن . به ھيج وجه به معنی شکست مقاومت مردم نيست و درھيج کشوری اينچنين نبوده است" به مرکز

ريخ می ويا ھم ھويت کردن اين دو مقوله شعبده بازی خطرناکی است که بازيکنان احمق آنرا در پرتگاه نفرين تا

  .اندازد

مبارزۀ روياروی با دشمن، زندگی در ميان مردم، درک رنج ھا وسيه روزيھای آنھا، فھم کمبودھا وکشيدن 

 تبليغاتی نيست، بلکه مسئاله ايست که علی رغم اينکه به يک عامل ۀرھنمودھای الزم از اوضاع مشخص مسئال

سازمان تولد يافته ورشد کرده در . زم جنبش ميگذاردمکانی تعلق ميگيرد تاثيرات ژرفی را برروی مجموع ميکاني

خارج کشور بايد ضرورت ھا والزامات کشور ميزبان رادر سياست ھای خود مراعات نمايد وچه بساکه به صورت 

ابزار منفعلی در دست آنھا قرار گيرد وخود را از منافع واالی ملی خود مبرا سازد، چه اين جدائی با مقوله ھای 

ا باشد و يا به پوشش ھای متبرک تبرئه گردد، به ھر حال جنبش را از حالت ملی آن دور ميسازد ومايۀ انقالبی نم

  .ضد استعماری بيگانۀ آنرا تضعيف مينمايد

يعنی اينکه مبارزۀ ضد استعماری بايد به آنچنان . اين مقاومت بايد از منافع تاريخی و انقالبی مردم دفاع نمايد

 سياسی و فرھنگی برسد تا انسان بينوای افغان بتواند ضمن واژگونی جھان –عی دگرگونی ھای ژرف اجتما

  . استعماری به ارتقاء شخصيت وآگاھی خود برای کسب آزادی واقعی و بنيادی بپردازد

جتماعی و فرھنگی آزادی ملی که اکنون ھدف عمدۀ مقاومت مردم در برابر توسعه جوئی روس است اگر با آزادی ا

م نگردد، در آنصورت خطراينکه درجھان پر از پيچيدگی ھای کنونی به عنوان ابزار منفعلی أده توننت کانسان مقاوم

  . بيش از حد زياد است،مورد سوء استفاده قرار گيرد

  :ميگويد) ساما(نخستين اعالميۀ 

اران فرزند جمله نبردھای ضد امپرياليستی پارينۀ خلق ما به بھای خون ھز تجارب سراسر جامعۀ بشری و من" 

يد اين حقيقت است که آزادی ملی بدون دموکراسی واقعی، عدالت اجتماعی و گرايش مترقی ؤپاکباز اين سرزمين م

  )اعالميه ساما."(جز اسارت نوين وضياع خونھای ريخته شده پی آمدی نداشته ونخواھد داشت
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  : تجارب حاصله از مقاومت شش سال اخير-٢

کوھی از تجارب، دستاوردھا وکاستی ھا بر دوش آن .  ھفتمين سال خود شده استمقاومت ملی ما اکنون وارد

شگفت انگيز ترين عامل درين مقاومت، استواری سرسختانۀ توده ھای مليونی مردم است، که علی . سنگينی ميکند

رين فتوری در رغم تمام کاستی ھا وکمبودھا ھنوزھم با ظرفيت عظيم خود به مقاومت و مبارزه مشغول اند و کوچکت

بررسی ھمه جانبۀ اين تجربه اکنون برای ما مقدور نيست ما فقط ميخواھيم نکاتی . ارادۀ رزمجويانۀ آنھا ديده نميشود

  .عنوان فتح بابی بتوانيم ما و يا ديگران به جمعبندی جوانب ديگر آن بپردازيمه چند را درينجا عنوان کنيم تا ب

  :  جنگ دراز مدت مردم-:الف

طور ه ون در ميان بسياری از مردم وحتی کسانيکه درگير مبارزۀ مسلحانه اند بنجنگ دراز مدت تا کمفھوم 

ه جنگ دراز مدت ب. ميکانيکی فقط با فکتور زمان اندازه گيری ميشود، درحاليکه اين مفھوم عميقتر ازآن است

  .عالوۀ فاکتور زمانی سلسله ضرورت ھا و تغييرات لزومی را نيز باخود دارد

اوالً درجنگ دراز مدت يک بسيج عمومی ودائمی ضرور است، يک حرکت انفجاری ضد استعماری توده ای که 

برای بسيج عمومی بايد آنچنان پشتوانۀ فکری، .  نميتواند يک جنگ دراز مدت را تمثيل کند،شايد سالھا طول بکشد

ما درجنگ . ايستندل استعمار گر و مزدوران آن بقابسياسی را ايجاد کرد تا مردم برپايۀ آن بتوانند سالھای سال در م

 ھمواره بر احساسات مذھبی مردم دراين بسيج تکيه ميکنند انيروھای بنيادگر. خود شاھد کمبود اين گونه بسيج ھستيم

. که در مراحل اول جنگ ضروری، وبه طور عالی توانست مردم را در مقابل استعمارگر و مزدوران آن بسيج نمايد

 در صورتيکه - ن بعد از گذشت شش سال عالئمی نشان داده ميشود که تنھا برين عامل بسنده کردنولی اکنو

 ميتواند خالئی در بسيج - مزدوران استعمار مزورانه خود را حافظ ارزشھای مذھبی مقدس مردم ما نشان ميدھند

اشته باشد و آن چيزی باشد که فقط يک عامل سياسی روشن که حيثيت محرک دايم التجددی را د. عمومی ايجاد نمايد

استعمارگر و مزدورانش آنرا بر آورده نتوانسته و ھم بتوانند خود را با آن ھمنوا نشان دھند و آن عامل آزادی است 

  .پاخاستهه که توسط استعمارگر سلب شده است، آزادی وطن اسير و آزادی ھموطن ب

برجامعۀ قبل از جنگ را فرو ميريزد ونظمی ديگر برپا  اجتماعی  ومناسبات حاکم –جنگ دراز مدت نظم اقتصادی 

. صورت آگاھانه تنظيم ميشوده خودی بر ويرانه ھای جنگ بروز مينمايد ويا به صورت خودبه ميسازد که يا ب

طورآگاھانه و توسط نيروھای انقالبی به وجود آيد، تطبيق گردد ودر ميان مردم جای خود را ه ھرقدر اين نظم نو ب

 کاسته ميگردد و -  که ھر تغيير جديدی به وجود ميآورد–د تاھمان حد از تعقيدات جانبی آن در ميان مردم باز نماي

خودی جامعه ه له بر پايۀ حرکت خودبأو ھر قدر اين مس. ممکن خواھد بودمجال سوء استفادۀ دشمن از ورای آن نا

لۀ ملکيت أ  به طور مثال مس.سبات ميان مردم گردداستوار باشد تا ھمان اندازه ميتواند موجب تعقيدات متعدد در منا

  :را در نظر بگيريم

 تعداد زيادی از مردم ما ملکيت ھای خورد وبزرگ خودرا در افغانستان گذاشته و خود مھاجرت کرده اند و يا اينکه 

 جنگ است؟ قطعاً ولی آيا مناسبات ملکيت در کشور ما مانند قبل از. ھنوزھم در مناطق شبه آزاد خود زندگی ميکنند

طور ريشه ای و يا جزئی تغيير خورده است و ليکن جنبش مقاومت ھربخش برای خود راه ه اين مناسبات ب! نه 

 خود ۀھر سازمان طبق رھنمودھای عمومی خود کار ميکنند و يا ھر قومندان جنگ در منطق. حلی برای آن دارد

 ومرج درمناسبات ميان مالکان وحافظان نظم و مناسبات اين نوع ھرج. و مطابق ميل خود عمل ميکند" پخپل سر"

  . پايۀ استفاده جوئی ھای دشمن است- قومندانان  جنگ مقاومت- اجتماعی در مناطق 
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 که –عوامل آن متعدد است . جنگ دراز مدت ما عدۀ زيادی از اھالی روستا را به شھرھای بزرگ کشانده است

طورسريعی درحال شکل گيری ه ب) Urbanisation( شدننشينرد شھر ولی نوعی فراگ-اکنون مورد بحث ما نيست

به وجود آمدن . است که تغييرات اجتماعی مستلزم آن يقيناً در دراز مدت برروی جنبش خود را تحميل خواھد کرد

 - (Lumpen) طور سريع، به وجودآمدن قشر لومپنه يک قشر خورده پای جديد در شھرھا، کارگری شدن جامعه ب

 ولی در شرايط کنونی يا در خاد کار ميکنند يا عسکر ميشوند و - ی ادامه زندگی به ھر چيزی دست ميزنند که برا

  . در ھر صورت فقط از طريق شکار مجاھد به زندگی خود ادامه ميدھند

نواده خا. جنگد پدر يا کشته شده يا زندانی است و يا در جبھه می. جنگ دراز مدت بنيان خانواده ھا را فرو ميريزد

ھا يا مھاجرت کرده که زندگی اش در مھاجرت با دگرگونی ھای ژرفی روبرو ميشود و اگرھم در افغانستان باشد 

کلی از بين برده است ه خانوادۀ سنتی افغانی را جنگ ب. وی زنان و يا اطفال کوچک می افتدرتمام بار زندگی بر

برنامه به وجود نيامده است بلکه خود جنگ وانارشيسم اين خانوادۀ جديد طبق . بدون اينکه کسی متوجه آن باشد

  .مستولی براوضاع آنرا به وجود آورده است

جنگ دراز مدت بنيان سنتی فرھنگی جامعۀ ما را ازھم فرو پاشانده است و بجای آن يک فرھنگ استعماری در 

فعل و انفعاالت اين .  است درحال روياروئی- )طور کلیه فرھنگ مقاومت ب ( –مقابله با فرھنگ رزمی و جھادی 

ولی درين ساحه نيز کار . فرھنگ برپايۀ يک فرھنگ سنتی ميتواند ترکيب آتيۀ فرھنگی را در دورنما نشان دھد

 برای کارخود – توشه وزادی ،م نيست و ما در مقابل تھاجم ھمه جانبه وبا برنامۀ استعماریأچندان با برنامه تو

ر دست نيست، بنيادگرايان مدتی خواستند درمقابله با استعمار خود را وارث نداريم و برنامۀ درستی برای آن د

 با مسأله پوشيده نيست وه ایفرھنگی واقعی جابزنند ولی شکست مفتضح آنھا درجامعه اکنون ديگر ازچشم ھر بينند

  .ھمان ضرورت شديد پيش روی ھمه قرار دارد

 بررسی نمائيم شايد بتوانيم در فرصت ھای بعدی روی آن طور مفصله  را بمسألهما اکنون در نظر نداريم اين 

ولی آنچه مھم است اين است که در جنبش مقاومت ما در مورد جنگ دو نظر انحرافی وجود . بيشتر مکث کنيم

  :داشت و دارد که گاھی يکی و گاھی ديگری سد راه فھم واقعی اين پديده ميشود

پيروزی "ا و احزاب، به ويژه سازمان ھای خارج نشين، فکر در اوايل جنگ گرايشی جالب در ميان سازمانھ

آنھا ھمواره به افراد خود و به مردم وعده ميدادند که پيروزی در قاب قوسين ويا در نزديکتر از آن . بود" سريع

 که –اين وعده ھای سرخرمن . در ماه عيد کابل را فتح ميکنيم و در فالن ماه دشمن را سرنگون ميسازيم. است

نا اميدی از " شش سال اکنون به نوعی گذشت و حتی نيز نميتوانست متحقق شود بعد از -چگاه متحقق نگرديدھي

مردم ميخواھند به ھر قيمتی . مضمون اين نا اميدی اينست که مردم خسته شده اند. خود را متجلی ميسازد" پيروزی

حاليکه اين نه مردم بلکه خود اين آقايان وذھن که است اين جنگ خاتمه يابد، مردم ديگر حاضر نيستند بجنگند، در

که است ميخواھند اين جنگ را خاتمه دھند، اينھا حاضر نيستند !! وسواسی آنھاست که خسته شده و به ھر قيمتی 

ديگر با استعمارگر بجنگند و ضعف وناتوانی خود را بايد به حساب مردم قھرمان بگذارند که درجنگ کنونی با 

  . سياسی را غنائی تازه بخشيده است- تمام موازين علمیظرفيت شگفت خود

واقعيت اينست که جنگ کنونی به علت اينکه يک معادلۀ متضاد و نامتعادل را ميسازد خالف خواست مردم ما و با 

 عبارت است : گفته استجنگ چنانکه کالوزويتس ستراتيژی دان اطريشی: خواست استعمارگر جنگی است طوالنی

ارادۀ استعمارگر برين رفته است که کشور ما را منقاد و اسير . ی درھم شکستن ارادۀ طرف مقابلاز کوشش برا

خود سازد واکنون که طشت رسوائيش بر زمين خورده است، افسانۀ شکست ناپذيری اش درمقابل انسان سراپا 
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يل نمايد ومردم ما را منقاد  ارادۀ خودرا تحم بايدبرھنه وحرمان کشيدۀ افغانی به زبونی و بيچارگی رسيده است،

ح خواب الحاق کشورما را در طور صريه واسير خود سازد ودراين رسوائی تا آنجا پيش رفته است که اکنون ب

درحاليکه ارادۀ مردم قھرمان افغانستان که بيداری شورانگيز ملل در بند . وری کرۀ ارضی خود می بيندتامپرا

 ميسازد براين رفته است که استعمارگر گستاخ ولجام گسيختۀ روسی را واسير وپويۀ حماسی اواخر قرن بيست را

  .  شکست بدھدبايددرکوھپايه ھای غرور آفرين افغانستان 

دو طرف مبارزه "....."  و مقاومت"....."    رخ توين بی استفاده نمائيم ازخالل تھاجم ؤخواھيم ازاصطالحات ماگرب

 تمدن کھن وميرندۀ استعمار، .ی سرنوشت ديگری را تعيين ميکنددر واقع جنگ دو تمدن نمايان است که يک

 تمدن نو بنياد وزايندۀ مقاومت، آزاديخواھی و روابط متعادل ومستقالنه ؛شائی، توسعه جوئی وعظمت طلبیککشور

 می پيروزی يکی ديگری را حتماً نابود ميسازد وبر تمام توازنات منطقه و بين المللی تاثير. ميان ملل و کشورھا

  . اندازد

ی را ئيا اينکه استعمار روس از افغانستان شکست خورده برميگردد واين سرآغاز شکست سوسيال امپرياليسم قاره 

مريکا را درجنوب خاوری آسيا کامل ميسازد و حلقۀ ناکامل شکست استعماری افريقا وشکست امپرياليسم ادرآسيا و

 به طور تاريخی شکست ميخورد وملتھا وخلقھای – بسا نوين  وچه–با اين شکست کامل ميگردد و استعمار کھن 

گيز بشری را برای دست و دھان بسته دھنۀ آتشفشان مبارزات خود را باز ميکنند تا اين پديدۀ غير انسانی و نفرت ان

يج باشکست مقاومت افغانستان، ارتجاع، استعمار، توسعه جوئی دوباره را....  و يا اينکه. بلعندھميشه درخود ب

  .ميشود ومدتھا الزم است که بشريت مترقی بار ديگر به دوران مد انقالب خود برگردد

طرح ھمه جانبۀ . در خالل اين رابطۀ نا متعادل است که موقعيت وعظمت مقاومت کنونی افغانستان بايد درک گردد

  . از حوصلۀ اين مقال بيرون است وبايد جای ديگری مورد بحث قرار گيردمسألهاين 

ا اين درک است که شکست يکی از اين دو اراده که يکی پشتوانۀ مادی شگفت انگيز دارد وديگری پشتوانۀ وب

بايد يکی در ديگری نفوذ کند و يا عوامل موثر بر . معنوی غير قابل تصور در مدت کمی نميتواند انجام پذيرد

دد و اين خواه ناخواه مدت زمان زيادی يکديگر را درخدمت خود قرار دھد تا به شکست ارادۀ طرف مقابل موفق گر

 - صرف-امپرياليسم روس اين واقعيت را به خوبی درک ميکند وبه ھمين علت نيز در حل نظامی. را دربر ميگيرد

چون ميخواھد اين ارادۀ رزمجويانه را فاسد گرداند، سست سازد ومطيع و . دھد مقاومت چندان عجله نشان نمی

  .دھدباالخره آنرا بشکند وشکست 

  

  -:درمورد نقش سازمان پيشتاز: ب   

ی ئمفھوم سازمان پيشتاز اينست که کتله ھای پيشرو انسانی برپايۀ داده ھای علمی بشر برای تحقق راه حل ريشه 

برای آزادی واقعی جامعه و انسان دريک نھاد متناسب انقالبی متشکل و ظرفيت و افکار خود را در عمل فعال 

  .ۀ آزمايش بگذاردوخالق اجتماعی دربوت

از اين رو سازمان پيشتاز ميتواند استعمار را دريک تھاجم تاريخی متقابل به عقب نشينی وا دارد، توطئه ھای آنرا 

استعمار مانند ديگر پديده ھای ميرا و تاريخزده خود را در . افشاء سازد و نقاط ضعف آنرا مورد حمله قرار دھد

 نقاط ضعف وقوت  خود –ان را مشغول افسانه ھای خود سازد و ماھيت اصلی ورای افسانه ھا می پوشاند تا ديگر

سازمان پيشتاز با اسلحۀ علم اين نقاب تزوير را ميدرد و بدن . را از مردم جھان و حريفان خود مستور نگھدارد

ھای رنگارنگ استعمار بر پايه . فرتوت استعمار را برھنه در مقابل يورش با عظمت توده ھای مليونی قرار ميدھد
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برای خود زائده ای دست وپا ميکند وسازمان پيشتاز مشاطه گری آنرا با سيل قيام ھمگانی ميشويد وچھرۀ کريه آنھا 

استعمار خود را در ورای ابزار قتاله وعظمت مادی خود ميپوشاند وسازمان پيشتاز او . را به جھانيان معرفی ميکند

ينشاند وبدينصورت شکست ونابودی حتمی او را درين موقعيت می را در موقعيت واژگون بختی تاريخی اش م

  . بدين سان است که سازمان پيشتاز افتخار کينه توزی و خشم عميق استعمار را کمائی ميکند. نماياند

ھمچنان به ھمين علت است که نيروی انقالبی و سازمان پيشتاز آن نه تنھا خار چشم استعمار روس است بلکه 

  .  برآشفته نيز به آنھا بيش از استعمار کينه ميورزدارتجاع ھار و

گرايش مترقی در کشور ما " بن بست ستراتژيک"استعمارگر روس ھمزبان با ارتجاع مزدورکه درتبليغات خود از

رجز خوانی می نمايد در عمل بيش از نصف .... مريکا وانيروھای مترقی به چين و !! صحبت ميکند و از مزدوری

چه آنھا به خوبی ميدانند که . برند کار میه  ضد اين نيروھا بهنمی جاسوسی و اطالعاتی خود را ببودجه ھای جھ

اختالفات . استعمار و ارتجاع ھر دو باالخره در آبشخور واحدی ميچرند واز نگاه تاريخی يار و دستيار ھمديگرند

ند ريشه ھای عميق وبه ھم پيوستۀ منافع مرحله ای بخش معينی از ارتجاع با بخش معينی از استعمار جھانی نميتوا

ھم !! متقابل آنھا را از بين ببرد و آنھا باالخره به يک حکومت ائتالفی ميرسند با ھم آشتی ميکنند وراه حل معقولی 

اختراع مينمايند وتازه مردميکه با امواج خيره کنندۀ مقاومت حماسی خود تاج خود پرستی توسعه جويانه را بر زمين 

  !!! د بايد از دلسوزی و عطوفت سالوسانه آنھا خوش ھم باشندزده ان

ولی اختالفات ميان انقالب نجات بخش ملی وسازمان پيشتازش از يک طرف و استعمارگر ازطرف ديگر با ماھيت 

 ميدھد چه بدون ريشه کن کردن  ارتجاع دربطن خود پرورش- را برای استعماره ایآشتی ناپذير خود نھايت تباه کنند

  .روزی نھائی و کامل خود برسديستثمار اين انقالب نميتواند به پی شجرۀ خبيثۀ استعمار و ائھان

تجربۀ شش سال جنگ مقاومت کنونی نيز نشان ميدھد که ھرگاه سازمان پيشتاز و انقالبی در مد انقالب خود توانسته 

يد، استعمار در بدترين وضع خود قرار است توده ھای وسيع را به مبارزه بکشاند آنھا را بسيج و سازماندھی نما

داشته است و ھر وقتی اين سازمان بنابر عواملی به شکست ھا و افتيدنھا مواجه شده و ساحه برای احزاب عقب گرا 

  .س و دلزدگی ودر يک کلمه جذر انقالب به مشاھده رسيده استأندگی ھا، يکی مانده است دوران تشتت ھا و پراخال

شور ما که نيروھای انقالبی و سازمان پيشتاز آن از چندين جھت مورد تھاجم قرار گرفته  که ایدر شرايط ويژ

است، ھم استعمار روس و ھم ارتجاع ھار وبرآشفته ھم در داخل، و ھم در ورای مرزھای افغانستان وھم در سطح 

 انقالب آزاديبخش ما روز تا ما می بينيم که. بين المللی در پی نابودی وريشه کن کردن اين تناور درخت تاريخ اند

ارتجاع و پشتيبانان بين المللی آن از . روز به بيگانگی از خود به مشکالت و بن بست ھای متعددی رسيده است

اظھار اين حقيقت ترس ندارند که بن بست موجود در جنبش مقاومت ناشی از آن خالء تضعيفيی است که آنھا 

ی وسازمان پيشتاز آن از دامن جنبش آنرا به وجود آورند و اين تالش ميخواھند با طرد و نفی نيروھای انقالب

آنھا فکر ميکنند که با نابودی فالن يا بھمان جبھۀ جنگی . خميرمايۀ تمام شکست ھا و بن بستھای ديگر آنھا است

مادی تخنيکی، نيروی انقالبی ميتوانند گرايش مترقی را از جامعه بزدايند، و يا فکر ميکنند در صورتيکه از لحاظ 

  . را بر انقالبيون تنگ سازيم در آنصورت ميتوانيم راه را برای ارتجاع باز کنيمهويا سياسی اداری ساح

يک روند تاريخی زايا و پر از تپش و تحرک را نه ميتوان با اسلحه نابود کرد ونه ھم با محاصره وسرکوب به شيوه 

  .ته وتا رسيدن به آرزوھای بزرگ اين ملت وجود خواھد داشتاين گرايش از عينيت اين جامعه برخاس. ھای مختلف
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بارزۀ سازمان ما به عنوان اساسی ترين جزء يک حرکت پيشتاز در جامعه در خالل شش سال با اشتراک فعال درم

شودن جبھات متعدد مبارزاتی توانسته است ظرفيت و توانائی خود را درحل کمسلحانۀ ضد استعماری و با 

  . گ جنگ ملی در شرايط نھايتاً بغرنج و دشوار به اثبات برساندپرابلمھای بزر

جنبش اکنون فقط .  از کمبودھا وکاستی ھای فراوانی رنج ميبرد– به صراحت بايد گفت –جنبش مقاومت کنونی ما 

 به ةً نده است، دارای خصلت عملی است، جانب اجتماعی جنبش عمدکاجنبش پر. دربُعد نظامی به پيش می رود

وشی سپرده ميشود که تا فقرنامۀ تاريخی ارتجاع آشکار نشود، جنبش از تضادھای درونی خود رنج ميبرد و فرام

. جنبش مورد سوء استفاده ھای گوناگون ملی و بين المللی قرار ميگيرد و. روز تا روز شکافھای عميقتری برميدارد

. .  

ير نيروھای انقالبی و سازمان  پيشتاز آن است که علت العلل  تمام اين دردھا و کمبودھا در واقع محدوديت تاث

در زدن و زدودن نيروھای انقالبی و سازمان پيشتازش، . بيرحمانه از چند طرف مورد سرکوب و محاصره است

رغم تمام اين تالش ھا تکامل  ولی علی.  به باور آشکاری ھمدستی دارد– ملی وبين المللی - استعمار با ارتجاع 

مجموع جامعه و در ميان بخشھای پيشرفته و پيشرو آن در ميان انبوه متراکم ظلمت کنونی قابل گرايش مترقی در 

شائی يک جريان روشنگر در جنگ که بتواند معضالت و پرابلمھای کاھده است و روز تا روز ضرورت راھمش

درک اين .  بيشتر ميگرددجنبش را از ورای امواج تخيالت فريبنده بر زمينۀ واقعيت بنشاند و يکايک آنرا حل کند،

ضرورت وراه يابی  برای اين ضرورت در رگ و پی واقعيت فاسد کنونی و غير قابل پذيرش است که انگيزۀ  

  .اصلی تحرک نيروھای انقالبی وسازمان پيشتاز آن را می رساند

  : متحد ملیۀ جبھ-:ج 

برخورد . يشتاز آن استبی و سازمان پ وحدت در جنگ مقاومت ضد استعماری يکی از اساست نيروھای انقالۀمسأل

. ھمراه دارده حل متباينی را بھای لۀ وحدت ملی از ديدگاھای مختلف، مواضع متفاوت و متضاد راه أنسبت به مس

 را پشت سر گذاشته اند نشان ميدھد که حرکت و - پيروزمند- ی که يک جنگ ضد استعماری ئتجربه تمام کشور ھا

اين . م بوده استأز با ناھمگونی، تعددگرائی و تشتت وتاحدودی زيادی با انارشيسم توفعاليت ضد استعماری در آغا

 اقتصادی ويا به عبارت دقيق تر از تکامل – از تعدد وناھمگونی دربافت اجتماعیحالت تعدد وناھمگونی اساساً 

  .ميدھدناموزون اجتماعی ناشی ميگردد که بازتاب خود را در سازماندھی سياسی جامعه نيز نشان 

لۀ مبارزاتی ميشوند أبه يکبارگی ويا به تناوب داخل مس در جنگ ضد استعماری که نيروھای متعدد سياسی ةً عالو

 متضاد اجتماعی و انگيزه ھای مختلف ناگزير خود را در سازماندھی سياسی متناسب بنابر پايه ھای متفاوت و احياناً 

تاريخی و ۀ ف موجود درجنگ  مقاومت افغانستان که دارای پاي اختالءً بنا. به اھداف خود نيز متشکل ميگردانند

 تاريخی آنست که از يک جانب ناديده –سياسی است نمايانگر درجۀ رشد وتکامل اين جنگ در سياق اجتماعی 

گرفتن اين عوامل وطفره رفتن از آن و طرح نيات خير خواھانه وحدت بدون در نظر داشت اين حقيقت علمی ما را 

وجه جزئی از سرنوشت   و ازجانب ديگر اين واقعيت به ھيچ ھه ھای غيرعلمی وغير انقالبی خواھد کشانيدبه کجرا

جای آن است که از دست دادن چنين ه مردم ما نبوده وقابل اصالح وتجاوز و جاگزين کردن  واقعيتی جديد ب

حه صئه کرده وحقانيت ابدی آنرا ا تبر، تشتت کنونی ر"الال خودرا نگھدار"دورنمائی وخزيدن درکنج عافيت و 

 .ميگذارد و به اينصورت ما در مقابل واقعيت فاسد کنونی به سجده افتيده ايم ودر تغيير آن ھيچگونه نقشی نداشته ايم
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 وطندوست خواستار وحدت – خود از تمام نيروھای ملی ۀسازمان ما بنا بر سرشت وسرنوشت خود در اولين اعالمي

 متحد ملی افغانستان در سرطان ۀامۀ روشن سياسی گرديد که نتيجۀ آن طرح اعالميه جبھعمل در چارچوب يک برن

  . ش بود١٣۵٨

 متحد ملی عقيده دارد که مضمون اين وحدت در آزادی کشور از ساحۀ نفوذ مستقيم ويا غير ۀسازمان ما با جبھ

مين گردد و در شرايط کنونی که أتمستقيم، علنی ويا مخفی، کلی ويا جزئی امپرياليست ھا و ابر قدرتھا بايد 

امپرياليسم شرارت پيشۀ روس کشور ما را به آزمونگاه سالحھای قتالی مختلف النوع خود مبدل ساخته و بزرگترين 

وجود آورده که نتيجۀ بسيار روشن آن مھاجرت يک ه دی بعد از جنگ عمومی دوم دريک کشور مستعمره را بيتراژ

ام صدھا ھزار تن وطندوست وآزادايخواه، زندانی کردن و آدم ربائی بيش از صد سوم تمام نفوس کشور با قتل ع

بايد تمام کوشش ما برای شکست و برون راندن اين . ھزار ديگر و نابودی تقريبا کامل شھرھا و روستاھای ماست

ور اصلی عمده و اکنون مح. امپرياليسم جنايت پيشه و سرنگونی کامل رژيم دست نشاندۀ آن درکشور محبوب ما باشد

ھرگونه انحراف ازاين . اساسی فعاليت تمام خلق کشور، مبارزه برای آزادی ملی از چنگال امپرياليسم روس است

 در خدمت استعمار روس قرار  خواسته و يا نا خواسته، آگاھانه و يا غيرآگاھانه- اصل روشن واقعی وخدشه ناپذير

  . استگرفتن

ب عده ای عناصر انحصارگر  پيش شرط ھای ايدئولوژيک مطروح از جانتجربۀ شش سال جنگ نشان ميدھد که

برد ونفع آن منحصرا به دامن روس  طرف شکست، يا بن بست میه ول وحدت تمام جنبش را دقيقا بؤوغير مس

 پافشاری روی اين .استعمارگر می افتد وھيچ بخشی از جنبش مقاومت نتواسته است و نميتواند از آن طرفی نبندد

ت کند ويا توطئه گرايانه باشد نتيجۀ آن جزء دوال کردن کمر أز يک ديد عقب مانده وتاريخزده نش طرح خواه اگونه

  .مقاومت ملی چيز ديگری نخواھد بود

ھی به چپ می تازند وگاھی به  عاج تخيالت افيونی خود که گجنبش ما نيز از برج" قافيه بافان" از جانب ديگر 

نصورت نه تنھا خود نميتوانند بر بيگانگی خود با يدرستی نشانه گيری نمايند وبده  را براست نميتوانند دشمن اصلی

جنبش غلبه نمايند بلکه با اين سياست اشتباه آميز موجب اغتشاش فکری در ميان عده ای از عناصر پاک و 

  .ھدر ميدھنده آزاديخواه ميشوند ونيروھای جنبش را ب

 جسورانه وھدفمند نياز دارد تا بتوان يک مفھوم علمی وانقالبی ۀ به کار روشنگران اين نوع انحرافات و کمبودھاءً بنا

ش گردد، خبمين نمايد و ھم موجب پيروزی مردم در جنگ آزاديأوحدت ملی را که ھم منافع تاريخی مردم را ت

  .جانشين مفاھيم انحصارگرانه، عقب گرايانه و يا خودمرکزبينانه ساخت

 ھرچند از شور انقالبی توده ھای –يت حکم ميکند که در دوران امپرياليسم آزادی ملی تجازب گذشته با قاطع" 

ليونی ھم ملھم وبھره مند باشد بدون آزادی اقتصادی وعادالنه ساختن حيات اجتماعی کشور نمی تواند پايه و م

  ) متحد ملی افغانستانۀاعالميه جبھ." ( تضمينی داشته باشد

جانب يک دموکراسی برای توده ھای مليونی امتداد يافته و به ه از آزادی ملی ببدينصورت مضمون اين وحدت 

 که منافع ستمکش ترين طبقات جامعه، تساوی راستين یعدالت اجتماعي."عدالت اجتماعی به مفھوم انقالبی آن ميرسد

ز بھره کشی وستم  فارغ اۀيتھای کشور و نيازھای تاريخی تکامل جامعه را در جھت ايجاد جامعلو ھمه جانبه م

  )ھمانجا." (طبقاتی و ملی پاسخ بگويد

فراگرد شکل گيری وحدت ملی درجامعه شديدا ناھمگون ما که در تب يک جنگ عادالنه وانقالبی ميسوزد ميتواند 

ی آن صورت گيرد چيزيکه در تجارب برخی از ئصورت ارتباط مستقيم کتله ھای انسانی به سازمان جبھه ه ھم ب
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لبانی، جبھه اجبھه آزاديبخش الجزاير، جبھه آزاديبخش . ( نام جبھات آزاديبخش متبلور گرديده استکشور ھا تحت

وھم ميتواند از طريق سازمانھای سياسی نمايندۀ گروھھا واليه ھای مختلف اجتماعی ) آزاديبخش در کوريا وغيره

تجربه ھائيکه در برخی ديگر از . ی آنھا صورت پذيردئی با سازمان جبھه ئدريک رابطۀ دوگانه و دو درجه 

  . کشورھا تحت جبھه متحد ملی مسمی گرديده است و در کشور ما ميتواند تلفيقی از ھردو نوع ارتباط باشد

 از طريق اعالن – چناچه تجربه شش سال جنگ ما نشان ميدھد –از جانب ديگر ايجاد وتکامل اين وحدت ميتواند 

تحقق گردد و نميتواند بنا بر الزامات و ضرورت ھای خارج مرزی به ويژه اعالميه ھا ودفتر ھای متعدد وغيره م

اين وحدت بايد در داخل کشور از داخل سنگرھای جھاد ملی آغاز گردد . جلب کمک بين المللی با اين وحدت تن دھد

ی وتبليغاتی  نظام–ايگاه سياسیاکنون ابتکار برداشتن پ. "و انعکاس خود را در اعالميه ھا ودفترھا بيرون دھد

 دشمن بر عھده شھامت و احساس ۀول ورزمجو به پاسخ نياز مبرم جنبش علی رغم رجزخوانی ھای سبکسرانؤمس

 عظمت تابناک جھاد ،وليت رزمندگان داخل کشور است تا با برافراشتن درفش آزادی در ميدان نبرد رويارویؤمس

  از قرارگاه ھای پناھدگان وتاثير پذيری از تحريکاتغرورخدشه ناپذير مردم را از اتھامات بی بنياد تبعيت ملی

  ) ھمانجا." ( ارتجاعی تبرئه نمايد

وجود آوردن وحدت ملی بنابر شرايط و اوضاع مشخص حاکم بر کشور ما نميتواند بطور يکبار ويا ه عالوه برآن ب

 نظر کرد که از کوچک به  سياسی– وحدت بايد به عنوان يک فراگرد تاريخی مسألهبه .  متحقق گردده ئیيک ضرب

نطفه اين فراگرد را  امواج پيشتاز جنبش ميسازد . بزرگ، از محدوديت به پھنا واز سطحی به ژرفا در حرکت است

کسانيکه در . که با کشاندن نيروھای ھمسو وھمگرای خود ھم درسطح وھم درعمق آن را روز تا روز تکامل ميدھد

ه وکامل را تقاضا دارند يا از اوضاع و شرايط کشور کامال بيگانه وقابل شرايط کنونی جبھه متحد ملی تاپ و شست

ترحم اند ويا توطئه گرانه ميخواھند حرکت انقالبی نيروھای پيشتاز جامعه را که در شرايط شديدا نا مساعد ملی 

  .ين اندشايد، تخطئه نمايد که در اين صورت قابل نفرکطرف پيروزی و روشنائی ميه وبين المللی راه را ب

 وحدت ملی، ھژمونی سياسی اين يا آن قطب اجتماعی است که در طی شش سال ۀمسألولی مھمترين موضوع در 

 حياتی ۀمسألطول کشيدن اين ه علت ب.  اقطاب اجتماعی حل نشده استزنفع يکی اه  بمسألهطور کلی اين ه جنگ ب

نيروھائيکه اکنون دارای تمام شرايط . در ھر جنبش در واقع تضاد يک حالت واقعی با يک ظرفيت تاريخی است

بالنسبه خوب ملی و بين المللی اند از لحاظ تاريخی ظرفيت ھای آنان به آخر رسيده و جنگ مقاومت کنونی برای 

. طور کامل نشان دادنده مای عقبمانده و متحجر خود را بآخرين بار ظرفيت آنھا را به آزمون کشانده و آنھا نيز سي

ولی نيروھائيکه . ھيج وجه قادر به حل مشکالت استعماری درجامعه ما نيستنده اثبات رساندند که آنھا ب وھمچنان به

  اجتماعی اند توانمندی شان بنابر شرايط ويژه جنگ مقاومت ما وبنابراوضاع حاکم بر-دارای اين ظرفيت تاريخی

مونی انقالب به کندی قريب به  رسيدن آنھابه ھژءً بنا. عقب گاه ستراتژی جنبش بينھايت دشوار و نامساعد است

ی را بر می انگيزد که شايد اين نيرو نتواند به موقعيت تاريخی الزم ئتائی به پيش ميرود و گھگاھی وسوسه ھاايس

 . دۀ زيادی از رھروان طريقت انقالبی استعس وسردرگمی أ نمايد که خود اين وسوسه مايۀ ياءخود ارتقا

  

  در بارۀ تاکتيکھای مانوری دشمن وموقف نيروھای: د

  مختلف در قبال آن

عی ونتايج ناشی  اجتما–امپرياليسم جنايت پيشۀ روس برپايۀ عقبماندگی فرھنگی درجامعه، رشد نا موزون اقتصادی 

والنه عده ای که خود ؤاستھای خانه خراب کن و غير مس سيندگی جنبش مقاومت ومھمتراز ھمهکازآن، تشتت و پرا
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طور مستقيم يا غير مستقيم ه را در زير سايۀ پيل بزرگ ميدانند توانسته است بر بدنه ھای معينی از جنبش ب

  .گی ھرچه بيشتر بپردازددنکس به حرکات مانوری يعنی برای پراتاثيرسوء خود رابگذارد و براين اسا

 که از مدتی ه ایلأبطور مشخص ميخواھم در مورد مس. ممام اين حرکات نميتوانيم صحبت نمائيما درينجا در مورد ت

.  است افغانستانۀمسألحل سياسی ذھن مردم ما ومردم جھان را بخود مشغول ساخته صحبت کنيم ومقصود از 

ک جانب حقايق را بايد در  است که از يواقعبينی انقالبیتئوری رھنمای ما در تحليل اين قضيه وتمام قضايای ديگر 

مين منافع تاريخی و انقالبی مردم سمت داده أجو کرد و از جانب ديگر واقعيت ھا بايد درجھت ت و واقعيت ھا جست

  .شود

 بطور عام دارای سه حالت لۀ افغانستانأحل مس صحبت نمائيم بايد بگوئيم که حل سياسیقبل از اينکه ما در بارۀ 

  . خواھد بود

مظاھر اين انقياد در روابط و مناسبات آن در کشور ما .  ميخواھد کشور ما را منقاد خود سازداستعمار روس -١

 ربط اقتصادی ما به متروپول – مانند رژيم ھای اروپای شرقی –بوجود آوردن يک رژيم دست نشانده 

ع اول حل اين نو. کوميکون وانحالل ھويت ملی تاريخی مردم در خالل يک فراگرد روسی سازی جامعه است

 . استمسأله

 مردم افغانستان ميخواھند به آزادی ملی واقعی خود برسند مظاھر اين آزادی اينست که دست استعمارگران و  -٢

 اقتصادی - مردم ما رژيم سياسی. مداخله گران بخصوص امپرياليسم روس بطور واقعی از کشور ما کوتاه شود

با . وابط بين المللی آن از ھر نوع فشار وتھديد آزاد باشدخود را مطابق ميل و ارادۀ خود انتخاب نمايند، ر

 . افغانستان استمسألهاين نوع دوم حل . دوست خود دوستی کنند وبا دشمن خود دشمنی بورزند

 ءالتقا" نيات حسنه وخير خواھانه ويا غرايز رسيدن بقدرت سياسی ميخواھند نقاط " ابر ن بکه عده ای ھستند  -٣

. را ميتوان در نقاط ذيل خالصه کردء مظاھر اين التقا. پيدا کنند جو و و راه حل را جستميان اين دو " وسازش

سياسی خود را بدست می آورند، وعساکر روسی از افغانستان خارج ميشوند و " آزادی"مردم افغانستان 

 را  اقتصادی خودرا تعيين نمايند ولی حق دست درازی بر دست نشاندگان روس- ميتوانند رژيم سياسی

س دولت آيند ويا در ترکيب آن قرار بگيرند وجنايات آنھا قابل محاسبه نيست آزادی أآنھا يا بايد در ر.ندارند

محفوظ بماند يعنی مناسبات وابستگی !!" دست آوردھای انقالب ثور"اقتصادی افغانستان نيز در حدوديست که 

 درشمال يا در -مناطق معينی از کشوربخصوص پروژه ھای روسی در . افغانستان با روس بايد حفظ شود

دولت افغانستان در روابط . شی آن بايد دست نخورده باقی بماندي بنابر اھميت اقتصادی يا سوق الج–جنوب شرق

حدود اين دشمنی  .بين المللی آزاد خواھد بود بشرط اينکه با دولت استعمارگر و جنايت پيشۀ روس دشمنی نکند

 ...   گرگ وگوسفند معروفۀبلی قص. ياد توسط خود روس تعيين ميشودوتعريف آن بنابر احتمال ز

نميتواند بطور صريحی در بارۀ برنامه ھای خود صحبت نمايد " نيات خيرخواھانه" به ھمين علت است که اين نوع 

 شدت تنفر اميد اينکه افسانه قدرت بتواند ازه وخوش دارند ھمه چيز در کتمان روابط دپلوماتيک قرار داشته باشد ب

ھمين علت ه و ب!! ی رخ بدھد وچھره ببرک شياد در نظر مردم ما سپيد شودئويا معجزه ھا. مردم نسبت به آن بکاھد

مردم آنرا بکرسی " نمايندگان"و"نخبگان"است که اين نوع راه حل بااشتراک فعال خودمردم بوجود نميآيد بايد 

در از مردم فھم آنھا دور باشند وبھتر و آزادانه تر ميتوانند نقاط مردم ھر ق" نمايندگان" و" نخبگان"اين . بنشانند

  . وسازش خود را ھدف گيری کند وبه فيصله برسندءالتقا
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ھمين علت است که اين نوع راه حل محل تحرک مانوری امپرياليسم روس است و روس امپريالسيتی روی ه و ب

ن راه حل مشغول است بدون اينکه راه حل اساسی خودرا انگيزه ھا واسباب عاجل ودراز مدت به حرکت در ميان اي

  .فراموش کند

عده ای از نيروھا سر نوشت سياسی خود را .موقف نيروھای مختلف سياسی در مورد راه حل سياسی متفاوت است

 مسأله را از مسير اصلی آن انحراف داده وآنرا در مسألهبطور کامل با اين نوع حرکت پيوند دادند،عده ای ديگر نيز 

ايکه چه کسی اين راه حل را عملی ميکند، ظاھرخان پادشاه سابق ويا کسی ديگر منحصر ساختند وتمام ھم توجه 

 وسازش است توجه خودرا ء نقاط التقاۀمسأل که مسألهخودرا متوجه نفی ورود ظاھرخان ساختند بدون اينکه به آن 

حرافات حتمی و يا احتمالی موجود در اين راه حل توده ھا را مبذول داشته و مردم را در مورد آن آگاه ساخته و از ان

 -  سياسی، روانی و تبليغاتی– مسأله بعنوان يک - راه سازش-اکنون ميتوانيم بگوئيم که راه سومی. ھشدار دھند

توسط روس امپرياليستی و عده ای از عناصر سازشکار داخل جنبش بطور منظم تبليغ ميشود وراه برای تطبيق آن 

موقف سازمان ما در قبال اين قضيه از اول تا کنون روشن بوده است و آن اينکه ماقبل . سته اھسته ھموار ميگرددآھ

  .از اينکه به اشکال راه حل ھا بپردازيم مضمون آن برای ما تعيين کننده است

سوگند ياد ميکند که تا ) اسام(سازمان آزاديبخش مردم افغانستان : " سازمان ما از اول تا کنون اعالم داشته است که 

  )اعالميه سازمان." ( نھدبھره کشی  سالح خودرا بر زمين ننابودی نھائی استعمار وستم و

اومت خروشندۀ مردم ممکن است فشارتوانفرسای جھانی، چند پارچگی چاکران ميھن فروش روس و در اساس مق"

زد، زيراکه سازش وعقب نشينی در شرايط دار را به تعويض چاکر ويا نوعی سازش با حريفان وادارساغروس 

ھر حال، خواست مردم افغانستان تنھا با ه ان عالمگير ضد روسی را فروکش ميدھد و بنفع روس است بيجکنونی، ھ

  ."  ميتواند بر آورده شود-"غربی"وچه " شرقی" چه - خشکانيدن ريشه ھای پليد استعمار

  )  خروش رعد در پکتيا               (                                           

 اينست که ۀ ھمگی نشان دھند–ا ھ ھمراه تجارب آزاديبخش ديگر کشور –تجربه شش سال جنگ مقاومت خود ما 

 با در ھيچ کجای دنيا استعمار. استعمار فقط با قھر انقالبی توده ھای مليونی جا را برای آزادی واقعی خالی ميکند

جنگ مقاومت کنونی .  مردم آن سرزمين احترام نگذاشته استۀترک نکرده است و به ارادبت کشوری را غرضا ور

 اصلی رسيدن به واست خ،بر پايۀ اساس مبارزۀ مسلحانه توده  ای وارتقای آن تا سطح يک جنبش آزاديبخش ملی

 به شھادت رسيده  صدھا ھزار انسان گمنام اين خاک در محراب آن–آرمان ھای بزرگ اين ملت است که بخاطر آن 

با استعمار روس برپايه منافع تاريخی و انقالبی مردم بمفھوم آزادی واقعی و عقب " ءالتقا"رسيدن به يک نقطه . اند

نشينی فوری و بدون قيد وشرط عساکر اشغالگر وسپردن قدرت کشور ما بدست خود مردم آن بدون مداخله بيگانگان 

  . انستان و سرنگونی کامل مزدوران آن مقدور استفقط با شکست کامل استعمار روس در افغ

. نمايد طوالنی مردم نيز فقط و فقط برپايه اين ھدف گيری ميتواند حقانيت و واقعيت خود را بناۀتئوری جنگ مسلحان

تحقق اين ھدف بزرگ فقط با وحدت رسيدن قاطبه ملت افغانستان زير رھبری يک خط سياسی روشن انقالبی ميسر 

دور محور نجات وطن از قيد استعمار متحد ه  که قاطبه ملت را با اختالفات موجود و متعدد آن بیاسيخط سي. است

. سازد پيش شرطھای عوامفربانه ايدئولوژيک را کنار بگذارد واز خود مرکز بينی و انحصارگرائی احمقانه بپرھيزد

شد وبتواند تمام مردم را در عملی کردن آن  دقيق، روشن وقابل تطبيق وعمل داشته باۀقادر باشد برای ميھن برنام

وچنانچه اين پيش شرط در شرايط کنونی ميسر نيست رفتن پای کوشش برای . بسيج، سازماندھی ومتشکل سازد

  . با استعمار روس خواسته ويا نا خواسته به خيانت ملی منجر ميشود" ءنقطه التقا" و" راه حل" يافتن 
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     : بين المللی   در باره اوضاع و واقعيت ھای

 ،ليسم روس بر استقالل و حق حاکميت ملیاکودتای ننگين ھفت ثور و فرجام ناميمون آن ، تجاوز مسلحانه امپري

تا آنجاکه اکنون کشور ما به يکی . کشور محبوب مارا به يک بارگی در گرداب متالطم تضادھای بين المللی انداخت

تمام کشور . انقالب جھانی عليه امپرياليسم و استعمار مبدل گشته استاز گره گاھھای بين المللی ونقطه آتش زای 

 توجه دارند تا اين يا آن حد سياست ھای بين مسألهھای جھان ، تمام قدرت ھای بين المللی ، خورد وبزرگ به اين 

با اھميت تر وداغ تر  در سطح جھانی مسألهچ  ھياکنون گفته ميتوانيم که. المللی خودرا در ارتباط با آن عيار ميسازند

 شدت آن بنابر اوضاع و شرايط به کندی وتندی ۀگرچه درج. از تجاوز امپرياليسم روس به کشور ما وجود ندارد

تنھا مارا کمک ميکند تا مبارزه ضد استعماری خودرا در متن اوضاع ه ازين رو شناخت اوضاع جھان ن. ميگرايد

ما اگراز اوضاع وجريانھای کشور وجھان شناخت "مھمتر از آن درستی به پيش بريم بلکه ه مشخص و معلومی ب

 قربانيھا ۀصحيح وھمه جانبه نداشته باشيم و دورنما را با دقت پيش بينی نکنيم اين خطر وجود دارد که ثمر

خروش رعد در ."( دردناکتر دامنگير ما شودۀدست دشمنان نقاب پوش ما بيفتند و فاجعه وجانبازيھای ما بازھم ب

 عالوه بر اھميت تئوريک از ارزش عملی بالفصل مبارزاتی آينده نگر نيز مسأله، از اين رو طرح اين ) ياپکت

  .برخوردار است

کودتای ھفت ثور و اشغال نظامی کشور ما عالوه بر اينکه نيات رھزنانه امپرياليسم روس برای مستعمره ساختن 

ويانه آنرا در ارتباط با حرکت پيشروی آن بطرف جنوب کشورما را برانگيخت، نيات ھژمونی طلبانه و توسعه ج

نيز نمايان کرد و نميتوانست عکس العمل نيروھای مختلف جھانی را به زيان روس امپرياليستی و رژيم مزدور آن 

  . به وجود نياورد

ی نشان شائکس ھرم جھانأتکامل اوضاع بين المللی بعد از جنگ جھانی دوم بوجود آوردن دو ابر قدرت را بر ر

ی برای وی بوجود آورده تا  روسيه در افغانستان فرصت طالئيابر قدرت امريکا، حريف روسيه، که مداخله. ميدھد

 ھفتاد به نفع ۀمداخالت روسيه را در ويتنام و جنوب شرق آسيا پاسخ بگويد و توازنات بين المللی را که در دھ

 روس در افغانستان وپای بندی ۀبعد از مداخل. د بر گرداندف روسی اش تغيير خورده بود دوباره مطابق ميل خويحر

مول خود برسد وبا تھاجمات متقابل در أنظامی، سياسی و اقتصادی او در کشور ما توانست تا حدودی به اين م

  . بسياری از نقاط جھان حريف خود را به عقب نشينی وادارد

. وذ روس ميدانندفود افغانستان را جزئی از مناطق نی خمريکائی که در تحليالت و منطق بين المللاسياست سازان 

انند با اين درگيری چه تووھپايه ھای عظمت آفرين ماست تا ببيشتر ھم شان ميخکوب کردن حريف روسی شان در ک

ازينروست که . در داخل اقمار شوروی و ھم در سطح جھانی به ترتيب و تنظيم مجدد اوضاع به نفع خود بپردازند

برای آنھا مھم  اينست که چه نيروئی بھتر . به حرکت ميپردازند" منطق کمی"افغانستان با يک ۀ مسألقبال آنھا در 

نتايج جنگ افغانستان ، دورنمای مقاومت و . وبيشتر ميتواند حريف امپريالسيتی او را در افغانستان ميخکوب کند

 افغانستان مسأله ءً بنا.  نقشی بی اندازه ناچيز داردسرنوشت مردم افغانستان در سياست امريکا ياھيچ نقشی ندارد ويا

 ايکه با سرنوشت يک ملت ارتباط دارد و بايد به اين ملت کمک شود بلکه بيشتر در مسألهبرای آنھا نه بعنوان 

  .مخالفت با روسيه است

 ما سرازير  جامعهۀ تاريخزد ووقتی به بخشھای عقبگرا" مقاومت افغانستان" کمک ھای علنی و سری آنھا به 

ھم ، درساحۀ سياست عملی بيشتر ازين منطق آب ه ميشود، عالوه بر ارتباط سرشت، سرنوشت اين نيروھا ب

  .ميخورد که توجه امريکا اساسا بخود جنگ افغانستان است نه به نتايج آن 
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رسند که آتش اين کشورھای قاره اروپا از تشديد تخاصم بين المللی در منطقه جنوب آسيا بيم دارند و از آن ميت

 درصد منابع انرژی خود را از خاور ميانه و ۶٠-۴٠اروپا که درحدود . مخاصمت تا منا بع انرژی آنھا برسد

 از موجوديت خود دفاع کنند به علت آنکه دمين مينمايد، درآنجا حضور بالفعل دارند وميتوانند وبايأکشورھای خليج ت

بيشتر درين مناطق دو ابر قدرت امريکا و روسيه در برابرھم مصاف  جنوب آسيا محل فعاليت آنھا نيست وۀمنطق

ھمين علت اروپا با يک سياست دوپھلو در ه ب. ازيک مداخله جدی در قضيه افغانستان خودداری ميکنندلذا دارند، 

سياسی اخالقی ترس خود را از پيشروی ۀ ازيک جانب با کمک ھای بشر دوستان. مورد افغانستان حرکت ميکند

ز ميدارند وازجانب ديگر ھم بخاطر ترمزکردن تشديد مخاصمات بيشتر درپی اوسيه امپرياليستی بطرف جنوب ابرر

حرکت مينمايند، تا اقال نگذارند برای مدت معينی اين آتش بيشتر به طرف حنوب "  التقائی- سازشی"حل ھای راه 

  . زبانه بکشد

وئی مستقيم با روسيه را دارد ونه ھم ابزار و وسايل اين بدينصورت اروپا درقضيه افغانستان نه خواست رويار

 افغانستان مسأله عملی است که اساس سياست اروپا را در مورد –مداخله در دست آنھاست و اين محدوديت سياسی 

  .ميسازد

مللی را  بين الۀاند اين کتله گسترد" منسلک"کشورھای غير منسلک که اکثرا با اين يا آن قدرت امپرياليستی جھان 

 که کوبا، سوريه وليبی  اینقش مزورانه. نميگذارند که در قضايای حاد جھان نقش ارزنده ای داشته باشند

غير  "ۀوکشورھای وابسته به روس که مزدوری و چاکری خود را اکثرا در لفافه ھای انقالبی نما ميپوشانند، مجموع

 مھم جھانی کشيده است که اکثرا منافع ملت به پاخاسته مسألهگی در مورد اين برنامو بی را به بی عملی " منسلک

ما را فدای منافع حقير و کم نظرانه اقتصادی خود ميسازند وبدتر از ھمه آنکه ازخشم ارباب روس نيز ترس تنفر 

  .انگيزی دارند

 حق دولت مزدور ببرک را ازجمع خود بيرون انداخته اند از دو جھت بهه مجموع کشور ھای اسالمی که ب

اوال سنگ اندازی ھای مزدوران روسی مانند يمن جنوبی سگ زنجيری سوسيال امپرياليسم در . محدوديت دچار اند

 ۀمسألمنطقه بحيره احمر، سوريه وليبی که با اغواگری ميخواھد از سھمگيری فعال کشورھای اسالمی در مورد 

ست اکثر اين کشورھا که ميخواھند گرايشات ثانيا سياست نادر. سازند" بيطرف"افغانستان جلوگيری کرده و آنرا

معينی از مقاومت را با پترودالر خود بر سرير کامرانی برسانند غافل ازينکه اين سياست تجربه شده درکشور ما 

ت کند که با زور پول واسلحه کسی را بر مردم أرسوائی چون رژيم ببرک را بوجود آورده وديگر کسی نبايد جر

  .دآزاده ما تحميل نماي

دوکشور ھمسايه و برادر ما ايران و پاکستان قبل از ھمه بايد از برخورد صميمانه، برادرانه وبی شايبه ای مردمان 

دو کشور ياد کرد بخصوص مردم برادر ما پاکستان، در رنج و خوشی در تنگدستی وعشرت ومريضی وغيره 

اين ھمبستگی وکمک بی . ه اند که با برادر خودواقعات روزمره ھرکدام با برادران مھاجر خود انچنان برخورد کرد

  . شايبه را مردمان ما ھيچگاه فراموش نخواھند کرد

 خمينی با دست اندازی ھای ولی در مورد سياست ھای حاکم برين دو کشور بايد گفت که جمھوری اسالمی آيت هللا

ن خويش باعث نفاق وبرادرکشی در خود در مناطق مختلف افغانستان توسط سازمانھای مزدور خود وسپاه پاسدارا

انجام ميشود " اسدناسالم مرز نميش" و " قالب اسالمیصدور ان" اين سياست که زير نام . ميان مردمان ما شده است

وی ربه اين جھت واقعا در خدمت سياست روس است که از يک جانب مردم با احساس ضد بيگانه وقتی پاسداران بر

از جانب ديگر بر اتھامات .  شاھد اين مدعا است- تجارب اخير غرجستان- س می افتندآنھا آتش ميگشايند بدامن رو
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 روس جنايت پيشه در ورای آن ميتواند لشکر کشی   وبی بنياد تشبث و مداخله اجانب در کشور ما صحه ميگذارد

  . خود در افغانستان را تبرئه نمايد

بيرون شدن عساکر روسيه از افغانستان، احترام حق : کته سياست دولت پاکستان در سطح بين المللی مبين برچھارن

حاکميت وموقعيت غير منسلک کشور ما، دادن حق انتخاب رژيم اقتصادی سياسی برای خود ومردم افغانستان 

ئيد تمام نيروھای سياسی افغان و مردمان شرافتمند جھان أوبازگشت شرافتمندانه مھاجران بوطن شان نميتواند مورد ت

 نشان ميدھد که اين -  چنانچه تجربه شش سال مقاومت-ولی مناسبات دولت پاکستان بامقاومت افغانستان. شودواقع ن

تنھا منفعت ه جانبه، سطحی وغير واقعبينانه است وناشی از توازنات نيروھای موجود پاکستان است که ن سياست يک

  . ورد مخاطره قرار ميگيردمردم افغانستان بلکه منافع دراز مدت مردم پاکستان نيز در آن م

 اکنون ،ئيد بدون چون وچرای گرايش معينی حتی از ميان اينھاأو ت به رسميت شناختن شش و ياھفت تنظيم مقاومت

بعد از شش سال آنچنان تعقيدات و عوارض جانبی را بوجود آورده است که خطر واژگونی مجموع سياست ھای 

  .  دولت پاکستان درچشم رس ديده ميشود

ستراتژيک مقاومت افغانستان دارای اھيمت تاريخی برای اين مقاومت است و سياست دولت  کستان بعنوان عقبگاه پا

چنانچه يک . دوراند نميتواند مورد مقايسه قرار گيرده ی که از مرزھای افغانستان بئپاکستان با سياست دولت ھا

يک سياست واقعبينانه و . ای جبران ناپذير برساندسياست نادرست اين دولت ميتواند مجموع مقاومت را به شکست ھ

  . دورانديشانه ميتواند وکمک بزرگی برای مقاومت مردم افغانستان باشد

   و بين المللی جريان دارد و يقينا مجموع ئی منطقه، مقاومت کنونی ما در متن اوضاع و شرايط بغرنج ملیءً بنا

لمللی ميتواند تاثيرات مثبت ومنفی برجنبش مقاومت ما داشته باشد عوامل باز دارنده وکمک کننده درجريانات بين ا

  .طور مشخص تری درين مورد به صحبت خواھيم پرداخته ما در آينده ھا ب

حقيقت اينست که نبرد آزاديبخش  مردم بسيار گسترده تر ، سرشارتر وپرشکوه تر از تصاوير مسخ شده ايست که "

  ) ه جبھه اعالمي." ( تا کنون ارائه شده است

کوشش ما درين بخش اين بود تا خطوطی واقعی برای ترسيم سيمای مقاومت بکشيم وبرای آن بايد کوشش خود را 

  . تا مناسبات درون اجزای مقاومت و مناسبات آن با مردم امتداد ميداديم که بايد خواننده را برای آينده ھا وعده بدھيم

    

   :و اوضاع کنونی) ساما(کنفرانس سرتاسری  -۴

 ش که منجر به دستگيری عده ای ١٣۶٠سازمان ما بنابر ضربات متقاطع وپيھم استعمار و ارتجاع در ماه اسد سال 

از رھبران سازمان و شھادت عده ای از کادرھای ورزيدۀ ما گرديد موقتا دچار فقدان توازن فکری، سياسی 

  . ی در ميان سازمان ما جا گرفتتا امراض مختلفع عدم توازن طبيیوتشکيالتی گرديد که در چنين جو

 ۀی از تئوريھا وعملکردھای پنج سال ش سازمان ترازبندی علمي١٣۶٢ال کنفرانس سرتاسری پيروزمند ماه قوس س

سازمان ارائه داد، تجارب را جمعبندی نمود و انحرافات را نشانه گيری کرد و راه روشنی را پيش پای مبارزان 

  . سامائی قرار داد

 ملی که گوشه ھای از سازمان پر افتخار ما را ۀی وقاطع سازمان ما در مقابله با گزارشات تسليم طلبانمبارزه اصول

ميخواست آلوده بسازد و برخورد جدی نسبت به تمايالت غير انقالبی انحالل طلبانه و گروه گرايانه سازمان ما را 

 عطفی ۀاين ايستادگی به يقين نقط. ر ما قرار داددوباره در موقعيت تاريخی و دفاع از اصولی ترين راه انقالب کشو
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در تاريخ سازمان ماست چه به ھويت سياسی ما وچگونگی پياده کردن اين ھويت در شرايط مشخص کشور ما 

  .ارتباط ميگيرد

 بر ديدگاھھای اساسی ءکنفرانس برپايه تجارب حاصله از شش سال اشتراک فعال درمبارزۀ مسلحانۀ ملی وبا اتکا

ی دست يازيد که ما نکاتی چند از آن را بطور بسيار مختصر ئيای انقالب و مردم به جمعبندی ھار بارۀ قضاخود د

  :عنوان ميکنيم

  :دشمن عمده و حل تناقضات ثانوی در انقالب: الف

ما را ۀ  ثور ولشکر کشی  روس بکشور عزيز ما تمام مناسبات اقتصادی، اجتماعی وسياسی جامعسوحکودتای من

نيروھائيکه تا ديروز در پھلوی يکديگر قرار داشتند امروز در مقابل ھم قرار دارند و آن نيروھائيکه تا .  دادتغيير

صورت عينی ھمسوی و ھم جھت درحرکت اند، اگرچه ه ديروز در مقابل ھم صف آرائی کرده بودند امروز ب

 م که اشغال نظامی کشور ھستی و نيستی تمار ھم اينستيعلت اين تغي.دشمنی تاريخی خود را نميتوانند فراموش کنند

ال قرار داده است و ھمگی بايد قبل ؤ مورد س-استثنای مشتی وطن فروش مزدوره  ب–گروھا واليه ھای اجتماعی را

عنوان کشور، ملت، تاريخ، فرھنگ وباالخره آرمان پاسخ گفتن به اين روياروئی ه از ھمه چيز از ھستی خود ب

  .گونگی آنست که سرنوشت تمام نيروھای سياسی وباالخره تمام ملت درگرو آنستتاريخی و اجتماعی و چ

شکلی نيست ولی پياده کردن آن در عمل وترسيم يک خط ستراتژيک که مار    تعيين دشمن عمده در انقالب اکثرا ک

 و جھت کلی بتواند دشمن عمده را ضربت بزند و تمام نيروھای ديگر را ياجمع کند ويا بيطرف بسازد تا ضربت

 اجتماعی ويا توطئه –وعمده آنرا بسوی دشمن اصلی متوجه بسازد بعلت کمبود فھم، غرض و مرض ھای سياسی 

  .ھای رنگارنگ دشمنان مختلف انقالب پيچيده، مشکل ودر شرايطی ناممکن ميگردد

قاومت عليه دشمن عمده تعيين دشمن عمده فقط اين نيست که بايد تمام موارد نظامی، سياسی، اقتصادی و فرھنگی م

کار بيفتد بلکه قبل از آن و مھمتر از آن مستلزم حل صحيح تناقضات ثانوی در ميان نيروھای است که علی رغم ه ب

چنانچه برای .  عليه دشمن يکجا وھمسو به مبارزه بپردازندبايد سياسی  شان درين برھه از زمان  - تناقضات تاريخی

ک سياسی مشخص و روشنی برای اين نيروھای ناھمگون بدست دھد تا اختالفات  آنچنان قاسم مشتربايداين کار 

  .ميان آنھا بنفع وحدت و ترقی حل گردد

در جنبش مقاومت ما نيز تعيين اين دشمن عمده دارای ھيچگونه ابھامی نيست اگر چه انگيزه ھای اين تشخيص و 

در ميان نيروھای مقاومت است يعنی ھر يکی با چگونگی پيروزی بر اين دشمن ھنوز ھم در گرو تناقضات موجود 

انگيزھای متفاومت وبرای اھداف ناھمگون و متضاد از ھم ميخواھند ھمه موارد و منابع خود و ديگران را عليه 

رتعيين ھا و اھداف متناقض است که بعضا دبه علت ھمين انگيزه .  روس اشغالگر ومزدورانش متمرکز نمايد

دوستان بالفعل خود را در مبارزه ضد روسی تصفيه ميکنند و درعوض . دشمن عاجز ميمانندمرزھای واقعبينانه از 

  !!درآغوش روس به بازيگری مشغول اند

به آنچنان حدی رسيده است که کمتر می توانيم درسرزمين " اختالف تنظيمی"اکنون اختالف ميان نيروھای مقاومت 

اف ميان نيروھای مقاومت روز تا روز بيشتر ميگردد کئيم، و شبا روس اشغالگر صحبت نماواقعيت از تضاد عمده 

اين . و بدتر ازھمه اينکه گردانندگان اين تفرقه وکشتار با وقاحت بی مانندی از وحدت مجاھدين صحبت ميکنند

سياست دورويانه  از ينجھت در خدمت روس اشغالگر است  که ھم مردم ما وھم مردم جھان را اغفال ميکند ودر 

  .کی اين اغفال جنبش مقاومت ما سخترين ضربات را متحمل ميشودتاري
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ارث رسيده است وچه آنھائيکه ه حل اين تناقضات ميان مردم ، چه آنھائيکه بطور تاريخی برای مردم ما از گذشته ب

ل علت برنامه ھای سياسی خود خواھانه وانحصارطلبانه بر مردم ما تحميل شده است يکی از بغرنجترين مسايه ب

  .واکنون سرنوشت کل انقالب به حل درست آن منوط گرديده است. انقالب ماست

 خطير و سرنوشت ساز با ابزار علمی و برپايه تعھد  به منافع کلی و درازمدت انقالب مسألهسازمان ما با اين 

  :اين نتيجه رسيده که اساسی ترين راه حل تناقضات ميان مردم عبارت است ازه برخورد نموده وب

 . اين فسادأتشديد مبارزه ھمه جانبه عليه امپرياليسم روس به عنوان منش -١

 وحدت ھرچه بيشتر ميان نيروھای انقالبی وملی بعنوان ظرفيتی که واقعا قادر به وحدت دادن ملت برپايه ای  -٢

 .علمی و واقعبينانه است

مت را زير نامھای مختلف به  آنھائيکه بعنوان نيروھای ذخيره روس ميخواھند جنبش مقاوۀافشای ھمه جانب -٣

  . جانب تفرقه بکشانند

ھمان اندازه ه ھرحال ھرقدرمبارزه ضد استعماری ما به جلو برود و به ھر اندازه ايکه اين مبارزه گسترش يابد، به ب

اشکال تازه ای از تناقضات درون مقاومت سرباال ميکند و امپرياليسم روس نيز ميخواھد از آن برای اھداف 

عنوان شرطی برای وحدت، پيروزی و ه درحاليکه درجانب مقاومت حل اين مسايل ب.  خود استفاده نمايدۀناھريمنا

  . شکست امپرياليسم روس جای خود را باز ميکند

ی را که آمادگی الزم برای حل اينگونه قضايا ندارند، و ئ زيادی از نيروھاۀبغرنجی روز افزون اوضاع ھر چند عد

ضرورت تاريخی خود را از دست ميدھد و ازصحنه خارج ميشوند ولی از جانب ديگر برای در نتيجه بقاء آنھا 

  .ی که رسالت تاريخی انجام اين وظيفه را دارند بعنوان مسايل فوری در دستور کار شان قرار خواھد دادئنيروھا

   

                                                  :تکامل يک مبارزه چند بعدی: ب

امپرياليسم يک قدرت نظامی محض نيست وتنھا با ابزار جنگی نمی تواند به بھره کشی واستثمار مليون ھا انسان در 

امپرياليسم سيستم جھانی است که ھمچنان در ابعاد اقتصادی، سياسی، . کشور خود و در سراسر دنيا بپردازد

برخی را مھار : و بغرنج به فعاليت مشغول استاجتماعی وفرھنگی عمل کرده و در پھنای جھان در شبکه ای وسيع 

کرده است و برخی ديکر را در دام نيرنگ استعماری خود نگھداشته است، کسانی را وعده ميدھد وکسانی را نيز با 

اينصورت است که امپرياليسم، تجاوز و جنگ از مفھوم عتيق خود پافراتر ه تھديد و وعيد از مجازات می ترساند وب

  .   می يابدء مفھومی بغرنج وھمه جانبه ارتقاميگذارد وبه

اول اينکه کشور استعماری ھميشه از : دو دليله ب. مقابله با اين سيستم نيز نميتواند تنھا با ابزار نظامی ميسر گردد

 امپرياليستی بايد با سيستمی - دوم اينکه با يک سيستم استعماری. لحاظ نظامی قوی تر از کشور استعمارشده است 

اديبخش و انقالبی مقابله گردد درغير آن مبارزه  ما ولو از شور وشوق توده ھای مليونی ھم ملھم باشد به پيروزی آز

  . نميرسد

 توده ھا ۀخود، فرھنگ بسيج کننده وآگاھی دھنده عمليات نظامی اگر با اھداف روشن سياسی، اقتصاد جنگی متکی ب

م نباشد به يقين ثمره ای جز أاه با ھمبستگی فعال بدون قيد وشرط تووباالخره روابط بين المللی شرافتمندانه، ھمر

  .ضياع خونھای ريخته شده ندارد وشايد ھم ثمر اين خونھا در دامن دشمنان نقاب پوش مردم بيفتد
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 را از حالت احساس و شور وشوق ی ستراتژيی جامع االطرافی که بتواند مجاھدات مردمکاين جھت طرح يه    ب

 دھد که برای آزادی انسان از قيد و بند ظلم، ء اجتماعی ارتقا–نه تا سطح يک حرکت ھدفمند سياسی ميھن دوستا

  .تعدی ،عقب گرائی وعقب ماندگی ميرزمد ، نيازی ضروری واجتناب ناپذير است

 از تنھا از تفرقه و پراکندگی رنج ميبرد بلکه ما ھمچنينه تجارب شش سال جنگ مقاومت نشان داده که جنبش ما ن

اين وضع .)  وشايد ھم اولی نتيجۀ دومی باشد. (  ھمه جانبه برای آزاد ساختن کشور نيز رنج ميبريمۀفقدان يک برنام

اگر از يک جانب ناشی از وضع مختنق رژيم مزدور وارباب جنايتکارش است که از روز اول از يک بديل ملی و 

دوش کسانيست که علی ه وليت آن بؤ جانب ديگر نيز مسی کرده است، ازھر قيمتی جلوگيره انقالبی ھمه جانبه ب

ی وبا وجود داشتن امکانات وسيع تا کنون نتوانسته اند حتی يک قدمی ھم ئرغم شرايط نسبتا بھتر بين المللی ومنطقه 

د سال اين بوده است که منافع حقير نر آيند و تمام کوشش آنھا در ين چدر راه تحقق وحتی طرح اين ستراتژی ب

حساب منافع واالی ملی به پيش ببرند وکسانی را که با آنھا مخالفت ميورزند با چماق تکفير ه ھی خود را بگرو

اثبات ه ماندگی و فقدان ظرفيت خود را برای آخرين بار در يک آزمون تاريخی ب ھر حال اين نيروھاعقبه ب. بکوبند

ون شاھد نفرت عميق وعجيب توده ھای مليونی ما اکن. رساندند واين خود برای مردم ما دست آورد بزرگی است

 با آن ظرفيت شگفت انگيز خودگذری –نيم که ملت حماسه آفرين ما قيمردم ازين وضع ناھنجار ھستيم و مت

 واقعا ۀمردم ما اکنون خواستار وحدت و نيازمند يک برنام.  ميتواند بر عوامل نامساعد موجود چيره گردد- وشھامت

بتوانند برپايه آن ھم به عربده کشی ھای روس به مقابله برخيزند وھم بتوانند زخم ھای ناشی از ملی وانقالبی اند تا 

  .برادرکشی واستخوان شکنی را التيام بخشند

سيس خود تاکنون برای تحقق اين برنامه ھم درساحۀ سياسی، نظامی، فرھنگی و أسازمان ما افتخار دارد که از بدو ت

بين المللی روی آن مھای مثبتی برداشته است و ھمچنان مبارزه فعال خودرا در سطح اقتصادی درخور توان خود قد

ی به پيش برده است که در آن منافع دراز مدت ملت و مردم ما نھفته است و از ھرگونه وابستگی، ئاصول وپايه ھا

ود را در سطح بين المللی به خط مشی مستقل ملی و انقالبی ختکيه  بوده وبا ءتخطی از آرمان ھای واالی مردم مبرا

  . گسترش داده و استحکام بخشيده است

  :خط مشی مستقل ملی وانقالبی: ج

يک مبارزه ضد استعماری را فقط توده ھای مردم ميتوانند تا مدت زمان درازی به پيش ببرندو ھيچ کشوری وھيچ 

خود وبه ملت ضد ه  بء به مردم و اتکاءا اتکءً ی اسير اين مبارزه را به پيش ببردو بناتجای مله قدرتی قادر نيست ب

وی آن خط مشی مستقل ملی وانقالبی طرح ريزی شده  و درعمل جان ر است که بریاستعماری آن پايه واساس

  .گرفته است

به استعمار روس وطن مارا بخاک وخون " خلق"و " پرچم" جنگ نشان داده است که وابستگی تجارب شش سال

استعمار ...  ين فرزندان ما درخون غلتيدند ومليونھای ديگر آواره وبيخانمان گرديدندوھزاران تن از بھتر. کشانيد

 مردم ما تامدت ۀروس ودلقکان آن چنان جنايت بزرگی را درحق مردم ما مرتکب شده اند که تاريخ کنونی و آيند

  . زمان زيادی با نتايج اين تجاوز گستاخانه وجنايت ناشی از آن ارتباط خواھد داشت

از جانب ديگر وابستگی ديگريکه درمتن مقاومت ملی سرباال کرده است نيز نشان دھنده اينست که آنکه بيشتر 

ضد منافع مردم و ملت خود عمل ميکند بيشتر به جنايت وآدم ه وابسته است بيشتر از ملت و مردم خود بيگانه وب

ام ھوی ھوی ديگران بسته است بيشتر از منافع چپاول ميپردازد و آنکه بيشتر خودرا در د کشی، برادر کشی وچورو

  .دور شده و روز تا روز نفرت مردم از آنھا نيز زياد ميشوده واالی ملی و ھمبستگی مردم خود ب
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اگرچه خط مشی مستقل ملی و انقالبی  روابط و مناسبات بيرونی مقاومت به ويژه نيروھای انقالبی را نشان ميدھد 

ويانه وشرافتمندانه با بيرون فقط ميتواند با تکيه بر نيروی شکست ناپذير مردم آنھم در ولی اين روابط آزدانه، مسا

 که ما درميان مردم نباشيم از آنھا کمک نگيريم و نتوانيم به آنھا بياموزيم، یدرصورت. شکل فعال آن استوار گردد

 داوطلبانه وھدفمند جلب کنيم در ،رزه آگاھانهآنھا را بسيج وسازماندھی نمائيم، وقتی نتوانيم آنھا را گروه گروه به مبا

آن صورت خط مشی مستقل ملی وانقالبی اعالن زيبائی است که فقط ميتواند انعزال، انفراد، بيگانگی وجدائی ما را 

  .از مردم در پوشش کلمات زيبا بپوشاند

تعماری در تمام کشور ھا، تجارب شش سال مقاومت ما چنانچه تجارب جھانی نشان دھنده اينست که نيروھای ضداس

ی از محيط ، از ئکار مينمايند، حرکت ھاه جمله کشور خود ما، از يک حالت بسيط بدوی و ناھمگون آغاز ب من

مرکز آغاز ميشود، نيروھای موجود در جامعه ھر کدام بنابر توان فعلی و ظرفيت تاريخی خود ه ورای مرزھا ب

در ميان ھمين .  طرح وايجاد نمايدشآنست تا جھانی مطابق خواستدرين نبرد سھم ميگيرند وھرکدام خواستار 

 است که تحرک درونی خود جنبش ھمراه با اين نيروھای متعدد و -  و کشمکشھای غول آسای جھانی–کشمکش ھا 

ناھمگون فعل وانفعاالت بی حد وحصر و پيچيده ايرا بوجود ميآورد و در خالل ھمين فعل وانفعاالت است که 

جبر . پيروزی و شکست، پيشرفت وعقب گشت، قوت وضعف نيروھا ھر يک و درکليت آن پا ميگيردامکانات 

 تاريخ برپايه تجمع تجارب گروه ھای انسانی و برپايه پيشرفت الينقطع زندگی ۀتاريخی به مفھوم حرکت پيشروند

 استعمار و خالف ۀراداين جبر خالف ا. عامل ديگريست که مجموع اين تحرک درونی درچارچوب آن حرکت ميکند

 جنبش ميتواند - ميکانيسم–تحرک درونی . سوی ترقی و آزادی حرکت ميکنده  عقبگرايان بطور دايم به پيش بۀاراد

اين حرکت پيشرونده را موقتا سد گردد، فتور ايجاد کند، منحرف بسازد و عمر نکبت بار ظلم و تعدی، استعمار 

جنبش مقاومت ما که در شرايط .  به شکستن اين حرکت و نابودی آن نيستوعقبگرائی را طوالنی تر سازد ولی قادر

نھايت بغرنج ملی وبين المللی و در اوضاع و احوال کامال نامساعد آغاز يافته و تداوم دارد در تکامل خود تاکنون 

ن پيشتاز و نقش سازما. ولی با مشکالت بزرگی ھنوز ھمچنان روبروست. آفاق غيرقابل تصوری را درنورديده است

.  آن کامال محسوس واجتناب ناپذير استۀانقالبی در تغييرفعل وانفعاالت درونی جنبش ودر تسريع حرکت پيشروند

اين نقش پی ميبرند، دريچه روشنی از آگاھی ملی وانقالبی بررخ مردم بازشده ه ھم اکنون توده ھای مليونی مردم ب

  .است

 پيشنھاد کرده بود روز تا روز ان ما وجنبش مقاومت ميھن پيش بينی وھم اکنون راھيراکه مجيد شھيد برای سازم

سازمان ما درطی راه مبارزاتی پرمخاطره و پرعظمتش ھميشه بر وفا داری در نظر وعمل بر راه . قق ميشودحمت

ب در مجيد پافشاری کرده وحفظ سازمان او، آرمان بزرگ او وخط مبارزاتی او را در مقابل دشمنان رنگارنگ انقال

سرلوحه کار خود قرار داده و افتخار دارد که با صراحت و قاطعيت اعالم ميدارد که سازمان مجيد و آرمان او نه 

وکان پرورش يافته در مردابھا توجه او خ بن بست ميرسد و نه ھم زوزه ھای نابود ميشود، نه منحل ميگردد، نه به

ور، استوار وبی باک با مشعل فروزان انقالب رھائيبخش اين سازمان سرفراز و مغر. خود منحرف ميسازده را ب

  .اين ھنوز از نتايج سحر است. انسان به پيش ميرود

                                                        پايان

  


