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  قانوني يا علني و قانوني؟حزب مخفي غير
در شرايطي كه افغانستان از طرف كشورهاي امپرياليستي به رهبري امپرياليزم امريكا اشغال گرديده، مساله 

  .مسايل بحثي در چنين شرايطي استحزب  مخفي غير قانوني و حزب علني قانوني يكي از مهم ترين 
ماركسيست ـ لنينيست ـ مائوئيست و ( كامال جداگانه  كه چپ افغانستان به دو صفدر رابطه به اين مساله است 

زه عليه تسليم طلبان رحاد بودن مبا .تقسيم گرديده و در مقابل يكديگر صف آرايي نموده اند )تسليم طلب 
  يا نه؟ حزب مخفي و غير قانوني ضروري است كه آيا منجر مي گرددسش ربدين دليل است كه به اين پ

اشغالگران و دموكراسي دم بريده شان دوخته  اصالحات به اميد هايي اند كه چشمرفرميست  وطني تسليم طلبان
با « كه د نخواه مي بدين مناسبت از اشغالگران. آنها همه اعتقادات خود را نسبت به توده ها از دست داده اند. اند

را در افغانستان » جامعه مردم ساالري « بكوشند، تا » تامين حاكميت قانون و دموكراسي « براي » قاطعيت 
كه تنها راه پيروزي و بدست  داين باور را به توده و نسل جوان كشور تلقين نموده و مي نماين آنها. مستقر نمايند

ران گعليه اشغالآنها بجاي موضعگيري مشخص . پذير استقانوني امكان  آورن حقوق از طريق مبارزات علني و
امپرياليست و رژيم دست نشانده به عنوان دشمن عمده كشور و مردمان كشوركوشش مي نمايند كه با تغيرات 

و باز  ساخته نهاد ها و ابزار از كار افتاده سلطه سياسي اشغالگران و رژيم دست نشانده را در افغانستان پايدار
 براساس اين استدالل بي پايه به ساختن احزاب علني راجستر شده پرداخته و به مبارزات كامال   .سازي نمايند

چين  1949اكتبر و انقالب  1917در حاليكه تاريخ انقالبات جهان و بخصوص انقالب . نده او قانوني روي آوردعلني 
و نشان داده نيروهاي كه به ساختن احزاب . ه استدشان داقانوني را بخوبي ن بي بنياد بودن مبارزات علني و

هاي ه در صف بورژوازي در مقابل نيرويا اينك يا نابود شدند و دعلني و مبارزات علني و قانوني روي آوردننوني،اق
  .انقالبي ايستادند

دو مقاله از  نشربه  و رفرميستي خود را توجيه نمايند روحيه تسليم طلبي تسليم طلبان رفرميست براي اينكه
باز نشر  را نشر و مبادرت ورزيده آن " ماركسيزم و رفرميزم و حزب غير قانوني و فعاليت هاي قانوني"بنام   لنين

آنرا مضحكه هر گاه كسي اندكي از لحاظ سياسي آگاهي داشته باشد، به اين توجيه پوزخند مي زند و . نموده اند
كشور  كه  بعضي از هبود يكه روسيه تزاري يك كشور امپرياليست مايدن مي بخوبي درك زيرا اي بيش نمي داند؛

هاي ضعيف را به مستعمره در آورده بود و بر ملل ديگر ستم مي نمود و افغانستان كشوريست مستعمره ـ نيمه 
بحث لنين مربوط مي شود به كشورهاي سرمايه داري امپرياليستي نه كشورهاي نيمه مستعمره ـ نيمه . فيودالي

يت هاي غير العبا آنهم لنين در چنان شرايطي روي حزب غير قانوني و ف .يا مستعمره ـ نيمه فيودالي فيودالي  و
  .و پيروان احزاب علني را انحالل طلب مي نامد قانوني تأكيد مي ورزد
امروز تسليم طلبان رفرميست تخم علف . ناچيز اشغالگران تن به صلح خفت باري دادند تسليم طلبان با هدية

هاي هرز ضد مبارزه جويانه عليه اشغالگران و رژيم دست نشانده را كاشته و مي كارند، هر گاه به اين شيوه 
و يا در صف سركوب  از اين مبارزات دست نكشند يقينا كه فردا يا نابود مي شوند و دنمبارزاتي شان توجه نكن
  .گران انقالب مي ايستند
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. توضيح مي دهدرا  لنين بطور مشخص و صريح نا پايدار بودن و ناكافي بودن رفرم "ماركسيزم و رفرميزم"مقاله 
از اين طريق مي  ا فريب مي دهد واو در اين مقاله توضيح مي دهد كه بورژوازي با استفاده از رفرم طبقه كارگر ر

از  كه انقالبيونهد در ضمن او توضيح مي د. ازدود را مستحكم نموده و بردگي مزدي را جاودانه سخ خواهد سلطة
در كشورهاي سرمايه  .دنماين مي طبقاتي، تدارك و برپايي قيام مسلحانه استفاده رفرم در توسعه و تكامل مبارزة

 ،هاي مخفي در ابتدا شكل خونين را ندارد، بلكه با ايجاد احزاب مخفي و فعاليت مبارزه امپرياليستي داري
 هعلني و قانوني براي بسيج طبقه كارگر و بر پايي قيام مسلحاننيروهاي انقالبي مي توانند تا حدودي از مبارزات 

در بسياري موارد ري ارگران در كشورهاي سرمايه داو توضيح مي دهد كه مبارزات اقتصادي ك. استفاده نمايند
اين مبارزات فقط براي اصالح نظام سرمايه داري پيش برده مي شود نه درهم شكستن نظام سرمايه  اصالحي اند،

هر گاه مبارزات اقتصادي كارگران همپا با مبارزات سياسي رشد نمايد بطور دقيق مي تواند به اهدافش نايل . داري
 .عاليت هاي مخفي تأكيد گرديده استدر اين مقاله روي حزب مخفي و ف. درهم شكند را و نظام سرمايه داري آيد

هاي  علني و قانوني فقط مي توانند خواستدر مقاله گفته شده كه انقالبيون كشورهاي سرمايه از طريق مبارزات 
 هاي خواستد كه مزد را مطرح نمايند و هيچگاه نمي توانن د دستساعت كار و ازديا 8عاجل كارگران از قبيل 

زيرا قيام مسلحانه و سر نگوني رژيم و  .رژوازي را مطرح كننديعني قيام مسلحانه و سر نگوني بو اساسي كارگران
اين كار فقط و فقط از طريق حزب  .مي چنين شعارهايي را تحمل نمي كندهيچ رژي. انقالب عمل غير قانوني است

  .تواند جامه عمل بپوشد نشرات مخفي ميمخفي و  مخفي، مبارزات كامالً
جنگهاي انقالبي اجتناب  طبقاتي انقالب و جامعة در « :ميگويد "تضاد"اثرمعروفش درباره  مائوتسه دون در 

ارتجاعي حاكم واژگون  ست كه طبقةنه ممكن ا تكامل جامعه امكان پذيراست و بدون آنها نه جهشي در ناپذيرند،
   ».بدست گيرند توانند قدرت دولتي رامردم ب گردد تا

 اساسي انقالب وعالي ترين شكل آن در وظيفة«: گفته است "مسائل استراتيژي جنگ و" اثر به همين ترتيب در
 –تيماركسيس اين پرنسيپ. حل مسئله بوسيله جنگ دست گرفتن قدرت دولتي براه هاي مسلحانه است يعني

  .معتبراست نيز كشورها سايرچين بلكه براي  نه فقط در .ستي يك اعتبارعمومي داردينينل
را بر حسب شرايط مختلف بطرق گوناگون عملي مي  معذالك در حاليكه اصل يكي است، حزب پرولتاريا آن

در درون كشور : وران جنگ، شرايط از اين قرار اندنظر از دوران فاشيزم و د صرف در كشور سرمايه داري،. گرداند
مناسبات خارجي خود زير ها در اين كشور. بورژوازي بر قرار است دموكراسي، رژيم ديگر فيوداليزم وجود ندارد

با توجه به اين خصوصيات وظايف حزب . روا مي دارند ملتهاي ديگر ستمبلكه بر عكس بر  ستم ملي نيستند
قانوني كارگران را  كه طي يك دوران طوالني مبارزة از اينستسرمايه داري عبارت  پرولتاريا در كشورهاي

. سرنگون ساختن نهايي سرمايه داري آماده نمايدو نيرو جمع كند و بدين ترتيب خود را براي  موزش دهدآ
قانوني طوالني، استفاده از تربيون پارلمان، اعتصابات  مبارزة: اين كشورها مطرح اند عبارت اند از مسايلي كه در

ني است، ين كشورها شكل سازماني، قانودر ا .ان دهي سنديكاها و آموزش كارگراناقتصادي و سياسي، سازم
جنگ، احزاب كمونيست كشورهاي سرمايه  در مسئلة) به جنگ متوسل نمي شود(شكل مبارزه خونين نيست 

هر گاه چنين  مبارزه بر مي خيزند،ه هاي شان بر پا مي شود، بهر جنگ امپرياليستي كه بدست كشورداري بر ضد 
. كشور خود خواهد بوداهم آوردن موجبات شكست دولت ارتجاعي فر جنگي بر پا شود، سياست اين احزاب

 كه بورژوازي واقعاً اما تا زماني. را تدارك مي بينند جنگي كه اين احزاب مي خواهند، جنگ داخلي است كه آن
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 كه كه اكثريت پرولتاريا براي اقدام به قيام مسلح و جنگ داخلي مصمم نشود، تا زماني ناتوان نگردد، تا زماني
و آنگاه كه چنين قيام  قيام و اين جنگ نبايد بر پا شود توده هاي دهقان داوطلبانه به پرولتاريا ياري نرسانند، اين

اين است آنچه . و يا جنگي بر پا شد نخستين گام اشغال شهرها و سپس حمله به دهات خواهد بود، نه بر عكس
، اينست آنچه كه انقالب اكتبر روسيه بر آن صحه كه احزاب كمونيست كشورهاي سرمايه داري انجام داده اند

 . گذاشته است

 نيمه مستعمرهبلكه  مستقل و دموكرات نيستويژگي چين در اينست كه كشوري . ديگر استطور در چين وضع 
 است، كشوريست كه ستم فيودالي حكمفرمابلكه  نظام دموكراتيك مستقر نيستـ نيمه فيودالي است كه در آن 

 از اين جهت. يش از استقالل سياسي بر خوردار نيست بلكه زير يوغ امپرياليزم قرار داردخارجي خودر مناسبات 
رگران وجود حق تشكيل اعتصابات هم براي كا در چين پارلماني كه بتواند مورد استفاده قرار گيرد، نيست و

راند طويل المدتي را از سر بگذقانوني  ست علي االصول اين نيست كه مبارزةحزب كموني در اينجا وظيفة. ندارد
  .يا نخست شهرها را تصرف كند و سپس دهات را، بلكه درست عكس اينست تا به قيام و جنگ برسد، و

حزب بايد كليه طبقات و كليه قشرهاي اجتماعي كشور مسلحانه مي كند،  ما وقتيكه امپرياليزم به چين حملةا.... 
  ).تاكيدات از من است(» ... دشمن بيگانه در جنگ ملي متحد سازد را كه با متجاوزين خارجي مخالفند، بر ضد

كشورهاي  رهاي سرمايه داري وراه انقالب در كشو مائوتسه دون بخوبي توانسته كه بطور مشخص تفاوت ميان
طور ب "مسايل جنگ و استراتيژي"مره ـ نيمه فيودالي را در كتاب مستعمره ـ نيمه فيودالي و يا نيمه مستع

ه مامي آموزد دوران امپرياليزم ب تجربيات مبارزات طبقاتي در« :كه كيد مي كندتأ و تشريح و توضيح نمايدروشن 
 در .مالكين مسلح پيروزشوند بورژوازي و برند نمي تواتفنگ  توده هاي زحمتكش فقط به وسيلة و كارگر كه طبقة

  اين مورد 
   ».توان تغييرداد كمك اسلحه مي فقط با مجازيم بگوئيم كه تمام جهان را

مسلحانه  ست، بطور عمده در رابطه با مبارزةحزب كموني« :كيد مي كند كهأاو هم چنين در مورد ساختمان حزب ت
 ارزات قانوني و شهري، زيرا مبارزة مسلحانه شكل عمدةساختمان، رشد و توسعه مي نمايد و نه در رابطه با مب

مسلحانه، بايد در  ا گذاردن كار عمده در خدمت مبارزةالبته در رابطه ب .مبارزه است و نه مبارزات قانوني شهري
و ميان  دهات تحت تسلط دشمن نيز وارد شد انواع مبارزات علني و غير علني، قانوني و غير قانوني در شهرها و

  )ـ تاكيد از ما است68ساختمان حزب ـ صفحة (» .ها پيوند مناسبي ايجاد نمود آن
 و مسلحانه رشد و ساختمان مي يابد ه حزب كمونيست در رابطه با مبارزةضوح نشان داده كوه مائوتسه دون ب

مخفي و غير قانوني در جوامع  نتيجه اين مي شود كه مبارزة. مبارزة مسلحانه را شكل عمدة مبارزه دانسته است
مبارزات علني، قانوني و مبارزه است، نه  نيمه مستعمره شكل عمدة -نيمه فيودلي يا نيمه فيوداليمستعمره ـ 

اين بدان » .را فقط با كمك اسلحه مي توان تغيير داد جهان«: كه دارد كيدمائوتسه دون تأ بدين ملحوظ .شهري
 .دست آورده ب قدرت سياسي را پا درآورد و ارتجاعي را از نمي توان طبقة حاكمة زور كه بدون ارتش ومعني است 

ه ب يا سرنگون كردن قهري و هيچ راه ديگري به جز كف دارند،ه كهنه قدرت دولتي راب كه طبقات حاكمة مادامي
متفاوت  جايگزين نمودن يك قدرت دولتي نوين كامالً خميركردن دستگاه دولتي كهن و قول ماركس خورد و
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احزاب غير قانوني  كه پيشبرد و به فرجام رساندن اين مبارزات فقط از طريق بايد گفت باز هم مكرراً .وجود ندارد
  .اين نتايج فاجعه آميزي به بارخواهد آورد از انجام كاري غير .فعاليت هاي غير قانوني و مخفي امكان پذير است و

دليلش وجود آورد؟ ه ايج فاجعه آميزي را بافغانستان نت "چپ"ت عليه سوسيال امپرياليزم براي چرا جنگ مقاوم
عدم اين خط باعث گرديد . انقالبي ماركسيستي ـ لنينيستي ـ مائوئيستيمشي  عدم خط و .واضح و روشن است

بر گزينند و  را تسليم طلبي ملي در قبال اشغالگران سوسيال امپرياليزم كه بسياري از نيروهاي چپ افغانستان
ارب تلخ هر گاه بخواهيم كه اين تج .تن دهند تسليم طلبي طبقاتي اكثريت اين نيروها در قبال احزاب جهادي به

 و سوسيال امپرياليست هاي شوروي افغانستان را در جنگ مقاومت عليه "چپ"شكست  تكرار نگردد بايد علت
گشت اشتباهات و در غير اين صورت بر. حليل نماييمطور دقيق و روشن تجزيه و ته بشان را  رژيم دست نشاندة

ة چهارم شعلة جاويد دور چهارم مراجعه علومات بهتر در اين مورد به شماربراي م .استحتمي تجارب منفي 
  .يدنماي

و اين تجزيه  ليزم به درستي تجزيه و تحليل شوداگر علل شكست جنگ مقاومت عليه اشغالگران سوسيال امپريا
مي تواند دانش تجربي براي طرح خط انقالبي و پيروزي بعدي فراهم ليغي و ترويجي همراه باشد و تحليل با كار تب

  .افغانستان نموده است) مائوئيست(كه حزب كمونيست  كاري .نمايد
از يك  عليه اشغالگران سوسيال امپرياليست و رژيم دست نشاندة شانتجزيه و تحليل علمي از جنگ مقاومت 

 يرا براي توده روشن مي سازد و از سو اشغالگران امپرياليست و رژيم دست نشاندة كنوني سرشت سو ماهيت و
شان در امر سازماندهي دچار  را مي دهد تا براي پيشبرد مبارزات آيندة انقالبي اين امكانديگر براي نيروهاي 

 ل امپرياليزم بهترين درس و تمرينتجزيه و تحليل شكست جنگ مقاومت عليه سوسيا. توهم و اشتباه نگردند
تسليم طلبان از شكست جنگ مقاومت عليه  متأسفانه .مشي مبارزات آينده خواهد بود ين خط ويبراي تع

تيار نموده اند، فقط با يك تسليم طلبي را اخ رس عبرت نگرفته بلكه همان شيوةدسوسيال امپرياليزم هيچ 
  .تسليمي كامل و مطلق به اشغالگران امپرياليزم و رژيم دست نشاندهآنهم  تغيير،

دست  از اند دست آوردهه طوالني ب نتيجة مبارزة ه درك ي رايد، چيزهاناين نكته نشو متوجة اگر تسليم طلبان
  .دد شننابودي خواه بخواهي نخواهي دچارعقبگرد و و د دادنخواه

وظيفه انقالبيون از ابتدا متحد ساختن تمامي كشورهاي مستعمره ـ نيمه فيودالي مائوتسه دون در  طبق گفتة
در راستاي قانون  ليت هاي قانونياو فع نه ساختن احزاب قانوني مي باشد، مخالف اشغالگران اندكه  يينيروها

مائوتسه دون به مبارزات  خالف گفتة در شرايط اشغال افغانستانتسليم طلبان  اما .اساسي اشغالگرانه در كشور
  .علني و قانوني روي آورده  و در صف رژيم دست نشانده ايستاده اند

و تمامي ) اركسيست ـ لنينيست ـ مائوئيست هام( كمونيست ها وظيفةاع و احوال كنوني افغانستان در اوض
بسيج  و فشرده تر به تبلبيغ و ترويج انقالبي جهت هاي انقالبي ملي و دموكرات اينست كه هر چه بيشترنيرو

بر پايي و پيشبرد جنگ مقاومت  چنين تدارك براي اند و هم ي كه مخالف اشغال كشوريتوده ها و تمامي نيروها
 ممكن  اين كار. پردازندگر و سرنگوني رژيم دست نشانده بو اخراج  قواي اشغال دملي مردمي و انقالبي براي طر
  .غير قانوني مخفي و مالًنيست مگر از طريق مبارزات كا
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ركسيستي بايد غير قانوني توضيح مي دهد كه احزاب ما "فعاليت هاي قانوني حزب غير قانوني و"لنين در مقالة 
و مخفي استفاده مي نمايند  اين احزاب در مجموع فعاليت هاي خود هم از فعاليت هاي غير قانوني د،نو مخفي باش

لنين توضيح مي دهد كه . ار استدالبته فعاليت هاي غير قانوني از عمدگي بر خور. و هم از فعاليت هاي علني
ت هاي قانوني ر فعاليدبايد تحت رهبري شاخه هاي غير قانوني پيش برده شود، زيرا  قانوني علني و يت هايفعال

و تبليغ سر نگوني رژيم  ترويج ،هاي انقالبيطرح و بيان تمام شعار. مطرح كرد هاي انقالبي رانمي توان تمام شعار
زيرا قوانيني كه رژيم . تفقط از طريق مخفي و غير قانوني يعني از طريق نشرات مخفي امكان پذير اس هاي فاسد

 ان، بناءبراي حفظ و بقاي شان مي باشد نه سرنگوني رژيم هاي ش هاي فاسد و ارتجاعي به تصويب مي رسانند
پشتيباني از هر بر آمد انقالبي توده يي، بسط و توسعه و  « .هاي انقالبي و سر نگوني را تحمل نمي كنندشعار

هم نمي "آزاد  "كشورهاي كه بدون آن حتي در ) تاكيد از لنين است( هاي غير علني آن، ايجاد سازمان تشديد
لنين (» .اين است تمام برنامة عمل سوسيال دموكراسي) تاكيد از ما است(. توان حقيقت را به اطالع مردم رساند

  )390ـ صفحه ـ اپورتونيزم و ورشكستگي انترناسيونال دوم 
حتي در  ،)ماركسيست ـ لنينيست ـ مائوئيست(كمونيست هر حزب جنبة عمدة فعاليت هاي اين اساس  بر

حزب مخفي و غير قانوني كه داراي  مبارزات مخفي و غير قانوني باشد؛ مبتني بر دباي ،كشورهاي امپرياليستي
   .هسته ها و سازمان هاي مخفي بوده و رهبري فعاليت هاي علني را در دست داشته باشند

تسليم طلبان هيچ توجه اي به  باشد،تحت اشغال مي  يك كشور مستعمرةالي كه افغانستان در اوضاع و احو
علت اين . دنهيچ فعاليت غير قانوني ندار. قانوني است تمام فعاليت هاي شان علني و. مسايل فوق الذكر ندارند

م شدة وزارت عدلية رژي امر اينست كه احزاب شان مخفي و غير قانوني نيست، بلكه قانوني و ثبت و راجستر
هاي انقالبي، ترويج و تبليغ انقالبي همراه با شعار اربه اين ترتيب تسليم طلبان شع. استاشغالگران  دست نشاندة

  .و سر نگوني رژيم دست نشانده را به فراموشي سپرده اند نج اشغالگراو اخراطرد 
. قانوني نيست ،فعاليت علنيهر . از هم تفكيك نموددرك كرده و را  قانوني ي وبايد تفاوت ميان فعاليت هاي علن
و محافل توده يي علني مي توانند غير قانوني رات اعتصابات، تظاهبعضي از  مثالً. اما هر فعاليت قانوني علني است

  . باشند
ي ياين اساس احزاب مخفي و غير قانوني مي توانند نظر به شرايط و اوضاع مشخص جامعه از چنين فعاليت ها بر

اي فعاليت هاي مبارزات علني احزاب قانوني و علني ساخت و مبارزات را بر مبن نبايد به بهانة لذا. استفاده نمايند
  .قانوني استوار نمود

اما همه ساله  روز هاي تاريخي  است، افغانستان  با آنكه حزبش غير قانوني و مخفي) مائوئيست(حزب كمونيست 
، اين است تلفيق مبارزات مخفي با شركت نموده و مي نمايد اي را تجليل نموده و هم چنين در تظاهرات تود ه

  .مبارزات علني
ت ـ لنينيست ـ سدر كشور هاي نيمه مستعمره ـ نيمه فيودالي و يا مستعمره ـ نيمه فيودالي احزاب ماركسي

تحليل سازد، نظر به شرايط و  ارزات مخفي و غير قانوني شكل عمدة مبارزات شان را ميكه مب با آن مائوئيست
 طريق مبارزات علني و استفاده نمايند و به اين كال مبارزات علنياز اش توانند مشخص مي مشخص از اوضاع

   .منطبق سازندهم مخفي را با 
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شان تسليم طلبي است به مبارزات مخفي و غير قانوني اعتقادي  ت ها و انحالل طلبان كه وجه مشخصةرفرميس
اين بحث ها دام تزويري است براي فريب ( في و غير قانوني صحبت مي نماينداز مبارزات مخ ندارند، گرچه لفظاً

 ي و غير قانوني را نفي مي نمايندقانوني و هم چنين فعاليت هاي مخفاحزاب مخفي و غير در عمل اما) نسل جوان
روي اين ملحوظ . نماينداتكا نموده و مي  هاي قانوني و علني چنين فعاليت ايجاد احزاب قانوني و علني و هم و بر

نمايندگي هاي رسمي و علني  ،داست كه احزاب شان را در دستگاه قضايي رژيم هاي ارتجاعي راجستر مي نماين
فعاليت هاي  دست نشاندهقانون اساسي رژيم ن و مبتني بر به رسميت شناخت سازندشان را در واليات فعال مي 

ة مبارزاتي عمد ها را واميدارد كه وظيفة ن آنتسليم طلبا شخصةاين وجه م. را تنظيم مي كنند مبارزاتي خويش
يا كه انقالب قهر آميز  ،ارزاتيمب رژيم دست نشانده را ملغي نمايند و شعار عمدة نگونيعليه اشغالگران و سر

     .دست فراموشي بسپارنده ب ، راعمومي انقالب پرولتري است قانون
ل طلب انحال را ها تافته بودند، لنين آنحزب غير قانوني و مخفي روي براز كه  يدر روسيه سوسيال دموكرات هاي

حزب ما بايد اند، شده  شرايط عوضخاطر اين واقعيت كه ه ب« مي خواهند كه ها  آن ،خطاب مي نمايد و مي گويد
و "غير طبعي  "ها در واقع ممنوع بودن حزب خود را پديده اي عارضي،  آن .خود را با جنبش قانوني انطباق دهد

ين تز به بايد گفت كه ا .اصلي و اساسي فعاليت قانوني استباز مانده اي از گذشته مي دانند، و از نظر آنها چيز 
شود  ست، ناشي ميا بيانگر آن )  Gredeskoul(كه آقاي گره دسكول  "لحظة كنوني"طور منطقي از ارزيابي 
  .، بلكه به فعاليت قانوني نياز داردبه يك انقالبكه طبق آن روسيه نه 

و از اينجا  است "فعاليت قانوني"رضي و استثنايي در سيستم عمومي عا پديدة ن حزب كادت هادغير قانوني بو
 اين است شيوة. انطباق دهد "خود را با جنبش قانوني"شود كه سازمان غير قانوني بايد طور منطقي نتيجه مي ه ب

  .ها كادت
ست كه ا كنوني اين لحظةبنيادي ارزيابي اين حزب از  نتيجة. متفاوت دارد حزب سوسيال دموكرات، نظر كامالً

شكل هاي تكاملي اي كه به انقالب منجر مي شوند، تغيير يافته اند، اما . مي شودانقالب ضروري است و نزديك 
كه شكل  ،يابند سازماندهي بايد تغييركه  مي گيريمرا ما اين نتيجه  ،از اين واقعيت. نيافته اند اهداف تغيير

ه صورت تكامل اين هسته ها در بيشتر اوقات نه بكه  و اين ها بايد انعطاف بيشتري داشته باشد"هسته"
ها بارها در قطعنامه  اين همة. مي گيرد و غيرهقانوني صورت  "پيراموني"هاي  سازمان مستقيم، بلكه با واسطة
سازمان غير قانوني با جنبش قانوني سخن مي گويند، ايده اي  "انطباق" هايي كه از آن .هاي حزب تكرار شده اند

 يعني مسئله اصالً! [مسئله اصال اين نيست. اين تغيير شكل هاي سازمان غير قانوني ارائه مي دهند غلط از مطلقاً
هستند كه امكان مي دهند  هايي هسازمانهاي قانوني تكيه گا ].قانوني با جنبش قانوني نيستغير انطباق سازمان 

ثير گذاري خود را تأ كه ما شكلان معني است اين بد. هسته هاي غير قانوني به درون توده ها نفوذ كنند ايدة
لنين ـ . ا. دو مقاله از و ( » .گذاري جهتي غير قانوني بدهيمثير به اين منظور كه به اين تأ تغيير مي دهيم،

  )، تاكيدات از ما است 31ـ  30ي ـ صفحه ماركسيزم و رفرميزم و حزب غير قانوني و فعاليت قانون
لنين  ةطبق گفت امپرياليستي بود و ثانياً ين نكته را فراموش نكنيم كه روسية آن زمان يك كشوردر اين جا بايد ا

با جنبش  راحزب غير قانوني " كه خواهان آن بودند كهرا  لنين كسانيهم  با آن. ه بوددروسيه نزديك شب انقال
غلط از اين تغيير شكل هاي سازمان غير  مطلقاًايده اي «: به سخريه گرفته و مي گويد كه ،هندد "قانوني انطباق

پيشبرد  دارد كه بيان مي لنين در مورد تغيير شكل هاي سازماني و مبارزات علني صراحتاً» .قانوني ارائه مي دهند



7 
 

، اما به عهدة هسته هاي مخفي است ، عمدتاًترويج و تبليغ خواست هاي انقالبيفعاليت انقالبي در شكل مخفي، 
كه  طوري ،به مراتب افزايش مي يابد قانونيهاي و نه فعاليت ، اهميت فعاليت هاي علني  شرايط اعتالي انقالبيدر 

از اين رو بديهي است كه حزب بايد در ... توده ها به مبلغان و مروجان خواست هاي انقالبي تبديل مي شوند
 صورت علني، نيمه علني وو ديگر تشكل هاي زنان، محالت و غيره، برحسب امكان به  ، انجمن هااتحاديه ها

 ، اما قطعاًدها تبليغ كند و به پيش بر آن به همة همه شرايط نمي تواند تمام برنامة خود را، اما در مخفي فعال باشد
هاي  لنين با آنكه مي گويد كه سازمان  .جا يا آنجا تبديل شودنبخشي از آن به موضوع تبليغ در اي مي تواند

ها بدين معني است كه هسته هاي  ، اما استفاده از چنين سازمانبراي احزاب انقالبي است هايي هقانوني تكيه گا
غير قانوني  ييري هاهاي قانوني اين هسته ها را به جهت گي و جهت گير دقانوني به درون توده ها نفوذ نمايغير 

غير قانوني  هاي قانوني و لنين در كشور روسيه براي تغيير شكل سازمان هچ اين است آن. تغيير شكل دهد
هسته هاي غير حزب متشكل است از « : لنين به صراحت بيان مي دارد .كار بسته استه ب ده و عمالًمطرح نمو

نجمن هاي شبكه اي از ا هر چه گسترده تر و پر شاخ و برگ تر توسعةدموكرات كه بايد با  سوسيال قانوني
جا ـ  همان(» .براي خود ايجاد كنند»  به منظور فعاليت در بين توده هاهايي ه تكيه گا«كارگري قانوني مختلف، 

  )ـ تاكيدات از ما است 22 ةصفح
اتحاديه ها، انجمن (در درون تشكالت قانوني  بايد طور مشخص بيان نموده كه حزب غير قانونيه در اينجا لنين ب

  . كار نمايند »هرچه گسترده تر و پر شاخ و برگ تر«ه منظور فعاليت در بين توده ها ب... ) ها و
بعد از تجاوز  .قانوني چه طرحي دارنداينك مي بينيم كه تسليم طلبان وطني براي احزاب قانوني و فعاليت هاي 

به  فغانستان تعداد زيادي ازمستقيم امپرياليست هاي اشغالگر به رهبري امپرياليزم امريكا و اشغال تمام عيار ا
اين دموكراسي كذايي كتاب  كذايي اشغالگران گرديدند، دربارة دموكراسي هاي افغانستان شيفتةالح چپ اصط

و » نموده شرايط تغيير« :كه حال ن نمودندبيا در اساسنامه هاي شان  نوشتند، برنامه و اساسنامه ساختند، و
 طليعةچيده شده و جام گسيخته از دامان مادر وطن برلتروريزم  و اصلي فساد النه هايبساط توحش طالبي و «

خواهان  آ زاديحزب "مواضع و اهداف ( »...نستان در حال دميدن استزخمي افغا بار ملت اميد بر چشمان اشك
از اين دموكراسي  »تحليل مشخص از اوضاع مشخص« بايد با پس) است تأكيدات از ما -4 صفحة - "افغانستان

تن احزاب به ساخ كشيدند،با اين استدالل بي محتوا از فعاليت هاي مخفي و غير قانوني دست . استفاده نمود
  .حزب شان را با فعاليت هاي قانوني منطبق ساختند قانوني و علني پرداختند و

همزمان با «  :وشن و صريح اينطور بيان مي نمايدمواضع و اهداف خود را بطور ر "افغانستانآزاديخواهان  حزب"
قاطعيت خواهان  هاي بدون قيد و شرط خارجي استقبال از كمكاز كوششهاي سازمان ملل متحد و  دانيقدر
ـ تأكيدات از  5جا صفحة  همان( ».مي باشدقرار نظام مردم ساالري استفغانستان و ها در دفاع از حقوق مردم ا آن

  )ما است

 11اد رويد«: تان چه موضعي را اتخاذ نموده است؟در قبال اشغال افغانس "حزب متحد ملي"كه  حال ببينيم
مبارزه امريكا سازماندهي گردد و  جهاني به رهبري اياالت متحدةتالف شد تا ائ ميالدي انگيزة اي 2001سپتامبر 

  ».كه در پي آن رژيم تاريك انديش طالبان فروپاشيد نمايد آن از افغانستان آغاز ابعاد گستردةرا در  عليه تروريزم
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 جامعة عمارمين حاكميت قانون، دموكراسي و اتأ... حران افغانستانيك آغاز نيك در ختم ب توافقات بن به مثابة«
  )است  ـ تأكيدات از ما 6-5صفحات  -حزب متحد ملي افغانستان  مرامنامة(» ياري رساند  مدني

 نهضت آيندة« : گيريم  ران امپرياليست را به ارزيابي ميدر قبال اشغالگ "نهضت آيندة افغانستان"اينك موضع 
مي كند،  خواهان  بحران افغانستان پشتيبانيبخاطر ختم جهاني  هاي جامعة افغانستان در حالي كه از همكاري

مين صلح پايدار، ريشه كن كردن تروريزم و بر چيدن كانونهاي جهت تأ توظيف اختصاصي قواي خارجي در
ر وجود آيد كه ضرورت حضور نيروهاي خارجي ده تا باشد چنان شرايطي در افغانستان و منطقه ببنيادگراييست 

  )ـ أاكيدات از ما است 20ن صفحه ـ انستاافغ مة نهضت آيندةمرامنا(» .كشور را مرفوع سازد

تسليمي كامل به اشغالگران آن  از يك چشمه آب مي خورد وها موضعگيري  بخوبي ديده مي شود كه همه اي اين
  .است اشغالگران رژيم دست نشاندة تر اشغالگران و مشروعيت بخشيدن به اشغال كشور وخزيدن زير چو 

  .رده وعريان به چشم مي خوردبي پ قانوني موضع تسليم طلبانه در سراسر مرامنامه و اساسنامه اين احزاب 
در سراسر مرامنامه . چوكات كلي اين تسليم طلبي، ناديده گرفتن اشغال كشور توسط نيروهاي امپرياليست است

ي اشغالگر و تحت اشغال بودن افغانستان ب يك بارهم اشاره اي به موجوديت نيروهااحزااين هاي و اساسنامه ها 
   .شان عليه اشغالگران و رژيم دست نشاندةيامده است، چه رسد به موضعگيري به عمل ن

 رياليست چشمايمان به توده ها را از دست داده اند و  به اشغالگران امپ ست كه اين هاا ع بيانگر آناين مواض 
قاطعيت از حقوق مردم « در افغانستان، بتوانند با اين قوا با اشغالگر»  توظيف اختصاصي قواي«  بااميد بسته اند تا 

  !!.پردازندب» اعمار جامعة مدني«ه و به درا تأمين نمو» حاكميت قانون، دموكراسي«و  دفاع نمايند» افغانستان

نمي  ها در جهان اشغالگران امپرياليست اند؟ مگر آن نمي دانند كه بزرگترين تروريستآيا رهبران تسليم طلب 
يك آغاز بد و به قيموميت در  نه ، بلكه به مثابة» ...آغاز نيك يك  توافقات بن به مثابة« نمي دانند كه دانستند و

 كاران و جنايت» يد برچشمانام طلعية«اين ها نمي دانند كه اين آغاز  آوردن خلق افغانستان بوده و هست؟  آيا
توظيف «آيا اين ها نمي دانند كه  توده هاي زحمتكش افغانستان؟» چشمان اشكبار«بر روشان است، نه ف ميهن

 رژيم دست نشانده را طوالني تر ساخته و مي سازد؟ عمر اشغالگران و اشغالگر در افغانستان،» اختصاصي قواي
و آگاهانه  در اين زمينه آگاه بوده و هستند،خوبي ه مي دانستند و مي دانند و ب خوبيه ب را اين مساله دقيقاً

  .شان مي باشند اشغالگران در راه تأمين قانون اشغالگرانة» قاطعيت«خواهان 

كشور چه موضعي را اتخاذ نموده الت مي زنيم و مي بينيم كه در برابر اشغال سري به يكي ديگر از اين تشكحاال 
نسجام و اتحاد ملي افغانستان يك تشكيل مبارزه طلبانه در راه اعتقاد ما بر اين است كه شوراي مردمي ا«: است

حدت ملي در چوكات قوانين حكومت تحكيم ونويدي است براي تدارك، و  ، صرفاًتصرف قدرت سياسي نبوده
حوادث بعد از ... وجود خواهد آمده سازمان ملل متحد ب تحت نظارتكه در لوي جرگه قت و قانون اساسي مؤ

، زمينه هاي سياسي تمام بر آن قرار گرفته است تا جهان ارادةهم سپتامبر دياز جنايتكارانةتروريستي و 
ملي اسالمي ما  ، وجيبةبين بردهمخدره را در منطقه از  دشوم تروريزم و موا اقتصادي و اجتماعي پيدايش پديدة

بخصوص قشر عظيم روشنفكر  با تمام نيروهاي سالم و فعال اجتماعي و سياسيهمگام نيز ايجاب مي نمايد تا 



9 
 

سازنده، نقش تاريخي، ملي و ميهني خود را ادا نمائيم، و لذاست كه براي  ثر وه عنوان يك نيروي مؤافغانستان ب
  .دو مرحله از كار مشخص مي گردد تحقق اين امر شريف

  ) زعامت ملي تعيين(ـ آغاز پروسة وحدت  1

اد ملي افغانستان ـ صفحه اول ـ شوراي مردمي انسجام و اتحاعالم مواضع (» .ـ حكومت مؤقت و بازسازي 2
    ).تأكيدات از ما است

و » و بازسازي حكومت موقت«و » تعيين زعامـت ملي«اداي نقش تاريخـي، ملـي و ميهنـي  از نظر ايشان
تعيين «بر اساس اين ديد غلط است كه . دچنين رژيمي تحت رهبري اشغالگران امپرياليست مي باش» تحكيم«

ايشان را  ،رسياين تحليل و بر. خود مي دانند» وجيبة ملي و اسالمي« چنين رژيمي را » تحكيم«و » زعامت ملي
زمينه  مامت« سانده كه اشغالگران امپرياليست نه براي اشغال افغانستان، بلكه براي محو و نابودي ربه اين نتيجه 

به اين سر زمين لشكر » ... و مواد مخدره در منطقه زم ايش شوم تروريديپ هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي
مي نويسند  "...اعالم مواضع"سوم  د غلط و توهم آميز است كه در صفحةبر مبناي همين دي !كشي نموده است

وظايف  عاجلترين و مبرمتريندر جهت تدارك، ايجاد و تحكيم وحدت ملي از  فعاليت خستگي ناپذيري«: كه
تأكيد (» .تعميق و گسترش مي يابد بازسازيبا و يين زعامت ملي و حكومت موقت آغاز يافته كنوني است كه با تع

  )است از ما

منافع » زعامت ملي«و به اصطالح » تحكيم وحدت ملي«به اصطالح تا در پشت  ها اجازه نداد اين ديد غلط به آن
ايجاد و تحكيم «به همين ملحوظ از طريق تأئيد اشغال كشور . را جستجو كنند هاي امپرياليستاشغالگرانه كشور

زمينه هاي  قانونمند شدن تمامي« داده و براي قرار خود» از عاجلترين و مبرم ترين وظايف«را  »وحدت ملي
چنين » تعميق و گسترش«همت بسته و با جديت تمام براي  كمر) صفحه سوم ... اهداف و مواضع(» بازسازي

اشرف غني و عبداهللا اين عروسكان كوكي » زعامت ملي«با  »وحدت ملي«به خرج دادند تا رژيم  رژيمي جديت
   .اشغالگران تبارز نمود

يشه ر انترناسيونال دوم در جنبش ها و مبارزات طبقات زحمتكش اين افكار و عقايد از زمان بروز رويزيونيزم در
مي كوشند  افغانستان سطح جهان و بخصوص كشور اشغال شدة ردزم جهاني دوانده و امروز هم پيروان رويزيوني

اشغالگران و  كه آشتي طبقات و انقياد ملي را موعظه نمايند، توده هاي تحت استثمار و ستمكش را زير بال و پر
اين  در بند كشيدة مردم نجات  ياليست را فرشتةاشغالگران امپر به همين ترتيب رژيم دست نشانده بكشانند و

ملي عليه  خواهند مبارزة مي با اين توجيهات غلط و تسليم طلبانه تمامي تسليم طلبان ؟!!معرفي نمايند كشور
 در جهت منافع امپرياليست وعمالً اينها علناً. را ماستمالي نمايند رژيم دست نشانده و امپرياليست اشغالگران

توافقات بن « :دنمي نويسكه احزاب تسليم طلب ست جاي تعجب ني .رژيم پوشالي در حركت اند هاي اشغالگر و
» .يت قانون، دموكراسي و اعمار جامعة مدني ياري مي رساندمين حاكمتأ... ختم بحران يك آغاز نيك در به مثابة

 هاي بدون قيد و شرط خارجي استقبال از كمكهاي سازمان ملل متحد و  از كوشش دانيهمزمان با قدر« و
ها با  آنزيرا  ».دنمي باشاستقرار نظام مردم ساالري ها در دفاع از حقوق مردم افغانستان و  آنقاطعيت خواهان 

و نسل جوان كشور را در توهم و خواب فرو برند و به ايشان تفهيم نمايند كه  توده ها طرح اين مسايل ميخواهند
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گذاشته و در راه سعادت و خوشبختي ملت ها گام امپرياليزم ديگر خوي و عادت غارتگري و چپاول را كنار 
ن معني اين جمالت آنست كه در واقع آقايو ؟!برساند "آزادي واقعي "ها را به  كه ملتبرميدارد و مي خواهد 

گونه  اين. ها متكي مي باشند به آن رژيم دست نشانده را از دست داده و كامالً اعتقاد به مبارزه عليه اشغالگران و
   .از نظر پراتيك سياسي چيز ديگري نيست جز نوكري در آستان امپرياليزم موضعگيري

به فال نيك گرفته  در بن  ها و نيروهاي ارتجاعي را امپرياليست توافقات خائنانة احزاب تسليم طلب در افغانستان
 »نون ودموكراسيتأمين حاكميت قا«و اين توافقات را  دانسته »در ختم بحران افغانستانيك آغاز نيك «و آن را 
و  كه دموكراسي بورژوائي حتي در كشورهاي امپرياليستي يك دموكراسي ناقصها نمي دانند  آيا آن .دنمي دان

ديكتاتورمĤبانه  به شيوة وران حاكميتشددر طول  و براي توده ها در حكم دام فريب است و سر دم بريده است
براي «  :قول لنينه ب .جايي براي اين حرف ها نيست تحت سلطه و اشغال شده هايه است؟ در كشوردونم تجلي
گز اين سوال را فراموش است، ولي ماركسيست ها هرعي يطور عام امر طبه ب "دموكراسي"ها صحبت از  ليبرال

ب پرولتري و كائوتسكي مرتد ـ صفحة لنين ـ مجموع آثار و مقاالت ـ انقال(» .نخواهند كرد كه براي چه طبقه اي
630(  

حثي است كه بورژوازي مين امنيت و عدالت همان برايط كنوني در مورد دموكراسي و تأيم طلبان در شبحث تسل
وقتي . طبقاتي است داراي جنبة دموكراسي ذاتاً. ه به امپرياليست هاي اشغالگر زمزمه مي نمايندليبرال وابست

كه دولت وجود داشته باشد  تا زماني. آن را فراموش نماييم طبقاتي مي نمائيم نبايد جنبةصحبت از دموكراسي 
دموكراسي اشغالگرانه در  ي شودوضوح ديده مه كه ب طوري. دموكراسي نمي تواند بطور عام وجود داشته باشد

است، نه توده هاي  انو جنايتكار انميهن فروش افغانستان فقط در خدمت اشغالگران امپرياليست و مشت ناچيز
اشغال افغانستان توسط امپرياليست ها به به اصطالح قانوني ساختن راي حقيقت ب كنفرانس بن در. ستمديده

 ةعاز طرف به اصطالح جاماي براي اشغال افغانستان  سردمداري امپرياليزم امريكا دايرگرديده بود تا ضمانت نامه
   به امپرياليزم امريكا و متحدانش بدهند؟فروش  و نيروهاي ارتجاعي و ميهن جهاني 

 "حزب همبستگي افغانستان  "احزاب تسليم شده به اشغالگران امپرياليست و رژيم دست نشانده يكي ديگر از 
اين حزب اساس و بنيادش بر مبناي تسليم طلبي و تسليم پذيري با اشغالگران امپرياليست و رژيم دست . است

اين حزب در  .و مي برد، و تا كنون همان شيوه تسليمي را پيش برده ه استنشانده طراحي شده و ايجاد گرديد
  : برنامه واساسنامه اش در مورد اشغالگران و رژيم دست نشانده چنين موضعگيري نموده است 

، بعد بربريت و تروريزم در بيشتر از دو دهه اخير، اين كشور را به  سلطه اشغالگران روسي و عمال شان... « 
  .نيستي كشاند

در كشور هر چند اوضاع نسبتا تغيير يافته ولي  "آيساف  "ر قطعات و حضو ضد تروريزمائتالف جهاني مداخله با 
به علت حاكميت مناسبات عقب مانده توليدي و : ... مصائب اساسي مردم ما كماكان به حال خود باقيست

موجوديت گروههاي وابسته به بيگانگان،هنوز هم اين كشورال نه ي مناسبي براي تروريست هاي داخلي و بين 
مار مي رود؛ و باالخره جامعه اي داريم كه تاريخ نيم قرن اخير آن با سايه استبداد، فاشيزم، تروريزم و المللي بش

بايد اين كشور را ساخت و ملت  حال. وحشت، ظلماني بوده و هيچگاهي طعم دموكراسي واقعي را نچشيده است
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اسنامه حزب همبستگي ـ شماره اول برنامه و اس( » . رنج كشيده ما را با رفاه و آسايش و ترقي آشنا نمود
  .تاكيدات از من است)  6ـ صفحه  1383همبستگي غژ ـ جوزاي 

جنگهاي تنظيمي  دست نشانده اشبر كشور ما و بخصوص بعد از اخراج آنان و سقوط دولت  تجاوزروساز زمان « 
ما خط بطالن كشيد و افغان ها را  نه تنها بر دست آوردها و افتخارات جنگ آزاديخواهانه مردمبراي غصب قدرت، 

را فراهم نمود؛  زمينه النه گزيني و رشد تروريزمبصورت ملت بي فرهنگ و وحشي تر سيم نمود؛   نظر جهانياندر 
نفر از شهريان كابل را با راكت و اسلحه خود كار قطعه قطعه و در زير آوار مدفون نمود؛ آثار باستاني و  65000

ز گزند وحشي ترين جهان سوزان و جنايتكاران در امان مانده بودند، يكسره نابود كرده و يا فرهنگي را كه قرنها ا
به تاراج بردند، و باالخره آينده ي تمام كشور را در تاريكي عميقي فرو برده كه جز وابستگي به اجانب، هيچ دور 

ه در پي گشايش راهي از اين بن بست بناء عده اي از روشنفكراني كه هموار. نمايي براي آن به مشاهده نمي رسيد
با استفاده از شرايط جديدي كه پشتيباني جهانيان در برابر تروريزم و تفنگ ساالري فراهم آورده است، بودند، 

زدند، تا بتوانند افتخارات از دست رفته را احياء نموده، ويراني را باز سازي و  تشكلي دموكراتيكدست به ايجاد 
  . تاكيدات از من است» .وزي، بهزيستي و شگوفايي كشور ترسيم نمايندراه روشني براي بهر

ـ صفحه  1383حزب همبستگي افغانستان ـ شماره اول همبستگي غژ ـ سال "ضرورت وچگونگي شكل گيري(
  )اول 

 در برابر سوسيال " حزب همبستگي افغانستان "از نقل هاي فوق بدرستي مشخص مي گردد كه موضع 
 ااين حزب علنا عليه روسه. ها است كابل رژيم دست نشانده روسكه روس ها تجاوز گر و رژيم  يزم آنستامپريال

اما در قبال اشغالگران امپرياليست به  و رژيم دست نشانده شان و هم چنين عليه جهادي ها و طالبان موضع دارد،
ند و معتقد زمي  جا "ضد تروريزم  "بعنوان نيروهاي  را رهبري امپرياليزم امريكا چنين موضع گيري ندارد، آنها

حال بايد اين كشور را « تجاوز اين است كه  نتيجه شان از اين. است كه با اشغالگري شان اوضاع تغيير نموده است
زيرا جهادي ها بعد از سقوط ! " ساخت را كشور "مي توان همنوا با اشغالگران  كه  است اين بدان معني» ساخت 
ا به باد فنا دادند، زمينه ساز النه هاي تروريزم در داخل رآنكه افتخارات و دست آورد مردم  مزدور نجيب با رژيم

   . افغانستان گرديدند

و تسلط احزاب اوال افتخارات و دست آوردهاي جنگ مقاومت در دوران مقاومت نظر به تسليم طلبي طبقاتي 
ن روسها و سر نگوني رژيم دست نشانده و پيروزي مجاهدين بيرون راندبعد از . يان رفته بوداز مجهادي بر جنگ 

در زمان جنگ مقاومت توسط » زمينه النه گزيني و رشد تروريزم « ثانيا . افتخاراتي وجود نداشت كه از ميان برود
هاي مصر  انزندتمام جنايتكاران مصري از . امپرياليست ها به رهبري امپرياليزم امريكا در افغانستان ايجاد گرديد

بن الدن نيز . رها گرديدند و توسط امپرياليزم امريكا تعليمات خرابكارانه را آموخته و به افغانستان اعزام گرديدند
در زمان جنگ مقاومت به افغانستان اعزام گرديد و سازمان القاعده در جريان جنگ مقاومت عليه سوسيال 

با اين بحث هاي فريبنده مي خواهد اشغالگران  "تان حزب همبستگي افغانس " .امپرياليزم رشد نمود
امپرياليست را برائت داده و طوري وانمود سازد كه فقط جهادي ها و طالبان زمينه ساز النه هاي تروريستي در 
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ضد  "داخل افغانستان بوده اند،اشغالگران امپرياليست هيچ نقشي در اين زمينه نداشته و ندارند، بلكه بطور قطع 
با استفاده از شرايط جديدي كه پشتيباني جهانيان  «: فريبنده است كه مي گويد  روي اين اعتقاد!! اند "زم تروري

زدند، تا بتوانند  تشكلي دموكراتيكدست به ايجاد در برابر تروريزم و تفنگ ساالري فراهم آورده است، 
وشني براي بهروزي، بهزيستي و شگوفايي افتخارات از دست رفته را احياء نموده، ويراني را باز سازي و راه ر

  .تاكيدات از من است» .كشور ترسيم نمايند

  .زهي حماقت

آيا واقعا اشغالگران چنان زمينه اي را فراهم نموده كه بتوان با استفاده از آن ويراني ها را باز سازي نمود و 
گذشته بخوبي بطالن اين چرنديات را سالي كه از اشغال كشور  15بهروزي و بهزيستي در كشور به ارمغان آورد؟ 

  .واضح ساخته است

  :اهدافش را اين طور بيان مي دارد  اين حزب. مي پردازم "افغانستان  حزب همبستگي "اف دحال به بر رسي اه

؛ دفاع از اعالميه جهاني حقوق بشر و استقرار و تحكيم پايه هاي دموكراسي و دفاع از آن به هر شكل موثرـ  3« 
  . و هر نوع تعذير سازمان ملل متحد؛ منع آزار شكنجهمنشور 

در حاليكه به معتقدات مذهبي تمام مردم افغانستان احترام مي گذارد،  "حزب همبستگي افغانستان  "ـ  6
ختم فوري جنگ هاي  خواهان پايان بخشيدن به هر گونه تعصب و سوء استفاده از معتقدات مذهبي مردم،

و ضبط و مصادره ثروت هاي فراواني  خاينان مليمحاكمه تمامي جنايتكاران جنگي و  وخاينانه گروپ هاي مسلح 
سال جنگ گرد آورده اند، مي باشد، آن عده از هموطناني را كه نا آگاهانه و يا به اجبار در خدمت  25كه در طول 

  . عفو مي داند ه باشند، قابلبه بعد قرار گرفته اند و به اشتباه خود پي برد 1357ثور  7جناحهاي مختلف درگير از 

عاري از كليه مناسباتي كه  ايجاد اردو و پوليس مليگروپ هاي مسلح،  خلع سالح سراسري بدون قيد و شرطـ  1
  . من استتاكيدات از . باشد وحدت مليمنافي 

آن از  خارجيحاميان در هر جا با كليه اشكالش و كوتاه ساختن دست  ضد تروريزمـ مبارزه بنيادي و پيگير بر  4
  .كشور ما

قانون اساسي كشور را با كمبودهاي معين آن در شرايط كنوني گامي به جلو دانسته، فعاليت هاي خود را در ـ  14
  از من است اتتاكيد»    .چهار چوب آن تنظيم نموده، خواهان تطبيق عادالنه آن مي باشيم

  ) 5و  6ـ صفحه  1383همبستگي غژ ـ سال  برنامه و اساسنامه حزب همبستگي افغانستان ـ شماره اول( 

زير چتر اشغالگران سوسيال  يهر گاه در زمان اشغال كشور توسط سوسيال امپرياليزم كدام حزب و يا سازمان
سازماني كه به به چه نامي ياد مي شد؟ هر فرد، حزب و  مي نمود را اعالن امپرياليزم چنين همكاري با اشغالگران

خاين دست نشانده تسليم شد و مبارزاتش را بر مبناي قانون اساسي رژيم به پيش برد به حق اشغالگران و رژيم 
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از اشغالگران  "حزب همبستگي افغانستان  "حاال .   ...و  "حزب عدالت دهقانان  "، مانند محسوب گرديد ملي
  .واگذار نمايدرا محاكمه نموده و جاي شانرا به ايشان ) جهادي ها(خاينين ملي  مي خواهد تا

 حزب همبستگي "مائوتسه دون در زمان اشغال چين توسط ژاپن خواهان تسليح همگاني توده ها بود، اما 
« بخوبي مي داند كه  "افغانستان حزب همبستگي". خواهان خلع سالح همگاني است ،بر خالف "افغانستان

الح همگاني امكان پذيراست و آنها از اين اشغالگران از طريق  خلع س» استقرار و تحكيم پايه هاي دموكراسي 
  .نمايند دموكراسي اشغالگران دفاع از »به هر شكل موثر«مي توانند  طريق

به معني تحكيم » ايجاد اردو و پوليس ملي « نميداند كه خلع سالح همگاني و  "حزب همبستگي افغانستان"مگر 
  ده است؟ منافع دراز مدت اشغالگران و تامين منافع رژيم دست نشان

نمي داند كه قانون اساسي اشغالگران در افغانستان تا آنجا به ايشان اجازه  "افغانستانحزب همبستگي "مگر 
همه اي اينها را بخوبي درك نموده و مي دانند، آگاهانه در اين ! فعاليت مي دهد كه پا را از رفرم فراتر نگذارد؟ چرا

شركت نمودند و از تمامي  چنانچه آگاهانه در كمپاين هاي اشغالگران و رژيم دست نشانده. راه گام گذاشته اند
به همين . شان خواستند تا در انتخابات شركت نموده و به كرزي اين شاه شجاع سوم راي بدهند اناعضا و هودار

شيوه مبارزاتي كه در . ترتيب آگاهانه شيوه مبارزات مسالمت آميز علني و قانوني را براي شان انتخاب نمودند
اين ها آگاهانه گذشته مبارزاتي ما را نفي مي . ين به شدت محكوم گرديددهه چهل از طرف جريان دموكراتيك نو

  .را بر گزيده اند "حزب دموكراتيك خلق افغانستان"كنند و شيوه مبارزاتي 

حزب دموكراتيك خلق افغانستان  "در دهه چهل خورشيدي در حاليكه كشور نيمه مستعمره ـ نيمه فيودالي بود 
اش، مبارزاتش را طبق قانون اساسي رژيم ظاهر شاهي تنظيم نموده بود، در همان عالوه بر خط رويزيونيستي  "

زمان سازمان جوانان مترقي و جريان دموكراتيك نوين لبه تيز مبارزاتي اش را عليه اين خط انحرافي رفرميستي 
حزب  "اما . دقرار داده بو را يكي از وظايف عاجل و فوري خودنمود و مبارزه عليه رويزيونيزم و رفرميزم 

را به عهده گرفته  "حزب دموكراتيك خلق افغانستان  " وظيفه شرايط اشغال كشوردر  "همبستگي افغانستان 
  . است

سيلي غفار است كه  "حزب همبستگي افغانستان  "رفرميستي  مبارزاتيشيوه  مبناي اين ديد تسليم طلبانه و بر
كلنتون وزير  هيالريبه پا بوسي پارلمان اروپا در مي آورد، و سر از  يكي از اعضاي برجسته و سخنگوي اين حزب

و خائنين ملي همچو سيما  خارجه و كانديد بر جسته رياست جمهوري امريكا مي رود و با بي شرمي تمام با او
  .عكس مي گيرد و در فيسبوك ها منتشر مي نمايند ... سمر، فوزيه كوفي، ماريا بشير و 
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  گرفته شده است 2011اكتبر  20سفارت امريكا بتاريخ اين عكس در داخل 

علت شرف يابي به حضور نمايندگان اروپا و خانم كلنتن اينست كه از يكطرف ميثاق شان را دوباره با باداران شان  
  .تجديد نمايند و از سوي ديگر دونر هاي بيشتري براي انجوهاي شان پيدا نمايند

از شركتش در بن دوم با هيالري كلنتن عكس يادگاري خانم سيلي غفار  عكسي كه در زير مشاهده مي كنيد،
چرا خانم سيلي غفار در بن دوم شركت نمود؟ در آن زمان سازماني كه خانم سيلي در آن عضو بود مربوط . است

كت منظور از شر. او بعنوان نماينده سازمانش در بن دوم شركت نمود. گروه روم بود كه تعلق به ظاهر شاه داشت
. كشور بودند "زعيم  "آنها خواستار تعيين ظاهر شاه بعنوان . كشور افغانستان بود "زعيم  "در بن دوم تعيين 

خانم سيلي غفار و تشكليش از همه زودتر به خواست ارباب اشغالگر لبيك . اما ارباب چنين چيزي را نمي خواست
نفع كرزي راه انداختند و برايش كمپاين  هوسيعي ب و بعدا هم طبق خواست اشغالگران امريكايي تبليغات. گفتند
  .نمودند
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او . آقاي خليل زاد نماينده شانرا در لوي جرگه اضطراري به حضور خواست. شان بي مكافات نماند فعاليتاين 

 مورد الطاف "حزب همبستگي افغانستان  "در اصل . خانواده اش را تضمين نمود و در حفاظت پوليس قرار داد

در چنين صورتي چرا اين حزب فعاليت هايش  . اشغالگران قرار گرفته و پوليس رژيم آنها را درپناه خود قرار داد

   !نباشد» خواهان تطبيق عادالنه آن « قانون اساسي اشغالگران تنظيم ننمايد، و » در چهار چوب « را 

 

خنگوي اين حزب، رئيس اجرائي ان و س " حزب همبستگي افغانستان "خانم سيلي غفار عضو فعال و بر جسته 

از جمله . در ضمن او در چند نهاد مدني تسليم شده به اشغالگران فعال است. حاكا است ) N G O( جي او 

  .نيز مي باشد "حقوق زنان صنعتگر"بعهده دارد و در عين حال فعال  را "زنان افغانستان ةشبك" يرهبر
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خانم سيلي . كاري اكشن ايد و بخصوص ايكشن ايد انگلستان مي باشد هاي عمده شريكحاكا يكي از ان جي او 

سازمان من به وسيله اكشن ايد حمايت « : اين وابستگي ياد مي كندغفار از اين روابط مفتخر است و با افتخار از 

بخصوص  به اشغالگران و "حزب همبستگي افغانستان"تنگاتنگ اين بحث بيانگر روابط » .مالي مي شود

اش از  جي او زيرا ان. مالي اش از اين طريق تامين مي گردد ةامريكايي و انگليسي است كه بودج اشغالگران

حزب همبستگي "ويي ناف ي اج اين وابستگي مالي ان. طريق سفارت امريكا و انگلستان تمويل مالي مي گردد

  .سفارت هاي امريكا و انگليس گره زده است را با  "افغانستان

. و بخصوص واليت هرات خوب فعال استچندين واليت در يكي از آن ان جي او هايي است كه حاكا  ان جي او

زاديبخش و بخصوص مبارزات زنان عليه آها مانع جدي در سر راه مبارزات  مانند ساير ان جي او ان جي اواين 

حزب همبستگي  "نظر افراد دا تحت يشد)   N GO(ان تمام كارمند. ه قرار داردداشغالگران و رژيم دست نشان

ان حاكا معاش كارمند(مندان حاكا عالوه بر شديدترين استثمار كار .و كنترول مي شوند قرار دارند "افغانستان 

وز هاي استخدام اين قرار داد در اولين ر. دالر پرداخت مي گردد 200هزار دالر امريكايي باشد براي كارمند يك كه

حزب  " ةتسليم طلبان اتحركتي مخالف اعتقاد هر گاه كوچكترين )مي گردد  فيصلهبطور شفاهي با كارمندان 

امپرياليست  اساسي هدف .از هر يك از كارمندان بمشاهده رسد، از كار اخراج مي گردد "همبستگي افغانستان 

ي به اصطالح غير سازمان ها. فعال جامعه را منفعل سازدها از ايجاد ان جي او ها نيز همين مي باشد، تا يك قشر 

در دهه هشتاد ميالدي يعني دوران جنگ مقاومت عليه سوسيال امپرياليزم، توسط ) ان جي  اوها(ولتيد

امپرياليست هاي غربي جهت بدام انداختن نسل جوان و بخصوص زنان افغانستان بيرون از مرز هاي كشور پايه 

د هاي مدني سرگرم فعاليت به اين سازمان هاي به يك تعداد از سازمان هاي به اصطالح چپ و نها. گذاري گرديد

در حقيقت امر هدف امپرياليست هاي غربي از ايجاد چنين سازمانها يي اين بود تا . اصطالح خيريه گرديدند

جنبش رهائي بخش زنان بطور خاص  تعدادي را بدام انداخته وسدي در مقابل جنبش هاي رهائي بخش بطور عام و

امپرياليست ها با ايجاد اين نهاد ها به اهداف پست خويش نايل آمدند و تعدادي از سازمانها و ايجاد نمايد، 

اين عملكرد امپرياليست ها . ندنيروهاي منفرد را وابسته به خود ساخته و از مسير جنبش رهايي بخش دور ساخت

  .  بعد از اشغال افغانستان بطور وسيعتر و گسترده تري به پيش برده شد
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و سخنگويش داد عدالتخواهي و مبارزات آزاديخواهان را سر مي دهند، اما از   "ب همبستگي افغانستان حز "

اين داد عدالت خواهي خاك پاشيدن به چشم مردم  .دنطريق سفارت هاي امريكا و انگلستان تمويل مالي مي گرد

رژيم دست نشانده را بعنوان دشمن زيرا آنها نه اشغالگران و . زحمتكش افغانستان و نسل جوان اين كشور است

قبول دارند و نه هم وظيفه عمده مبارزاتي شان عليه اشغالگران و رژيم دست  عمده كشور و مردمان كشور

  .نشانده است

 

 .اين عكس بيان كننده آنست كه در كنفرانس بن دوم، سيلي غفار از همه نزديكتر به هيالري كلنتن بوده است

مبارزات قانوني، علني و پارلماني  "همبستگي افغانستان حزب"وظيفه عمده مبارزات اشغال كشور در شرايط 
اين مسئله در برنامه واساسنامه اين حزب صراحت يافته است، بدين اساس اين حزب در خدمت قانون . است

آزاديبخش  اين حزب در مقابل جنبش. ارتجاعي اشغالگران قرار گرفته كه توده ها را در انقياد قرار داده است
از قيد اسارت مبارزه نمي كند، بلكه با  ها توده ياين حزب نه تنها براي رهاي. بعنوان يك سد عمل مي نمايد

بحث هاي اين حزب در مورد ميهن، آزادي و . قوانين اشغالگرانه امپرياليست ها هم آهنگي نشان مي دهند
 اين حزب روحيه فداكاري بخاطر نجات توده. ه استرياكاران گرانعليه اشغال به ظاهر فريبنده موضعگيري كنوني

از ستم امپرياليستي و ستم طبقاتي را از دست داده و آگاهانه براي اشغالگران و رژيم دست نشانده كار مي  ها
  .  كند

تسليم طلبان نه تنها در شرايط تسلط بي چون وچراي اشغالگران و رژيم دست نشانده، بلكه حتي در شرايط 
ه مبارزات تسليم طلبانه علني، قانوني و پارلمان دامن مي زنند و اين باور را به توده ها ايجاد مي كنند بانقالبي، 

  .كه راه مسالمت آميز قانوني، علني و پارلماني تنها راه پيروزي است

هاي از كار نهادهاي كهنه و فرسوده و ابزار در تسليم شدگان و تسليم طلبان سعي مي ورزند تا با ايجاد تغييرات 
  .  سازند ار و پايداربر توده ها همو افتاده سلطه بي چون و چراي اشغالگران و رژيم دست نشانده را

يكي بصورت علني و عريان مانند احزابي كه . امروز تسليم طلبي در افغانستان به دو شكل متبارز گرديده است
بايد بعبارت واضح تر بيان نمايم  اگر. يزم ـ لنينيزمزير لواي ماركس در باال ذكر آن رفت، و ديگري بصورت پوشيده

با خلط  لينموده و "موضع گيري"الت كه ضد اشغالگران و رژيم دست نشانده تشكاز اين  ريكي ديگبگويم كه 
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 سازمان ماركسيست ـ لنينيست" نمودن تضاد عمده و غير عمده به شكلي تسليم طلبي را توجيه مينمايد
كه در اسناد منتشره اش از مائوتسه دون و استالين هم نقل و قول هاي تحريف شده مطابق  است "افغانستان

  .  تسليم طلبانه ادامه مي دهد اتاما زير اين نام به تبليغ .ذوق و عالقه اش بيان مي دارد

به نحوي از انحا با خلط نمودن تضاد عمده و تضاد اساسي به  "افغانستان سازمان ماركسيست ـ لنينيست"
مطلبي را زير عنوان  ،اين سازمانارگان نشراتي ،"عقاب"سوم  ةاين سازمان در شمار. غلطيده است تسليم طلبي

افغانستان در  )مائوئيست( انتشار داد كه از طرف حزب كمونيست "!ستمقاومت ملي ني جنگ يك جنگ طالبان"
مقاله به جاي اينكه مبارزات ايدئولوژيك را  ةنويسند. جاويد دور سوم نقد گرديد ةشعل 28 ةهمان زمان در شمار

فقط با در سايت افغانستان آزاد  "ش ـ آهنگر"يك قسمت از همان مقاله به نام  حاال. سكوت نمود ادامه دهد
   .ديده استاما با همان محتوا و مضمون نشر گر عنوانتغيير 

را  "لبان يك جنگ مقاومت ملي است؟آيا جنگ طا" ةمقال ةتسليم طلبانه اي كه هنوز نويسند يكي از تارهاي
 وئيستي و تسليم طلبانه آناش حفظ كرده است، ديد غيرمائ با گذشته تسليم طلبانهرنج مي دهد و پيوندش را 

  . است شرايط كنوني افغانستان در رابطه به تضاد عمده و تضاد هاي غير عمده در 

 "سازمان ماركسيست ـ لنينيست افغانستان  "با  "ش ـ آهنگر  "در اين جا اين سوال پيش مي آيد كه آقاي 
  و يا اينكه فردي مستقل؟  "ساما  "است و يا عضو 

اين . حركت مي كندمستقالنه كامالً افشاگرانه و گويا ي اين آقا گاهي از اين دفاع مي كند و گاهي از آن و زمان
زيرا مبارزين اصول تشكيالتي را مراعات مي نمايند و به اصول و . مبارز نيست ريك عنص ةمبارزاتي شيو ةشيو

ي با تشكيل به معني انارشيزم مطلق و عدم پابندي به يچنين برخورد ها. دنقوانين تشكيالتي اش پابند مي باش
  .اصول تشكيالتي است

ليغ و ترويج تسليم طلبانه به تب "امريكاييالگوي دموكراسي افغانستان " با نوشتن كتاب "ش ـ آهنگر"آقاي 
كه از پابوسي خليل تسليم شده به اشغالگران امپرياليست  و معلوم الحال و يكي از چهره هاي سر شناس پرداخت

به اين . را قهرمان كتاب خود ساخت) ماللي جويا(اوباما ابائي ننمود  به بارگاه وردن سر تعظيمرود آتا فزاد گرفته 
بعد از نوشتن كتاب سال هاي سال در قبال اشغالگران و رژيم . ترتيب تسليم طلبي را بصورت گسترده دامن زد

براي  اين كار را نكرد، بلكه با گروهش نها ننوشت، نه تنهاآسكوت پيشه كرده و حتي سطري عليه پوشالي 
يك حزب پارلمانتاريست تشكيل دادند و آنرا در وزارت عدليه رژيم  وتبليغ نمود  "دموكراسي امريكايي"

ولي مادامي كه پس از . راجستر كرده و از طريق فعاليت هاي آن حزب در انتخابات پارلماني رژيم سهم گرفتند
د، دست بزن به موضعگيري عليه اشغالگران و رژيم دست نشانده سكوت و تسليمي سرانجام ناچار شدسال ها  

  .دخود بطور ريشه يي گسست نماي ةل و ريشه يي با گذشته ياد شدبطور كام اكان قادر نگرديدكم

  : وضعي در قبال جنگ افغانستان داردچه م"ش ـ آهنگر"اينك مي بينيم كه آقاي 
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ترديد اين  علمي رسمي، در تائيد و فهمي شان با حمل عنوان هاي درشت يزبا اين حال برخي ها، علي الرغم چ«
  نيرو 

و يا هم رسيدن به آب وناني را براي خود شان در نظر دارند،  و يا آن حركت، انگيزه هاي قومي، مذهبي، منطقه يي
لسوزانه گمانه زني هاي مي كنند و در دكه هدايت چنين افرادي كار حضرت فيل است، ولي از آنجا كه بعضا هم 

 اد مي كنند در اين ياد داشت كوتاه خواهيم ديدتنو مائوتسه دون اساي از استالين توجيه اين گمان به نوشته ه
را كه بتوان از آن حمايت  مقاومت مليناد همان آثار، جنگ طالبان به هيچوجه شرايط يك جنگ تكه به اس
  .تاكيد از ش ـ آهنگراست )2آيا جنگ طالبان مقاومت ملي است؟ صفحه (» .كرد ندارد

  )همانجا(»  .خلق افغانستان با امپرياليزم و ارتجاع استه كشور ما تضاد دتضاد عم« 

 )ـ تاكيدات از آهنگر است همانجا(»  .دشمن اصلي مردم ما امپرياليزم و ارتجاع داخلي است« 

  : شعله جاويد دوره سوم موضعش را چنين بيان نموده است 28 ةشمار  ،كوتاه نقل شده ةدر مورد دو جمل

يكي عدم تفكيك ميان : فلسفي دگماتيستي به نظر مي خورد كوتاه نقل شده در فوق، دو انحراف ةدر دو جمل«
اما اين انحراف براي بار » .كيك ميان تضاد اصلي و تضاد عمدهي هم عدم تفرديگ تضاد اساسي و تضاد عمده  و

ناشي ه مقال ةوسط نويسنديم كه طرح اين موضوع تدر آن زمان فكر مي كرد. نمايش گذاشته استه دوم خود را ب
وقتي اين انحراف بارها تكرار مي شود مشخص مي . مائوئيستي است ةعدم درك تضادها و عدم درك فلسفاز 

دقيقا مي رساند كه هدايت  اين مطلب .مائوئيستي پشت نموده است ةه نويسنده مقاله آگاهانه به فلسفگردد ك
  ."فيل استكار حضرت "اه مائوئيستي بر "ش ـ آهنگر"آقاي 

   :مطالب فوق الذكر مي نويسد ةادامدرنويسنده 

ارتجاع داخلي در كشور ما  .انقالب ما بايد عليه سلطه امپرياليزم و ارتجاع داخلي باشد«
بنياد گراي  شامل مالكان بزرگ، تاجران دالل وابسته، تكنوكراتهاي وابسته به غرب، جنگ ساالران، نيروهاي

هر گونه احساس ملي را از دست داده اند و منافع شان «ون دكه به تعبير به حق مائوتسه جهادي و طالبي هستند 
گز به اين گستاخي ن خيل ميهن فروشان امپرياليزم هربدون وجود اي. با منافع امپرياليست ها در آميخته است

  .است "ش ـ آهنگر"از تاكيد   )همانجا(» ».دست به تجاوز نمي زد

. قرار دارددر زمان اشغال در تخالف با بحث هاي مائوتسه دون  مائوئيستي نيست، زيرااين بحث يك بحث 
  : توسط ژاپن بصراحت بيان نموده كه مائوتسه دون در زمان اشغال چين

منتخب اثارجلد سوم ( ».نه دشمنان داخليايتاليائي هستند  ما فاشيستهاي ژاپني، آلماني و ةدشمنان عمدكه «
     )است ـ تاكيد از ما 41 ةصفح

  .جلوه دهد بحث مائوتسه دون را برعكسنويسنده مقاله مي خواهد بدينترتيب 
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تغيير  فقط عنوان مقالهو  گرديده ترتيب مطرح عقاب شماره سوم به عينر د بحث هاي مقاله كه فوقا ذكر آن رفت
در  عنوان داده بود كه "!طالبان يك جنگ مقاومت ملي نيست جنگ" را مقاله 3در عقاب شماره . استشده داده 
جنگ آيا جنگ طالبان "اينك همان مطالب را زير عنوان  جاويد نقد گرديد، و ةست و هشتم شعلبي ةشمار

ما در اينجا به استناد همان آثار نشان خواهيم  .در سايت افغانستان آزاد نشر نموده است "مقاومت ملي است؟
   . داد كه تحريف كنندگان ماركسيزم ـ لنينيزم ـ مائوئيزم، رويزيونيست ها اند

  رويزيونيزم با استناد به آثار ماركس ـ. است ستيطلبانه بلكه بطور صريح رويزيونياين بحث نه تنها تسليم 
ش "اين كاري است كه . شان جور شود ل را مي زنند تا مطابق ميلوته نقل وقوانگلس ـ لنين ـ مائوتسه دون سر

آهنگر بدون توجه به شماره اي آق .جاويد نقد نموديم ةشعل 28ما اين مطلب را در شماره  .نموده است "ـ آهنگر
در اينجا  .دور سوم يكبار ديگر همان مطلب را به همان شكل تحريف شده اش ذكر نموده است جاويد شعلة 28

گفته هاي مائوتسه دون درست و كامل مائوتسه دون را در اينجا ذكر نمائيم تا تحريف  گفتةمجبوريم يكبارديگر 
سه دون ماخذ در پايان نقل مائوت "ش ـ آهنگر"آقاي . براي خوانندگان واضح گردد "ش ـ آهنگر"آقاي توسط 

  .ايي نموده استمخب مائوتسه دون رهنجلد اول آثار منت 234ما را به صفحه و آنرا ذكر نموده 

مائوتسه دون مراجعه كنيم متن مكمل مطلب نقل شده در فوق چنين  آثار جلد اول منتخب 234 ةرگاه به صفحه
 :است

. هرگونه احساس ملي را از دست داده اند و منافع شان با منافع امپرياليســت ها درآميخته است... «
 .خـلق چين است ةميهن فروشـان، دشـمن سـوگند خورداين اردوي  )9(ســركـرده آنـهـا چانكايشـك است 

بدون وجود اين خيل ميهن فروشان، امپرياليزم ژاپن هرگز به اين گستاخي دست به تجاوز نمي ) تاكيد از ما است(
  » .زد

. مقاله نبوده از قلم انداخته است ةمطابق ميل نويسندنموده ايم، چون آنجائي را كه رويش تاكيد ! خوب دقت كنيد
كه يك نقل قول را كسي  زماني. حتي آنطوري از قلم انداخته كه دستور نويسندگي را نيز در نظر نگرفته است

مقاله  ةاما نويسند. ه ميگذاردمينويسد و ميخواهد كه از وسط مطلب نقل شده چيزي را ننويسد، بجاي آن سه نقط
خواننده به اصل كه ه خواننده را از متن اصلي منحرف سازد حتي همان سه نقطه را نگذاشته تا نكند براي اينك

آنرا رويزيونيزم تمام عيار  لنين اين طرز برخورد با رهبران كمونيست را تقبيح نموده و. نقل و قول مراجعه كند
  .ون جلوه دادن راه انقالب استبر خورد با رهبران كمونيست بمنظور دگر گنوع زيرا اين . ناميده است

مقاله حتما  ةنويسند. خورده است) 9(شده شماره زمانيكه نام چانكايشك گرفته . به نقل قول فوق دقت نمائيد
ميداند كه مائوتسه دون اين گفته را در چه وقت و زماني بيان كرده  اين شماره را از نظر گذرانده است و دقيقاً

فوق را كه مربوط به نقل  ةراينك متن كامل مطلب مربوط به شما. اما آگاهانه از آن چشم پوشي نموده است. است
  :وقول فوق الذكر است دراينجا ذكرمي كنيم

چانكايشك پس از فروش شمال شرقي به ژاپن اين گزارش را رفيق مائوتسه دون زماني تقديم داشت كه ) 9«
بنابرين . برسر فروش شمال چين با ژاپن چانه ميزد و فعاالنه عمليات نظامي خود را عليه ارتش سرخ دنبال ميكرد
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واقعي چانكايشك خاين استفاده كند و  ةاز تمام امكانات براي افشاي چهر حزب كمونيست چين مي بايست
ولي . ژاپن كه حزب كمونيست چين پيشنهاد ميكرد، چانكايشك را در بر نمي گرفتمتحد ملي ضد  ةجبه طبيعتاً

مالكان ارضي و بورژوازي كمپرادور چين را به  ةگزارش، انشعاب احتمالي اردوي طبقرفيق مائوتسه دون در اين 
تعرض امپرياليزم ژاپن به شمال  زا چون بعد. علت تضادهاي ميان دولت هاي مختلف امپرياليستي متذكر مي شود

باعث تصادم شديد منافع امپرياليستهاي انگليسي و امريكائي از يكسو و منافع امپرياليستهاي ژاپن از كه چين 
چانكايشك كه با امپرياليزم انگلستان  ةين به اين نتيجه رسيد كه دارودستسوي ديگر گرديد، حزب كمونيست چ

كن است بدستور اربابان خود نسبت به ژاپن تغيير روش دهد، ازينرو حزب و امريكا پيوند نزديك دارد، مم
 يماه م در .وادار ساختن چانكايشك به مقاومت در برابر ژاپنكمونيست سياستي اتخاذ كرد كه عبارت بود از 

ن از دولت گوميندان در نانك مستقيماًارتش سرخ كه از شان سي مي آمد، به شمال شان سي رسيد و  1936سال 
مركزي حزب  ةسال كميت در ماه اوت همان .قطع جنگ داخلي و مقاومت مشترك در برابر ژاپن را خواستار گرديد

مركزي اجرائي گوميندان از آن دعوت كرد كه براي مقاومت مشترك  ةيست چين طي نامه اي خطاب به كميتكمون
اما اين . اعزام كنند متحد بپردازند و نمايندگان خود را براي شروع مذاكرات ةر برابر ژاپن متفقا به تشكيل جبهد

موقعيكه چانكايشك در سي ان از طرف  1936فقط در دسامبر سال . از طرف چانكايشك رد شدندپيشنهادات 
بور شد جافسران گوميندان كه طرفدار اتحاد با كمونيستها براي مقاومت در برابر ژاپن بودند، دستگير گرديد، م

 ».ومت در برابر ژاپن را بپذيردداير بر پايان دادن به جنگ داخلي و مقا خواستهاي حزب كمونيست چين
  )262صفحه  -يادداشت ها  –جلد اول  -منتخب آثار ) (است اتاكيدات از م(

  : اردمائوتسه دون بصراحت بيان ميد 

بلكه بايد ميان تضاد عمده و و تضادهاي غير ، همه تضادهاي يك پروسه برخورد يكسان داشتنمي توان به «
تاكيد از ) 504آثار منتخب جلد اول صفحه (» .سعي براي يافتن تضاد عمده نمود عمده فرق نهاد و مهمتر از همه

  .است ام

هاي  و مي كوشد تا گفته يك پروسه بر خورد يكسان مي نمايدهاي به تمامي تضاد "ش ـ آهنگرآقاي "اما 
اين عمل خالف  .و مطابق ذوق و عالقه اش بسازدمائوتسه دون را براي فريب ذهنيت نسل جوان تحريف نموده 

كه  مائوتسه دون زماني. رويزيونيزم است و رهبران بزرگ انقالب بوده و صريحاً جهت گيري هاي مائوتسه دون
  : بصراحت بيان نمود كه ن آنمجلس ي چين توسط ژاپني ها مورد تجاوز و اشغالگري قرار گرفت در

ندن امپرياليزم ژاپن و ساختمان يك چين دموكراتيك نوين يا به عبارت گاين مجلس تنها يك هدف دارد؛ براف«
چين كنوني هدف ديگري غير از اين نميتواند وجود  در. اصل انقالبي خلقسه ديگر ساختمان چين بر اساس 

» .ايتاليائي هستند نه دشمنان داخلي هاي ژاپني، آلماني و ما فاشيست ةزيرا كه دشمنان عمد داشته باشد،
  تاكيد از من است )41منتخب اثارجلد سوم صفحه (

جاويد دور سوم بطور  ةوم و بيست هشتم شعلس در شماره هاي بيست) افغانستان(حزب كمونيست مائوئيست 
براي معلومات . مشخص و رك و صريح مواضع خود را در قبال اشغالگران، رژيم پوشالي و طالبان بيان داشته است
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 بحث جاويد دور سوم مفصالً ةشعل 28 ةچون در مورد اين مقاله در شمار .بيشتر به اين دو شماره مراجعه شود
  .وجود نداردگرديده نيازي به بحث بيشتر 

بعد از اينكه افغانستان به اشغال امپرياليست ها به رهبري امپرياليزم امريكا در آمد، نمايندگان فكري و سياسي 
اكثريت مطلق اين نمايندگان زير چتر اشغالگران با رژيم دست نشانده . فيوداليزم به دو گروپ تقسيم گرديدند

ه از نمايندگان فكري و سياسي فيوداليزم در عد يك .همنوا گرديده و دولت دست نشانده را تشكيل نمودند
خطر  شرايطي در چنين .كه جنگ ارتجاعي قسمي شانرا ادامه مي دهند تعارض با امپرياليستها قرار گرفته اند

ونيزم ونيروي متحجر و آغشته به ش زيرا طالبان. طبقاتي است تسليم طلبي ملي بيشتر از خطر تسليم طلبي
لذا نيروهاي ملي، دموكرات و انقالبي هيچگاه حاضر به پذيرفتن رهبري طالبان  ي است،يتي و جنسيتغليظ مل
ما  ةمعخطري كه جا. نه تنها كم، بلكه غيرممكن استدر قبال طالبان خطر تسليم طلبي طبقاتي بنابرين  .نيستند

وبي اين مطلب سال گذشته بخ 15. تسليم طلبي ملي در قبال اشغالگران و رژيم پوشالي است را تهديد مي كند،
 .را تثبيت نموده است

ما بيانگر آنست كه به اثر  ةتجارب ده سال. به مبارزه برخاست بايد با جديت هرچه تمامتر عليه اين تسليم طلبي
افغانستان، تزلزل و ناپايداري در صفوف تسليم طلبان به ) مائوئيست(ارزات جدي و پيگير حزب كمونيست مب

ديگر در حاليكه عليه اشغالگران موضع  ةعد سليم طلبي گسست نموده اند و يكوجود آمده و يكعده از اين ت
، و اكثريت مطلق تسليم طلبان تا هنوز هم در اين نحوي از انحاء با تسليم طلبي برش قاطع نكرده اند هگرفته اند ب

نه خواهان موضع گيري  مي پردازند و در واقع و ترويج تسليم طلبي علنا به تبليغآنها  .لجنزار دست و پا مي زنند
كه اشغالگران براي از بين بردن معتقد اند  و تا هنوز نه هم خواهان قطع رابطه با ايشانغالگران اند وشعليه اقاطع 

اشغالگران و رژيم  ي نموده اند و به اين طريق مي خواهندبه افغانستان لشكر كش» النه هاي فساد و تروريزم«
فرو  عميق خوابه بخصوص نسل جوان را ب و ها توده رفندبا اين تده را ضد تروريست جلوه دهند و ندست نشا

  . برند

امروز بزرگترين تروريست هاي جهان و سازماندهندگان اصلي تروريزم در جهان قدرت هاي امپرياليستي 
در ابتدا توسط امپرياليست ها بنيان گذاري شده است  نيروهاي بنيادگراي اسالمي مسلحتمامي برعالوه . هستند

كه ديگر استفاه اي براي شان ي كه براي شان استفاده اي داشته مورد استفاده قرار گرفته و حين و تا زماني
مگر همين امپرياليست ها نبودند كه  .و آنها را تروريست خوانده اند نداشته در صدد از بين بردن شان بر آمده اند

اسالمي و حتي غير گراي مذهبي كشورهاي افغانستان نيروهاي بنيادليزم به مان تجاوز سوسيال امپريادر ز
   ؟ندو به افغانستان اعزام نمود همسلح نمود ها را آن و دادند نظاميهاي جنگي و آموزش  را اسالمي

سازماندهي شان  ت ها وتروريس ةتربي ةدر بار "يي مذهبي يا بازي شيطانيبنيادگرا"رابرت دريفوس در كتاب 
   :چنين مي نويسدامريكا  توسط امپرياليزم
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هائي بودند كه پس از جنگ به خانه هاي شان در الجزاير، مصر، لبنان، عربستان سعودي و آسياي  ها چريك آن«
و  ها مهارت هاي تروريستي مانند ترور، خرابكاري بسياري از آن. ها جنگ را ادامه دادند ميانه بازگشتند و آن

   » .آموختندو متحدانش بمب گذاري را زير دست و بال اياالت متحده 

همين حاال در افغانستان در ند، ا استفاده نموده امپرياليزم امريكا نظاميآموزش هاي  از كساني كه مطلق اكثريت
  .ندا هاددرژيم دست نشانده را تشكيل  ي اشغالگرها امپرياليست زير چتر

ب به قتل صدها شاگرد مكت اين ترور ، كه حين اجرايهمراه هفت نفر از اعضاي پارلمان ترور مصطفي كاظمي 
ها و به گلوله  ترور، بمباردمان. رسيد، از طرف اشغالگران امپرياليست و رژيم دست نشانده طرح و عملي گرديد

. محسوب نمي شودترور  يدگاه احزاب تسليم طلباز د ي شان بي حرمتي كردنها و به جنازه گناه بستن مردم بي
  ؟!!حق دارند دست به چنين اعمالي بزنند از ديدگاه ايشان، اشغالگران و رژيم دست نشانده

كه در افغانستان و عراق عليه اشغالگران امريكايي مي جنگند تروريست محسوب مي ي هاي امروز فقط سازمان
جنگ ها در !! زده و مي زنند تروريست نيستنديه و يمن به آتش جنگ دامن ركه در سوي هاي سازماناما  شوند،

هم  كه عليه منافع امپرياليزم امريكا و متحدانش وي هر نيروي ه خوبي بيانگر آنست كهافغانستان و خاور ميانه ب
گلبدين تا  .ايستد و به جنگ متوسل شود تروريست محسوب مي شودچنين رژيم هاي ارتجاعي وابستة شان ب

   .كار جنگي  بود، اما امروز نه تروريست است ونه هم جنايتكار جنگيديروز تروريست و جنايت

در پس هر كلمات، الفاظ، وعده و  پس بايد از لحاظ سياسي هر موضوع را از ديدگاه علمي تجزيه و تحليل نمود و
يم وعيد ها منافع طبقات را جستجو كرد، در غير اين صورت همواره قرباني سفيهانه فريب و خود فريبي خواه

     .شد

ها  هدخويش  ها در هر حملة سبعانة توده هاي زحمتكش افغانستان به چشم سر مي بينند كه امپرياليست امروز
. جات را به ويرانه مبدل مي سازند خانه ها و قريهو  بجا مي گذارند  نفر زخمي و معلول  هاصد نفر را مي كشند،

تامين "را  وحشتناك امپرياليست ها را ناديده گرفته و آنتواند اين حمالت تروريستي  كدام وجدان پاك مي
 . بخواند "مبارزه عليه تروريزم"و "دموكراسي

ده، يك شعار پوچ و ميان تهي طرح گردينين ملي از طرف اشغالگران و خاي كه "عليه تروريزم"شعار مبارزه 
بر روي  پرده ساتري "مبارزه عليه تروريزم" شعار اشغالگران و رژيم دست نشانده مي خواهند با طرح. است

ر جهان و خواهد كه هژموني خويش را ب امپرياليزم امريكا با طرح اين شعارمي .خويش بكشند تجاوزات و جنايات
  .تحميل نمايد بخصوص خاور ميانه، آسياي ميانه و جنوب آسيا

حاكميت اشغالگران در افغانستان مي  كه تسليم طلبان خواهان آنند به معني تحكيم» تحكيم حاكميت قانون«
هر . اردداشغالگران در خدمت رژيم پوشالي و تحكيم منافع اشغالگران قرار  ساخته و پرداختة زيرا قانونِ. باشد

خدمت حفظ و تحكيم آن مناسبات قرار در  ليدي حاكم بر جامعه ساخته مي شود وسبات تواقانون بر مبناي من
قانون اساسي . اي زحمتكش طبق صالحديد اين مناسبات توليدي تعيين مي گرددحقوقي توده ه محدودة. دارد
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. ني از اين قاعده نيستژيم دست نشانده تصويب گرديده مستثكه در افغانستان اشغال شده توسط اشغالگران و ر
   :مينويسددر اين مورد لنين 

ها روزنه و  هم وجود ندارد كه در قوانين اساسي آن ،ها ، ولو دموكراتيك ترين دولتدولت دموكراتيكحتي يك «
در صورت " كار بردن ارتش عليه كارگران و برقراري حكومت نظامي وغيره را،ه يا قيدي يافت نشود كه امكان ب

و بكوشد خود  "برهم زند"د را استثمار شونده وضع برده داري خو و در واقع در صورتي كه طبقة "نظم برهم زدن
انقالب پرولتري و  –آثار و مقاالت  مجموعة -لنين( ».مين نكندأسازد، براي بورژوازي تبردگي خارج را از حالت 

 )634صفحه  –كائوتسكي مرتد 

. در هر سيستم سياسي نقش مهمي بازي مي كند   اساسي قانون .است اساسي هر سيستم سياسي داراي قانون
قانون دقيقا آنست  بورژوائي وظيفة و جمهوري دموكراتيكولگرانه مبتني بر مناسبات طبقاتي استثماردر هر رژيم 

انقالبي  توده هاي زحمتكش و طبقة بر و كه سيستم سياسي و سيستم اقتصادي استثمارگرانه را تضمين كند
  .ديكتاتوري اعمال نمايد

هيچ اعتقادي به مبارزه عليه  اين احزاب ي رساند كه رهبرانما را به اين نتيجه م هاي تسليم طلبان  بحث 
ها مبارزات قانوني است نه طرد و اخراج اشغالگران از  چيز اصلي و اساسي براي آن. دناشغالگران امپرياليست ندار

ند كه برخورد قاطع اشغالگران ناين را نمي دا رهبران احزاب قانونيمگر  .طريق مبارزات غير قانوني و قهري
، اما مي نماينددرك را دقيقا اين نكته  ها حقوق مردم زحتمكش افغانستان؟ آن ت نهبخاطر تامين منافع ايشان اس

   .مي خواهند تسليم طلبي خويش را توجيه نمايند "تحليل از اوضاع كنوني"زير نام  با پنهان شدن 

كه در  انستد وجود آورد و بايده يابي هاي مشخص بتحليل ها و ارز "اوضاع كنوني"كه بايد از  اينستحقيقت 
شرايط اقتصادي، سياسي و "اين . تغييراتي بوجود آمده است چه "و اجتماعيشرايط اقتصادي، سياسي "

و مطابق با اين تجزيه و  بايد از ديدگاه ماركسيستي ـ لنينيستي ـ مائوئيستي تجزيه و تحليل گردد "اجتماعي
    . تحليل استراتيژي و تاكتيك هاي مشخص برنامه ريزي گردد

چسپيده اند، آنهم بدون اينكه  "تغييرات اوضاع كنوني"ن فقط به شعار ين جا است كه چرا تسليم طلباسوال ا
به اين جهت كه . روشن است ارائه بدارند؟ جواب كامالً "تغييرات اوضاع كنوني"تحليلي از جزئي ترين تجزيه و 

لنين در مورد انحالل طلبان . بياورندبراي راجستريشن احزاب و فعاليت هاي قانوني و علني خويش دليل و حجتي 
  : ي نويسدم »د را با جنبش قانوني انطباق دهدحزب بايد خو« :كه مي گفتند روسيه

دست نمي آيد و مي توان به همين سياق گفت ه ها ب آن از مقدمة كه چنين نتيجه اي مطلقاًسر اينجا است درد«
  !را با جنبش غير قانوني انطباق دهدجنبش قانوني بايد خود  ...با توجه به تغييراتي: كه
  ؟ ينيم اين سر درگمي از كجا مي آيدبب

سند و نيز از اينكه مي كوشند در نحالل طلبان از گفتن حقيقت مي تراين سر درگمي از آنجا ناشي مي شود كه ا
  )ـ تاكيد از ما است 29صفحة  -ن اثرهما(» .واحد روي دو صندلي بنشينند آن
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لبان وطني ما نيز مي خواهند روي تسليم ط. نشانه گرفته است تسليم طلبان افغانستاني را اين بحث لنين دقيقاً
سو حلقات و افراد تحت رهبري خود را فريب داده و خود را به اصطالح ماركسيست ـ  از يك. دو صندلي بنشينند

دسترس شان بگذارند و از  لنينيست ـ مائوتسه دون انديشه جلوه دهند و جزواتي از لنين و مائوتسه دون را به
مبارزات  ه و مطابق قانون اساسي اشغالگرانة شانوسر داشتاشغالگران و رژيم دست نشانده سر سوي ديگر با

  .خويش را تنظيم نمايند
اوضاع اقتصادي، سياسي و تغييرات «ترسند و هيچگاه حاضر نيستند كه تسليم طلبان ما نيز از بيان حقيقت مي 

زيرا تجزيه و تحليل وضعيت كنوني از  تجزيه و تحليل نمايند،آن  و علمي حقيقي بطورن را افغانستا »اجتماعي
بعد از چنين تجزيه و  .نگاه علمي اين نتيجه را بيان مي دارد كه افغانستان كشوريست اشغال شده و مستعمره

در چنين  .ندكشور اكشور و مردمان  دشمنان عمدة لگران و رژيم دست نشاندهاشغا تحليلي نتيجه مي شود كه
ضرورت مي افتد ناء ًب .نشانده عليه اشغالگران و رژيم دستعبارت است از مقاومت مبارزاتي  وظيفة عمدةحالتي 

اين . فعاليت هاي مبارزاتي خويش را عيار ساخت ،پايي و پيشبرد جنگ مقاومت ملي مردمي و انقالبيبركه براي 
كه تسليم طلبي  براي كسانياما . كار امكان پذير نيست مگر با ايجاد حزب غير قانوني و فعاليت هاي غير قانوني

  .ن مي گرددكتي ناممو ح را بر گزيده اند اين كار مشكل تمام مي شود
  : ني است او به صراحت بيان مي داردلنين به صراحت مخالف ايجاد تشكيالت قانو

از اين تغيير  غلط مطلقاً ا جنبش قانوني سخن مي گويند، ايدةسازمان غير قانوني ب "انطباق"هايي كه از  آن«
انطباق سازمان غير  يعني مساله اصالً! [مساله اصال اين نيست. مي دهندشكل هاي سازمان غير قانوني ارائه 

ايده هاي هسته هستند كه امكان مي دهند  هاييه تكيه گاسازمان هاي قانوني  .] قانوني با جنبش قانوني نيست
 ثير گذاري خود را تغيير  ميايده بدان معني است كه ما شكل تأ اين .هاي غير قانوني به درون توده ها نفوذ كنند

  )ـ تأكيدات از ما است 31فحة همان اثر ص(» .بدهيم ثير گذاري جهت غير قانونيبه اين تأدهيم، به اين منظور كه 
با  است، با آنهم لنين مخالفت خود را صريحاً يك كشور امپرياليستين در شرايطي است كه روسيه اين بحث لني

او معتقد است كه از طريق شكل هاي غير قانوني مي توان مبارزات اصولي . فعاليت هاي قانوني اعالم مي دارد
عليه تزاريزم را سازماندهي و رهبري نمود و از طريق هسته هاي غير قانوني بايد به درون تشكالت قانوني نفوذ 

به . به فعاليت ميان توده ها پرداختالت قانوني رون تشكبه اين معني كه از طريق مبارزات مخفي در د. نمود
  : همين خاطر است كه مي گويد

   ».ثير گذاري جهت غير قانوني بدهيمبه اين تأ«
  .اين است انطباق مبارزات علني با مخفي و قانوني با غير قانوني

را با فعاليت هاي غير  دها معتقد اند كه فعاليت هاي قانوني بايد خو آن. مائوئيست ها منكر اين بحث نيستند
مبارزات و فعاليت هاي ) مبارزات مخفي و غير قانوني(يعني با اتكاء به جهت عمدة مبارزاتي . سازد قانوني منطبق

  . ، نه بر عكس آني مخفي و غير قانوني انطباق دهيمقانوني  و علني را با مبارزات و فعاليت ها
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. پردازندبه فعاليت بعلني و قانوني  ها و ساير تشكالت ها، اتحاديه انجمنبايد در درون نهادها، هسته هاي مخفي 
ها را  ها منطبق سازند، بلكه به اين خاطر كه فعاليت هاي آن نه به اين منظور كه هسته هاي مخفي خويش را با آن

  . ي قانونيفعاليت ها اين است تأثير گذاري فعاليت هاي غير قانوني بر .با مبارزات مخفي منطبق نمايند
با استفاده از دموكراسي اشغالگران بايد فعاليت هاي خود   "تغيير اوضاع" ليم طلبان بر عكس معتقد اند كه باتس

بر مبناي همين ديد غلط احزاب قانوني و علني را ساختند و در وزارت . تحقق بخشيد و قانوني را بطور علني
زب غير قانوني و فعاليت هاي غير قانوني را با فعا ليت هاي عدليه رژيم دست نشانده ثبت و راجستر نمودند و ح

  .قانوني منطبق ساختند
ها نيز اعتقاد  دتكا. روسيه ندارد يها كار حزب كادت سبك كار تسليم طلبان وطني هيچ تفاوتي با سبك

  : كهداشتند 
از همين امروز بكوشد  هاي خود مجبور به غير قانوني ماندن است، بايد كه حزب در مجموع سازمان در حالي«

  » .دي از فعاليت خود را بطور علني تحقق بخشد و به اين منظور نهاد هاي مناسب ايجاد كنيبخش ها
  : ها را چنين توضيح مي دهد تن موضعگيري كاداي "حزب غير قانوني و فعاليت هاي قانوني"لنين در مقالة 

از  "اند و اعضاي آن فعاالنه مي كوشندقانوني بمغير "در مجموع خود  "ها در واقع مجبور است حزب كادت«
  .دتحقق بخش بخشي از فعاليت هاي خود را علناً) يمكه خدا را شكر مشروطه اي دار( "همين امروز

كه انحالل طلبان خود را نشان مي دهد، اينست  طور تلويحي در همه سطرهاي قطعنامةفرض بنيادي اي كه ب
  .فعاليت ممكن، دست كم مهمترين، پايدارترين و اصلي ترين فعاليت است اگر نه تنها "قانوني فعاليت هاي"

  .اين است تز سياست كارگري ليبرالي كه از بنياد غلط است
آن، و  همه هسته هاي، بلكه "در مجموع آن"ت، نه تنها حزب سوسيال دموكرات كه غير قانوني اس آن چيزي

تأكيدات از  33همانجا صفحة (» .انقالب را ترويج و آماده مي كندكه  تمامي محتواي فعاليت اوستمهمتر از همه، 
  ).است ما

كه تمام فعاليت هاي  تسليم طلبان وطني از همان آغاز تجاوز اشغالگران امپرياليست به افغانستان كوشيدند
هاي اصلي ترين و مهمترين فعاليت  و علني قانونياين فعاليت هاي . ندتحقق بخش خويش را علني و قانوني

 .تسليم طلبان را تشكيل مي دهد

اصلي حزب انقالبي را مي سازد كه در داخل  هاي مخفي و غير قانوني پيكرة در هر جامعه هسته ها و سازمان
كشان نيازمند به انقالبيون طبقه كارگر و ساير زحمت چنين حزبي براي تمركز مبارزة. ازدكشور به فعاليت مي پرد

كه ارگان هاي مهم حزب را تشكيل  يي اندهمين انقالبيون حرفه . ي است كه كار يكديگر را دنبال كنندحرفه ي
  .دنرياليزم و ارتجاع آماده مي سازمي دهند و حزب را براي رهبري مبارزات عليه امپ

  :لنين مي گويد
در همه كشور ها وجود دارند، زيرا بورژوازي در همه جا به دنبال آنست كه به طريقي كارگران را  ميست هارفر«

 .ي را كنار گذاشته اند، مبدل سازدفاسد كند و آنها را به بردگان خوشنودي كه هر گونه فكر رهايي از بردگ
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ياهاي حزبي علني و با رؤان را را نفي مي كنند و مي كوشند كارگر ما رميست ها انحالل طلبانند كه گذشتةرف
  )ـ تأكيد از ما است 15صفحة  - همان اثر(» .قانوني به خواب برند

ميست ها تسليم در افغانستان رفر: يير بيان كنيمما در اينجا بخود حق مي دهيم كه بحث لنين را با كمي تغ
ياهاي حزبي علني وقانوني را با روشان زحمتك گذشتة ما را نفي مي كنند و مي كوشند كارگران و بقيةطلبانند كه 

  . به بردگان بي ميهن براي اشغالگران تبديل نمايند را ها و آن. به خواب برند
با اين بحث شايد صداي اعتراض تسليم . ، اما هدف نهايي هيچبراي تسليم طلبان اصالحات و رفرم همه چيز است

اين تهمتي  .است كه رفرم همه چيز و هدف نهايي هيچطلبان بلند شود و بگويند كه ما در هيچ جاي بيان نكرديم 
م كه وقتي اشغال كشور از طرف احزاب تسليم طلب ناديده گرفته مي شود و هيچ يدر جواب مي گوي. بيش نيست

دمان كشور به چشم نمي كشور و مر ه عنوان دشمن عمدةموضعگيري عليه اشغالگران و رژيم دست نشانده ب
ج قهري اخراعمده مبارزاتي عليه اشغالگران و رژيم دست نشانده براي طرد و  ظيفةچنين تعيين و خورد، و هم

موضعگيري هاي  ،و بجاي اين موضعگيري اصولي اشغالگران و سر نگوني رژيم دست نشانده كنار زده مي شود
ناميده » زخمي افغانستانبار ملت  اميد در چشمان اشك ةعيطل«ه جا بجا مي گردد و اشغال كشور تسليم طلبان

براي » قاطعيت«ها خواسته مي شود كه با  اشغالگران تقدير بعمل مي آيد و از آن "كمك هاي"مي شود و از 
  .است چيزي نيست جز بيان اينكه رفرم همه چيز و هدف نهايي هيچ ،بكوشند خويش تحكيم قانون اشغالگرانة

خط ومشي ارائه شده . ن بطور مطلق از آن مبرا اندبه خط انقالبي دارد، چيزي كه تسليم طلباانقالبي نياز  مبارزة
است و در  خط و عمل شان بورژوا كمپرادوريست كه ا شان بيانگر آن سالة 15وسط تسليم طلبان و عملكرد ت

  .خدمت به اشغالگران و رژيم دست نشانده قرار دارد
انقالبي  طبقةازه جنبش دو توده هاي زحمكش نفوذ كند به همان ان هر قدر كه خط تسليم طلبي بين نسل جوان

. ندموفق تر مي گرد دخو اشغالگران و رژيم پوشالي در تطبيق طرحات خاينانة ازهاند ضعيف تر مي گردد، به همان
آن از اصالحات و رفرم هاي  ه و طرحات رفرميستي خويش كه دامنةچرا اشغالگران سوسيال امپرياليست به نقش

ياليست ها بيش از سوسيال امپر ستوانلگران امپرياليست تااشغالگران كنوني وسيع تر بود موفق نگرديد و اشغ
بعد از كودتاي سياه . و روشن است د؟ دليل آن كامال واضحنها نفوذ نماي ل جوان و تودهدوام آورده و در بين نس

ه افغانستان ب از وضعيت جامعة يتحليل درست كهتوانستند  تماماً) شعله يي هامشخصاً (روهاي چپ هفت ثور ني
مقابل رفرم كودتا چيان متزلزل بود و ابتدا كه در  "گروه انقالبي خلق هاي افغانستان"به استثناي ( عمل آورند

مقاومت عليه و در جنگ  موضعگيري نمايندعليه كودتا چيان  و) ماه متوجه اين نقيصه گرديد بعد از چندين
غالگران و سيج و سازماندهي توده ها عليه اشبو به  ندنشاندگان شان شركت جوي سوسيال امپرياليزم و دست

شان تن به  اكثريتكنوني توسط  اشغالگران امپرياليست اما با اشغال افغانستان . ندپردازب رژيم دست نشانده
اين تسليمي و تسليم طلبي در قبال اشغالگران توهمات بيش از حد ميان توده ها . تسليمي و تسليم طلبي دادند

 اين توهمات و بخواب بردن .انع جدي سر راه نيروهاي انقالبي ايجاد نمودوميكي ار و نسل جوان را دامن زد و 
تر از عمر  دست نشانده و اشغالگران امپرياليست طوالني انقالبي باعث گرديد كه عمر رژيم طبقة نسل جوان و

مبارزه با  ،لذا در شرايط كنوني افغانستان. گردد شان يال امپرياليست و رژيم دست نشاندةاشغالگران سوس
  .تسليمي و تسليم طلبي جزء الينفك مبارزه با اشغالگران امپرياليست و رژيم دست نشانده مي باشد
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  : نبش كارگري را چنين بيان مي داردبراي تضعيف جلنين نقش رفرميزم 
، و كارگر ضعيف تر، وابستگي اش به بورژوازي بيشتر ، طبقةهر چه نفوذ رفرميستي در بين كارگران قوي تر باشد«

هر اندازه كه جنبش . و نيرنگ هاي مختلف براي بورژوازي سهل تر خواهد بود فندهارتخنثي كردن اصالحات با 
آزادتر باشد، حفظ اصالحات و  كوته بيني رفرميستيو وسيع تر، و از  كارگر مستقل تر، اهداف آن عميق تر طبقة

ر حزب غي"و  "ماركسيزم و رفرميزم": دو مقاله از لنين(» .تر خواهد بود ها براي كارگران آسان استفاده از آن
  )از ما است اتكيدتأ ـ 15 صفحة "قانوني و فعاليت هاي قانوني

هاي مختلف وابستگي توده هاي در افغانستان تسليم طلبان همان رفرميست هايي اند كه با حيله و نيرنگ 
 تسليم طلبان از جملة. ر نموده اندزحمتكش و نسل جوان كشور را به اشغالگران و رژيم دست نشانده بيشت

مين منافع اشغالگران خواهان أنده به حساب مي آيند كه در جهت تبهترين خادمين اشغالگران و رژيم دست نشا
  .مين و تحكيم قانون اشغالگرانه اندتأبرخورد قاطع اشغالگران عليه توده ها در جهت 

تسليم طلبان از همان آغاز اشغال كشور اين تجاوز و اشغالگري را به فال نيك گرفته و عليه موضعگيري هاي 
 ارگان مركزي حزب كمونيست -دور سوم -دشعله جاوي نشر اولين شمارة. خاستندبارزه برانقالبي به م

جاويد را خيانت به نسل جوان  ها نشر شعلة آن. افغانستان خشم تسليم طلبان وطني را بر انگيخت) مائوئيست(
اين ها با براي فريب نسل جوان استدالل شان اين بود كه . جاويد فرستادند يده و لعن و نفرين به ناشرين شعلةنام

. را توجيه مي نمودند دبه اين شكل تسليم طلبي خو. شعله يي ها را به كشتن بدهند بقيةاين كار مي خواهند 
ا خانة تيمي برسد م ضرري بمابيان نمودند كه هر گاه كوچكترين  تسليم طلبان تا آن حدي پيش رفتند كه علناً

نشان  به رژيم -دارند ت آن اطالعيكه فكر مي كردند از موقع -افغانستان را) مائوئيست(اعضاي حزب كمونيست 
كه يكي  در مركزي تسليم طلبان در داخل يك دواخانه در حالياجسته و كتن از اعضاي بر حتي يك! هيم؟دمي 

رفيق ما مواجه  دكه با عكس العمل شدي پرداخته موضوعات فوق الذكر به تبليغ از رفقاي ما آنجا حضور داشته
 يد كتباًد بگوييد و مي خواهينموده و از او خواسته كه هر چه مي گوياو را از دواخانه بيرون  رفيق ما گرديده و
افغانستان با اين ) ائوئيستم(كه اعضاي حزب كمونيست  زماني. اما تسليم طلبان از نوشتن عاجز ماندند .بنويسيد

رت صو در غير آن. قضيه فروكش نمود ،قضيه جدي بر خورد نمودند و رو در روي تسليم طلبان قرار گرفتند
افغانستان با رژيم پوشالي همكاري ) مائوئيست(براي ضربه زدن به حزب كمونيست  احتمال آن مي رفت كه عمالً

  .نمايند
  : زم مي رود چنين ارزيابي مي نمايدفراتر از رفرميم تسليم طلبان را عليه جنبشي كه لنين خش

از رفرميزم اتخاذ مي كند، خشم و لعن و هاي فراتر شعاري كارگران دكه جنبش اقتصا هنگامي: واقعيت چهارم«
و غيره ياد مي  "باد در هاون كوبيدن"، "ديوانگي"ه عنوان و از آن ب( حمالت انحالل طلبان را بر مي انگيزد

  ) .كنند
  نتيجه چيست ؟ 
آنان از . همواره بدان مي چسپند عمل عنوان يك اصل رد مي كنند، اما دره رفرميزم را ب حرف انحالل طلبان در

يگر، هر داما از سوي  ،ف نيستدهمه چيز و همه هها  يكسو به ما اطمينان مي دهند كه اصالحات از ديدگاه آن
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فرياد و و نفرت  آنان حمله ور مي شوند و زمان كه ماركسيست ها از رفرميزم فراتر مي روند، رفرميست ها به
  )ـ تأكيد از ما است 17صفة  -همان اثر(» .اعتراض سر مي دهند

اشغال كشور را قبول دارند و حتي تضاد عمده با اشغالگران را مي حالت تسليم طلبان افغانستاني در حرف 
قانون اساسي اشغالگرانه و انتخابات فرمايشي رژيم . پذيرند، اما در عمل مشي تسليم طلبانه را پيش مي برند

دارند، كمپاين هاي انتخاباتي راه مي اندازند و افراد شان را به پارلمان و دست نشانده و اشغالگران را قبول 
) ريان دموكراتيك نوينخط سازمان جوانان مترقي و ج(گذشته  به اين ترتيب. شوراهاي واليتي كانديد مي نمايند

ارتباط بين در حالت اشغال كشور . نموده و با گسستن از آن تن به تسليمي و تسليم طلبي داده اندرا نفي 
  .واضح و آشكار است تسليمي، تسليم طلبي و نفي گذشته امري كامالً

مهر تائيد بر اشغال كشور مي زنند و تمام برنامه هاي اشغالگران و رژيم پوشالي را  تسليم طلبان با اين وضعيت
بيگاه  دون را گاه و ي از ماركس، لنين و مائوتسهيها براي فريب نسل جوان كتاب ها آن. تائيد مي نمايند عمالً

نوني و فعاليت حزب غير قا"و  "ماركسيزم و رفرميزم"ه نام هاي بخصوص دو مقاله از لنين ب. مطالعه مي نمايند
، ...اما چه بايد كرد، دو تاكتيك .را نشر و باز نشر مي نمايند و به دسترس جوانان قرار مي دهند "هاي قانوني

از ... فلسفي و  از لنين، در بارة سياست، چهار رسالة... سكي مرتد، و ئوتدولت و انقالب، انقالب پرولتري و كا
به اين ترتيب عملكرد تسليم طلبانه و رفرميستي خود را مي . مائوتسه دون زير هزاران خروار خاك گور مي شود

  . خواهند توجيه نمايند
مطالعه  لنين دقيقاً) "اي قانونيهحزب غير قانوني و فعاليت "و  "ماركسيزم و رفرميزم"(هر گاه اين دو مقاله 

 قانوني و فعاليت هاي قانوني و گردد به خوبي مشخص مي گردد كه لنين به صراحت عليه رفرميزم و احزاب علني
  .موضع گيري نموده و آنرا يك حركت و عملكرد انحالل طلبانه ناميده است

يا چند كتاب از ماركس، لنين و مائوتسه را مطالعه مي نمايد ماركسيست  هيچگاه نمي توان كسي را كه دو مقاله و
ـ لنينيست ـ مائوئيست ناميد، بلكه ماركسيست ـ لنينيست ـ مائوئيست كسي است كه ماركسيزم ـ لنينيزم ـ 

اين مطلب را اساسنامه اي  و صريحاً بندد رته و به كاعمل و انديشه اش قبول داش عنوان رهنمايه مائوئيزم را ب
بورژوازي به جاي  حركت و عملكرد تسليم طلبان در حقيقت امر به معني جايگزين نمودن سياست ليبرالي. بسازد

   .سياست ماركسيستي ـ لنينيستي ـ مائوئيستي است
حالي كه ي خويش را انقالبي جلوه دهند، در حيله گري مي خواهند سياست بورژوايگونه  تسليم طلبان با اين

در . ر ايدئولوژي امپرياليزم و ارتجاع جهاني  قرار دارددر براب ركسيستي ـ لنينيستي ـ مائوئيستيما ايدئولوژي
گرفتن اهميت  هر گونه كم بناء. اشته باشددطبقاتي هيچگونه ايدئولوژي خارج از طبقات نمي تواند وجود  جامعة

تا همان ن ايدئولوژي بورژوازي دبه معني پذيرفتن و تقويت نمو ايدئولوژي ماركسيستي ـ لنينيستي ـ مائوئيستي
  .حد است

) مـائـوئيسـت(، موضع حزب كمـونيسـت و فعاليت هاي علنيحزب مخفي و غير قانوني در مورد موضوع 
نيروهاي انقالبي ) ...و اتحاديه ها، انجمن ها(رهبري هسته هاي علني و قانوني  براي. دقيق است تان كامالًـافغانس

غير هاي حركت نمايند، تا به جهت گيري هاي قانوني شان جهت گيري و در پيوند با آنها ها پيشاپيش آنبايد 
بايد به طور روز افزون به حزب ما اعتقاد دارد كه . ، دقيق و قابل فهم استروشن اين موضعگيري. دنقانوني بده
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ا با جنبش نه اينكه حزب مخفي وغير قانوني خود ر ،داده شودغير قانوني هاي جهت گيري  جنبش هاي قانوني
  .هاي قانوني انطباق دهد


