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  چاره اساسي قحطي چيست ؟ 

  
  

آامل قرار داده و هم  قحطي خطرناآي ميليون ها نفر از ساآنين افغانستان را در معرض گرسنگي
  . اآنون  مرگ و مير ناشي از اين امر در ميان اهالي آغاز گرديده است 

آشت للمي در مناطق وسيعي از آشور اصال صورت نگرفته . ابعاد فاجعه واقعا خطرناك است 
است و در مناطق معيني آه للمي آاري به عمل آمده ، بعد از آاشت تقريبا بصورت آامل از ميان 

آشت آبي به شدت  زيان ديده  و پيش بيني مي شود آه مجموع حاصالت  غله آبي . ه است رفت
در نتيجه ضرورت واردات . امسال صرفا يك سوم  مجموع حاصالت معمولي ساالنه خواهد بود 

عالوه از بخش زراعت ، . ميليون تن مي رسد  205غله از خارج براي امسال به سطح بيشتر از 
صد ها هزار راس بز و گوسفند و شتر مالداران . به شدت  زيان ديده است   بخش مالداري نيز

آوچي از گرسنگي و تشنگي هالك شده اند و مالداري اهالي ده نشين نيز در معرض تهديد فوق 
  . العاده قرار دارد 

ه در آ. از قرار يك تن دوصد دالر باقي بماند  در حد فعلي يعني ) عمدتا گندم ( حتي اگر نرخ غله 
شرايط فعلي امكان  آن بعيد است ، براي رفع احتياج حد اقل غذايي اهالي يعني صرف تامين نان 

اين مبلغ به حساب افغاني يك . ميليون دالر براي خريد غله وارداتي پرداخت گردد  500خشك بايد 
براي يعني . افغاني مي شود )  چهل هزار ميليارد (  40 000 000 000 000رقم نجومي يعني 

ميليوني فعلي ساآن در آشور مبلغي در حدود دو ميليون افغاني آه  20هر فردي از نفوس تقريبي 
اين در حالي است آه قدرت خريد . براي هر خانواده  پنج نفري تقريباده ميليون افغاني مي شود 

م سقوط مردم  از قبل نيز به شدت پائين بود و و ضعيت فعي آنرا بصورت فوق العاده  اي باز ه
فيصد نفوس آشور را تشكيل  85به ويژه قدرت خريد اهالي روستايي را آه بيشتر از . خواهد داد 

مستقيما به زراعت و مالداري وابسته اند و اآثريت شان را دهاقين فقير تشكيل مي دهند . مي دهند 
مرتجعين ،  آيا درست است آه اين قحطي وحشتناك را صرفا ناشي از خشكسالي بدانيم آنگونه آه

از . و امپرياليست ها و محافل امپرياليستي . ازطالبان  گرفته تا دارودسته  مسعود و شاه سابق 
تبليغ مي نمايند ؟ البته واضح است آه .  امريكايي ها گرفته  تا نهاد هاي وابسته  به سازمان ملل 

اما قحطي فعلي نه  خشكسالي شديدي درآشور وجود دارد و خشك سالي نيز يك آفت طبيعي است ،
صرفا ناشي از خشكسالي است و نه خشك سالي آفتي است آه با توجه به سطح فعلي توان نسل بشر 

  . براي آنترل آن آامال غير قابل عالج باشد 

. انقالبي احتياج است براي انقالب كردن بحزب
كه  اي بدون يك حزب انقالبي ، بدون حزب انقالبي

 -لنينيزم –انقالبي ماركسيزم براساس تئوري
 -لنينيستي–سبك انقالبي ماركسيستي  وبهمائوييزم 
مي توان طبقه پايه گذاري شده باشد، ن مائوئيستي

كارگر و توده ھاي وسيع مردم را براي غلبه بر 
  .امپرياليزم و سگھاي زنجيري اش رھبري كرد 

) مائوتسه دون( 
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  چاره اساسي قحطي چيست ؟ 
. زراعت و آبياري افغانستان در اثر جنگ تجاوزآارانه  سوسيال امپرياليست ها به شدت صدمه ديد

عد از خروج قواي شوروي از آشور و سقوط حكومت نجيب جنگ ارتجاعي خانمانسوز ميان ب
نيروهاي اسالمي رقيب آه تا حال ادامه دارد ، باعث شده آه صدمات وارده  تا حدود زيادي 

عالوتا اعمال سياست ارتجاعي و شوونيستي تصفيه مليتي توسط . همچنان ترميم ناشده باقي بماند
اطق معيني مثل شمالي ، باميان ، مزار شريف وساير مناطق سمت شمال ، منجر به طالبان  در من

) تخار ، آندز وبغالن ( بطور خاص منطقه قطغن ، . نابودي آامل آشت و زراعت گرديده است 
آه مهمترين منطقه زراعتي آشور بوده و به گدام غله افغانستان معروف بوده است ، از چند سال 

ي از ميدان هاي اصلي جنگ هاي ارتجاعي  جاري تبديل گرديده واين امر به اين طرف به يك
باعث شده است آه حتي اين منطقه نيز از لحاظ توليدات زراعتي خود آفايي اش را از دست بدهد 

. عالوتا رواج آشت ترياك يك افت غير طبيعي ديگر است . و محتاج به خريد غله وارداتي باشد 
موع زمين زير آشت ترياك ساحه اي داراي ظرفيت باالقوه حاصالت تخمين زده مي شود آه مج

اينها عوامل مهمي در پيدايش . تن غله را در بر مي گيرد )  500000( مجموعي پنجصد هزار 
  . قحطي فعلي در آشور محسوب مي گردند 

نترل توانمندي نسل بشر براي آ. اما خشكسالي نيز يك افت طبيعي مطلقا  غير قابل عالج نيست 
آفات طبيعي آنچنان ارتقاء يافته است آه انسان ها را قادر مي سازد صدمات و خسارات ناشي از 

اينكه . آفات طبيعي مثل سيل ، زلزله ، توفان و خشكسالي  را به نحو فوق العاده اي تقليل دهند 
آفات صدمه هنوز در آره خاآي ما ، انسان ها و جوامع انساني به نحو گسترده اي در مقابل اين 

پذير هستند ، ناشي از سلطه مناسبات استثمار گرانه  غير انساني يعني سلطه مناسبات امپرياليستي 
بر جهان است  آه بخش اعظم جوامع انساني را در فقر وناتواني و تحت حاآميت مناسبات 

  . عقبمانده وارتجاعي نگه داشته است 
آشور زمين هاي پهناور وسيع و منابع آبي اين . افغانستان را بطور مشخص در نظر بگيريم 

فراوان  در روي زمين و زير زمين در اختيار دارد و اگر قادر باشد از آنها بصورت درست علمي 
و پالن شده استفاده نمايد ، نه تنها از لحاظ غذايي خود آفا خواهد شد ، بلكه  خواهد توانست  در 

ل يكبار پيش مي آيد ، نيز تدابير عملي موثري اتخاذ مقابله با خشكسالي هاي ادواري آه هر چند سا
.  وده وتاثيرات زيان بار آنرا آال از ميان ببرد و يا ال اقل بصورت فوق العاده  اي آاهش دهد نم

اما تا زمانيكه نظام ارتجاعي واستثمارگرانه نيمه فيودالي ، نيمه مستعمراتي آه تامين آننده منافع 
مپرادورهاي مزدور امپرياليزم است ، بر آشور مسلط باشد ، چنين مشت قليلي از فيودال ، آ
براي بدست آوردن  چنين قدرتي الزم است نظام ارتجاعي ، استثمار . قدرتي بدست نخواهد آمد 

موجود سرنگون گرديده و توده هاي مردم حاآم بر سرنوشت شان و گرانه ، وابسته و عقب مانده 
ده هاي مردم  بر سرنوشت خود شان و سرنوشت آشور، قبل حاآميت تو. سرنوشت آشور گردند 

آمپرادورها برزمين و منابع آبي آشور  –از هرچيزي در آوتاه آردن دستان استثمارگرانه فيودال 
به . ودراختيار گرفتن آن توسط دستان بارور و مولد و امين دهقانان معني و مفهوم پيدا مي نمايد 

انقالب ارضي مي تواند محور چاره سازي اساسي براي عبارت ديگر به سرانجام رساندن 
لمه به وقتي سرزمين آشور به مفهوم واقعي آ. پاسخدهي مناسب به آفات طبيعي و اجتماعي باشد 

توده هاي زحمتكش آن تعلق بگيرد و دستان زحمتكش دهقانان با تمام قوت و توان شان  با آب و 
در . هر وجب آن به گنجينه اي مبدل مي گردد  خاك آن درهم آميزد ، برآات خاك مي جوشد و

ونمير زندگي آنند ودر غيرآن توده هاي مردم محكوم اند آه درسال هاي باراني در حالت بخور
سالهاي خشكسالي و بي باران از گرسنگي بميرند ويا از خيرات وصدقات دشمنان شان يعني 

به پيش در راه آوتاه . بار ادامه دهند  مرتجعين و امپرياليست ها ارتزاق آنند و به زندگي فالآت
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آمپرادورها و اربابان مرتجع و امپرياليست شان از  –آردن دستان نا امين ، نا مولد و خائن فيودال 
  ! خاك و آب آشور 

  ! به پيش در راه انقالب ارضي 
  

  ضرورت پيشبرد مبارزه قاطع عليه ارتداد و تسليم طلبي
  

ا توده ها بمنظور بردن آگاهي انقالبي در ميان آنها ، درك روحيات مشي توده يي به مفهوم پيوند ب
وخواست هاي مبارزاتي شان و تالش در جهت ارتقاي روز افزون سطح اين مبارزات ، يك وجه 

فعاليت مبارزاتي توده يي در يك . بسيار مهم واساسي مشي انقالبي پرولتري را تشكيل مي دهد 
ال ، آه در مقاطع معيني حالت مستعمره ، نيمه فيودال را مي نيمه فيود –آشور نيمه مستعمره 

تواند بخود بگيرد ، بصورت عمده همان فعاليت مبارزاتي ملي ، دموآراتيك يعني فعاليت مبارزاتي 
اما انقالبيون .  دموآراتيك انقالب است ، مي باشد  –با مرحله فعلي انقالب آه مرحله ملي منطبق 

فش مستقل خود در اين مبارزات سهم بگيرند و براي به پيروزي رساندن پرولتري مكلف اند با در
قاطع و آامل آن ، با تمام آوشش و توانشان سعي نمايند رهبري سياسي پرولتري را بر اين 

  . مبارزات تامين نمايند
دموآراتيك از اين حقيقت ناشي مي گردد آه  –پرولتري بر مبارزات ملي ضرورت تامين رهبري 

امپرياليزم  وانقالبات پرولتري بجز پرولتاريا هيچ طبقه ديگري قادر نيست مبارزه در عصر 
تجربه نشان داده . بخاطر تامين آزادي ملي  و دموآراسي ساختن جامعه را تا به آخر پيش ببرد 

است ماداميكه  غير از پرولتاريا هر طبقه ديگري چون خرده بورژوازي يا بورژوازي متوسط 
آار . اين مبا رزات  به فرجام نهايي نرسيده  . رزات را بدست گرفته  است رهبري اين مبا

سرنگوني ارتجاع و امپرياليزم نيمه آاره ودروسط  راه رها گرديده  و با نظام حاآم سازش به 
ضرورت ايجاد و استحكام حزب آمونيست بمثابه حزب سياسي پيشآهنگ . عمل آمده است 

 –ين ضرورت و تالش ، سخني از پيروزي نهايي مرحله ملي پرولتاريا و به ثمر رساندن  ا
دموآراتيك انقالب نمي تواند درميان باشد ، چه رسد به گذار به انقالب سوسياليستي و حرآت به 

دموآراتيك بادرفش  –بدين سبب سهمگيري انقالبيون پرولتري در مبارزات ملي . سوي آمونيزم 
تري براين مبارزات مفهومي جز شرآت با درفش مستقل مستقل و تالش بخاطر تامين رهبري پرول

  .حزب آمونيست در اين مبارزات و تالش ها بخاطر تامين رهبري حزب نمي تواند داشته باشد
به يقين تا زمانيكه حزب آمونيست وجود نداشته باشد ،اساسي ترين وظيفه انقالبيون پرولتري 

حزب تاسيس گرديد ضرورت تحكيم هرچه اما پس ازآنكه  . مبارزه بخاطر تاسيس حزب است 
سياسي و تشكيالتي حزب در قدم اول و ضرورت گسترش آن و ايجاد پايه  –بيشتر ايدئولوژيك 

توده اي حد اقل الزمه براي آن درقدم بعدي پيش مي آيد تا مرحله تدارك جنگ خلق با موفقيت به 
بي گمان و به پيش سوق دهند  پايان رسيده و حزب و توده ها قادر گردند جنگ را آغاز آرده

سياسي وتشكيالتي و گسترش الزمه را آسب  –پيداست تا زمانيكه  حزب استحكام ايدئولوژيك 
نكرده باشد و پايه توده اي حد اقل مورد لزوم در ميان پيشروان توده ها برايش سازماندهي نشده 

عملي آن صحبت به عمل  باشد ، نمي توان از اختتام مرحله تدارك براي جنگ خلق و بر پايي
البته اين گفته هرگز به اين معني نيست آه مرحله تدارك سال هاي سال تحت نام تامين . آورد

استحكام و گسترش حزب و تامين پايه توده يي براي آن ، به درازا آشيده شده و اجراي وظايف 
جنگ آگاهانه است  ولي در هر حال جنگ خلق را آه يك. مبارزاتي به هدفي در خود مبدل گردد  

فقط مي توان طبق . و از جنگ ها و خيزش هاي مسلحانه خود بخودي توده ها ، فرق آيفي دارد 
تامين استحكام الزمه . نقشه و پس از تامين ملزومات ضروري اوليه آن ، بر پا آرده  و به پيش برد
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ندهي يك پايه حزب به عنوان محور آار وبعد ازآن حد معيني از گسترش صفوف حزب و سازما
  . توده يي اوليه  ، اجزاء مهم اين ملزومات محسوب مي گردند 

سياسي  –ضرورت استحكام حزب ، صيقل دادن  هرچه عميقتر و گسترده تر سالح ايدئولوژيك 
و تحكيم هرچه بيشتر تشكيالت ) برنامه سياسي و استراتيژي مبارزاتي   –وژيك خط ايدئول( حزب 

همانگونه آه ضرورت گسترش حزب وايجاد پايه  توده يي براي آن مستلزم  .آنرا ايجاب مي نمايد 
پيشبرد فعاليت هاي دعوت و تنظيم براي گسترش صفوف حزب و پيشبرد تبليغات و افشاگري هاي 
سياسي در ميان توده هاي مردم بويژه پيشروان آنها و سازماندهي آنها براي وارد شدن به مرحله 

به همين جهت حتي در مرحله تدارك براي آغاز جنگ . توده يي است اقدامات مبارزاتي عملي 
دموآراتيك تلقي گردد ، چه رسد به  –و نبايد يك آار مطلق ملي خلق ، آار توده يي نمي تواند

حزب بايد برنامه ها و شعار مبارزاتي اش را در ميان توده . مرحله آغاز و پيشبرد جنگ خلق 
. م ، بويژه پيشروان آنها ، رابااين برنامه  ها و شعار ها آشنا سازدهاي مردم ببرد و توده هاي مرد

در نتيجه خواهي نخواهي سطح معيني از تبليغ و ترويج و سازماندهي آمونيستي در ميان توده ها 
دموآراتيك در  –پيش مي آيد و بايد پيش بيايد تا حزب قادر گردد عالوه از پيشبرد فعاليت هاي ملي 

ه مثابه شكل عمده آار توده يي به جلب و جذب پيشروترين توده ها به صفوف حزب ميان توده ها ب
  . فقط به اين صورت مي توان در مسير توده يي ساختن حزب حرآت آرد . نيز اقدام نمايد 

توده يي حزب آمونيست صحبت بعمل مي آوريم ، منظور ما عمدتا فعاليت وقتي ما از فعاليت 
دموآراتيك و  –قانان فقير است زيرا آه دهقانان نيروي عمده انقالب ملي درميان دهقانان بويژه ده

اما درعين حال آار درميان آارگران  وخرده . شعار انقالب ارضي، شعار محوري آن است 
تا آنجائيكه  مربوط به گسترش صفوف حزب مي گردد ، . بورژوازي شهري را نيز مد نظر داريم

فكران  انقالبي را هميشه ، بويژه در مراحل تاسيس حزب و فعاليت در ميان آارگران و روشن
  . تامين استحكام اوليه آن ، مي توان و بايد بادست باز تري به پيش برد 

دموآراتيك است،  –به اين ترتيب فعاليت مبارزاتي توده يي آه عمدتا همان فعاليت مبارزاتي ملي 
ز ميان  توده هاو به اصطالح در زير بغل زدن نبايد به مفهوم پائين آشيدن درفش مستقل پرولتري ا

بر عكس صرفا آن نوع فعاليت مبارزاتي درميان توده هاي مردم سزاوار . اين درفش تلقي گردد 
آار توده يي ويا حتي . نام آار توده يي است آه زير درفش مستقل پرولتري پيش برده شود 

كه  جنبش هاي خود جوش توده يي ويا حتي تمايالت و خواست هاي استوار اين مسئله بويژه مادامي
تمايالت وخواست هاي جدي توده يي براي دست زدن به مبارزات ، سربلند مي آنند ، جدي تر و 

درچنين حاالتي آشش هاي قوي در آميختن با اين جنبش ها و تمايالت و . ضروري تر مي گردد 
شكيالتي مستحكم الزمه برخوردار سياسي و ت –خواست ها، در صورتيكه از پشتوانه ايدئولوژيك 

. ، معموال به دنباله روي از توده هاي مردم ، در سطوح و درجات مختلف ، منجر مي گردد نباشد
طرح پيشنهادي براي تشكيل جبهه آزاديبخش " سطح معيني از تمايل به اين نوع دنباله روي را در 

نرا ، عليرغم ايستادگي روي شعار هاي مي توان مشاهده نمود آه وجه بارز آ" خلق هاي افغانستان 
دموآراتيك ، جبهه بازي قبل از فرارسيدن مرحله الزم مبارزاتي       –طبقاتي و ملي مبارزات ملي 

و تمايل به عقب آشيدن نسبي ولو ) مرحله بعد از آغاز جنگ خلق و ايجاد پايگاه هاي انقالبي ( 
درس هاي مربوط به . ارزات ، تشكيل مي داد موقتي درفش مبارزاتي آشكار حزبي از متن اين مب

اين موضوع را بايد بخوبي فرا گرفت و بخاطر سپرد وبراي بروز اين نوع دنباله روي درآينده ، 
  . مجراو منفذي باقي نگذاشت 
نمونه هاي بسيار زشتي از ) چپ ضد سوسيال امپرياليزم شوروي (  درميان جنبش چپ افغانستان

غاز مبارزات وسيع عليه رژيم مزدور خلق و پرچم وبعد ، تجاوز قواي دنباله روي در زمان آ
وجوه مشخص اين دنباله روي را نه تنها . سوسيال امپرياليستي شوروي بر آشور ، بروز نمود 
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افتادن به دنبال توده هاي مردم بلكه حتي افتادن به دنبال احزاب ارتجاعي اسالمي ، تثبيت اين 
سازماني و جبهه سازي حتي قبل از تشكيل حزب و نيز پوشش گرفتن  دنباله روي دربرنامه هاي

مي توان گفت آه اين نوع دنباله روي تقريبا فراگير . در جبهات نظامي اسالمي ، تشكيل مي داد
اما بدترين نمونه . بود وتمامي بخش هاي جنبش چپ را به درجات مختلف فرا گرفته  بود  

ن آزاديبخش مردم افغانستان بودند آه اولي حتي انقالب سازماني آن سازمان رهايي و سازما
اسالمي را ودومي آمي خفيف تر ازآن جمهوري اسالمي رادرمتن برنامه سازماني شان تثبيت 

جبهه " هردوي اين سازمان به جبهه بازي هاي قبل از تاسيس حزب دست زده ، يكي . نموده بودند 
را با خواست برقراري جمهوري اسالمي به راه " جبهه متحد ملي "و ديگري " مبارزين مجاهد 

 –شعار هاي طبقاتي و ملي مبارزات ملي "  جبهه متحد ملي " در برنامه  . انداخته بودند 
به نحوبسيار عميقي به " جبهه مبارزين مجاهد " دموآراتيك تا حد بسيار زيادي ودربرنامه 

  . فراموشي سپرده شده بود 
 وي صرفا دنباله روي از تمايالت عقبمانده  توده هاي مذهبي نبود بلكه واضح بود آه اين دنباله ر

درواقع جنبشي آه عليه . بدترازآن دنباله روي از احزاب اسالمي ارتجاعي را نيز در بر داشت 
وبعد تجاوز شوروي به راه افتاد، حتي ازهمان ابتدا صرفا خود " خلق و پرچم " رژيم مزدور 
تحريكات ، تبليغات . خود جوشي از ابتدا درآن بسيار قوي بود  گرچه عنصر. بخودي نبود 

وسازماندهي و تمويل احزاب ارتجاعي اسالمي از همان ابتدا نقش معيني درآن بازي مي آرد آه 
بعد از تجاوز سوسيال امپرياليزم شوروي وباز شدن هرچه بيشتر دستان مداخله گر امپرياليست 

بناء . ميزان اين نقش بطور روز افزوني افزايش به عمل آمد هاي غربي و مرتجعين منطقه ، بر 
مشخصه جنبش خود جوش نبود ، بلكه مشخصه حرآات آگاهانه حمل شعارهاي اسالمي صرفا

درواقع همين حرآات آگاهانه بود آه شعارهاي اسالمي را متن جنگ . احزاب اسالمي نيز بود 
اما . پيش مستحكم تر و گسترده تر گردانيد مقاومت ضد سوسيال امپرياليستي هر روز بيشتر از 

مشي هاي دنباله روانه براي سال هاي سال اسالم بازي شانرا تحت نام  پيوند با توده ها و پيشبرد 
  . مشي توده يي توجيه مي نمودند 

اين تسليم طلبي طبقاتي اگر از يكجانب به عنوان يكي از عوامل تقويت روز افزون نيروهاي 
ي در متن جنگ مقاومت ضد سوسيال امپرياليستي عمل نمود، از جانب ديگر خط ارتجاعي اسالم

گزاران خودرا به سوي تسليم طلبي ملي در قبال امپرياليست هاي غربي وحتي تا حدود معيني به 
به رژيم مزدور ، تبارزي از تسليم طلبي ملي  " ساما " سوي تسليم شدن نيروهاي نظامي معيني از 

  . امپرياليزم شوروي بود در قبال سوسيال 
اما بعد از خروج قواي شوروي از افغانستان و فروپاشي حكومت نجيب ، بخش هاوافراد زيادي از 
منسوبين سابقه جنبش چپ آشور، آامال وبصورت تمام وآمال از صفوف اين جنبش خارج شده و 

ز فعاليت هاي سياسي عده اي ازآنها ا. حتي ادعاي صرف منسوب بودن به آنرا نيز آنار گذاشتند 
بخش ديگري ازآنها . بصورت آامل گوشه گيري نموده ودر مسايل زندگي روزمره فرو رفتند 

بصورت منفرد ويا گروپيك با استفاده از تعلقات قومي و مليتي در درون احزاب اسالمي هم مليتي 
اما . گرديدند  شان جاگرفته وبه بيرق برداران جنگ هاي ارتجاعي و ناسيوناليزم ارتجاعي مبدل

عده ديگري از آنها ، بويژه درخارج از آشور، به برآمدهاي سياسي به اصطالح مستقل از 
اين بخش آه ملغمه اي از اسالم بازي ، . دارودسته هاي اسالمي حاآم بر آشور، دست زده اند

مپرياليستي را ناسيوناليزم ارتجاعي ، ليبراليزم نا پيگير و تسليم طلبي در قبال قدرت ها و مراجع ا
دموآراتيك  –تمام شعار ها و خواست هاي مبارزاتي انقالبي و ملي . با خود حمل مي نمايند 

، رارسما وعلنا آنار گذاشته و طالب اجراي اصالحات حقيرانه اي در نظام ارتجاعي حاآم هستند 
تجاعي ضد اين بخش برنامه هاي آشكار ار. آنهم توسط امپرياليست ها و مراجع امپرياليستي 
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انقالبي و پروامپرياليستي شان را با ظاهرسازي توجه به سطح خواست ها و آمادگي هاي توده 
اما به خوبي روشن است آه نه تنها اساس اين برنامه ها ، بلكه انگيزه . هاي مردم ، ارائه مي نمايند

موجود توده هاي  هاي آگاهانه مطرح آنندگان آن نيز در  اصل نه توجه به خواستها و آمادگي هاي
مردم ، بلكه جلب توجه مقامات و مراجع امپرياليستي است ، تا بلكه نظرلطفي بسوي آنها افگنده و 

هر سند برناموي ، هر اعالميه و هر .  از حمايت هاي مالي و سياسي خود ، بهره مند شان سازد 
و " نماد" " ت ملي آميته آمادگي نهض" نشريه ايكه از سوي گروهايي مثل شوراي دموآراسي ، 

گروه هاي مشابه  ديگر بيرون مي آيد ، باصراحت تمام و به نحو بسيار علني تسليم طلبي طبقاتي 
آخرين برآمد اين نوع .  وملي و مواضع ارتجاعي و مزدور منشانه اشكار آنها را نشان مي دهد 
تي ، انتشار سندي بنام     تسليم طلبي طبقاتي و ملي واتخاذ مواضع آشكار ارتجاعي و پرو امپرياليس

  . واز طريق آن اعالم موجوديت جبهه مذآور است "  منشور جبهه  مقاومت ملي افغانستان " 
  : از وجوه مشخص زيرين برخوردار است  " مقاومت ملي افغانستان  شور جبهه نم"  

دولت،  عدم موضعگيري عليه تئوآراسي حاآم ، عدم طرح خواست دموآراتيك جدايي دين از – 1
  . گرايش تئوآراتيك وتسليم طلبي در قبال تئوآراسي حاآم 

تحليل غير علمي از تاريخ دوصد سال اخير افغانستان يعني تحليل از تاريخ نه بر مبناي  – 2
مناسبات و مبارزات طبقاتي بلكه  بر مبناي مناسبات ميان اقوام و مليت ها ومبارزات اقوام  ومليت 

  . ارزات را يگانه نيروي محرك تاريخ شمردن ها و اين مناسبات و مب
فقدان موضعگيري عليه امپرياليزم و به بيان روشنتر داشتن مواضع تسليم طلبانه آشكار در  -   3

مقابل امپرياليزم و براين مبنا عدم خواست سرنگوني سلطه امپرياليزم بر آشور وبه بيان ديگر 
  . خواست حفظ وبقاي اين سلطه 

ري در جهت دفاع از منافع و خواست هاي زحمتكشان و توده هاي خلق و ناديده عدم موضعگي – 4
  . گرفتن  آامل اين منافع و خواست ها 

عدم موضعگيري درمقابل نيمه فيوداليزم و طبقه فيودال و مرتبط با آن عدم موضعگيري عليه  – 5
يوداليزم و بورژوازي بورژوازي آمپرادور و بورژوا آمپرادور ها و درواقع تاييد سلطه نيمه ف

  . آمپرادور 
عدم ايستادگي عليه شوونيزم مرد ساالر وعدم درك ضرورت شگوفائي مبارزات حق طلبانه  – 6

  . زنان 
بي باوري روي ضرورت قطعي برپايي و پيشبرد جنگ عليه طالبان و استراتيژي مبارزاتي  – 7

به بيان روشن تر تسليم طلبي  مسالمت آميز وغير جنگي را همسنگ استراتيژي جنگي دانستن و
  . استراتيژيك در مقابل طالبان 

سلطه ناسيوناليزم ارتجاعي هزارگي به صورت روشن وصريح بر هر سه بخش متن منشور  – 8
  . يعني بخش هاي تحليل تاريخي ، بررسي اوضاع جاري و اهداف 

ع است ونه ضد دموآراسي خواهي ارتجاعي يعني دموآراسي خواهي ايكه  به ضد ارتجا – 9
  . امپرياليزم 

طبيعي است آه وقتي چوآات سياسيت ، مبارزات سياسي وايجاد تشكيالت سياسي را دراصل 
الزامات مراجع تمويل آننده ارتجاعي وامپرياليستي تعيين نمايد ، تسليم طلبي هاي طبقاتي وملي حد 

سياسي را بصورت و بي مسلكي هاي سياسي جاي هرگونه پرنسيب و اصول ومرزي نمي شناسد
دراين نوع سياست تجارتي ، اتخاذ مواضع ارتجاعي وضد انقالبي حتي در . تمام وآمال مي گيرد

نيزباقي نمي ماند بلكه درسطوح فوق العاده " منشورجبهه مقاومت ملي افغانستان " سطح مواضع 
ياسي و اجتماعي زشت وتهوع آورديگري نيزمي تواندبراه افتدآه نشاندهنده بي مسلكي تمام عيار س

  .سقوط درجايگاه منحط ترين وجاهل ترين عناصرخرافاتي وارتجاعي خواهد بود وعالمت 
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دراشكال و  –پيشبرد مبارزه عليه ارتجاع وامپرياليزم بدون پيشبرد مبارزه عليه اپورتونيزم 
بر خاستگان از " سياست تجارتي " درحال حاضر . صورگوناگون و مختلف آن ناممكن است 

زاز ارتداد وخيانت بدترين نوع اپورتونيزم و وقيحانه ترين شكل آن است و مبارزه عليه آن در لجن
  .راس مبارزه عليه اشكال گوناگون اپورتونيزم قرار دارد 

  
  خشم زنان نيروي قدرتمندي در راه انقالب

  
ند نصف انسان هاي آره خاآي در دايره ستم جنسي بسر مي بر. ستم بر زن بعد جهاني دارد 

امپرياليست ها از زنان . وادعاي مبني بر برابري ميان زنان و مردان  يك ادعاي دروغين ميباشد 
بعنوان آاالي تجارتي استفاده مي نمايند و در نمايشات تجارتي آنان را در بازارهاي جهاني عرضه 

ي تسلط نيمه مستعمرات –در آشورهاي تحت سلطه آه عموما مناسبات  نيمه فيودالي . مي آنند 
دراين آشور ها آشكارا و بعنوان يك قانون . دارد زنان  بصورت جدي تري تحت ستم قرار دارند 

به رسميت شناخته شده زنان را بردگان مردان بحساب مي آورند و آنان را مانند هرچيز ديگر 
  . ملكيت مردان مي شمارند 

زنان اين آشور در بدترين . هده نمود شديدترين نوع اين ستم برزنان را مي توان  در افغانستان مشا
. وضعيت و تحت شديدترين فشارها بسر برده  و ستم جنسي وحشيانه اي بر آنها اعمال مي گردد 

  .باروي آارآمدن طالبان  حدت و شدت اين فشار بيشتر گرديده و حلقه اين ستم تنگترگرديده است 
آمده و زنان مجبوراند درتمام حلقات  ازتمام روزنه هاي اجتماع بيرون ستم برزنان افغانستان

ازادوا ر گذشته هاي . اجتماعي از خانواده گرفته تا گستره آشوري باراين ستم را متحمل گردند 
دورتاحال نقش زن بعنوان انسان ذيدخل درمسايل اقتصادي، سياسي و فرهنگي جامعه ناديده گرفته 

چون مردساالري يك قانون . داشته است شده وتمامي اين عرضه ها عمال تحت تسلط مردان قرار 
مسلط برجامعه مي باشد، جو مسلط اجتماعي طوري است آه مي توان گفت همه مردان  بنحوي 

  . شوونيزم مردساالر را با خود حمل مي نمايند
باورود طالبان در عرصه سياسي آشور ومسلط شدن آنان بر امور مملكت فشارستم برزنان چند 

مدافع حقوق " وضعيت زنان آنچنان است آه حتي حاميان امپرياليستي طالبان  .برابرگرديده  است 
امپرياليست ها بدنبال . اين آشور گرديده اندو اين جز عوام فريبي چيزي ديگري نيست " زنان 

ولي اينكه . حقوق انسانها ، منجمله زنان ، بلكه در پي منافع اقتصادي وسياسي خود شان هستند
ند با سياست هاي طالبان  درمورد زنان همنوايي نشان دهند ، خود نشان مي دهد حتي آنان ناگزيرا

  . آه اين سياست ها تا چه حد وحشيانه ، جاهالنه و غير قابل تحمل است 
شوونيزم مردساالر و اعمال ستم برزنن . مسئله زنان  يك مسئله اصلي جامعه محسوب مي گردد 

و در پيوند با ستم طبقاتي ، ملي وسعت عمومي مي يكي از اجزاي اصلي ساختار جامعه است 
با هم توآم بوده  ، از همديگر متاثر گرديده و ) طبقاتي ، ملي و جنسي ( اشكال سه گانه ستم . گيرد

به همين جهت مبارزه  براي رهايي زنان  از مبارزه . متقابال باالي همديگر تاثير مي گزارند 
بدون پيشبرد مبارزه عليه تمامي اين اشكال ستم موفقيت نهايي  طبقاتي  و ملي جدايي ناپذير بوده و

  . در امر مبارزه انقالبي ناممكن مي باشد 
در شرايط واوضاع فعلي آه بر حدت وشدت  ستم برزنان از طرف ارتجاع حاآم بطور روز 

ه تكيه روي مسئله زنان يك امر بسيار جدي در پيشبرد مبارز  افزون افزايش به عمل آمده است
انقالبيون با تكيه روي مسئله زنان مي توانند گام هاي جدي در مسير . انقالبي را تشكيل مي دهد

  . مبارزه  بخاطر سرنگوني نظام موجود به پيش بردارند 
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واضح است آه بدون  سرنگوني نظام موجود نمي توان از قرار گرفتن  زنان در مسير رهايي 
زن بخشي از نظام مسلط ارتجاعي موجود است  و در  آامل سخني بميان آورد زيرا آه ستم بر

ازاين جهت فقط آن نيروي مي تواند روي مسئله زنان بعنوان . پيوند با ساير اشكال ستم  قرار دارد
يك قضيه جدي نگاه آند آه در صدد تحول بنيادي وريشه اي در جامعه باشد نمي تواند از مبارزه 

بياورد نيروايكه  عليه تمامي اشكال ستم  يعني ستم طبقاتي، بخاطر رهايي آامل زنان  سخني بميان 
ملي وجنسي مبارزه نكند و در صدد تغيير اساسي مناسبات اجتماعي نبوده و درنهايت حافظ نظام 

درنهايت  امر صرفا مي تواند تا حدود معيني  از تغيير اشكال ستم برزنان و . موجود باشد 
ولي هرگز نمي تواندمبارزه بخاطر . آن سخني بميان بياورد دربهترين حالت از تخفيف آم و بيش 

به همين جهت تغيير حكومت ها بدون ايجاد تحول و تغيير . رهايي آامل زنان را احياء نمايد 
اساسي درجامعه ممكن است وضعيت زنان را آمي بهتر نمايد ولي هرگز نمي تواند بار ستم مرد 

  . را بصورت آامل از دوش آنها بردارد ساالري 
مبارزه حق طلبانه  زنان را بايد در ارتباط با مبارزه طبقاتي انقالبي وملي انقالبي به پيش برد ويك 

ولي اين گفته هرگز به اين معني نيست آه نيروي انقالبي . چيز جداگانه ودرخود بحساب نياورد 
نصف نفوس جامعه  . را به يك امر فرعي مبدل گردانيد زنان را بايد آم اهميت شمرد و مسئله زنان 

را زنان تشكيل مي دهند و خشم آنان نيروي قدرتمندي درراه انقالب است آه اگر آامال رها گردد 
با بسيج زنان وارتقاي سطح آمادگي . نيروي مهيبي در سرنگوني نظام ارتجاعي مسلط خواهد بود 

انسانها آه زير ساطور شوونيزم مرد ساالر خورد مي گردند مبارزاتي آنان بعنوان آتله عظيمي از 
جنبش انقالبي آشور توام با مبارزه . مي توان يك نيروي قدرتمند وقهار انقالبي را بحرآت درآورد 

به خاطر پرنمودن خالهاي ديگر خويش بايد در صدد پرنمودن خالء گاه هاي خود درمورد مسئله 
بسيج زنان در مسير انقالب صفوف مانرا پربارتر و . يد زنان بعنوان  يك مسئله جدي بر آ
با پيشبرد مبارزه فعال و پيگير براي تقويت جنبش زنان مي . سنگرهاي مانرا مستحكمتر مي نمايد 

آرد و اين جنبش  توان خود اعتمادي و اتكاء بخود در امر پيشبرد مبارزات را دروجود زنان تقويت
باالبردن سطح آگاهي وارتقاي مبارزاتي زنان . نقالبي مبدل آرد را  به بخش فعالي از آل جنبش ا

آگاهي . گام مهمي در جدي گرفتن و مهم شمردن مبارزه حق طلبانه  آنان محسوب مي گردد 
انقالبي را بايد بي محابا در ميان زنان برد و پيشروترين آنان را از خرده آاري هاي زندگي 

  ت انقالبي و مشخصا مبارزه به خاطر رهايي زنان فعال آردروزمره رها نمود و در ميدان مبارزا
زنان نبايد منتظر مساعد نمودن زندگي انساني براي شان از طرف قدرت هاي امپرياليستي و 

اين گونه  انتظار داشتن و منتظر بودن از شدت ستم نمي آاهد بلكه آنرا . مزدوران آنان باشند 
به مصاف طلبيدن  آنان و اعالن  و پيشبرد جنگ  عليه  ستم برزنان به مفهوم. افزايش مي دهد 

جنگ ستمديدگان  با نظام . اين مصاف و جنگ بايد با صالي جنگ پاسخ داده شود . آنان است 
جنگ بايد با جنگ پاسخ داده شود زيرا دشمن  را فقط مي توان با . پوسيده ارتجاعي و ستمكار

سرنگوني شوونيزم مردساالر طالب پيشبرد .  آرد  نيروي قهار انقالبي از پاي درآورد و نابود
جدي ترين و پيگيرترين شيوه هاي مبارزاتي و جنگ است  و فقط به اين  صورت مي توان 

با تسليم شدن  و سرفرود آوردن در مقابل اين . ديوارهاي پوسيده آنرا از بيخ و بن ويران آرد 
  .ا نمود و بازهم بر عمر منحوس آن افزودهيوالي مهيب  فقط و فقط ميتوان ستم وبردگي را ابق

مسئله زنان يك نقطه ضعف بسيار جدي دشمن است ودشمن خوب مي داند آه اگر زنان در عرصه 
مبارزات  انقالبي فعال شوند تهديد بزرگي عليه موجوديت نظام پوسيده  و تاريخ زده اش بوجود 

د ازاين نقطه ضعف جدي حد اآثر باي. اين يكي از بزرگترين نقاط ضعف دشمن است . مي آيد 
زنان بايد بدانند آه جز با تكيه بر نيروي قهر انقالبي امكان رهايي آامل . استفاده را بعمل آورد 
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گره تضاد ستم  جنسي ، ملي  وطبقاتي را فقط مي توان با ضربه شمشير گشود، . ميسر نيست 
  ! شورش بر حق است 

  !نابود باد نظام پوسيده مرد ساالر
  

  پيشواز طرح برنامه حزب مائوئيستي ايران به
  

. اخيرا طرح برنامه حزب آمونيست ايران توسط اتحاديه آمونيست هاي ايران ارايه شده است 
اعالم اين برنامه  قدم بزرگي براي پرولتارياي ايران است آه موجبات نشاط و شادي آمونيست 

ن نيز از اين پيشروي آمونيست هاي آمونيست هاي افغانستا. هاي جهان را فراهم آورده است 
ايران واعالم برنامه اي آه حاصل و دستاورد مبارزات آمونيست هاي ايران از دوران هاي 
طوفاني وپرتالطم مبارزاتي چند دهه گذشته ايران مي باشد ، به شورآمده وازآن به گرمي استقبال 

  . مي آنند
برنامه  حزبي پرولتري را آه برايدئولوژي اين برنامه از اهميت خاصي برخوردار است زيرا آه 

  .م استوار است براي اولين بار درايران ارائه مي آند . ل . م 
انقالب آبير اآتبر در روسيه تحت رهبري حزب بلشويك الهام بخش تاسيس حزب آمونيست ايران 

 گرچه. شد )  دهه اول قرن حاضر شمسي ( ميالدي  20تحت رهبري حيدرعمواوغلي در دهه 
طبقه آارگرايران  از نظر آمي ضعيف واز نظرسياسي بي تجربه  بود ، اما با تشكيل حزب خود 
توانست  در عرصه سياسي و مبارزاتي حاد آن دوران  نقش ايفا نمايد و اعتماد واحترام توده هاي 

اما جواني اين طبقه وبي تجربگي حزبش آنرا در مقابل سرآوب . مردم را به خود جلب آند 
انه ارتجاع حاآم و خطوط غير پرولتري و اپورتونيستي ضربه پذير آرد و ضربات وارده وحشي

  . برآن مانع نضج گيري اين حزب شد 
هرچند آه اين طبقه  پيوسته در .  ازآن زمان طبقه آارگرايران از حزب سياسي خود محروم ماند 

دردوره هاي . د شمسي تاسيس ش 20صف اول مبارزات قرار داشته حزب توده آه در دهه 
اما اين حزب هيچگاه حزب طبقه . از پايه توده يي وسيعي برخوردار بود 29،  22طوفاني سالهاي 

بلكه در بهترين شرايطش حزب رفرميست بود آه خودرا مشغول آارهاي .  آارگرايران نبود 
ست وزارت پارلماني آرده و آماده بود تا براي گرفتن چند چوآي در پارلمان ، با گرفتن چند پ

در همان دوران بود آه  آودتاي شاه با . منافع اساسي توده ها و طبقه آارگر را به معامله بگذارد 
انجام گرفت و سرآوب جنبش "  سيا " آمك همه جانبه امپرياليزم آمريكا و سازمان جاسوسي اش 

توده آه از حزب . بپاخاسته  توده مردم آغاز شدودولت ملي دآتر محمد مصدق را سرنگون آرد 
امكانات وپايه توده يي وسيع برخوردار بود درميان حيرت همگان هيچگونه عكس العملي نشان 

آنگاه اين نا . نداد و طبقه آارگر و توده هاي مردم را غير مسلح در مقابل ارتجاع تنها گذارد 
  . رهبران خائن گريخته  و خيلي زود به مريدان خروشچف رويزيونيست مبدل گشتند 

بارديگر جنبش مردم بپا خاست  اما اين بار طبقه آارگر نه تنها ازحزب خود  41سالهاي  در
محروم بود بلكه هيچ گروهي آه خودرا منتسب به جنبش چپ بداند وجود نداشت و ميدان براي 
ليبرال ها وارتجاع اسالمي آه براي مدت طوالني از صحنه سياسي جامعه دور مانده بودند خالي 

رديگر ايده هاي ارتجاعي و عقب مانده خود را براين  جنبش تحميل نمايند و جاي پاي ماند تا با
  . رابراي خود بوجود بياورند 

خيزش ها و مبارزات گسترده  دهه شصت ميالدي در سطح جهان ، تاثيرات خود را بر جنبش 
مردم ورهبري  انقالبي ايران گذارد و روشنفكران انقالبي را به جمعبندي از دودهه گذشته جنبش

. اين جمعبندي از ديدگاه هاي طبقاتي مختلفي صورت گرفت . رفرميستي حاآم بر آن واداشت 
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منجمله از ديد جرياناتي آه متاثرازانقالب آوبا و خط چريكي چه گوارا بودند وراه انقالب ايران را 
  . جنگ چريكي جدا ازتوده ها مي دانستند 
از انقالب آبير فرهنگي پرولتاريايي چين تحت رهبري  درهمين دوران روشنفكراني آه متاثر

ازآنجمله . مائوتسه دون بودند نيز براي پيشبرد مبارزه انقالبي در صدد چنين جمع بندي برآمدند 
 1349بود آه در سال ) هسته اوليه اتحاديه آمونيست هاي ايران ( سازمان انقالبيون آمونيست 

انديشه مائوتسه دون  –لنينيزم  –ر پايه ايدئولوژي مارآسيزم اين  سازمان ب. اعالم موجوديت آرد 
شكل گرفت و با مرز بندي قاطع عليه رويزيونيزم و خطوط انحرافي و اپورتونيستي بر ضرورت 
انقالب دموآراتيك نوين تحت رهبري طبقه آارگر استراتيژي جنگ طوالتي مدت خلق وايجاد 

يد آرد و درهمين جريان به مبارزه نظري و حزب آمونيست براي رهبري اين مبارزات تاآ
. سياسي ايدئولوژيك عليه متاثرين از انقالب آوبا و خطر رژي دبره و چه گوارا پرداخت 

)  حزب توده( مبارزات اين سازمان عليه ارتجاع و امپرياليزم و رويزيونيزم ونماينده آن درايران 
و رويزيونيست هاي توده يي را آه آمونيزم نقش مهمي را در تربيت آادرهاي آمونيست ايفا نمود 

قالبي سوسيال امپرياليزم روس را بجاي آمونيست عرضه مي آرد و درپي جناح مترقي در رژيم 
شاه در گشت و گذار بود تا با اين حيله مردم را به همزيستي مسالمت آميز با رژيم شاه فراخواند، 

  . رسوا نمود 
. راست مي آرد و جنبش نوين آمونيستي ايران متولد مي شدجنبش آمونيستي ايران  آمر بارديگر

اتحاديه آمونيست هاي ايران از پيوند سازمان انقالبيون آمونيست و گروه پويا آه ادامه گروه 
بوجود آمد فعالين گروه پويا نقش مهمي را در مبارزات دانشجويي  1355فلسطين بود در سال 

مراسم تشييع جنازه جهان پهلوان تختي بازي  داخل بخصوص مبارزات عظيم ضد  رژيمي در
آرده بودند همچنين سازمان  انقالبيون آمونيست و به دنبال آن اتحاديه آمونيست هاي ايران نقش 
بسيار مؤثري در راديكاليزه آردن جنبش دانشجويي خارج از ايران داشتند و همچنان  مبارزه عليه 

ارتجاعي سه جهان  و نمايندگان آنان درايران را به انحرافيون قديمي و نوظهور از جمله تئوري 
  .پيش بردند

فرا رسيد و طبقه آارگرايران  همچنان از حزب خود  57درهمين اوان سالهاي طوفاني انقالب 
جنبش نوين آمونيستي عليرغم تالش بي وقفه اش و مبارزاتي آه در عرصه هاي . محروم بود 

آيفيت الزم را براي تاسيس حزب پيشآهنگ طبقه سياسي ايدئولوژيك نموده بود نتوانست 
  .آارگرآسب آند 

آه از پيشروي هاي آمونيست ها و جنبش چپ در اين دوران پرتالطم به ارتجاع وامپرياليزم 
وحشت افتاده بودند سراسيمه به فكر وچاره افتادند و با سازش هاي پشت پرده قدرت سياسي را به 

سته به آن سپردند تا از تعميق انقالب و نفوذ بيشتر جنبش چپ ارتجاع مذهبي و عناصر ليبرال واب
  . جلوگيري بعمل آورند 

فعالين اتحاديه آمونيست . اين تاواني بود آه طبقه آارگر به خاطر نداشتن حزب خود مي پرداخت 
هاي ايران در اين هنگام يعني در بحبوحه انقالب و سرنگوني رژيم شاه در عرصه هاي مختلف 

در مقياس سراسري فعاالنه حضور داشتند و در اين ميان از هيچ گونه فداآاري و ازخود  مبارزاتي
ارتجاعيون تازه  به قدرت رسيده خيلي زود به دستاورد هاي انقالب ، . گذشتگي دريغ نورزيدند 

در حاليكه دفاع ازاين دستاوردها براي توده هاي مردم و جنبش . يكي پس از ديگري حمله ورشدند 
به همين منظور بود آه اتحاديه به سازماندهي . يستي و انقالبي حكم مرگ وزندگي را داشت آمون

را سازماندهي آرد و در دفاع از " جمعيت زنان مبارز" در جنبش زنان  و جوانان پرداخت و 
را تاسيس آرد آه در مبارزه " تشكيالت پيشمرگه زحمتكشان " جنبش حق طلبانه خلق آرد 

فعال  اتحاديه همچنين با شرآت . هاي دهقاني اين خطه نقش مهمي را ايفاء نمود  مسلحانه وجنبش 
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خود در عرصه هاي مختلف مبارزه طبقاتي در دفاع از منافع انقالب به اندوخته هاي مبارزاتي 
و ديگري          "  رزم خونين " درهمين هنگام دو گروه ديگر يكي . آمونيست هاي ايران افزود 

بهمراه محافل آمونيستي ديگري آه در آستانه انقالب " رزه در راه آزادي طبقه آارگر گروه مبا" 
تالش هاي از جانب اتحاديه آمونيست هاي ايران و ساير . فعال شده بودند به اتحاديه پيوستند  57

نيروها و گروه هاي آمونيستي براي تشكيل حزب آمونيست بعمل آمد اما اين تالش ها به دليل 
و آشفتگي تئوريك وسياسي ايدئولوژيك حاآم بر اآثر اين جريانات نتوانست به نقشه اي  اغتشاش

  . براي ايجاد حزب آمونيست ايران تبديل گردد 
در چين و غصب قدرت سياسي توسط رهبران سرمايه داري از طرف ديگر شكست پرولتاريا 

اين . آمونيستي گرديده بود منجر به ايجاد يك بحران سياسي ايدئولوژيك در جنبش بين المللي 
بحران تاثيرات خود را بصورت عقب نشيني از انديشه مائو و نفي خدمات مائو به علم انقالب در 

بازتاب اين بحران د راتحاديه آمونيست . بسياري از جريانات منتسب به چپ بر جاي مي نهاد 
عواقب چنين . هور آرد هاي ايران ، به شكل اتخاذ موضعي سنتريستي نسبت به انديشه مائو ظ

اين بنوبه . سياستي بصورت آمرنگ شدن اهميت مسايل جنبش آمونيستي بين المللي جلوه گر شد 
آمونيست وبر افراشتن بيرق مستقل پرولتاريا خود به معني آمرنگ شدن اهميت تشكيل حزب 

  . ورشد خرده آاري و دنباله روي از جنبش خود بخودي بود 
مهوري اسالمي و رهبرش خميني زمينه هاي قلع و قمع آمونيست ها و در همين دوران رژيم ج

صادر آرد و  60خرداد  20ساير نيروهاي انقالبي را فراهم مي آورد وبااالخره فرمان حمله را در 
بسياري از نيروهاي چپ تاب مقاومت در . آمر به نابودي جنبش آمونيستي وانقالبي ايران بست 

دراين زمان اتحاديه آمونيست هاي ايران با . و آم سابقه را نياوردند مقابل اين حمالت وحشيانه 
اتكاء به تجارب گذشته ، ضرورت سازماندهي مقاومت و پاسخ دهي در مقابل اين ارتجاع هار را 

اتحاديه آليه نيروهاي چپ را براي پيشبرد چنين امري فرا خواند و خود نيز بفوريت . اعالم آرد 
بسياري از رفقاي اتحاديه . ول شد وجريان سربداران را بوجود آورد به سازماندهي آن مشغ

آمونيست ها دراين جريان متشكل شده و در جنگل هاي مازندران در شمال ايران موضع گرفتند و 
بسياري از آه منجر به نابودي  60پس از چندين درگيري با سپاهيان ارتجاع در خزان سال 

ران قيام آمل را در پنج دلو همين سال بر پا آردند و تعداد زيادي مزدوران رژيم شد بااالخره سربدا
نداي اين قيام در سرتاسر آشور طنين افگند و شور و شوق بي . از مزدوران رژيم را نابود نمودند 

ارتجاع آه از اين قهرماني به خود لرزيده بود ديوانه وار به . انتهاي توده هاي مردم  را برانگيخت 
  . ا پرداخت سرآوب توده ه

سربداران با اعالم اينكه  قدرت سياسي از لوله تفنگ بر مي خيزد اولين حرآت مستقل را از جانب 
قيام سربداران  نه تنها قيام عليه . جنبش آمونيستي ايران براي آسب قدرت سياسي انجام داد 

ن نيز بود آه حكومت خونخوار و ارتجاعي بود بلكه قيام عليه سنتهاي موجود در جنبش چپ ايرا
آسب قدرت سياسي را يا در برنامه خود نداشت ويا اينكه بصورتي گنگ آنرا به آينده اي نامعلوم 

قيام سربداران  قيام عليه آناني بود آه جنبش آمونيستي را دنباله رو اين ويا آن . موآول مي آرد 
  .طبقه غير آارگري مي ساختند 

اين گسست راهگشاي . فاتي آه دراتحاديه رخنه آرده بود اين قيام قهرمانانه گسستي بود از انحرا
بود آه مي بايست با گسست هاي بعدي در بطن مبارزات مرگ وزندگي طبقاتي متعاقب آن آامل 

عليرغم اينكه تمام رفقاي رهبري و بسياري از آادرهاي ارزنده اتحاديه . مي شد و چنين شد 
ات وحشيانه بعدي رژيم از بين رفتند اما گسست از آمونيست هاي ايران در جريان اين قيام و ضرب

انحرافات موجود در جنبش آمونيستي و گسست از انحرافات ناشي از موضع سنتريستي ادامه 
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انديشه مائو در شوراي چهارم  –لنينيزم  –اين روند با برافراشتن دوباره بيرق مارآسيزم .  يافت 
  . ل شد دنبا 62اتحاديه آمونيست هاي ايران در بهار 

شمسي تالش هاي ديگري را براي آغاز  64و  61اتحاديه بعد از قيام سربداران دوبار در سالهاي 
اما اين تالش ها ناآام ماند ودراين پروسه شمار ديگري از رهبران و . مبارزه مسلحانه آغاز نمود 

ئله لزوم گسست اين مس. آادرهاي فداآار اتحاديه در دام جنايت آاران جمهوري اسالمي افتادند 
جنبش انقالبي " پيوستن اتحاديه به . هاي بيشتر از التقاطات خطي را در مقابل اتحاديه مطرح آرد 

سياسي اين  –نه تنها يك جهش ايدئولوژيك در ر وند تكاملي خط ايدئولوژيك " انترناسيوناليستي 
چنين شرايطي اين . ود سازمان بود بلكه زمينه هاي مهمي را براي پيشرفت هاي بعدي اش مهيا نم

امكان را براي اتحاديه فراهم آورد تا درك عميق تر از خدمات فنا ناپذير مائو وانديشه هاي او 
اتحاديه درادامه اين پروسه  با اتخاذ استراتيژي جنگ خلق و محاصره شهر ها از . بدست آورد

مبارزه طبقاتي در اين پيشروي ها بدون شرآت در . طريق دهات خود را از التقاطات زدود 
عرصه جامعه بدون مبارزه عليه انحالل طلبي سياسي و تشكيالتي و بدون مبارزه عليه نظرات 

به شكست انقالب وبه  انحرافي و اپورتونيستي و اآونوميستي آه يكي پس از ديگري در برخورد
ي اتحاديه پا يكي از عوامل مهم پايدار. آج راه آشاندن مبارزات مردم ظهور مي آرد ممكن نبود 

اتحاديه آمونيست ها با اتكاء به . است . م . ل . فشاري بر اصول سياست هاي انقالبي پرولتري م 
م  و همچنين سابقه مبارزاتي خود درجامعه ايران  و همچنين مبارزه عليه برداشت . ل . ميراث م 

نايي جامعه ايران هاي اآونوميستي درآش را از ساختار اجتماعي ، اقتصادي و مناسبات زير ب
ياوه گويي هاي رايج انحرافي ، جامعه ايران  تعميق داد و بار ديگر مشخص نمود آه بر خالف 

نيمه مستعمره و اين درك را از طريق جزوات و مقاالتي در حقيقت  –جامعه اي است نيمه فيودال 
  . ارگان اتحاديه آمونيست هاي ايران به  جنبش ارائه نمود 

سال مبارزه و عبورازحاد ترين و  20وردهاي اتحاديه آمونيست هاي ايران طي پيشروي هاودستا
دوران تاريخ مبارزاتي ايران و سر بلند آردن از ضربات مهلك جمهوري اسالمي پر تالطم ترين 

  . مائوئيزم وبر افراشته نگهداشتن آن ممكن شد  –لنينيزم  –تنها با پافشاري بر مارآسيزم 
دراين دوران هاي پرافت و خيز و سرنوشت ساز مواد ومصالح مهمي را مبارزات عملي ونظري 

ايدئولوژيك و تشكيالتي آبديده تر شود و برنامه حزب  –براي اتحاديه فراهم نمود تا از نظر سياسي 
اتحاديه آمونيست هاي ايران با تكيه براين اصل آه  . آمونيست مائوئيستي ايران را ارائه دهد 

بر . سياسي صحيح تعيين آننده  است  –آمونيست واقعي خط ايدئولوژيك  براي تاسيس يك حزب
تا بحال برنامه هاي حزبي  57ازدوران انقالب . هرگونه حزب سازي هاي قالبي خط بطالن آشيد 

گوناگوني بنام طبقه آارگر و آمونيست ارائه شد آه غير از برنامه  اوليه حزب آمونيست ايران در 
يچ يك از اين برنامه ها بيان آننده منافع پايوي طبقه آارگر نبوده و تنها دهه اول قرن بيستم ه

بازتاب نگرش واهداف خرده بورژوايي و بورژوا رفرميستي بودند ازآن جمله مي توان به برنامه 
شمسي ايجاد گرديد وهمچنين به  60حزب آمونيستي آه از طرف آومله و سهند در اوايل دهه 

اين برنامه ها دستاورد هاي . ارگري آه ازآن منشعب شد اشاره نمود برنامه  حزب آمونيست آ
سال مبارزه طبقه ما در عرصه جهاني را ناديده گرفته، از مارآسيزم تئوري بي  150بيش از 

آزاري ساخته ، اآونوميزم بورژوايي را عين مارآسيزم جا زده  و رفرميزم را به جاي انقالب به 
نها مي خواهند سوسيال دموآراسي غربي را بجاي سوسياليزم انقالبي آ. توده ها پيشكش مي آنند 

  . بر توده ها تحميل آنند 
در مقابل طرح برنامه  حزب آمونيست ايران خط تمايز ميان مارآسيزم و رويزيونيزم را بدرستي 
ترسيم مي آند و به طبقه آارگر مي آموزد آه آنان حق دارند عليه هرآنچه ارتجاعي است شورش 

هدف سياسي اين برنامه  نه چانه زدن  وامتياز گرفتن از طبقات حاآمه  ، بلكه سرنگوني . نند آ
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آردن آنها و مناسباتي آه  آنان نمايندگي مي آنند درراستاي آسب قدرت سياسي و پيشروي بسوي 
  . سوسياليزم و هدف نهايي آمونيزم است 

ناسيوناليستي نيست بلكه هدفش پيشبرد انقالب  اين برنامه بيانگر منافع تنگ نظرانه و آوته بينانه
  .ايران در خدمت به انقالب پرولتارياي جهاني مي باشد 

منطقه نقش مهمي را اين پيشروي آمونيست هاي ايران ، مي تواند در تقويت جنبش آمونيستي 
يستي تشكيل حزب آمونيست مائوئيستي ايران مي تواند زنجيره احزاب آمونيستي مائوئ. بازي آند 

متصل آند و اتحاد آنها را آه از )  هند ، بنگالدش و نيپال ( را از ترآيه به افغانستان و جنوب آسيا 
بوجود آمده است با همكاري هاي مشخص عملي و " جنبش انقالبي انترناسيوناليستي " قبل در 

ظيم با حزب حزب آمونيست افغانستان به آينده همكاري هاي ع. سياسي ايدئولوژيك محكمتر نمايد
مائوئيستي آه درايران تشكيل خواهد شد و احزاب مائوئيستي ساير آشورهاي منطقه و مبارزه 
مشترك عليه دشمنان طبقاتي وارتجاع هار منطقه از جمهوري اسالمي ايران گرفته  تا حكومت 

مونيست حزب آ. طالبان و وابستگان محلي واربابان بين المللي آنها با اميدواري عظيمي مي نگرد 
. دارد آه پيشروي هاي مائوئيست ها به استحكام و عزم مبارزاتي آنها مي افزايد افغانستان اطمينان

را در سرتاسر منطقه )  علم رهايي بشر ( مائوئيزم  –لنينيزم  –پرولتاريا و آل بشريت مارآسيزم 
  .ت شان مبدل مي نمايد مي پراآند و آنرا به نيروي سهمگيني عليه حكام اسالمي واربابان امپرياليس

  
  دستاورد ھاي جنگ خلق در نيپال

جنگي آه قدرت خلق را در مقابله با . بيشتر از چهارسال از آغاز جنگ خلق در نيپال مي گذرد 
جنگي آه سرنوشت نويني را براي طبقات پائيني پي . قدرت پوسيده  ارتجاعي تجربه مي نمايد  

ء به  هيچ قدرت امپرياليستي آغاز گرديده و با اتكاء به جنگي آه  بدون اتكا.  ريزي مي نمايد 
در راس اين جنگ )  مائوئيست ( حزب آمونيست نيپال . نيروي خلق اين آشور به پيش مي رود 

حزبي آه با اتكاء بر نيروي . حزبي آه توانسته است براي توده ها اعتماد ببار بياورد .  قرار دارد 
و مي داند آه تنها راه رهايي و نجات از قيد وبند نظام پوسيده  خلق اين جنگ را به پيش مي برد

پيشروي هاي چهار ساله  اين جنگ توجه همه جهانيان را بخود . همانا پيشبرد جنگ خلق است 
اآنون از نيپال به عنوان يك آشور آرام  وداراي مناظر زيبا ياد نمي گردد ، . جلب نموده است 

دشمنان اين جنگ را جنگ چريكي . حال جنگ ياد مي نمايندبلكه ازآن بعنوان يك آشور در
ولي انقالبيون جهان اين را از ديد . بيرحمانه يا جنگ خونخوار وبي رحم توصيف مي نمايند

. جنگ الهام بخش ، جنگي آه پيروزي ها ودستاورد هاي جهاني دارد . ديگري نگاه مي نمايند 
  . م و دشمنان ما غمگين جنگي آه با پيشروي هاي آن ما شاد  مي گردي

وعمدتا همان سالح هاي محلي و . جنگ خلق در نيپال توسط نيروي نظامي ضعيفي آغاز گرديد 
درطول اين چهار سال گروپ هاي آوچك به گروپ هاي بزرگ .  قديمي مردم را شامل مي شد 

وستايي اند نظامي تبديل گرديده و ارتش خلق آه متشكل از دهقانان ، آارگران و مليشيا هاي ر
منطقه ايكه ارتش خلق آنرا تحت آنترل دارد بيشتر از دوميليون نفر باشنده . تشكيل گرديده است 

ازاين منطقه بعنوان پشت . دارد وتمام اين مردم  عمال زير چتر دولت نوين خلق بسر مي برند 
جنگ جويان  اآنون توده هاي ساده دهاتي نيپالي به . جبهه براي ارتش خلق استفاده مي شود 

انقالبي مبدل گرديده اند وزنان ودهقانان فقير آه ضعيف ترين نيرو بحساب مي آمدند فرماندهان 
گروپ هاي نظامي ارتش خلق گشته اند و عمال آنرارهبري مي نمايند ودرآميته هاي قدرت نوين 

  . خلق عضويت آسب نموده اند
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به برقراري آميته هاي قدرت نوين خلق ) مائوئيست ( در مناطق آزاد شده ، حزب آمونيست نيپال 
اقدام مي نمايند و با استفاده از قدرت سياسي بدست آمده  به سرنگون نمودن مناسبات اقتصادي و 

  . اجتماعي آهن دست زده و مناسبات نوين اقتصادي و اجتماعي را بوجود مي آورد 
به . رت علني مستقر نمايد اخيرا حزب آمونيست نيپال مصمم گرديد تا قدرت نوين خلق را بصو

علني برگزار آرد تا توده ها بتوانند آزادانه ومستقيما به  همين منظور در مناطق پايگاهي انتخابات
افراد آانديد شده شامل نمايندگان حزب آمونيست و . شكل دادن ارگان هاي دولت نوين اقدام نمايند 

اقليت هاي ملي بودند آه در انتخابات همچنان نمايندگان دهقانان ، زنان و روشنفكران چپ و 
اقشار مختلف توده ها با هر . شرآت آرده وارگان هاي قدرت نوين خلق را تشكيل مي دادند 
مالآين، ( فقط دشمنان طبقاتي . گرايش سياسي حق داشتند در انتخابات شرآت نمايند وراي بدهند

ات در مناطق آزاد شده همزمان با انتخاب. از حق دادن رآي محروم بودند ) بوروآراتها وغيره 
در بسياري مناطقي آه دولت آمپاين هاي .  برگزاري انتخابات براي شوراي دولتي برگزار گرديد 

انتخاباتي برپا نموده بود آسي حاضر نشد آانديد شورا انتخاب شود و در بعضي مناطق حتي يك 
نشرات مترقي و مستقل . بود  شكست دولت براي انقالبيون پيروزي بزرگي. نفر هم رآي نداد 

وحتي  بعضي از روزنامه هاي دولتي اين  دوانتخابات را با هم مقايسه آردند و گفتند آه انتخابات 
  . دولتي يك انتخابات نمايشي ودرمقابل انتخابات مائوئيست ها بيان دموآراسي واقعي بوده است 

اما تطبيق برنامه . مي باشد ) ئيست مائو( پيشبرد جنگ خلق و ظيفه مرآزي حزب آمونيست نيپال 
هاي حزب آمونيست در مناطق آزاد شده نيز ازجمله وظايف مهم مي باشداين برنامه ها عبارت اند 

ريشه آن آردن فيوداليزم و آوتاه آردن  دست مالآين و رباخواران بانكها از جان ومال : از 
تمام آداب و سنن فيودالي ضد زن و برقراري برابري ميان زن و مرد وواژگون آردن . دهقانان 

عالوتا در . قيودات ديگري آه بر دست وپاي زنان است و تضمين حقوق ملل واقوام مختلف 
بخش امنيت و . مناطق آزاد شده  فعاليت در ساحات خدمات صحي ، آموزشي و توسعه اقتصادي 

  . مالي آغازگرديده است 
و ارتشي يكي از سه سالح انقالب دموآراتيك تكيه روي مسئله جبهه متحد آه در پهلوي حزب 

نوين مي باشد براي حزب آمونيست اهميت حياتي دارد آه در اساس روي اتحاد آارگران و 
ولي حزب آمونيست نيپال با تحليل از خصوصيت ويژه جامعه نيپال اقليت . مي باشددهقانان استوار

با تكيه روي . م موجود رنج مي برند هاي ملي و قبايل آوهستاني را آه ازجهات مختلف تحت نظا
  . خواست هاي عادالنه آنان ، را نيز در جبهه متحد فراخوانده و اآثرآنان به جبهه متحد پيوسته اند 

فعاليت حزب آمونيست نيپال در شهرها عمدتا استوار است برسازماندهي و بسيج سياسي توده ها، 
حزب آمونيست سياست هاي دولت . گردد ولي برخي عمليات نظامي آوچك نيز سازماندهي مي 

  . را افشاء نموده ودراعتراض به آن اقدامات در شهر ها جنبش هاي توده هاي براه مي اندازد 
عالوه بر روزنامه هاي محلي ، رونامه نگاران . فعاليت هاي مطبوعاتي حزب نيز گسترده است 

. دست به انتشار واقعيات مي زنند مترقي در روزنامه هايي آه وسيعا منتشر مي شوند بدون ترس 
هفته گذشته مائوئيست هاي " هفته نامه انگليسي گاردين چنين نوشت )  1379( در ماه حمل امسال 

برخي رسانه ها خبر ازدهها . نيپال فراخوان اعتصاب دادند و آشور را به حالت تعطيل درآوردند 
... اشاره آرد آه چريك هاي مائوئيست نيپال گاردين به اين نكته نيز. عمليات توسط چريك ها دادند 

و ) حزب آمونيست پرو( بخشي از جنبش انقالبي انترناسيوناليستي هستند آه گروه راه درخشان 
  . مائوئيست هاي هند نيز بخشي از اين جنبش مي باشند 

  
  "حبيب " تايپ مجدد توسط (  


