
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

ارگـان  » شـعله جاويـد   «جريـده      
) مائويست(مرکزی حزب کمونيست  

 افغانستان است که عمدتاًًدرخدمت
ــائي ,تــدارک  وپيشــبرد جنــگ برپ

      و انقالبـی  مقاومت ملـی مردمـی        
) شکل مشخص کنونی جنگ خلـق       ( 

  . قرار دارد
 ... )اساسنامه حزب  (

  شعله جاويد
  ارگان مرکزی

  )مائویست(حزب کمونیست 
 افغانستان

 هاي جامعهپيچيدگي تضاد
 ورده بندي درست آنها

کجانبه نبـوده و  ي تضـادها  هـاي همانطوري کـه تـداخالت وتاثيرگـذاري           
ن از  چيزباديوارني تضـادها  گـذاري ر تاثي ساحات،جانبه ميباشند دوجانبه وچند 

. کننـد تداخل مي ستند،بلکه بصورت همزمان وهم مکان درهمديگر     نيهم جدا 
تواندصـرفاحامل  به همين جهت است که يک نيروي سياسي مشـخص نمي          

جامعـه افغانسـتان بـه      .ک تضادمعين باشـد   يک جهت ي  ايک تضاد عامل ي و
  : سه تضاد بزرگ است  نيمه فئودال ، داراي -مثابه يک جامعه مستعمره 

  .ملي خلق ها و مليت ها با قدرت هاي امپرياليستي .  تضاد-  ۱
  .بورژوا کمپرادور دال وطبقات حاکم فئو تضادتوده هاي مردمان کشوربا- ۲
  .  تضاد ميان دسته بندي هاي ارتجاعي -  ۳

رتجاعي وابسته به امپرياليزم    اساسي نظام ا  اين تضادهاهمه ريشه درتضاد      
 داردو گاهي حالـت      نيمه فئودالي  -که گاهي حالت مستعمراتي   شورداردکدر

 تفاوتهـاي   نيمه فئـودالي -حالت مستعمراتي. نيمه مستعمراتي-نيمه فئودالي 
آن  ازاسـاس بـا    ولي دارد،    نيمه مستعمراتي  -حالت نيمه فئودالي  کيفي اي با  

واقع وضعيت تشديد يافتـه      در  نيمه فئودالي  -حالت مستعمراتي   . است يکي
ي از وجــه ســلطه امپرياليســتي  نيمــه مســتعمرات-حالــت نيمــه فئــودالي 

ـ        درهردوحالـت بـا    تضاد اساسـي  .است ي محسـوب   هم منطبـق بـوده و يک
ــردد ــده     .ميگ ــاد عم ــاوت درتض ــن دوحالت،تف ــان اي ــي مي ــاوت کيف تف
 نيمـه   - جامعه افغانستان،که درحالت مستعمراتي    عمده فعلي تضاد.آنهااست
ياليستي است که قدرت هاي امپرتهابامليلق هاو خملي قراردارد،تضاد فئودالي

شغالگران امپرياليسـت  امشخصابصورت تضادملي خلق هاومليتهاي کشور با  
زمان اشغال افغانستان توسط  در  .وخائنين ملي دستنشانده شان تبارزمينمايد    

آن زمـان   در.امپرياليسـتي نيـز چنـين حـالتي وجودداشـت         قواي سوسـيال    
هاومليتهاباقـدرت هـاي امپرياليسـتي بودکـه         خلق   مليز،تضادعمده،تضادني

بااشغالگران سوسيال امپرياليسـت    خلق هاومليتهامليمشخصابصورت تضاد
  ۲:          بقيه درصفحه  ...                                        وخائنين ملي 

 

 ) ۲۰۰۶ جون  ( ۱۳۸۵ سرطان -   جوزا       ه سوم         ور    د سيزدهم             شماره  

کمونيست مصاحبه با نماينده حزب 
  انقالبي امريکا

   هالند - جاويدگزارشگرشعله
تالش داشتم که در حاشيه راهپيمايي زنان ، از فرصت استفاده کنم و با 
رفيق مري لو گرينبرگ که از طرف حزب کمونيست انقالبي امريکـا            

ارزار به اروپا آمده است ، مصاحبه اي را ترتيب بخاطراين راهپيمايي و ک
اما از يک طرف تنگ بودن وقت و از طرف ديگراجراي برنامه ها . بدهم 

بااالخره در شب . يکي پس از ديگري اين مسئله را بعقب مي انداخت 
آخر درحاليکه در سالون بحث هاي داغ کارزار و برنامه هاي هنري در 

ن شلوغ بود و آخرين گفتگوها در حال انجام جريان بود ، در بيرون سالو
هرچند وقت کم بود اما فرصت . ، اين مصاحبه را به پيش برديم      .بود

خوبي بود و توانستيم اين مصاحبه را انجام دهيم و در شرايط اشـغال      
کشور مان توسط امپرياليستهاي آمريکايي ، نظر و پيام رفقاي مائوئيست 

  .سات آنها نسبت به اين جنگ را دريابيمو مردم پايه يي امريکا و احسا
  ۱۶:    بقيه درصفحه                                                      

  تظاهرات بيسابقه مائوئيست هاي نيپال
 )کتمندو ( پايتختدر

  ٢٠٠٦ جون ٥  -سرويس خبري جهاني براي فتح  
ک گردهمآيي ي) مائوئيست ( روز دوم جون ، حزب کمونيست نيپال در   

دست پس از سالها ، مائوئيست هاتوانستند  . بيسابقه بر گزار کرد     عظيم و   
گزارش دادکه جمعيت   بي بي سي    . يک فعاليت علني در پايتخت بزنند      به

تخمـين هـاي     امـا در   .ميرسـيد " هزار نفـر   ٢٠٠اقل به   حد"شرکت کننده   
بـه دليـل جمعيـت      . ديگري ،  رقم نيم ميليون نفر ذکر گرديـده اسـت             

زرگي که به طرف شهر سرازير شده بود ، مسـير هـاي ترافيـک تغييـر           ب
   ۲۳: بقيه درصفحه                                                 .   ...يافته بود 



   ٢صفحه  م سيزده شماره                                                                 دوره سوم                               شعله  جاويد              

نده شان يعنـي رژيـم پوشـالي بـورژوا          نشادست   
  . نموده بود کمپرادور ورويزيونيست،تبارز

 نيمه مسـتعمراتي   –اما در حالت نيمه فئودالي          
ت که طبقات ارتجاعي استثمارگر و ستمگر حاکمي      

و سلطه امپرياليزم نسبتا بصورت  را دردست دارند  
مي گـردد ، تضـاد ميـان تـوده     غيرمستقيم اعمال  

هاي خلق هاي کشور و طبقـات حـاکم فئـودال و            
. بورژواکمپرادور به تضاد عمده تبديل مي گـردد         

چنين حالتي در طول دوران سلطنت ظاهر شـاه و          
  . حاکميت پنج ساله داود خان وجود داشت 

 نيمه مستعمراتي ، در     -در حالت نيمه فئودالي        
ليست ها بسيار فعال و صورتي که مداخالت امپريا 

،تضاد عمده به   لحاظ نظامي دباشد،بخصوص از شدي
در صـورتيکه   . تبارز نمايد   تواندميزشکل ديگرني دو

ارتجاع حاکم با پشت گرمي هاي مسـتقيم و غيـر     
مبــارزات ت هــادر مواجهــه بامســتقيم امپرياليســ

گسترده توده هاي خلـق هـا قـرار داشـته           ع و وسي
اد ميان توده هاي باشد ، تضاد عمده عبارت از تض   

بصورت زم ،خلق ها از يکطرف و ارتجاع و امپريالي    
مشخص پشتيبانان امپرياليستي فعال ارتجاع حاکم   

چنين حالتي از زمـان  . ، از طرف ديگر خواهد بود  
کودتاي هفت ثور تا زمان تجـاوز قـواي سوسـيال        

امـا در  . امپرياليستي بر افغانستان ، وجود داشـت     
م  در مواجهـه بـا مبـارزات       صورتيکه ارتجاع حاک  

وسيع و گسترده توده هاي خلق هـا قـرار نداشـته     
باشد ، تضاد ميـان دسـته بنـدي هـاي ارتجـاعي           
تشديد مي يابد و اين تضاد ، به تضاد عمده تبديل 

چنين شرايطي در زمـان جنـگ هـاي         . مي گردد   
خانمان بر انداز ذات البينـي ميـان جهـادي هـا و         

کـه دوره جنـگ ميـان    همچنان در زمان طالبان ،    
  .  طالبان و جهادي ها بود ، وجود داشت 

 عمده بودن تضاد ملي خلق هـا و مليـت هـاي           
کشور با اشـغالگران امپرياليسـت و خـائنين ملـي         
دست نشانده شان در شرايط فعلي ، به اين معني          
نيست که تضاد ميان توده هاي خلق ها و طبقـات     

 تضـاد ميـان     فئودال و بورژوا کمپرادور و همچنان     
دسته بندي هاي ارتجاعي ، ديگر عملکرد و تـاثير      

باال تر از اين ، بايـد   . گذاري اي بر اوضاع ندارند      
گفت که عمده بودن ايـن تضـاد بـه ايـن معنـي              

 تضـاد بـزرگ ، ديگرعملکـرد و    نيست که آن دو  
 و قابـل   اوضـاع کـم اهميـت     تاثيرگذاري شـان بر   

مرحله جودي که در  وآن تضادهابا .انصراف ميباشد 
ده گشـته و توسـط آن سـمت         عمفعلي تابع تضاد  

هاي ،اما درعينحال به مثابه تضاد    نمايندوسو پيدامي 
اي بزرگ  هزرگ جامعه باقي ميمانندو تاثيرگذاري    ب

هاي شان برروندتکامل جامعه،منجملـه تاثيرگـذاري    
  . کنند حرکت تضادعمده،راحفظ ميمعيني برروند

غير وتضادهاي بزرگ وهمچنان تضادهاي مهم         
مهم ديگر جامعه با همديگر متداخل بوده و همـه          
. روي هــم بصــورت متقابــل تــاثير مــي گذارنــد 

 تـاثير گـذاري هـا       همانطوري که اين تداخالت و    
نـد جانبـه ميباشـند ،       چيکجانبه نبوده ودوجانبه و   

ري تضـادهانيزباديوارچين ازهـم     گذاساحات تاثير 
ان وهـم مکـان در      بلکه بصورت همزم  جدانيستند،

به همين جهـت اسـت کـه    .يگرتداخل ميکنند همد
يک نيروي سياسـي مشـخص نمـي توانـد صـرفا           
حامل و عامل يک تضاد يا يک جهت يک تضـاد           

  . معين باشد 
مثال نيروي انقالبي حامل و عامل يک جهت از            

تضاد عمده ، جهت خلق ها و مليت ها ، در مقابله        
و مبارزه با اشـغالگران و دسـت نشـاندگان شـان         

 ولي در عين حال عامل و حامل يک جهت      است ؛ 
ازتضاد ميان توده هاي خلق ها و طبقات فئودال و          

و ) جهت توده هـاي خلـق هـا         ( بورژوا کمپرادور   
ــت   ــه کلي ــارزه علي ــل مب ــل و حام ــان عام همچن
کشمکش ها ميان مرتجعين ، است و نمـي توانـد           
مبارزاتش را با توجه به اين مجموعه کلـي پـيش           

است که ايـن نيـرو نمـي توانـد      قدر مسلم   . نبرد  
تفاوت ميان تضاد عمده و تضاد هاي غير عمده را      
ناديده بگيرد و با همه آنها برخورد يکسان داشته         

عالوتا ، نيروي انقالبي در رابطه بـا تضـاد          . باشد  
هـاي مهــم جامعــه ، يعنـي تضــاد ميــان زنــان و   
شوونيزم مرد ساالر و تضاد ميان مليت هاي تحت 

م طبقات حاکمه مليت پشتون ، نيز       ستم و شوونيز  
در جهت زنان و مليت هاي تحت ستم قرار دارد           
و نمي تواند مبارزه عليه شوونيزم جنسي و مليتـي          

ولي مکلف خواهد بود که     . را به فراموشي بسپارد     
اين مبارزات را درتابعيت از تضادعمده و درپيوند        

  . با تمام تضاد هاي بزرگ به پيش ببرد 
درينجـا منظـور از     ( ا در نظر بگيـريم      طالبان ر    

ــه   ــه علي ــان اســت ک ــش از طالب ــان آن بخ طالب
اشغالگران و رژيم کرزي مي جنگند و نـه تسـليم           

  ) : شده هاي شان 
ـ    اند طالبان کسـاني      ت شـان توسـط     کـه حاکمي

ـ  اشغالگران سـر   حـد   کـه تا   حاکميتيد،نگون گردي
ت خودآنهابـه وجـود     حماي و پشت گرمي  با زيادي

لي مقاومت طالبان عليـه متجـاوزين و        و.آمده بود 
رژيم دست نشانده ادامه    ست و اشغالگران امپريالي 

ت آنهارادررابطـه   اين وضعيت ، موقعي   .افته است ي
ن توجه به اي  اماصرفا.دعمده مشخص مينماي  باتضاد

ــورد عليموضــوع، ــده بودنش،نحــوه برخ و رغم عم
قبال طالبان را نمي     مناسب در  تعيين سياست هاي  

    .م و کمال معين و مشخص سازد تواند بصورتما
  ساني با رِژيمـطالبان از لحاظ طبقاتي ماهيت يک   

ـ در.رنـد  دست نشانده دا   ـ ن مورد اي گفت کـه   دباي
رنگ و بوي فئودالي آنها نسبتا غليظ تر و پر رنگ   
تر نسبت به رژيم دسـت نشـانده اسـت و نمـاي      

همـين  . بورژوا کمپرادوري آن نسبتا ضـعيف تـر        
ستثمارگرانه و سـتمگرانه ، چهـار       ماهيت طبقاتي ا  

موضوع ديگر در رابطه با آنهـا را بـه وجـود مـي       
يکي اينکه مقاومت آنها عليـه اشـغالگران و    . اورد  

رژيم دست نشانده مبتني بر منافع اکثريت قـاطع       
توده ها به ويژه کارگران و دهقانان نيست ، بلکـه           
مبتني بر منافع فئودال ها و بورژوا کمپـرادور هـا            

پايـه دشــمني  نکـه مقاومـت آنهابر  ايگردي . اسـت 
نظام سـرمايه داري امپرياليسـتي ،       ک با سيستماتي

از ان ناشـي    ست ها که تجاوز و اشغالگري امپريالي    
چنـين مقـاومتي حتـي اگـر بـه          . ميشود ، نيست    

موفقيت نيز بينجامد ، در بهترين صـورت صـرفا           
مي تواند حالـت مسـتعمراتي را بـه حالـت نيمـه          

بنا بر اين چنين مقـاومتي      . ل نمايد   مستعمراتي بد 
نجات از تمامي اشکال سلطه امپرياليستي را اصـال    

عالوتـا ميتوانـد زمينـه      . نمي تواند متحقق بسازد     
ساز وابستگي به سائر قـدرت هـاي امپرياليسـتي          

ــردد  ــوني   . گ ــژه کن ــرايط وي ــه در ش ــوم اينک س
ــاوزات و    ــالوه از تج ــور ع ــه کش ــتان ، ک افغانس

يست ها ، آماج مداخالت رِژيـم       مداخالت امپريال 
هاي ارتجاعي خـارجي نيـز هسـت ، مقـاومتي بـا         

 و درواقـع  -اينچنـين ماهيـت طبقـاتي مـي توانـد     
 آلت دست رژيم هـاي   -معيني توانسته است  تاحد

چهارم اينکه بنا بـه  .  ارتجاعي خارجي قرار بگيرد    
همين ماهيت طبقاتي ، تضاد ميان طالبان و رژيـم          

تضاد ميان مقاومت کنندگان دست نشانده ، صرفا   
در مقابل متجـاوزين و اشـغالگران امپرياليسـت و     

بلکه سـت، خائنين ملي دست نشانده اشغالگران ني      
دسته بندي ارتجـاعي    ان دو مين حال ، تضاد   در عي 

  . فئودال کمپرادور نيز محسوب مي گردد 
عالوتا در رابطه با شـوونيزم ملـي و شـوونيزم              

ي ميـان طالبـان و      جنسي تفاوت مـاهوي و اساسـ      
حتي بطور مشخص .م دست نشانده وجودندارد رژي

بايد گفت که غلظت شـوونيزم ملـي و شـوونيزم           
جنسي طالبان نسبت به شوونيزم ملي و شـوونيزم        

مخالفـت  . جنسي رژيم دست نشانده بيشتر است      
ـ     مقـدم بـر آن     م دسـت نشـانده و     طالبان بـا رژي

 مخالفت شان عليـه اشـغالگران امپرياليسـت ، در        
مورد مسائل مربوط به زنان و مليت هـا ، مبتنـي            
بر همين غلظت بيشتر شوونيزم ملـي و شـوونيزم         

مثال آنها پذيرفته شدن کثيـر      . جنسي شان است    
القوميتي بودن افغانستان و بـه رسـميت شـناخته          
" شدن زبان هاي ديگر ، غير از زبان پشـتو، را در      

بـه  " قانون اساسي جمهـوري اسـالمي افغانسـتان         

  اول: بقيه ازصفحه  

 ...پيچيدگي تضاد هاي جامعه
 



٣صفحه               شعله جاويدم                               دوره سوم                    سيزده شماره  

ـ " و"وحـدت ملـي   "ک حرکـت ضـد    عنوان ي  ه تجزي
ـ  ندميدهموردنکوهش قرار " طلبانه   ب و به اين ترتي
حاکميت شوونيستي ملي غليظ تري نسبت      طرفدار
مسئله زنان ، درمورد.م دست نشانده هستندبه رژي

طالبان اقـدامات نـاچيز و نمايشـي رژيـم دسـت            
به مثابه اقدامات ضد اسالمي      زنان را  نشانده براي 

نگ ملي  که هـدفش تـرويج فحشـا و           و ضد فره  
فساد اخالقي و تضعيف خانواده است ، به شـدت          

به همين جهت است کـه هـر   . محکوم مي نمايند  
جائيکه دست شان برسد ، مکاتب دخترانه را بـه          
آتش مي کشند و مي بندند و کارمندان زنانـه را           

غلظـت شـوونيزم ملـي و       . خانه نشين مي سازند     
سـبت بـه رژيـم دسـت        شوونيزم جنسي طالبان ن   

نشانده نه تنها امروز مشخص و روشن است بلکه         
  . در زمان حاکميت شان نيز بخوبي هويدا بود 

ازلحاظ ايدئولوژيک نيز تفـاوت مـاهوي ميـان            
اسالميزم رژيم دست نشانده و اسالميزم طالبـان        

امـا بـه وضـوح اسـالميزم طالبـان          . وجود ندارد   
ده پـر رنـگ   نسبت به اسالميزم رژيم دست نشان     

به عبارت ديگر اسالميزم طالبان مبتني      . تر است   
بر اسالم نـاب اسـت و اسـالميزم رژيـم دسـت             
نشانده رگه هاي کمرنگي از مدرنيزم را بـا خـود           

اما طالبان از لحـاظ ايـدئولوژيک بـه نحـو           . دارد  
. بسيار محکمي بر روي اين تفاوت اتکاء مي کنند          

سـالميزم  آنها رگه هاي کمرنـگ مدرنيسـتي در ا    
رژيم دست نشانده را به معني عـدم خلـوص در           
پذيرش اسالم تلقي کرده و رژيـم را بـه منافقـت       
متهم مي کنند ، منافقتي که بـه نظـر آنهـا خطـر          

طالبان با تکيـه   . بزرگي را متوجه اسالم مي سازد       
ــم را   ــدئولوژيک ، رژي ــر همــين موضــعگيري اي ب
حاکميت منافقي مي داند کـه فقـط بـراي فريـب        

جمهـوري اسـالمي   " لمانان ماسـک  دروغـين      مس
آنها آشکارا  . را به چهره کشيده است      " افغانستان  

و " در اسالم دموکراسـي نيسـت   : " مي گويند که  
در مورد رژيم مي گويند که چون دموکراسي مـي     

البتـه آنهـا   . خواهد لذا يک رژيم اسالمي نيسـت      
در اسالم دموکراسي نيست : " وقتي که مي گويند    

: راست مي گويند ؛ اما گفته شان در مورد اينکه        " 
، گفتـه   " رژيم کرزي دموکراسـي مـي خواهـد           " 

 " امارت اسـالمي " طالبان طرفدار  . درستي نيست   
افغانسـتان بـه    را،که در  "جمهوري اسالمي "هستندو

مفهوم سيستم سياسي چند حزبي اسالمي مطـرح        
خالصـه طالبـان    . گرديده اسـت ، قبـول ندارنـد         

ت عليه اشغالگران و رژيم دست نشـانده را         مقاوم
" تفسير اسالمي مي کنند و اين مقاومت را بمثابـه      

  . مشخص مي نمايند " جهاد اسالمي 
 تضاد عمده يعني تضاد ملـي       به اين ترتيب اگر      

ست اشغالگران امپرياليشورباو مليت هاي ک  خلق ها 
مـي بينـيم کـه      نظربگيريم،درم دستنشانده را  رژيو

ضديت بـا اشـغالگران و رژيـم دسـت       طالبان در   
نشانده قرار داشته و مقاومت شـان را عليـه آنهـا      

اما ايـن مقاومـت چـه از لحـاظ          . ادامه مي دهند    
ماهيت و چـه از لحـاظ شـکل و صـورت عميقـا              
ارتجاعي است و همين امـر زمينـه هـاي زيـادي            

و اشغالگران و رژيم ان آنهابراي سازش و تباني مي    
يک نکته بسيار مشخص و     . تواند به وجودآورد   مي

روشن درينمورد اين است کـه حاکميـت طالبـان         
خود در زمانش تا حد زيادي متکـي بـه حمايـت           
همين اشغالگران امروزي بـود و هـم اکنـون نيـز            
بخش مهمي از طالبان ديروزي ، به شمول کرزي         
، در ترکيب حاکميت پوشالي سهم دارنـد و بلکـه    

همين . رند نقش مهمي در اين ترکيب بر عهده دا      
امر باعث مي گردد که اشغالگران و رژيم دسـت          
نشانده در عين حاليکه سياست سرکوب قهري در 
مورد مقاومت ارتجاعي طالبان را پيش مي برنـد ،     

نـد  سياست آشتي در قبال آنها را نيز باز مي گذار 
. سازش با آنها را مسدود نمي کنند     وراه مذاکره و  

ـ     ر مقاومـت طالبـان   اينها مجموعا عواملي اند که ب
عليه اشغالگران و رژيم دست نشانده خدشه وارد        
مي سازند و آن را از پايه محکم و پيگير بي بهـره     

ايـن موضـوع بخصـوص در صـورت         . مي سازند   
اوجگيري مقاومت ملي مردمي و انقالبي بيشـتر   

  .بود از پيش قابل دقت و در خور توجه خواهد 
ياستي را در    طالبان در قبال چنين مقاومتي چه س      

پيش خواهند گرفت ؟ احتمال زياد وجود دارد که    
آنها سياست خصمانه اي در قبال اين مقاومت در         
پيش بگيرند ، ولي در عين حال ايـن امکـان نيـز             
وجود دارد که آنهـا مخالفـت شـان عليـه چنـين          
مقاومتي را تا سـرحد تصـادمات نظـامي تشـديد           

  . ننمايند و يا نتوانند تشديد نمايند 
در هر حال با توجه بـه اينکـه آنهـا بخشـي از                 

مقاومت عمومي عليه اشـغالگران و رژيـم دسـت          
نشانده را تشکيل مي دهند ، قطب انقالبي وظيفـه         
دارد که در عـين تـدارک ، بـر پـايي و پيشـبرد               
مقاومت ملي مردمي و انقالبي عليـه اشـغالگران و      

 در  نوعي همسـويي عمـومي    م دسـت نشـانده،    رژي
ود و يا ال اقل از به وجـ اوردبوجود بي نهامقاومت باآ 

طرف جلـوگيري   ان دو برخورد نظامي مي  آمدن جو 
مسلم است که غير از برخورد ها و مبارزات  .دنماي

مسلحانه ميان دو طرف بر سر اختالفات شان در         
مورد  چگونگي و شکل مقاومت ، مبارزات سياسي       

 ايدئولوژيک بر سر چنين مسـائلي ميـان شـان           –
  . د يافت و نمي تواند که ادامه نيابد ادامه خواه

ــادعمده،نظر      ــه سائرتضادها،غيرازتض ــي اگرب ول
 گرچه تفـاوت مـاهوي ميـان        مي بينيم که  اندازيم،

ـ  رژيم دستنشانده وطالبان در   ن تضـادها  عرصـه اي
ت طالبـان  جهات معينـي وضـعي    وجودندارد،ولي از 

 . تراستنشانده منفينسبت به وضعيت رژيم دست
عوامل عيني تسـليم طلبـي هـاي        ز ا يکين امر همي

چپـي هـاي سـابق درقبـال اشـغالگران           از تعدادي
 .گرددنشانده محسوب ميامپرياليست ورژيم دست

ــبتا آنهابا ــت نس ــه ماهي ــه ب ــودالي توج و غليظ فئ

طالبان ،جنســي وشــوونيزم ملــيشوونيســتي،اعم از
 بـوي همچنان رنگ و  م دستنشانده و  نسبت به رژي  

 م دسـت رِژي،ضددموکراتيک آنهـا  واسالميتندتر
نسبت به آنها   نشانده وامپرياليست هاي اشغالگررا   

  . و در صف آنها مي ايستند  دهندترجيح مي
ـ     اين موضوع در      واي زمانيکه افغانستان توسـط ق

وسيال امپرياليستي اشغال شده بودورژيم     سمتجاوز
دستنشانده آنهادرکابل حاکميت داشـت،نيزتقريبا     

چپ افغانسـتان  اما درآن وقت،  .به همين گونه بود   
 عمده تکيه کامال يـک تقريبادرمجموع روي تضاد

 قبال نيروجانبه نمودودرواقع نوعي تسليم طلبي در
ـ .پيش گرفتدرهاي اسالمي را  ي در آن تسليم طلب

قبال نيروهاي اسالمي مقاومت،خواهي نخواهي نظر    
به ماهيت خود،درسطوح معيني بـه تسـليم طلبـي     

رياليسـت و  ان سوسـيال امپ قبـال اشـغالگر   ملي در 
رژيم دستنشانده شان تبديل گرديد،ونمي توانست    

به همينگونه تسـليم طلبـي ملـي        .که تبديل نگردد  
 نمـي توانـد     چپيعناصروگروپ هـاي سـابقا    امروز

تسليم طلبـي طبقـاتي درقبـال نيروهـاي اسـالمي         
همچنان کل نيروهـاي    شامل درحاکميت پوشالي و   

  . ارتجاعي اسالمي ، را در بر نداشته باشد 
بهرحال،بادرنظرداشت چگونگي برخوردبه تضاد       

 ميعمده ومجموع تضادهاي بزرگ ومهم جامعه،
مناسـبات ميـان    کـه   توان بـه روشـني درک کرد      

ي تحت رهبري قطـب  انقالبمقاومت ملي مردمي و   
انقالبي جامعه وبصورت مشخص مائوئيسـت هـاو       
مقاومت مـذهبي فئـودال کمپـرادوري وارتجـاعي         

ن،مناسبات صاف وهمـوارو  طالبان وهم قماشان شا 
نهايت کوشش به   بايد.راحتي نيست ونميتواندباشد  

 سياسي ميان   -که مبارزات ايدئولوژيک  عمل بيايد 
دوطرف،چه دررابطه باچگونگي برخوردبـه تضـاد       
عمده وچه دررابطه بااختالفـات درعرصـه تضـاد         

اما . هاي ديگر،به مبارزات مسلحانه انکشاف نيابد     
ـ     . ل دقـت وجـوددارد    درينجادو موضوع جدي قاب
رزات انکشــاف مبــا يکــي اينکــه جلــوگيري از  

 سياسي ميان دوطرف،که باتوجه بـه       -ايدئولوژيک
اختالفات ناگزيرواجتناب ناپذيراست،به مبـارزات     

 يکجانبـه قطـب     تـالش مسلحانه صرفاباکوشش و  
اگرآنهابهرقيمت تـالش   .انقالبي امکان پذيرنيست  

بـه  انقالبي دست   کنندعليه مقاومت ملي مردمي و    
جنگ بزنند، اين مقاومت بايدبراي دفاع مسلحانه       

مورد سياست انحصارطلبانه   افشاي گري در  وازخود
وتفرقه افگنانه اي که درنهايت به سود اشغالگران        
ورژيم دست نشانده تمام ميشود ، قـاطع وجـدي          

يگـر اينکـه نفـس تـدارک ، برپـايي       د.عمل نمايد 
 انقالبي متضمن خطوپيشبردمقاومت ملي مردمي و  

سياسـي، تشـکيالني ونظـامي       -کشي ايدئولوژيک 
 فئودال کمپـرادوري و ارتجـاعي      مقاومت مذهبي با

صريح وتکيه  بدون چنين خط کشي روشن و       .است
اسـتواربرآن،نه مـي تـوان تـدارک بـراي برپــايي      
مقاومت انقالبي راپيش بردونه تداوم آنرا تضمين        



   ٤صفحه  م سيزده شماره                                                                 دوره سوم                               شعله  جاويد              
 سياسـي   –اين جهت مبارزه ايـدئولوژيک      از. نمود

بـان و هـم قماشـان شـان و تکيـه روي      عليـه طال 
استقالليت  تشکيالتي و نظـامي قطـب انقالبـي و           
مبارزه براي گسترش و استحکام روز افـزون آن ،       

  . اجتناب ناپذير و غير قابل انصراف است 
 توجـه دررابطه بـااين موضـوعات هميشـه بايد          

داشت که اشغالگران امپرياليسـت ورژيـم دسـت      
لـي مردمـي و     مقاومـت م  نشانده ، پس از برپايي      

ي و مذهبي   خصلت غليظ ارتجاع  انقالبي ، باتکيه بر   
طالبان و همقماشان شان،مداومابصورت مستقيم و      

تحريـک  که آنهارا م کوشش خواهندکرد  مستقيغير
هوشيار بودن  .دست به جنگ داخلي بزنند    ندتانماي

در مقابل چنين توطئه هايي نهايت ضروري است         
عــين و مشــخص و يقينــا اتخــاذ تاکتيــک هــاي م

ــد هوشــياري هــاي   درسياســي ــال طالبان،ازدي قب
 هاي تاکتيکي و    گذشتتاکتيکي ودرمواردي ازديد  

مـورد سياسـت    همچنان هوشياري وافشـاگري در    
تفرقه افگنانه اشغالگران و دست نشاندگان شان را  

  . ناگزير ميسازد 
نمـود  روي چنين سياستي پافشاري    دبايچرا   

ـ  و رزات جــدي و گ داخلــي مبـا عليـه برپــايي جن
چنين پيگيري رابه پيش برد؟چـه بايـدکردتااتخاذ      

سياستي درنهايت به انصراف ازشعار هـاي ملـي،         
  مردمي و انقالبي منجرنشود؟ 

جديت و پيگيري  وپافشاري روي چنين سياستي    
 است که متمرکـز     درتطبيق آن بخاطري ضروري   

حانه عليـه   نيروي مبارزاتي مسل  کردن تمام توان و   
ــه عــدم دشــمن عمــده ضــ روري اســت وهرگون
لگران و رژيم دست  به نفع اشغا  تمرکزي درينمورد 
بايد نهايت تالش و کوشـش      . نشانده تمام ميشود  

ظرفيـت  ابه عمل بياوريم کـه تمـام تـوان و        مان ر 
عليه دشمن عمـده بکـار       مسلحانه خودرا  مبارزاتي

دن آن درمسير هـاي غيـر       مصرف نمو م واز اندازي
اطالبان عمده ي غيرعمده يعني درتقابل عليه دشمن

  . جلوگيري نمائيم وهم قماشان شان،
اما دررابطه باعدم انصراف ازشـعار هـاي ملـي           

عدم انصـرافي  گفت که چنين مردمي وانقالبي بايد  
تعميق هـر چـه بيشـتر    و کوشش براي گسترش و  

صورتي ممکن  قط در آنها در سطح جامعه فقط و ف      
  : و ميسر و پيشرونده است که 

ورنماي غائي و هدف  ايدئولوژيک  د  از لحاظ-   
ه باشـيم و چـراغ   هميشه بخاطر داشتنهائي مان را  

به عبارت ديگر چشم بر     . دهيم  راهنماي مان قرار  
کشوري نداشتن از هدف غائي کمونيزم و الزامات    

ن بـه  غلطيـد رمقابل دوبين المللي آن است که در   
چنـين  . جهت گم کردکي تضمين به وجودميـآورد  

پيگيرومـداوم موردنيازاسـت و     تضميني بصـورت    
ماهيـت پرولتـري و     . هميشه بايدصيقل داده شود   

 پيشـآهنگ نقـش محـوري بـر         هويت کمونيستي 
تکيه روي اين ماهيت وهويت،نـه تنهـا    .عهده دارد 

ــمنان،بلکه در ــدين رابطــهدرضــديت بادش  بامتح

ــدر. اســتضــروريسياســي،نيز الزامــي و  آنرغي
ين مـي  انحالل طلبي ايدئولوژيک به وجودميآيـدوا  

  . نوع انحالل طلبي ديگري گردد تواندزمينه سازهر
شـعار   ازلحاظ سياسي نه تنهـاروي اهـداف و        -   
و اهـداف   اي محوري مبارزاتي مان يعني شعارها     ه

اومت ملـي مردمـي و      محوري مربوط به جنگ مق    
ــري    ــوين وجهتگي ــک ن ــي،انقالب دموکراتي انقالب

تادگي داشته باشيم   ايسسوسياليستي آن،استواري و  
، بلکه پيشـبرداين اهـداف وشعارهارامسـتقيما در         

جتمـاعي سياسـت انقالبـي در      پايه هـاي ا   رابطه با 
مجموع وجنگ مقاومت ملي مردمي وانقالبي بطور     

 هاوبـه ويـژه کارگران،بـه مثابـه         يعني توده خاص،
بـه مثابـه نيـروي      نيروي رهبـري کننده،ودهقانان،   

فع اساسي و خواست هاي     عمده ، و با توجه به منا      
قيقي آنها،منطبق بامشي انقالبي توده يي،به پيش       ح

ايستادگي صـرف تئوريـک روي   ممکن است   .بريم
مشـکل نباشـد،    اهداف وشعار هاي مبـارزاتي زياد     

ولي وقتي مبارزات انقالبي نتواندبصورت مستحکم      
واسـتواربرپايه هــاي اجتمـاعي خــودمتکي گــردد،   
اساس مادي براي انصراف ازاهداف وشـعار هـاي      

ــي  ــدبودوديريا زودانقالب ــود خواه ــات موج انحراف
  . تئوريک را نيز بدنبال خود خواهد آورد 

لحاظ تشکيالتي روي استقالليت تشـکيالتي     از -   
رابطــه بــا ک،چـه در  دموکراتي-ملــي وکمونيسـتي 

استقالليت حزبي وچه دررابطه بااستقالليت کاري      
 ، اردوي تـوده يـي   براي ايجادجبهه متحـد ملـي و      

ل بـراي ايجادهرسـه سـالح       يعني مبـارزه مسـتق    
ــتواري غير ــري واس ــل انصــراف و انقالب،پيگي قاب

  . مداوم وجود داشته باشد 
ش نيـروي   پرورحاظ نظامي روي ايجـادو    ل  از  -   

نظامي مستقل ملي مردمي وانقالبـي بطـورپيگيرو         
. استوارومداوم کاروپيکارخلل ناپذيرصورت بگيرد     

، مي است که عليه کار پوششي نظا     درينموردضرور
که انحراف نظامي عمده چـپ درزمـان مقاومـت         

شي خط ک وسيال امپرياليستي بود،مرزبندي و   سضد
پيگير وجود داشته باشد ، با تمـام تـوان و           دقيق و 

قوت عليه در غلطيدن به اين انحراف و گرايشات         
مربوطه آن بصورت جدي و مداوم مبارزه صورت      
بگيرد و قاطعانـه از پوشـش بـازي هـاي نظـامي             

  .       به عمل آيد جلوگيري 
براي تـامين موفقيـت در    وثرراه هاي م  يکي از  -   

 مبارزاتي تدارکي براي برپايي مقاومـت       هايفعاليت
ـ  شـبرد آن پي ملي مردمي وانقالبي وپـس از       روزپي

ــه وهــر قطب اســتواروندپي،دم پيشــرونده آنمندان
هاي جنبشـ  و جنبش بين المللي کمونيستي    با انقالبي

 مبارزه بـراي   جهان و  ملل تحت ستم   خلق هاو  ملي
ــترش هر  ــتحکام وگس ــه بياس ــترچ ــداين پيش  ون

 رهنمـا انترناسيوناليزم پرولتـري يـک اصـل      .ستا
 و غيـر رپـذي  آن انصـراف نا ايستادگي روي است و 

توجه به تمامي مطالبي که تـا حـال       با.قابل اجتناب 
 مبارزه بــراي برپــايي و پيشــبردشــبردگفتــيم ، پي

ران الگانقالبـي عليـه اشـغ     مقاومت ملي مردمـي و    
نشـانده آنها،قبـل    امپرياليست و خائنين ملـي دست     

اساسـي اي اسـت   ضرورت زام وهمه مبتني بر ال   از
  واطمينـان بخـش پيـروزي   که دستيابي اصـولي و   

 .طلبـد قاطعانه مي زکل مقاومت، فرجام موفقيت آمي  
راه نجـات    است کـه بـه تـوده هـا         چنين مقاومتي 

ســرگرداني دهدوآنهاراازنشــان ميحقيقــي شــان را
ــ ــغالگران   انتخ ــال اش ــادملي درقب ــان انقي اب مي

 شـانده شـان و     دسـت  خائنين ملـي  امپرياليست و 
گرايانـه  ادرنگ تئوکراتيک و بني    پر تاريک انديشي 
اين موضوع بايـد    در رابطه با  . دهدطالبي نجات مي  

 قاطعانه گفت کـه جنـگ مقاومـت ملـي مردمـي           
مبارزاتي مقاومت همه جانبـه     محور نه تنها  انقالبيو

ان امپرياليسـت و رِژيـم پوشـالي را         عليه اشغالگر 
حال نقـش محـوري     نعي دهد ، بلکه در    تشکيل مي 

ــوگيري  دراي ــاطر جل ــارزه بخ ــل  ازمب ــب ک غص
بـازي  زمقاومت توسط ارتجاع تئوکراتيک طالبي ني     

تجربه اي است که به بهاي خون هاي     ن،اي.دمينماي
زمـان جنـگ مقاومـت ضـد سوسـيال           از بسياري

  . امپرياليستي گرفته ايم 
به اين ترتيب جنـگ مقاومـت ملـي مردمـي و           

لحـاظ نظـامي بصـورت     کـه از وجودي بـا انقالبـي 
ـ سـت و  مستقيم متوجـه اشـغالگران امپريالي      م رژي

-لحاظ کليـت ايـدئولوژيک     نشانده است،امااز دست
مبـارزه عليـه کليـت      در نقش محوري  خود سياسي
ـ   زم و امپريالي موقعيکـه مـا   تا.دارتجاع بـازي مينماي

، مپـيش ببـري   رابرپـا نمـوده و     نتوانيم چنين جنگي  
  سياسي مـان عليـه اشـغال    -مبارزات ايدئولوژيک 

گران ورژيم دسـت نشـانده و همچنـان مقاومـت        
 نخواهـد  آئي چندانيت وکارموثري طالبان، ارتجاعي

، قطب انقالبـي   قدرتمنـد  پـايي ضـرورت بر  .داشت
ــايي ــي پيشــبرد ومســتلزم برپ ــت مل جنگ مقاوم

ـ   ودرحـال حاضـر    انقالبـي  و مردمي دارکي مبارزه ت
  .قدرتمند براي برپايي آن است 

  

:                        ي براي فتح آدرس پستي جهان
AWTW – Gloucester  Street 
LONDON WC1N 3XX  UK.    
: سايت انترنيتي جهاني براي فتح 

WWW.AWTW.org   
      حزب كمونيست ايران سايت  

                             : درانترنيت ) م ل م  (
WWW.SARBEDARAN.ORG   

    
 :آدرس ايميل حقيقت 

Haghighat@sarbedaran.org 

http://www.AWTW.org
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         مســائل مربــوط بــه انقــالب افغانســتان-۳
  نيمـه فئـودال و تضـاد       -جامعه مسـتعمره    ( 

ــمون و    ــاعي آن ؛ مض ــاتي و اجتم ــاي طبق ه
وظايف انقالب ؛ جهتگيري انقالب ؛ نيروهـاي      
محرکه انقالب ؛ سه سالح انقالب ؛ مقاومـت         

ــداف   ــي ؛ اه ــي و انقالب ــي مردم ــالب مل  انق
دموکراتيـک نــوين شــامل اهــداف سياســي ،  

  . ) اقتصادي ، فرهنگي و اجتماعي 
  مسائل مربوط به استراتژي مبارزاتي يـا         - ۴

جنگ مقاومت ملي مردمي و انقالبي به مثابـه     
قـدرت  ( شکل مشخص کنـوني جنـگ خلـق        

سياسي از لوله تفنگ بيرون مـي آيـد ؛ قيـام            
ومـت  شهري و کودتا دو بيراهـه ؛ جنـگ مقا         

ملي مردمي و انقالبي جنگ تـوده يـي عمـدتا       
دهقاني تحت رهبري پرولتاريا ؛ محاصره شهر       
ها از طريق دهات ، جنـگ طـوالني ؛ منـاطق          
پايگاهي انقالبي ؛ ارتش انقالبي خلق ؛ تـدارک   
براي برپايي جنـگ مقاومـت ملـي مردمـي و         

  . ) انقالبي يا شکل مشخص کنوني جنگ خلق 
 رويزيـونيزم کهـن و      سه چهره (   ضمايم    - ۵

سه چهره رويزيونيزم مدرن ؛ پيشينه تـاريخي      
  ) افغانستان 

انتقـادات نقــد نــويس تمــام قســمت اول ،     
قسمت چهارم و قسمت پـنجم يعنـي مسـائل      

 سياسي ، مسائل مربوط به    –عام ايدئولوژيک   
استراتژي مبـارزاتي و مباحـث رويزيـونيزم و         

 بر نمي پيشينه تاريخي در ضمايم برنامه را در
اين انتقـادات تمامـا روي دو قسـمت         . گيرد  

دوم و سوم يعني مسائل مربـوط بـه اوضـاع           
کنوني افغانستان و مسائل مربوط بـه انقـالب    

ــد  ــز گردي ــه . ه اســت افغانســتان متمرک البت
تمام مسائل وقسمت نيزاين دانتقادات وارده بر

  . مربوط به اين قسمت ها را در بر نمي گيرد 
اينها ، آنچه در رابطـه بـا ايـن          اما مقدم بر     

انتقادات داراي اهميت درجه اول مي باشـد ،         
انتقاداتي بر ايـن    . کنده کنده بودن آنها است      

گراف برنامه حـزب صـورت      اراجمله يا آن پ   
گرفته و درين محدوده نتيجه گيري هائي بـه         

عمل آمده است ، اما مجمـوع انتقـادات بهـم     
نـدي  ربط داده نشده و به صورت يـک جمعب        

در نتيجـه ،   . منسجم کلي مطرح نگرديده اند      
ــر    ــويس ب ــد ن ــادات نق ــه در انتق همانطوريک
اساسنامه حزب نيز ديديم ، اصال نتيجه گيري 
نهائي وکلي منسجم از انتقادات وارده به عمل        

  .  نيامده است 
انتقادات وارده بر برنامه حزب توسط نقـد           

ر نويس را تحت چند عنوان مورد ارزيابي قـرا     
  :مي دهيم 

  در مورد سازمان هاي
  غير دولتي" کمک رساني " 

) ســتمائوئي(ســت برنامــه حــزب کموني     
افغانستان ، در بخش هاي مختلف ، در هفت          
ــاني    ــک رس ــاي کم ــازمان ه ــورد روي س م
غيردولتي مکـث کـرده و جوانـب مختلفـي از      
نقش اين سازمان ها و نتايج فعاليت هـاي آن    

  : ها را بيان کرده است 
ريخت و پاش هاي سازمان هاي غيـر        " -  ۱

دولتــي و فســاد و اخــتالس و چــور و چپــاول 
مروج در ارگان هاي متشتت و متفرق دولتـي      
، بخش مهمي از کمک ها را يا از ميان ميبرد           

. " ( و يا به مجرا هـاي شخصـي مـي انـدازد             
بخش سيماي کنـوني افغانسـتان  در برنامـه          

  ) حزب 
گرانه امپرياليست هـاي    موقعيت اشغال   " -  ۲

امريکائي و متحدين شان در افغانستان ، ايـن         
زمينه را براي آنها به وجود آورده اسـت کـه       
کليت فعاليت هاي اقتصادي مربـوط بـه ايـن       
. کشــور را در ســطح جهــاني کنتــرل نماينــد 

عالوتا نه تنها به کنترل و شـکلدهي مسـتقيم          
اقتصاد  در داخل کشـورمي پردازنـد ، بلکـه            

امات شـان را از طريـق حاکميـت دسـت           اقد
نشانده و سازمان هاي غير دولتي ، که نهايتـا          
آنها هـم تحـت کنتـرل شـان قـرار دارنـد و             
فعاليت هاي شان مشروط بـه حمايـت هـاي          
مستقيم و غير مسـتقيم قـوت هـاي اشـغالگر         

  بخش مناسبات. " ( است ، نيزپيش مي برند 

   )  توليدي حاکم بر افغانستان در برنامه حزب
" از درون سازمان هـاي غيـر دولتـي            " -  ۳

مرتبط به منابع امپرياليسـتي ،      " کمک رساني   
عناصري به موقعيت بـورژوا کمپرادوررسـيده       

حـال دسـتيابي بـه    زدراند و عناصر ديگري ني   
بخش مناسبات توليدي  . " (  اند چنين موقعيتي 

  ) حاکم بر افغانستان در برنامه حزب 
رژواکمپرادور هاي بـر    قشر کوچک بو    " -  ۴

آمده از درون سازمان هاي غير دولتي کمـک     
ــش    ــت در بخ ــاظ موقعي ــز از لح ــاني ني رس
بورژوازي کمپرادور غير بروکرات جـاي مـي        

بخــش طبقــات اجتمــاعي جامعــه . " ( گيــرد 
  ) افغانستان در برنامه حزب 

اقشــار کثيرالعــده خــرده بــورژوازي ،   " -  ۵
ــ   ــهر ه ــوس ش ــترده اي از نف ــش گس اي بخ

افغانستان و قسما روستاهاي آن را تشکيل مي 
دهد و بطور عموم به دو بخـش تقسـيم مـي            
شوند ؛ بخشي که مـرتبط بـه بـازار اسـت و              
بخشي که مرتبط به دولت و موسسات کمک        

  . "رساني غير دولتي است 
کارمندان موسسات کمـک رسـاني        " ... -  ۶

غير دولتي ، آن بخش از خـرده بـورژوازي را        
 ازوضــــع کــــه بخـــوبي دهند ميتشـــکيل 

آنجائيکــه بخــش از. گردند ميدمســتفيموجود
 سازيباز " عمده کمک هاي امپرياليستي براي    

طريق موسسات کمـک رسـاني      از" افغانستان  
ـ  رسدغير دولتي به مصرف مي  ن ، کارمنـدان اي

. موسسات درسراسرکشور گسترده شـده انـد      
موقعيت اين بخش که مسـتقيما بـه سـرمايه          

کل نسبت به    وصل است،در  تيهاي امپرياليس 
تمامي بخش هاي ديگر خرده بورژوازي بهتـر     

افراد اين بخش بـا معاشـات خـوب و        . است  
تسهيالت نسبتا عالي زندگي از سـائر بخـش         

  ." هاي خرده بورژوازي متمايز هستند 
قشر فوقاني خره بورژوازي مرتبط بـه         " -  ۷

دولت و موسسات کمک رساني غير دولتي از        
عيت طبقاتي به بورژوازي کمپـرادور     لحاظ موق 

افراد اين قشـر بطـور کلـي از         . نزديک است   

  ۲۴: بقيه ازصفحه           

  ارزيابي يک نقد از
 ... وبرنامه حزباساسنامه
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ارتباطــات خــارجي امپرياليســتي و ارتباطــات 
دولتي برخوردار هستند و از امتيازات اينگونه        

اينهــا از خــوان . ارتباطــات بهــره مــي برنــد 
ــره اي  ــتثمار به ــدمت  دارندومجموعادراس خ

ــتي   ــاي امپرياليس ــرمايه ه ــرادور وس  يکمپ
خياالت صــعود بــه   تواننــدميقراردارنــدو

. سر بپرورانند   موقعيت بورژواکمپرادوري رادر  
ازاين جهت رويهمرفته از وضع موجود راضـي     
انــد و از اشــغالگران و رژيــم دســت نشــانده 

  . " حمايت به عمل مي آورند 
بخش طبقات اجتماعي جامعه افغانسـتان      (    

  ) در برنامه حزب 
   و قسمتي از ۴ ، ۳ات در صفحامانقدنويس،   

صفحه پنجم نوشته خود ، تنها مـوارد شـماره          
اول و هفتم را مدنظر قرار داده و با نقل آنهـا            
چنين وانمود کرده است که برنامه حزب غير        
از آن موارد ، بحث ديگري در مورد سازمان         

  . غير دولتي ندارد " کمک رساني " هاي 
ـ          وم در مورد موضوع شماره هفتم اصال معل

نيست که نقد نويس چه انتقادي بـر آن دارد    
و فقط مقداري به توضيح و تفصـيل پرداختـه          

ــماره اول  . اســت  ــوع ش ــورد موض ــا در م ام
او مي گويد که چـور و   . انتقادش روشن است    

ــم در   ــوه ســتائي ه ــاول و اخــتالس و رش چپ
ــم در   ــي وجـــود دارد وهـ موسســـات دولتـ
موسسات غير دولتي کمک رساني و اينکه در        

بـه  " ريخـت وپـاش هـا     " رنامه حزب صرفا    ب
موسسات غير دولتـي نسـبت داده شـده ، نـا      

ببينـيم موضـوع از چـه قـرار     . درست اسـت   
  : است 

  : در برنامه حزب گفته مي شود که 
ريخت و پـاش هـاي سـازمان هـاي غيـر            "   

دولتــي و فســاد و اخــتالس و چــور و چپــاول 
مروج در ارگان هاي متشتت و متفرق دولتـي      

خش مهمي از کمک ها را يا از ميان ميبرد          ، ب 
  . " و يا به مجرا هاي شخصي مي اندازد 

ــا     ــاش  " درينج ــت و پ ــاد و " و " ريخ فس
بصـورت مفـاهيم    " اختالص و چور و چپـاول       

مترادف بکار رفته و نه اينکه مثال اولي نسبت         
حتـي  . به دومي حالت تخفيفي داشـته باشـد         

مقايســه اي بـاالتر از آن اگــر ميــان ايــن دو  
صورت گيرد ، اولي نسبت به دومي شديد تر         

ريخـت  " به اين معني که     . و عمومي تر است     
فسـاد واخـتالص و چـور و        " نه تنها   " و پاش   
و اضافه خرچي هـاي     " اصراف  " بلکه  " چپاول  

تحـت تـاثير    . بي رويه را نيز شامل مي شود        
مجموعه اين عوامل است که بخش مهمـي از         

" ضايع مـي شـود و يـا بـه           کمک ها يا بکلي     

يعنـي جيـب اشـخاص و    " مجراهاي شخصـي   
مامورين و مسئولين عاليرتبـه     ( افراد ذيدخل   

  . مي افتد ) موسسات دولتي و غير دولتي 
اگر موضوع غير از اين مـي بـود و برنامـه              

حزب ، موضوع چـور و چپـاول و اخـتالص و          
" موسسـات کمـک رسـاني       " رشوه ستاني در    

قبول نمي داشت چگونه ممکـن      غير دولتي را    
بود به ايـن نتيجـه برسـد کـه از درون ايـن              
موسسات يک قشر از بورژوا کمپـرادور هـا و         
يک قشر بزرگتر از خرده بورژواهاي مرفه که       

ي آن در حـال تبـديل شـدن بـه           قشر فوقـان  
کمپرادور ها است ، به وجود مي آيند ؟    بورژوا

واضح است که اين چنـين موضـوع روشـن و           
قـدر  .  را اساسا نميتوان منکـر گرديـد         افتابي

ــن   ــرين اي ــامورين و آم ــه م مســلم اســت ک
موسسات هر قدر معاش هاي گـزاف داشـته         
باشند و يا هر قدر معاش هاي گـزاف بـراي            
شان تعيـين نماينـد ، بـدون حيـف و ميـل و          

نمـي  " کمک ها   " استفاده جوئي هاي وسيع از      
توانند به موقعيـت هـاي بـورژوا کمپـرادوري      

  .  د برسن
درينجا نمي خواهيم بگوئيم که نقد نويس يا    

ريخـت و  " کسان ديگري حق ندارند عبـارت    
چـور و چپـاول و      " را نسبت به عبارت     " پاش  

بـه مفهـوم يـک حالـت        " رشوت و اخـتالس     
اگـر برنامـه    . تخفيف يافتـه تـر درک کننـد         

حزب تنها در همين يک مورد به موضعگيري       
 ، درک عليــه ايــن موسســات مــي پرداخــت

متذکره مي توانست پايه بيشتري داشته باشد       
ــه   .  ــزب علي ــه ح ــعگيري برنام ــي موض " ول

غير دولتي صرفا بـه     " موسسات کمک رساني    
لـذا ضـرور   . همين يک مورد محدود نيسـت     

است که موضعگيري برنامه درينمورد را بايد       
 تمامي آنچه برنامه درين خصوص      با توجه به  

  .  داد ، مورد ارزيابي قرارميگويد
نقد نويس پيرامون همان دو مورد نقل شده    

از متن برنامه حـزب ، تفصـيالتي ارائـه مـي            
 نمايد که در واقع بيان کـم و بـيش تفصـيلي            

خود موارد نقل شده و همچنـان مـوارد نقـل           
از برنامه است ؛ البته     ) ديگر  پنج مورد (ناشده  

  . به استثناي يک موضوع 
ــزب کموني     ــه ح ــت برنام ــتئيمائو(س )  س

افغانستان به اين نظـر اسـت کـه موسسـات           
کمک رساني غير دولتي به دليل پرورش يک        
قشــر از بــورژوا کمپــرادور هــا و يــک قشــر  
وسيعتر خرده بورژوازي مرفه که افراد بخش       
بااليي آن مي توانند به بـورژوا کمپـرادور هـا      
تبديل شوند ، تضاد هاي طبقاتي در جامعه را         

ا نقد نويس با وجـودي      ام. تشديد مي نمايند    
که پرورده شدن بورژوا کمپرادور ها و خـرده         
بورژوا هاي مرفـه از درون موسسـات کمـک       
رساني غير دولتي را قبول دارد ، ولـي نتيجـه           
اي را که مي گيرد اين است کـه نقـش ايـن             

  تضاد هاي طبقاتي بلکه موسسات ، نه تشديد 
  : به مطلب ذيل توجه کنيم . است تخفيف آنها

هاي اين نهاد ها در شرايط فعلي " کمک  .. " " .
که توده هاي ميليوني مردم بطور گسـترده از         
فقر و فالکت و گرسنگي ، بي سـرپناهي ، بـي            
امني و عدم دسترسـي بـه سـائر ضـروريات           
حياتي سـخت در رنـج و عـذاب انـد ؛ حکـم         

منحيـث  داروي مسکن نا چيـزي را داشـته و        
 در  هـاي طبقـاتي   المجموع در تخفيف تضـاد      

ــازي مي  ــش ب ــه نق ــدجامع ــن           .کن ــن رواي ازاي
 )NGOs  (       خدمات بزرگي را در اغواي تـوده

" بازسـازي و نـو سـازي       " هاي مردم زير نام     
کشور به نفـع امپرياليسـت هـاي اشـغالگر و           

 آرزوي آنهـا    ارتجاع حاکم انجام مي دهنـد و      
      . "نيز تداوم اين وضـع در افغانسـتان اسـت          

تاکيـدات از  ) ( و چهارم نقـد  صفحات سوم  ( 
  )  ش –ما است 

اگر موسسات کمـک رسـاني غيـر دولتـي             
ــاي   ــف تضــاد ه ــث المجمــوع در تخفي منحي
طبقـاتي در جامعـه نقـش بـازي مـي کننـد ،       
چگونه مي توانـد آرزوي آنهـا تـداوم فقـر و            

توده هاي مردم باشد ؟     ... کت وگرسنگي و  فال
تي ريفورم هاي محدود کننده تضاد هاي طبقـا    

مي توانند شرايط زندگي توده هـاي مـردم را       
آوردن اينگونــه احکــام ضــد . بهتــر بســازند 

ونقيض در يک پروگراف نشاندهنده اين است 
که نقد نويس به کنه موضوع توجـه نکـرده و    
بطور مشخص مسئله تضاد هاي طبقـاتي را از      

 مائوئيسـتي   – لنينيسـتي    -ديد مارکسيسـتي    
  . مورد دقت قرار نداده است 

ي نيست که کمکهاي امپرياليست هادر      شک   
 مــردم حکــم براي تــوده هــايتمـامي مــوارد 

داروهاي مسکن مـوقتي راداشـته واغواگرانـه        
ايـن کمکهااساسـابراي    .وفريبکارانه مي باشـند   

 ســرپانگه داشــتن و تقويــت ســلطه سياســي، 
اقتصادي وفرهنگي طبقـات ارتجـاعي فئـودال        
ــرورش    ــه پـ ــک جنبـ وبورژواکمپرادوروازيـ

شي و نق شتربورژواکمپرادورهاصورت ميگيرد بي
. در تخفيف تضادهاي طبقاتي برعهده نـدارد        

جهتگيــري اساســي ايــن کمکهادرروســتا هــا، 
تقويت تقويت فئـودال هااسـت ودرشـهرهانيز      

ي که اين   بسيار ناچيز "نفع." کمپرادور ها  بورژوا
توده هاي مـردم    کمک ها به بخش کوچکي از     
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ــي  ــان   م ــک ن ــاختن ي ــراهم س ــاند ، ف  رس
 .بيشـتري  ي آنها است ونه چيـز  برابخورونمير

يک تعديل وتخفيف تضادهاي طبقـاتي اساسـا      
 به سيستم مالکيت بر وسـائل       موضوع مربوط 

عـدم  يـا   توليداست ونه مربوط به دسـتيابي و      
بطور  . دستيابي به محصوالت مصرفي حداقل    

شـتربورژوازي  تقويت بي مشخص اين کمک ها   
ــدنظردارد ــراي ت. کمپرادوررام ــق اب ــن حق ي

الزم است که دهقانان بيشـتري بصـورت        امر
ئي و يا کلـي اززمـين ومالکيـت بروسـائل           جز

زراعتي کنده شوند و نيـروي کـار نيمـه          توليد
 .د بيشتري در جامعه به وجودبيايد     آزاد و آزا  

 فقـر  دبه مفهوم تشـدي مسلم است که اين امر   
 وفالکت توده هااسـت ونـه تـداوم         گرسنگيو

ات کمـک   سـ نقشي هم که موس   . وضع موجود 
رساني غيردولتي درينموردبـازي ميکننـديک       

نه اينکه صرفا  است وعملينقش واقعي عيني و  
نويس مـي   باشـد،آنطوري کـه نقـد     "آرزو" کي

  .    گويد 
  در مورد تضاد هاي جامعه

 ۸ و ۷اين مبحث قسمت هائي از صـفحات       
نوشته را در بر گرفته است و شديدا درهـم و    

ــرهم و مغشــوش و مخشــوش اســت   ــه . ب ب
  :  مطالب ذيل توجه کنيم 

رابطه بـين تضـاد عمـده و تضـاد اساسـي            "   
  . "جوهر هر تضاد را در کل تعيين ميکند 

بـه چـه    "جـوهر "نجا مقولـه    يعني چه ؟ دري      
ــوم ــوم  مفه ــت؟به مفه ــده اس ــاربرده ش   بک

 به هـر مفهـومي    ؟  "ذات" ا به مفهوم    ي"تماهي"
ــت   ــد،غلط اس ــه باش ــار رفت ــه بک ــوهر،.ک  ج

ـ  وت  ماهيذات، ک تضـادرابا مطالعـه     خصلت ي
رعمـده آن   غيخودآن تضـاد،دوجهت عمـده و     

ـ     تضادو بـه  .دمعلوم کـرد  يا جهت عمده آن باي
با توجـه بـه   دخاص را باي گرهرتضادعبارت دي 

ويژگي هاي خود همان تضـاد مـورد مطالعـه          
  .  قرار داد 

  : چند سطر پائين تر 
تضاد اساسي پروسه تکامل هر چيزي ، در "    

وسـه بـه چشـم مـي خـورد و          سرتاسر آن پر  
جوهر آن پروسه را از ابتدا تا انتها تعيين مـي        

} کــه { تنهـا بـا حــل تضـاد اساسـي     . کنـد  
مشخصه و تعيـين کننـده جـوهر آن پروسـه           

  . .." خاص است 
ـ              ک تضاد اساسـي تعيـين کننـده ماهيـت ي

ــت  ــه اس ــي.پروس ــدول ــاي چرانق  نويس بج
رابکــار بــرده "هرجــو"، مقولــه "تماهيــ"مقولــه
ـ   ن دو مقوله را   اينا او يقياست؟ ک مفهـوم   بـه ي

  .ن غلط استايگرفته است و

به مطالب ديگـري در ايـن مبحـث توجـه              
  : کنيم 

تضاد عمده درهرمقطع اززمان،تضاداصلي    "    
آن مرحله خاص از تکامل پروسه اي است        در

  . "شود سط تضاد اساسي تعريف ميکه تو
  مي" اصلي" کلمه .ين نيستچناساسا! نخير   
يکي به  :  درنظرگرفته شود  واند به سه معني    ت

 يکـي بـه معنـي     ،"اساسي" مترادف باکلمه  معني
يکي هم به همان معنـي      و"فرعي"با کلمه متضاد

آمـده اسـت    "جاا"هترجمه فارسي بياني   ايکه در 
سـت افغانسـتان   مرامنامـه حـزب کموني  ادريو

 MAJOR" کلمه   از يعني ترجمه اي  آمده بود 
  . انگليسي به فارسي  "

ر اصطالح تضاد اصلي بـه مفهـوم تضـاد          اگ   
اساسي گرفته شود ، به همان صورتي که نقـد        
نويس خودش سال ها به همـين مفهـوم مـي           
گرفت ، تضاد عمده هيچگاه نمي توانـد تضـاد      

  . اصلي خوانده شود 
اگر اصطالح تضاد اصلي به معنـي متضـاد بـا        

هم تضاد   در نظر گرفته شود ، باز      تضاد فرعي 
 به معنـي تضـاد اصـلي يـک          عمده نمي تواند  

ک پروســـه مرحلـــه خـــاص از تکامـــل يـــ
ـ .درنظرگرفته شـود   : ل آن روشـن اسـت       دلي
حـال ، يکـي ازتضـاد هـاي         تضادعمده ، درهر  

يک پروسه داراي تضـاد      )MAJOR( بزرگ  
عمدگي آن باعث نمي شود     متعدداست و  هاي
 کوچک  هاي بزرگ به تضاد   هايسائرتضادکه  

ــ . بـدل شــوند يـا فرعــي و  کــه دگفتحتـي باي
سطح ديگري ، تضاد هاي مهم پروسه نيـز         در

مهم و قابل انصراف تبـديل      ربه تضاد هاي غي   
ن تضادها بصـورت    ايگربه عبارت دي  .شوندنمي

 تضــادعمده تحــت رهبــري تــابع وهايتضــاد
 هـاي فرعـي   ضـاد   ولي هيچگاه بـه ت    ندميآيدر
نجـابهتر اسـت    دري. شـوند غير مهم بدل نمي   و
ر برنامـه    تضادهاد فرمولبندي از يک ارزيابي با

  : روشن سازيم حزب ، مسئله را
  :تضاد اساسي 

تضـاد ميــان نيروهـاي مولــده و مناســبات      
  . نيمه فئودالي -توليدي مستعمراتي 

  :تضاد هاي بزرگ   
 مليت ها با قـدرت      و  تضاد ملي خلق ها       - ۱

  . هاي امپرياليستي 
  تضاد ميان توده هاي مردمـان کشـور و         - ۲

  . مپرادور کورژواطبقات حاکم فئودال و ب
  .   تضاد ميان دسته بنديهاي ارتجاعي - ۳

  :تضاد عمده    
قـــدرتهاي ت هابامليـــ خلـــق هاومليتضـــاد

در شکل مشخص تضاد ملي خلق      امپرياليستي

 ها ومليت هـا بـا قـدرت هـاي امپرياليسـتي           
  . و خائنين ملي دست نشانده شان اشغالگر

 : تضاد هاي مهم    
  . ونيزم مرد ساالر تضاد ميان زنان و شو : ۱
  تضاد ميان مليـت هـاي تحـت سـتم و        -  ۲

  . شوونيزم طبقات حاکمه مليت پشتون 
در شرايط فعلي که تضاد ملي تمامي خلـق            

ها و مليت هـاي کشـور عليـه قـدرت هـاي             
امپرياليستي در صورت مشخص تضـاد ملـي        

سـت  اشـغالگران امپريالي  ت ها با  خلق ها و ملي   
 شـان بصـورت   خائنين ملـي دسـت نشـانده    و

تضاد عمده در آمـده اسـت ، هـم دو تضـاد              
بزرگ ديگر و هم تضاد هاي مهم دوگانـه در        

 تابع و درجـه دوم      جامعه بصورت تضاد هاي   
 تضادعمده قرارگرفتـه    تحت رهبري درآمده و 

مهم  بزرگ و  هايث تضاد کماکان بحي ااماست،
بــه عبـارت روشــن  . مانــده انـد جامعـه بـاقي  

هـيچ  ه در بـزرگ ومهـم جامعـ   تضاد هـاي  تر،
غيـر مهـم و      و هاي فرعـي   به تضاد  مرحله اي 

قابل انصراف مبدل نمي شوند و در هر حالتي         
بايد بزرگي و اهميت و شـيوه هـاي مبـارزاتي        

ـ         يقينـا  .تمعين براي حل شان را در نظر گرف
ت از تابعيددراين شيوه هاي مبارزاتي معين باي  

ــيالزامــات تضــاد ــرده شــوندعمده پ ولي ش ب
ـ در.رقابل انصراف اند  غي آن تضـاد عمـده     رغي

ــق مي ــودودرمطل ــادنتيش ــزرگ جه تض هاي ب
 انــداز  مهــم درجامعــه نظــرهايگروتضــاددي

  . ميگردند 
يک شکل بروز اين انحراف ، همان انحراف       

مطلق سازي مبارزه و مقاومت عليه سوسـيال        
امپرياليزم شوروي و رژيم مزدورش بـود کـه      
در دوران مقاومت ضد سوسيال امپرياليسـتي       

و ديگـران را گرفتـه   " رهائي " ، " ساما  " دامن  
شکل ديگر بروز اين انحـراف بصـورت        . بود  

نظر انداز کـردن مبـارزات ضـد شوونيسـتي          
فتن کامل اهميـت    جنسي و مليتي و ناديده گر     

  .   نقد نويس موجود است اين مبارزات ، درنزد
واضح است که اگر اصطالح تضاد اصلي به           

ـ  ودکه در  درنظرگرفته ش  همان مفهومي   هبياني
مرامنامـــه حـــزب کمونيســـت ادريو" جـــاا"

افغانستان آمده است ، باز هم تضاد عمـده را          
نمي توان يگانه تضاد اصلي پروسه مورد نظر ،  

  . به حساب آورد 
باز هم به فلسفيدن هاي سفسطه آميز نقـد      

  : نويس توجه کنيم 
تضاد عمده مي تواند مبين تضـاد اساسـي        "    

ني از تکامـل آن باشـد بـدون         در مرحله معي  
  اينکه تضاد اساسي را در کليت خود نمايندگي
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  . "  کند 
تضاد عمده نمي تواند به تنهائي مبين يعني           
، بلکه صرفا مبين  باشداساسيان کننده تضاد  بي
 که نمــيرازيان کننــده عمــده آن اســت،بيــاي

 کليـت آن نماينـدگي     رادر تضاد اساسـي  تواند
 ممکن اسـت کـه      چنين چيزي فقط وقتي   .کند

 و تضادعمده انطبـاق کامـل       اساسيان تضاد مي
يعني هـر دويکـي باشـند و        وجودداشته باشـد  

ساني به مثابه پديـده     جوامع ان چنين چيزي در  
احـل مختلـف تکامـل    داراي مرهاي بغـرنج و  

نقد نـويس بـه انطبـاق     اما.اساسا ممکن نيست  
کامل ميان تضاد اساسي وتضاد عمده باورمند       

  :ي گويد است و درينمورد م
تضاد عمده مي تواند دقيقـا همـان تضـاد          "    

  ."اساسي باشد ولي الزاما اين چنين نيست 
  :  همچنين 

تنها وقتي که تضـاد عمـده مبـين کـل           " ...    
تضاد اساسي باشد ، حل تضاد عمده مي تواند         
تبديل پروسه کهن به يک پروسه نوين ، يعني   
 حل تضاد اساسي کهن و پيدايش تضاد اساسي

  . " نوين ، را بوجود آورد 
اين مشکالت فلسفي نقدنويس متاسـفانه تـا       

او از تفـاوت    . حدي که گفتيم محدود نيست      
نيـز  " تضـاد بـزرگ     " و  " تضاد اساسي   " ميان  

  : او درينمورد مي گويد . سر درنمي اورد 
که حــزب کمونيســت دانســته نمــي شــود   "

افغانستان روي کـدام اسـتدالل      ) مائوئيست  (
ضاد اساسي جامعه را تضـاد بـزرگ ناميـده          ت

  "است ؟ 
  : همچنان    
تضاد اساسـي جامعـه داراي ماهيـت و        " ...    

خصلت خاص خود است و با تضاد بين دسته         
بنــدي هــاي ارتجــاعي تفــاوت کيفــي دارد و 
  " چگونه ممکن است آنرا تضاد بزرگ ناميد ؟ 

اما بدون اينکه منتظر دريافت جواب سوال          
ده باشد و يا خود آنرا جواب بگويد ،   مطرح ش 

سر درگمي فلسـفي اش را بـه گـردن حـزب         
  : انداخته و مدعي مي شود که 

بـاز هـم مالحظـه مـي شـود کـه حـزب        "    
افغانسـتان درتعيـين    )مائوئيست  ( ونيست  کم

ــه و  ــلت تضـــادهاي جامعـ  ماهيـــت و خصـ
وابستگي هـاي متقابـل آنهـا      مناسبات،روابط و 

  . " م است دچار عدم صراحت و ابها
طوريکه درباالازرده بندي تضاداساسي،تضاد    

تضــاد هــاي مهــم هــاي بزرگ،تضــادعمده و
اجتماعي درافغانستان صـحبت کرديم،برنامـه      

ــت  ــزب کمونيس ــت(ح ــتان ) مائوئيس افغانس
نـه ناميـده    "تضادبزرگ"را"اساسيتضاد  "هيچگاه

برنامــه ازيــک تضاداساســي وســه    .اســت
تجلي سـه   يـا  تضادبزرگ بمثابه انعکاس،تبارز  

ــد  ــي صــحبت مينماي ــه تضاداساس ــن گان و اي
انعکاسات سه گانه تضـاد اساسـي را از خـود           

ـ     ه يـک کليـت جـدا مـي         تضاد اساسـي بمثاب
در مراحل خـاص تکامـل      کندوهريک ازآنهارا 

تضاد اساسي به مثابه تضاد عمده مشخص مي 
  . سازد 

 نـه تنهاتفـاوت     به اين ترتيب برنامه حزب       
 مثابـه يـک کليـت    کيفي ميان تضاداساسي به   

هاي ارتجاعي به مثابـه  بين دسته بندي   وتضاد
خاصي از اين کليت رادرنظرميگيرد،بلکـه    بارزت

ــا   ــي  رامي ــاوت کيف ــن تف ــي اي ن تضاداساس
ــدنظرودوتضــادبزرگ ديگرنيز ــد م  قرارميده

کـه  البته روشن است .هم خلط نميکند وآنهارابا
 کيفي يک تفاوت مطلق نيست،بلکه     اين تفاوت 

ولي .وع تفاوت ميان جزءو کل    نزتفاوتي است ا  
تفسير فلسـفي   درنظرگرفتن آن الزامي است و    

ــل   ــف تکام ــل مختل پروسه،تضــادعمده مراح
بطريق اولـي تبـارزات مختلـف       مرحله و درهر
 تفـاوت اين  عطف توجـه بـر    اساسي،برتضاد  

  . کيفي استوار است 
که مشکل فلسـفي نقـد         ولي به نظرمي رسد   

ضاد  ت نويس صرفا به عدم درک تفاوت ميان      
نمي گردد ، اساسي و تضاد هاي بزرگ محدود 

بلکه در عين حال تضـاد ميـان دسـته بنـدي          
هاي ارتجـاعي بمثابـه يکـي ازاشـکال بـروز ،            
انعکاس يا تجلي تضـاد اساسـي را نيـز قبـول            

از توجه به موضوعات ذيل در نوشـته   . ندارد  
مورد بحث مي توان اين نتيجـه گيـري را بـه     

  : عمل آورد 
افغانسـتان  ) مائوئيسـت (ونيست  حزب کم    "

مناسـبات  طبق فوق تضادبين نيروهاي مولده و  
 نيمـه فئـودالي     -توليدي جامعه مسـتعمراتي     

مناسبات طبقاتي به مثابه تضاد بـين       راکه در   
توده هاي خلق و امپرياليزم و تضاد ميان توده        
ــورژوازي   ــودال و ب ــات فئ ــق و طبق ــاي خل ه

جامعه کمپرادور تجلي مي کند ، تضاد اساسي        
مشخص کرده اسـت ؛ الکـن در فرمولبنـدي          
تضاد هاي جامعه صحبت از سه تضاد بـزرگ   
دارد که به اين صورت تضاد توده هاي خلـق          
و طبقات حاکم فئودال و بورژوازي کمپـرادور        
و تضاد ملي خلق ها ومليت ها با قدرت هـاي        
امپرياليستي و تضاد بـين دسـته بنـدي هـاي          

رياليست هـاي   مختلف ارتجاعي مربوط به امپ    
امريکائي و روسـي را در يـک رديـف تضـاد            

در حاليکـه تضـاد   . بزرگ تعريف کرده است  
اساسي جامعه داراي ماهيت و خصلت خـاص        

خود است و با تضاد بين دسـته بنـدي هـاي            
ارتجاعي تفاوت کيفـي دارد و چگونـه ممکـن          

  . "  است آن را تضاد بزرگ ناميد 
  : درينجا دو موضوع مطرح است    

يکي اينکه نقد نويس هم تضاد اساسي و هم    
تبارزات گوناگون تضاد اساسـي را بـه عنـوان        
تضاد اساسي مي شناسد و تفاوت نسبي ميـان        

به همين جهت است کـه    . آنها را قبول ندارد     
مشخص سـاختن تبـارزات سـه گانـه تضـاد           
اساسي را بمثابه تضاد هاي بزرگ در برنامـه         

ـ      دن تضـاد  حزب به مفهوم تضاد بـزرگ خوان
  . اساسي درک مي کند 

ديگر اينکه تضاد ميان خلق ها و مليت هاي    
کشور با قدرت هاي امپرياليستي و تضاد توده       
هاي خلق با طبقات فئودال و بورژوا کمپرادور        

تضـاد ميـان    ( را بمثابه تبارزات تضاد اساسي      
ــدي    ــبات توليـ ــده و مناسـ ــاي مولـ نيروهـ

 دارد ، ولي    قبول)  نيمه فئودالي    –مستعمراتي  
تضاد ميان دسته بندي هـاي ارتجـاعي را بـه      
. عنوان تبارزي از تضاد اساسـي نمـي پـذيرد          

دليلش هم ايـن اسـت کـه گويـا ايـن تضـاد              
تبارزي از تضاد اساسي در مناسـبات طبقـاتي         

ميان مـرتجعين   امعه نيسـت،گواينکه تضـاد    ج
  ! ! وجهي از مناسبات طبقاتي در جامعه نيست 

ه نظرميرسدکه نقد   ، ب ضوع   درموردهردو مو 
طالح بـه اصـ   نويس هنوزازفرمولبندي رايـج و    

 تضـاد  سنتي گذشته چپ افغانستان درمـورد     
اساسي گسست نکرده ومواضع فلسفي مندرج      

ــتي در ــي انترناسيوناليس ــبش انقالب ــه جن  بياني
فرمولبنـدي  .درينموردرااز خود نکـرده اسـت      

رايج گذشته چـپ،مبتني برهمـان رده بنـدي         
پريـاليزم و تضـاد طبقـاتي تـوده       تضادملي باام 
م بمثابه دو تضاد اساسـي      فئوداليزهاي خلق با  

  . مائوتسه دون بود مندرج دربعضي ازآثار
ملي بـا امپريـاليزم و تضـاد        ضادت   درهرحال،

 وبه بيـان  -طبقاتي توده هاي خلق با فئوداليزم   
طبقات فئـودال  دقيق تر تضادتوده هاي خلق با  

ــورژوا ــرادورو ب ــه م- کمپ ــه دو را ب تضــاد ثاب
اســي جداگانــه مــدنظرقراردادن نادرســت اس

 -جامعه مستعمره   :دليل آن روشن است   .است
 نيمه مستعمره به    -نيمه فئودال نيمه فئودال يا  

مثابه يک پديده واحـد و بصـورت مشـخص           
يک جامعه واحد ، فقط مي تواند يـک تضـاد           

اگر . اساسي داشته باشد و نه دو تضاد اساسي 
اراي دو تضاد اساسي بدانيم     ما جامعه اي را د    

در واقع يک جامعه را به دو جامعه تقسيم مي 
آيا مـي تـوانيم    . نمائيم و اين نا درست است       

بپذيريم که پروسه ها يا اشياي واحد ديگري ، 
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غير از جوامع انساني ، نيز مي توانند داراي دو 
  . تضاد اساسي باشند ؟ قطعا نه 

  پروسهتکامل يک سراسردوران موجوديت و  
در واقع روند حل يک تضاد اساسي محسوب        

آيا مي توان پذيرفت کـه سراسـر   . مي گردد   
دوره موجوديت وتکامل يک پروسه مي تواند       
روند حل دو يا چند تضاد اساسي باشد ؟ بـاز        

  . هم قطعا نه 
ــب ديگــر اگــر واقعــا يــک جامعــه      از جان

 نيمه فئودال مثل جامعه افغانستان      –مستعره  
 تضاد اساسـي ، يکـي تضـاد ملـي و           داراي دو 

ديگري تضاد طبقاتي ، باشـد ، قطعـا بايـد دو      
مرحله انقالب ملي ضد امپرياليستي و انقالب       
دموکراتيک ضد فئودالي را از هم جدا کرده و        
به مثابه دو انقالب جداگانه در نظر گرفـت ؛          

و " سـاما  " و " سازمان رهـائي  " آنچنانکه مثال   
مقاومت ضد سوسيال ديگران در دوران جنگ 

  . امپرياليستي چنين مي کردند 
در خود منتخبات مائوتسه دون نيز مباحث       

تضـاد ملـي بـا    ( دو تضاد اساسي جامعه چين   
در ) امپرياليزم و تضاد طبقاتي بـا فئـوداليزم          

بعضي از آثار او از يک جانب و انقالب بورژوا       
 – يک انقالب ملـي  دموکراتيک چين به مثابه   

و داراي تضاد اساسي واحد ؛      يک واحد دموکرات
انقـالب چـين و     " و  " در باره تضاد    " در مقاله   

از جانب ديگر با    ... و  " حزب کمونيست چين    
انقالب چين " مثال در اثر  . هم خوانائي ندارند    

، انقالب ملـي ضـد      " و حزب کمونيست چين     
ــد     ــک ض ــالب دموکراتي ــتي و انق امپرياليس

بط بهـم انقـالب   فئودالي بمثابه دو جـزء مـرت   
واحد دموکراتيک نـوين در نظـر گرفتـه مـي         
شود و صريحا قيـد مـي گـردد کـه انقـالب             
دموکراتيک نوين يک پروسـه انقالبـي واحـد         
است و نا درست است اگر ما انقالب ملـي و            
ــالب    ــه دو انق ــک را بمثاب ــالب دموکراتي انق
جداگانه و داراي دوران هاي کامال جدا از هم         

 نظر فلسفي چنـين امـري       از. در نظر بگيريم    
فقط در صورتي مي تواند درسـت باشـد کـه           
تضاد ملي با امپرياليزم و تضاد طبقاتي با طبقه   
يا طبقات استثمارگر دو وجه مرتبط بهم يـک        
تضاد اساسي در نظـر گرفتـه شـوند و نـه دو      

امـا در بعضـي از آثـار ديگـر          . تضاد اساسي   
ــي    ــاد اساس ــوع تض ــه دون ،  از دو ن مائوتس

  . به عمل مي آيد صحبت 
ــه ــخص مقالـ ــي اگربطورمشـ ــاره "   ولـ دربـ

مائوتسه دون رادرنظر بگيريم،مي بينـيم      "تضاد
 پروسه  تضاد اساسي "که اين مقاله صرف روي    

تاکيدميکند،يعني يک  "کامل يک شي ياپديده   ت

درخودمتن مقاله .تضاداساسي براي يک پروسه
پروسـه انقــالب بــورژوا  نيزبطـور مشــخص از 
 ه يـــک پروســـه دارايدموکراتيـــک بمثابـــ

تضاداساسي واحد صحبت به عمل ميآيدکه از       
حل آن باابتــداتاانتهاي پروســه دوام مينمايــد،

  پروسه خاتمه مييابدو پروسه نويني باتضاد
  . آغاز ميگردد  اساسي نوين ديگر

اگر کل پروسه انقـالب دموکراتيـک نـوين        
ائوتسه چين را در نظر بگيريم ، مي بينيم که م

ــارزات دون و حــزب  کمونيســت چــين درمب
و طوالني بـراي پيـروزي ايـن        خونين  سخت و 
ــه دموکر انقالب ــي و وجـ ــه ملـ ــک ،وجـ اتيـ

ضدفئودالي اين انقالب راازهم جدانکردندواين   
ــالب را ــد  بمثانقـ ــه واحـ ــک پروسـ ــه يـ ابـ

ريک ايـن   متاسفانه تبيين تئو  اما. درنظرگرفتند
موضوع بصورت مشخص کـه غيرازپـذيرش       

ديگري نمي سي چيزيک پروسه بايک تضاداسا
توانست باشد ، بصورت روشن و صريح بيـان         

حتي سال ها بعد که اين موضـوع از   . نگرديد  
لحاظ ظ عملي حل شده بودو قاعدتا بايـداز     لحا

باز هـم   ئوريک نيزحل شده اعالم ميگرديـد،     ت
تئوري يک پروسه با چنـد تضـاد اساسـي در           

ــزب  ــزد ح ــد ن ــاقي مان ــين ب ــت چ  .کمونيس
اي تـدوين مشـي جنـبش     پيشنهاديه بر مثالدر

بين المللي کمونيستي که در واقـع طاليـه دار          
مبــارزات تئوريــک ضــد رويزيونيســتي و     
مبارزات عظيم انقالب فرهنگي محسوب مـي       
گردد ، جهان داراي چهار تضاد اساسي اعـالم   

  . مي گردد 
لزم بحـث   در هر حال ، اين موضـوع مسـت           

هـم در  الزم است مبسوطي است که به نظرما  
ـ   ميـان  ين المللـي کمونيسـتي وهـم در       سطح ب

اميد . کمونيست هاي افغانستان انداخته شود      
واريم بتوانيم هر چه زود تر در مورد اجـراي          

  .  اين مسئوليت خطير فلسفي توفيق يابيم 
ــي       ــبش انقالب ــه جن ــي در بياني ــروز وقت ام

انترناسيوناليستي مي خـوانيم کـه سـه تضـاد          
و اينها همه اصلي يا بزرگ جهاني وجود دارند   

ريشه در تضاد اساسـي نظـام سـرمايه داري          
دارند ، بايد مفهوم ايـن فرمولبنـدي را درک          

يعني وقتي جهان را بمثابه يـک پديـده   . کنيم  
درنظر مي گيريم بايد بدانيم که ايـن پديـده          
فقط يک تضاد اساسـي دارد ، چـرا کـه يـک            
. پديده واحد است و نه چند پديده جدا از هم 

انســاني کــه جوامــع جداگانــه طبيعــي اســت 
يک حکم کلـي فلسـفي      نيزبايدچنين باشندودر 
زنمــي تواننــدغيراز ايــن تمــامي پديــده هــا ني

ــاد    ــک تضـ ــده يـ ــک پديـ ــند،يعني يـ باشـ

درســت همــانطوري کــه يــک جهــان اساسي،
يـم بـا اصـالت مـاده وتقـدم مـاده          هستي دار 
يک قانون اساسي يعني قـانون تضـاد     برشعورو

 ها و پروسه هـا در       براي تمامي اشياء ، پديده    
  . طبيعت ، جامعه و عرصه تفکر

  ورد عدم پذيرش ـمشکل نقد نويس در م   
تضاد ميان دسته بندي هاي ارتجـاعي بمثابـه      
ــارزات تضــاد اساســي جامعــه در   يکــي از تب
مناسبات طبقاتي ، نيز ناشي از همان ديد رايج  
سابقه در جنبش چپ افغانستان مـي گـردد ،        

واالت جواب ناگفته به    ديدي که باز هم به س     
مسائل فلسفي در انقـالب چـين مربـوط مـي        

حزب کمونيست چين و مائوتسه دون      . گردد  
، از لحاظ تئوريک ، هيچگاه تضاد ميان دسـته     
بندي هاي ارتجاعي در چين را بمثابه تضادي        
در سطح تضاد ملي با امپريـاليزم و يـا تضـاد          

حـاال  . طبقاتي با فئوداليزم مطرح نکـرده انـد     
چگونه نقد نويس مـا مـي پـذيرد کـه چنـين        

ه مثابـه يـک تضـادبزرگ       تضادي مي تواند ب   
جامعه افغانسـتان و جوامـع مشـابه ديگـر          در

مطرح گردد ؟ ببينـيم موضـوع از چـه قـرار            
  است ؟ 

وامــع طبقــاتي بــرده دار ، اوال در تمــامي ج   
ســرمايه دار ، تضـاد ميــان طبقــات  فئـودال و 

ات اصلي تضـاد    حاکم استثمارگر يکي از تبارز    
اساسي اين جوامع در سطح مناسبات طبقـاتي        

محدود کـردن مناسـبات     اصـوال . بوده واست   
طبقاتي به مناسبات ميان طبقـه اسـتثمارگر و         

اينکه بخش بزرگي   . ت  تحت استثمار غلط اس   
گ هـاي جوامـع     جناز کشمکش ها،مبارزات و   

جنـگ هـائي   طبقاتي ،کشمکش هاومبـارزات و  
ختلـف طبقـات   ن بخـش هـاي م  است که ميا 

کماکان چنين اسـت  استثمارگرصورت گرفته و  
، نشاندهنده اين موضوع است که تضاد ميان        
بخــش هــاي مختلــف اســتثمارگران يکــي از 
اشکال بزرگ تبارز تضاد اساسي در مناسبات       

تـاريخ  براي مـورخين ارتجاعي،   . بقاتي است   ط
مکش هـا  جوامع بشري صرفا تاريخ همين کش  

کـه البتـه غلـط     ،و مبارزات و جنگ ها اسـت  
است ، ولـي در هـر حـال نشـاندهنده نقـش             
سنگين اين تضـاد در تـاريخ جوامـع طبقـاتي           

  . است 
اگر موضوع را بصورت مشخص در رابطـه           

با يک جامعه سرمايه داري مورد دقت قـرار         
دهــيم ، مــي بينــيم کــه دريــن جامعــه نيــز  
مناسبات طبقاتي صرفا به تضاد ميان پرولتاريا     

خالصه نمي گردد ، بلکـه تضـاد       و بورژوازي     
ميان خود سرمايه داران را نيز در برمي گيرد     
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بنا به فرمولبندي انگلس در انتي دورينـگ ،         . 
تضاد ميان توليد جمعي و تملک خصوصي ، به    

  به دو عنوان تضاداساسي جامعه سرمايه داري،
  :شکل تبارز مي يابد 

  طبفاتیسرمايه که ترجمه  تضادميان کارو-۱
  . است بورژوازيدميان پرولتارياوآن تضا

 تضاد ميان انارشي در سطح کل جامعه و       – ۲
سازماندهي در موسسات جداگانه که ترجمـه       
طبقاتي آن ، تضـاد و رقابـت ميـان سـرمايه            

ايــن فرمولبنــدي انگلــس در . ( داران اســت 
  ) نقل شده است " در باره تضاد " مقاله 

 عـه مطابق به اين فرمولبندي انگلـس ، جام          
سرمايه داري يک تضاد اساسي داردودو شکل 

اين فرمولبندي  در.تبارزبزرگ اين تضاداساسي  
بـه  ، تضاد ميان پرولتاريا و بـورژوازي نـه بمثا   

نه هم بـه    تضاد اساسي مطرح گرديده است و     
  . مثابه يگانه شکل تبارز تضاد اساسي 

تضاد اساسي ، تضاد ميـان توليـد جمعـي و           
ــي  ــک خصوص ــه ت( تمل ــان مشخص ــاد مي ض

نيروهاي مولده و مناسبات توليدي در جامعـه   
از آنجائيکـه تضـاد     . ، اسـت    ) سرمايه داري   

ميان پرولتاريا و بورژوازي صرفا يک شکل از        
تبارز اين تضاد اساسـي درمناسـبات طبقـاتي         
جامعه است و کليت آنرا در بر نمـي گيـرد ،           
نمي تواند تضاد اساسي جامعه سـرمايه داري        

 تضاد ميـان سـرمايه داران نيـز         .تلقي گردد   
  .چنين است 

در عصر امپرياليزم ، تضـاد ميـان سـرمايه         
داران ابعاد جهاني بخـود مـي گيـرد و شـکل        
تضاد ميان قدرت هاي مختلـف امپرياليسـتي        

در ايـن  . در عرصه جهاني را بخود مي گيـرد   
عصر که نظام سرمايه داري به نظـام مسـلط          

يون هـاي   جهاني مبدل مـي گـردد ، فورماسـ        
ماقبل سـرمايه داري در کشـور هـاي تحـت           
سلطه اسـتقالل خـود را از دسـت داده و بـه             
زائيده نظام مسلط جهاني مبدل مـي گـردد و        
پروسه متضـاد حفـظ و بـاز توليـد مناسـبات            
ماقبل سرمايه داري  تحـت شـرايط نـوين از        
يکجانب و ديگر گوني سرمايه دارانه ازجانـب    

ه کشـور هـاي     در نتيجـ  . ديگر را مي آغـازد      
تحت سلطه امپرياليزم يعني کشور هاي نيمـه       

 نيمـه   - نيمه فئودال يا مسـتعمره       -مستعمره  
فئودال به جوالنگاه تضاد ميـان قـدرت هـاي          

تحـت چنـين   . امپرياليستي مبدل مي گردنـد     
شرايطي است که تضاد ميان دسته بندي هاي 
مختلف ارتجاعي در اين کشـور هـا در واقـع           

د ميــان قــدرت هــاي انعکــاس دهنــده تضــا
  امپرياليستي به مثابه يک تضاد جهاني است و

ــي از      ــارز بزرگ ــه تب ــه مثاب ــد ب ــي توان  نم
  .  اين جوامع در نظر گرفته نشود اساسیتضاد

اگر جامعـه افغانسـتان را طـي سـي سـال               
گذشته در نظر بگيريم مـي بينـيم کـه تضـاد      

ن آميان دسته بندي هاي مختلف ارتجاعي در   
بزرگـي بـازي کـرده بلکـه در         نه تنها نقـش     

مراحل معيني به مثابـه تضـاد عمـده جامعـه         
 مثال کارکرد تضـاد ميـان     . تبارز نموده است    

دسه بندي هاي ارتجاعي بود کـه درکودتـاي        
دوره در.نقش عمده بازي کرد     ۱۳۵۷هفت ثور 

بعد از کودتاي هفت ثـور و تجـاوز سوسـيال            
 زمـان خـروج     امپرياليست ها بر افغانستان تا    

رژيم نجيـب،   فرو پاشي    اشغالگرازکشورو قواي
 تضاد عمده عبـارت از      نهايتباوجودي که در  

و مزدورانشان  ملي باسوسيال امپرياليستها  تضاد
بـود ، ولــي تضـاد ميــان دسـته بنــدي هــاي    
ارتجـاعي نيـز نقـش بـزرگ برجســته اي در     

طـول دو  پـس ازان ،در .جامعه بر عهده داشت 
 دوره حکومت جهادي ها و طالبـان ، در طـي          

تقريبا يک دهه ، تضاد ميان دسته بندي هاي         
مختلف ارتجاعي بود که به تضاد عمده جامعه  

و بااالخره در شرايط کنوني . بدل گرديده بود    
با وجودي که تضاد عمده عبارت از تضاد ملي    
خلق ها ومليت هـاي کشـور بـا امپرياليسـت           
هاي متجاوز و اشغالگر و خائنين ملـي دسـت          

لـي تضـاد ميـان دسـته        نشانده شان است ، و    
ــورت    ــاعي ، بص ــف ارتج ــاي مختل ــدي ه بن
 مشخص تضاد ميـان رژيـم دسـت نشـانده و     

جامعـه  طالبان ، نقش بـزرگ برجسـته اي در     
ــد ــازي مينماي ــي اگر.ب ــاي حت موضــعگيري ه

 امپرياليست و رژيم دست نشـانده       اشغالگران
 وهمچنان طالبان رامالک قضاوت قـراردهيم،     

ابـه  مثمي توان گفـت کـه همـين تضـاد بـه             
  . گردد جامعه مشخص ميتضادعمده در

ازينجا مي رسيم به موضوع تضـاد ملـي بـا        
 رت هــاي امپرياليســتي ايکــه مســتقيمادرقـد 

ـ  اشغال افغانستان سـهم ندارندو   اتي تضـاد طبق
ميان توده هاي مردمان کشور وآن بخـش از         

ــا ــه در فئــودال ه ــائي ک ــورژواکمپرادور ه و ب
يــن ا. خــدمت اشــغالگران قــرار ندارنــد    

 نوشته  ۱۳ و   ۱۲ ،   ۱۱موضوعات در صفحات    
  .، مورد بحث قرار گرفته است 

نقد نويس به درستي روي ضرورت مبارزه          
عليه آن قدرت هاي امپرياليسـتي اي کـه در        
افغانستان نيروي نظامي ندارند تاکيد مي کند       
و متذکر مي شود که ايـن قـدرت هـا نيـز از      

. نند  لحاظ سياسي از اشغالگران حمايت مي ک      
اما او در عين حاليکه تضاد عمده در جامعه را      

تضاد با قدرت هـاي امپرياليسـتي اشـغالگر و       
دست نشاندگان شان مـي دانـد و بـا وجـود            
اينکه مي گويد قدرت هاي امپرياليستي ايکـه        
در افغانستان نيروي نظامي ندارند در جريـان   
جنگ مقاومت ملي مردمي و انقالبـي ، آمـاج          

 مسلحانه قرار نمـي گيرنـد ،    مستقيم مبارزات 
 سياسـي   – مبارزات ايدئولوژيک    هم اکنون از  

قابل تخفيف عليه قدرت هاي امپرياليستي    غير
فاقد نيروي نظامي در افغانستان ، سـخن مـي       

  . گويد و اين غلط است 
 يا خفيف بودن مبارزه در يـک    شديد بودن    

. تضادمربوط به وضعيت عيني آن تضاداست       
اد از لحاظ عيني در موقعيـت   يا چند تض  اگردو

ار نداشته باشند ، شدت     هاي کامال يکسان قر   
. ها نيز يکسان نخواهد بود      مبارزه درآن تضاد  
با قدرت هاي امپرياليسـتي     از آنجائيکه تضاد    

وتضادباقدرت هاي امپرياليستي ايکـه     اشغالگر
افغانستان نيروي نظامي ندارنـد، از لحـاظ         در

 رارندارنـد، ال يکسـان ق   وضعيت کـام  عيني در 
  هـا بصـورت کـامال      مبارزه عليـه آن قـدرت     

بـدون  " يکسان وبرابروبنا به گفته نقـدنويس       
نمـي توانـد پـيش       نسبت به همديگر  "تخفيف

در وضعيت عيني از چه قراراست؟    .برده شود   
قدم اول تضاد ميان قدرت هاي امپرياليسـتي        
 بمثابه يک تضاد جهاني در همه جـا منجملـه         

اين تضـاد   . دارد ملکرددر افغانستان کنوني ع   
ــه تنهادر ــباتن ــتهاي  مناس ــان امپرياليس  مي

امريکــائي وامپرياليســت هــاي روســي بلکــه  
مناسبات ميان امپرياليست هاي امريکائي و  در

جاپاني ، در مناسبات ميان امپرياليست هـاي        
. نيـز عملکـرد دارد      ... امريکائي و اروپـائي و      

عملکرد اين تضاد ها است که هر يکي ازايـن          
 عليـرغم اينکـه     -درت هاي امپرياليستي را     ق

تا هنوز در مورد افغانستان عمدتا ميان شـان         
 در وضعيت هاي عينـي  -ائتالف بر قرار است   

  . نسبتا مختلف قرار مي دهد 
ــ   امپريــاليزم امريکــا ميخواهد ق کــه از طري

برقراري سلطه اشغالگرانه اش برخـاور ميانـه       
منـاطق  ياي ميانه ، منابع نفـت وگـازاين         آسو

اهـداف  يکـي از  . راتحت کنتـرل خـود بگيـرد      
ن کنتـرل ، حفـظ تـداوم موقعيـت     برقراري اي 

به قـدرت هـاي     امپرياليزم امريکا نسبت    برتر
ـ      امپرياليستي اروپائي،  ان کانادا ، اسـتراليا و جاپ

. آنهـا اسـت     وبه عبارت ديگر حفظ کنترل بر     
ي به موقعيت هاي هاي تبع  ها، البته اين قدرت  

ريکائي هاي ام به امپرياليست درجه دوم نسبت  و
ــد  ــن داده ان ــتان ت ــي در.در افغانس ــينول  هم

چوکات نيز منافع خاص خود شان راپيش مي      
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 امـا در مـوردعراق مخالفـت عـده اي از     .برند
  و امپرياليستهاي امريکائي روشن ترعليه آنها

  . جدي تر است  
اما تا جائيکه به امپرياليست هاي روسـي و            

 به عنوان يک قـدرت  -همچنان چين ارتجاعي  
 مربوط ميگردد،آنهـادر    -منطقوي رو به اعتال   

تهديدات القاعده و طالبان نسبت بـه       ارتباط با 
ــه و    ــياي ميان ــاي آس ــوري ه چچــين و جمه

ــدن   ــده ش ــيکيانگ ، از کوبي ــط آس ــا توس نه
امپرياليست هاي امريکائي حمايـت کردنـد و        

ــدکماکــان نيزح ــي کنن ــت م ــب . ماي اماازجان
قوت هاي امريکائي در    مدت  ديگرحضور دراز 

ــز  ــتان را هرگ ــي   افغانس ــان نم ــع ش ــه نف  ب
. مــي نماينــدآن احســاس خطربينندوبلکــه از

هوري هاي آسياي   جمامپرياليست هاي روسي،  
در واقع منطقه نفوذ خـود مـي     ميانه و قفقاز را   

يسـت هـاي    داند ، در حاليکـه حضـور امپريال       
عراق ، خطـر بيـرون      امريکائي در افغانستان و   

ـ    ل ايـن منـاطق از تحـت نفـوذ          بر آمدن کام
 .نمايد  به شدت تقويت مي   يه را مستقيما و   روس

امريکائي تشويش هاواظهارات کم و بيش ضد     
پيمـان منطقـوي    "  هـاي  اي که طي کنفـرانس    

، انعکـاس دهنـده   به عمل ميآيـد  "۶شانگهاي  
  . همين مسائل است 

احوالي اسـت کـه     تحت تاثيرهمچو اوضاع و      
ــاي قزاقستان،امروز ــوري ه ــتان وجمه  ازبکس

تاجيکستان در آسياي ميانه،بيشـترازآنکه بـه       
امريکانزديک باشند ، به روسيه وچين نزديک     

الح وقوع به اصـط   آنهابخصوص بعداز .شده اند 
ــائي در   ــارنجي امريک ــات ن ــتان انقالب گرجس

احساس خطـر کـرده و      قرغيزستان، ازامريکا و
  . فاصله گرفته اند 

 تحـــدينش درم   حضـــورقواي امريکـــائي و
انستان وهمچنان درعراق،يک خطرمستقيم    افغ

البتـه سـقوط    . عليه ايران محسـوب ميگـردد     
وري رژيم طالبان و صدام حسين بـراي جمهـ        

بـه  .اسالمي ايران منـافع معينـي دربرداشـت       
 جهت دولـت ايـران در واقـع باکـارزار         همين  

ومنـافعي بدسـت    امريکائي همنوائي نشان داد   
 قواي امريکــائياماازجانــب ديگرحضــور. وردآ

غرب ايـران ، نمـي      ومتحدين امريکادرشرق و  
  . تواند تهديدي عليه ايران محسوب نگردد 

ـ         وز هـم يـک متحـد       حتي پاکستان کـه هن
اسـت ،   "يزمترورجنـگ ضـد   "نزديک امريکادر 

طرح مي امريکاوهنـدو  اي قراردادات بعد از امض  
ــط   شــدن  ــه خ ــوط ب ــاي مرب ــدد دعواه مج

رژيم دسـت نشـانده کـرزي، از     ديورندتوسط  
   ملموسیبه نحوبيش فاصله گرفته وکم واامريک

  هاي بيشتري به تحرکاتآزادي 
  .   است  طالبان داده

هــاي   خالصــه تضــادميان قــدرت     بطور
امپرياليستي به عنوان يـک تضـاد بـزرگ در          
جهان کنوني نمـي توانـد عملکـرد و کـارکرد           

ون بداتحاد.د را در افغانستان نداشته باشد      خو
درعصر امپرياليزم منازعه ميان امپرياليست ها   

" عصر اولترا امپرياليزم    "البته در . ناممکن است 
چنين اتحادي ، بنا به روايت کائوتسکي ، ميان    

اما  چنين عصري تا هنوز      . آنها ، ممکن است     
  .  نيامده است و در آينده نيز نخواهد آمد 

ــبرد  ــز پيشـ ــي نيـ ــاظ عملـ مبارزات    ازلحـ
يـه  عل" بدون تخفيـف  "  سياسي -ايدئولوژيک  

قدرت هاي امپرياليستي اي که در افغانسـتان    
ما مـي  . نيروي نظامي ندارند ، نا ممکن است     

جنـگ مقاومـت ملـي مردمـي و        : گوئيم کـه    
انقالبي عليه اشغالگران و رژيم دست نشـانده        

شان ، محور مبارزاتي کنوني در افغانسـتان را          
به اين معني که در شرايط      . تشکيل مي دهد    
ال مبارزاتي بايد در خـدمت      فعلي  تمامي اشک   

تدارک براي بر پائي اين جنـگ قـرار داشـته       
باشد و بعد از آنکه اين جنگ بر پـا گرديـد ،     

ـ    خـدمت  ارزاتي ديگـر بايددر   تمامي اشکال مب
ايـن امـر خـواهي    . پيشبرد  آن قـرار بگيـرد      

نخواهي تفاوت هائي در سطوح مبارزاتي ضـد        
ف امپرياليستي ، در رابطه با قدرت هاي مختل       

امپرياليستي ، بوجـود مـي اورد ؛ نـه تنهـا در          
دوره پيشبرد جنگ مقاومـت ملـي مردمـي و          
انقالبي ، بلکه در همين مرحله کنوني تـدارک        

وقتـي جنـگ    . براي برپائي چنين جنگـي نيـز     
تمامي اشـکال مبـارزاتي     عليه اشغالگران محور  

 سياسي باشد،شمانمي توانيدعليه    -ايدئولوژيک
رافغانستان قواي نظـامي    امپرياليست هائيکه د  

ــد ــارزه سياســي ندارن ــدئولوژيک را -، مب "  اي
  . پيش ببريد " بدون تخفيف 

صـر بـه    کل اين بحث البته محـدود و منح          
ــت   ــارزاتي اس ــي مب ــه فعل ــل .مرحل درمراح

اوضاع به گونه هاي متفاوتي     ممکن است   ديگر
که بــراي پيــروزي قدرمســلم اســت.يابــدتغيير

 فغانسـتان بايـد   موکراتيک نـوين درا   انقالب د 
عليه تمامي قـدرتهاي امپرياليسـتي مبـارزات        

امــا ايــن . را پــيش بــرد ســطوح مختلــف در
ــارزات با ــيب وفمب ــدت و ازرازونش ــاظ ش لح

دامنه هاي گوناگون پيش گسترش باپيمانه هاو
شود و در جريـان پيشـبرد آن از اول          رده مي ب

  تا آخر همه چيز يک کاسه و يکسان نيست و 
  . نمي تواند باشد 

   وردتضادطبقاتي ــــعين همين موضوع درم   

ــاو     ــاوفئودال ه ــق ه ــاي خل ــوده ه ــان ت  مي
ــت    ــرون ازحاکميـ ــاي بيـ بورژواکمپرادورهـ

دريـن  .دستنشانده ويامخالف آن صادق است    
دنويس باوجودي که تفـاوت ميـان       نقموردنيز

ــارا   ــودال هاوبورژواکمپرادوره ــش ازفئ دو بخ
ــژه درمــوردسميبيندوازاتخاذ  ياســت هــاي وي

 بيـرون ازحاکميـت     هـاي ودال هاوکمپرادور فئ
 ولي ازجانـب ديگـر    ،پوشالي صحبت مينمايـد   
عليـه  " بدون تخفيـف  "طرفدارپيشبرد مبارزات 

 الوه مخالفـت ايـن بخـش از       عاو بـر  .آنهااست
واقـع طالبـان    فئودال هاوکمپرادور هاراکـه در    

بسـيار  گي سياسي شان رابرعهده دارند،    نمايند
  . کم اهميت تلقي مي نمايد 

ين نوع برخورد به مسـئله از چنـد جهـت        ا   
  : ور است آنادرست و زيان 

 ماهم اکنون درحال تدارک براي برپائي و        -۱
 مقاومت ملـي مردمـي وانقالبـي        جنگپيشبرد

راين گفته آن است کـه     مفهوم ديگ .قرار داريم 
ــگ   مـــافعال ازلحـــاظ عملـــي درحـــال جنـ

ي ارتجاعي طالبـان    مقاومت جنگ اما.قرارنداريم
 بيشـتر  مالجريـان دارد وروزبـروز    و القاعده ع  

درواقع هم اکنون ازلحاظ    .وگسترده ترميگردد 
ه اشغالگران و جنـگ     مقاومت جنگي علي  عملي،

عليـه رژيـم دستنشــانده،رنگ و بـوي طــالبي    
ــي داردو ــگ والقاعــده ي ــن رن ــر اي ــو از ه و ب

دسـت  دوجانب،يعني هم ازجانب اشغالگران و    
ــب ط  ــم از جان ــان و نشــاندگان شــان و ه الب

 ن پان اسالميسـت شان،پيوسـته مـورد     متحدي
ي،وجه چنين حالت در.وتقويت قرارميگيرد  تاکيد

 مهمي ازمبـارزات تـدارکي مـابراي برپـائي و         
 پيشبردجنگ مقاومت ملي مردمـي وانقالبـي،      

 مبارزات جـدي،عميق ، گسـترده و   بايدپيشبرد
يه مقاومت   سياسي عل  -يکژحسابشده ايدئولو 

چنـين  . جنگي ارتجاعي طالبـان والقاعده،باشـد     
ـ  مبارزه اي درصورتي ميتواندبطورموثر    ق و عمي

ــت   ــودکه مامقاوم ــرده ش ــيش ب وگســترده پ
ارتجاعي آنهارادست کم وبي اهميـت نگيـريم    

ــا آن برخوردجــدي داشــته باشــيم آنچــه .وب
ــد ــاهرش  نق ــد،فقط ظ نويس درينموردميگوي
داردولـي دراصـل عـدم       "بدون تخفيف "حالت

 .برخوردجدي بااين معضـله مهـم راميرسـاند       
صــورت جــدي گــرفتن مســلم اســت کــه در

 از مبارزه   نمي توان بان والقاعده نيز  موضوع طال 
 بدون تخفيف عليه آنهاحرف زد،چراکه محور     

مبارزات کماکان مقاومت عليـه اشـغالگران و        
  . خائنين ملي دست نشانده شان باقي ميماند 
  .    درينجا موضوع بر سر اين نيست که چند

                        ۱۷: بقيه درصفحه                                
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 !سالم    
امـا  . کوشش کردم برنامه حزب تان را بخوانم          

سـائر  دميخواهياگرشما.سـت دانستن آن آسـان ني    
ــ ــمامردم ــتان باش ــاليزم کجايان افغانس عليه امپري

  . مبارزه کنند ، بايد برنامه تان را ساده بسازيد 
                  تشکر                           
   ٢٠٠٦ مارچ ١٥  -همايون " 

*****  
از دريافت نامه تـان خوشـوقت       ! دوست عزيز      

کوشش شـما در خوانـدن برنامـه حـزب       . شديم  
امـا کـامال الزم اسـت کـه ايـن        . قابل قدر است    

تالش شما دقيق و پيگير باشـد و نـه سرسـري و         
به نظر مي رسد که کوشـش شـما نـه     . زود گذر   

 بـوده اسـت و نـه پيگيـر و بـا يـک مـرور                 دقيق
سرسري به اين نتيجه رسـيده ايـد کـه دانسـتن            

   .برنامه حزب آسان نيست 
ما حد اکثر تالش مان را به عمل آورده ايم که        

. زبان برنامه ، زبـان سـليس و روان دري باشـد             
البته نمي توانيم ادعا داشته باشيم که درين تالش     

اما مي تـوانيم بگـوئيم      صد فيصد موفق بوده ايم ،       
  . که اين تالش عمدتا نتيجه مثبت داشته است 

از جانب ديگر طرح مسائل علمي مارکسيسـتي         
 مائوئيستي در يک سند ، خواه ايـن         – لنينيستي   –

سند برناموي باشد و خواه غير برناموي ، خـواهي          
نخواهي در سطح معيني با پيچيـدگي هـاي ادبـي           

ن مسائلي به زبان عامه طرح چني. توام خواهد بود  
فهم بعضا نهايت مشکل اسـت و توانمنـدي فـوق        

ما به هـيچ وجـه   . العاده در نويسندگي مي خواهد  
. ادعا نداريم که از چنين توانمنـدي برخـورداريم          

بنابرين در مـواردي کـه منـدرجات برنامـه مـي            
توانسته به زبان عامه فهـم نوشـته شـوند ، ولـي              

ر ساده نويسي اسـت و     نشده ، دليلش ناتواني ما د     
نه تمايل ما براي به اصـطالح روشـنفکر نمـائي و      
قلقله هاي روشنفکرانه و به اصطالح سـويه نشـان     

باور کنيد ساده نويسـي خيلـي مشـکل         . دادن ها   
است ، البته ساده نويسي اي که باعث تنزل سطح          

  . علمي مطلب نوشته شده نشود 
سـت  در عين حال تذکر اين نکته نيز ضروري ا       

که بعضا مسائل علمي را اصال نمي توان به زبـان           
در چنـين مـواردي پيچيـدگي      . ساده مطرح نمود    

مطالب مطرح شده يک امر ذاتي است و اگـر بـه        
هر قيمتي سعي در ساده نويسي آنها گردد ، سطح     

  . علمي آن سقوط خواهد کرد 
  دانستن م که مشکل شمادرميکنيدرهرحال مافکر

   آنکه به زبان تحرير برنامهبرنامه حزب ، قبل از
 مربوط باشد ، به مسائل عـام و خـاص تئوريـک       

ازيـن جهـت    . مطرح شده در آن مربـوط اسـت         
توصيه ما براي شما اين است کـه مطالعـات تـان      
درين مسائل را هرچـه بيشـتر دقيـق و منسـجم            

يقين داريم که در صـورت اجـراي ايـن          . بسازيد  
نامه حـزب   برتوصيه نه تنها مشکل شما در مورد        

مارکسيسـتي  ( کمونيستي ديگربلکه درموردهرسند 
  . نيز رفع خواهد شد )  مائوئيستي - لنينيستي -

*****  
  !با درود    
 فرد شناخته شده    ٣با تاسف که که موجوديت         

و تسليم طلب سابقا شعله يي در حکومت کرزي ،         
بـه  . چهره شعله جاويد واقعي را تخريب مي کند         

هر چه زود تر زنـدگي نامـه        نظر من خوب است     
  ! موفق باشيد . آنها را منتشر و افشا کنيد 

   ٢٠٠٦ مارچ ١٢  -"   ي . ف " 
*****  

  !رفقاي انقالبي درود هاي مرا قبول کنيد    
با انتشار ليست کابينه کرزي باز سر و صدا بـر      

پيـام مجاهـد   . ضد شعله جاويد براه افتاده اسـت       
 نه هفت نفر شـعله يـي     در کابي : " نوشته است که    

ـ .قت ندارد اين حقي ". است سـکوت  دانم شماچرا نمي
من يک بيانيه نشر   به نظر . د  نمي کني دو افشا ميکني

  . کنيد و مسئله را روشن سازيد 
  !با درود هاي رفيقانه 

    ٢٠٠٦ مارچ ٢٦   --. "  ي . ف " 
*****  

  ! درود هاي متقابل ما را بپذيريد ! زيز عرفيق    
ه در جواب اولين نامه تان ، در شماره    مطالبي را ک  

دهم شعله جاويد بيـان کـرديم ، درينجـا دوبـاره        
  .تکرار نمي کنيم 

يقينا ما در مورد آن وزرائي از کابينه کرزي که       
سابقه شعله يي داشته اند ، تا حال بيانيه مسـتقلي          
بيرون نداده ايم و يا زندگي نامه آنهـا را منتشـر             

ين حال در مورد آنها سکوت      اما در ع  . نکرده ايم   
نکرده و اين موضوع را بـه عنـوان يـک موضـوع             

 سياســي مهــم ، هميشــه مــدنظر –ايــدئولوژيک 
چنانچـه در شـماره  دوازدهـم شـعله     . داشته ايم  

شعله يي کيست ؟ " جاويد ، مقاله اي تحت عنوان 
منتشر گرديد که موضوع مورد بحثش همين سـر    

  . ها بود " يي شعله " و صدا هاي جاري در مورد 
ما تا حال انتشار يک بيانيه مستقل درينمورد و            

يا ضرورت انتشار زندگي نامه هـاي وزراي قـبال           

شعله يـي کابينـه کـرزي را ، ضـروري احسـاس             
  رورتي بصورت جدي ـــنکرده ايم و اگر چنين ض

  .  مطرح گردد ، يقينا در مورد اقدام خواهيم کرد 
  ! موفق و کامگار باشيد 

*****  
  ! درود هاي گرم مرا پذيرا شويد    
  : چند سوال داشتم    
شـعله  { شـما بنـام   } نشريه  {   شماره هاي     - ١

  چرا ؟. دوره سوم است } جاويد 
  ريشه هاي تاريخي شعله جاويد چيست و از -  ٢

  کدام سال ها به فعاليت آغاز کرد ؟ 
  حزب شما در خـارج از کشـور طرفـداران            -  ٣

چرا فعاليت هاي خود را در داخل        . بيشتري دارد 
  کشور گسترش نداده ايد ؟ 

  نيروهـاي امريکــا در داخـل کشــور بســيار   -  ٤
بر عـالوه ريشـه هـاي اسـالم در          . مجهز هستند   

همچنـين  . مفکوره هاي مردم ريشه دوانده اسـت      
} اين { سوال . متنفر اند مردم از نام کمونيست 

نيروهـاي  توان خـود را در مقابـل       شما: است که   
امريکا تا چـه سـرحد مـي بينيـد ؟ چگونـه مـي               
خواهيد در افکار عموم ريشه دوانيد ؟ و چه وقت          

  دست به اقذامات مسلحانه خواهيد زد ؟ 
  ! تشکر 

   اپريل ١٥   -"  دوشيزه ايکس " 
*****  

ارائـه جـواب   . سالم هاي متقابل ما را بپذيريد          
 مکمل به سوال هاي شما بحث نسـبتا مفصـلي را          

مي طلبـد کـه درينجـا نمـي تـوانيم بـه آنچنـان            
با آنهم سعي خواهيم کرد     . جوابدهي اي بپردازيم    

  . رئوس مطالب مورد سوال تان را جواب دهيم 
 ١٣٤٧  شعله جاويد براي اولين بار در سـال          - ١

توسط سازمان جوانان مترقي و دو محفـل ديگـر ،    
به عنوان يک نشريه دموکراتيـک نـوين و علنـي           

در ايــن دوره کــه دوره اول  .  گرديــد منتشــر
انتشاراتي اين نشريه بود ، شعله جاويـد مجموعـا          

شماره منتشر گرديـد و پـس از آن          ) ١١( يازده  
  . توسط دولت وقت توقيف شد 

ــراتي     ــد  " دوره دوم نش ــعله جاوي ــال " ش از س
 ، يعني بـراي  ١٣٨٣ آغاز گرديد و تا سال     ١٣٧٠

رين دوره ، شعله د. مدت سيزده سال ، دوام کرد       
حزب کمونيسـت  " جاويد به عنوان ارگان مرکزي   

يک نشريه کمونيستي و مخفي بـود و        " افغانستان  
  . شماره منتشر گرديد  ) ٣٠( در حدود سي 

  برگزاریس ازپ ـاويدشعله ج"دوره سوم نشراتي   

 جواب نامه هاي رسيده
 



١٣صفحه               شعله جاويدم                               دوره سوم                    سيزده شماره  

          کنگــــره وحــــدت جنــــبش کمونيســــتي   
انستان افغ) مائوئيستي   - لنينيستي   -مارکسيستي  (

ــکيل  ــت  " و تش ــزب کمونيس ــت ( ح ) مائوئيس
شروع گرديده اسـت و اينـک شـماره      " افغانستان  

. جاري ، سيزدهمين شماره همين دوره مي باشـد          
درين دوره نيزشعله جاويد يک نشريه کمونيستي        
است و به عنوان ارگان مرکزي حزب کمونيسـت         

  . افغانستان منتشر مي گردد ) مائوئيست ( 
بـراي اولـين   " شعله جاويد  " که گفتيم     طوري  -  ٢

جريان سياسي  .  منتشر گرديد    ١٣٤٧بار در سال    
جريـان  ( اي که حول اين نشـريه شـکل گرفـت           

، طبق همان قاعـده     ) دموکراتيک نوين افغانستان    
معمول در افغانستان ، که هر جريان سياسي بنـام         

جريان شعله " نشريه آن جريان ياد مي شد ، بنام       
  .عروف گرديد م" جاويد 

سازمان جوانان مترقي ، به عنوان اولين سازمان           
 مائوتسه دون انديشه ،     - لنينيست   -مارکسيست  

شکلدهي جريان دموکراتيک   درانتشارشعله جاويدو 
نقـش  ) جريـان شـعله جاويـد       ( نوين افغانسـتان    

اين سـازمان در ميـزان    . محوري بر عهده داشت     
ع مبـارزاتي    با تاثير پـذيري از مواضـ       ١٣٤٤سال  

حزب کمونيست چين عليه رويزيونيزم و سوسيال       
برنامـه   شده بود وامپرياليزم شوروي ، پايه گزاري   

  . اش برنامه انقالب دموکراتيک نوين بود 
افغانسـتان  ) مائوئيسـت  (   حزب کمونيست   -  ٣

هم در داخـل افغانسـتان فعاليـت دارد و هـم در         
عاليـت در  ولي از آنجائيکـه ف  . خارج از افغانستان    

داخل کشور شديدا مخفيانه پيش برده مي شـود ،   
گستردگي اين  پهناوازالبته ما . ستمحسوس ني ادزي

فعاليت ها ، نه تنها در داخل افغانسـتان بلکـه در            
خارج از آن نيز راضي نيستيم و با تمام قوا تالش           
مي کنيم که هم خود را در داخل افغانستان و هم           

  قدر مسلم است   .در خارج از آن گسترش دهيم       
که محور عمده موجوديـت ، فعاليـت و گسـترش     
. حزب در داخل افغانسـتان اسـت و بايـد باشـد           

ازينجهت مبـارزه بـراي گسـترش فعاليـت هـاي           
حزب ، و همچنان اسـتحکام آن ، عمـدتا متوجـه            
داخل کشور اسـت ، کمـا اينکـه پيشـبرد چنـين             
مبارزه اي را در خارج از افغانستان نيز هيچگـاهي       

  .  فراموشي نمي سپاريم به
  اين سوال شما را بخش بخش کـرده و هـر      -  ٤

  : بخش را بصورت مشخص جواب مي گوئيم 
 مجهز بودن نيروهاي امريکا و تـوان مـا در         -اول  

شکي نيست کـه دريـن مـورد عـدم       : مقابل آنها   
توازن عظيمي وجود دارد و اگر مطابق به ذهنيـت      

ـ         ي تـوان  متافزيکي قضاوت گـردد ، هيچکـاري نم
انجام داد و بايد تن به قضا داد و تقدير اسارت و            

 ولـي اشـيا و پديـده هـا          .انقياد ملي را پـذيرفت      
قوت . کتيکي تغيير و تکامل مي يابند       بصورت ديال 

ظاهري نيروهاي امريکائي در بطـن خـود ضـعف          
به عبارت ديگر قوت عظيم     . باطني را نهفته دارد     

اسـتراتژيک  تاکتيکي اين نيروها با ضـعف عظـيم         
  . آنها توام است 

   مقاومتمبناي چنين ديدي تکيه اساسي ما دربر   
عليه قوت هاي اشغالگر قويا مسلح و مجهز ، روي       
توان و قـوت تـوده هـاي مـردم در افغانسـتان و              
همچنان توده هـاي مـردم در سـائر کشـور هـا ،           

ازين ديـد ،  . منجمله اياالت متحده امريکا ، است       
ني مـا در بطـن خـود ، قـوت           ضعف تاکتيکي کنو  

با تکيـه بـرين     . استراتژيک عظيمي را نهفته دارد      
ــارزات    ــبرد مب ــيم و پيش ــتراتژيک عظ ــوت اس ق
جانبازانه ما قادر خواهيم بـود در مسـير طـوالني           

که شکل مشخص کنوني آنرا جنـگ       ( جنگ خلق   
ضـعف  ) مقاومت ملي مردمي و انقالبي مي دانيم        

  . يم تاکتيکي کنوني مان را رفع نمائ
مبارزات تاريخ افغانستان مشحون از   سراسر   

مقاومت جويانه توده هاي اين مرز و بوم درمقابل         
نيروهاي مجهز و مسـلح متجـاوزين و اشـغالگران      

ــارجي ــتخ ــوده اس ــه و مورد. ب ــت جانبازان مقاوم
قهرمانانه عليه قوت هاي مجهز و مسلح سوسـيال      

  . امپرياليستي هنوز پيش چشمان ما است 
 امروز درنيپال مي گذرد ، يک نمونه ديگر آنچه   

ده سال قبل خلق اين کشور تحت رهبـري     . است  
تقريبـا بـا   ) مائوئيسـت  ( حزب کمونيست نيپـال     

اينــک  جنـگ خلـق راشـروع کردو   دسـتان خـالي  
هاي امريکائي ستعليرغم حمايت هاي وسيع امپرالي   

و انگليسي ، توسعه طلبان هندي مرتجعين چيني ،         
يلي و کل صهيونيزم بين المللـي از        مرتجعين اسرائ 

رژيم ارتجاعي سلطنتي ، قسمت بيشتر سر زمـين         
ــال را از تحــت ســلطه ارتجــاع آزاد کــرده و   نيپ

  . همچنان به پيشروي ادامه ميدهد 
  اينکه مي گوئيد اسالم در مفکوره هاي         -دوم       

مردم ريشه دوانده است ، از لحاظ سياسـي يـک           
بقـات تقسـيم مـي    مردم بـه ط . امر مطلق نيست    

 سياسـي مختلفـي در      –شوند و گرايشات فکـري      
ميان آنها وجود دارد و نمي تواند وجـود نداشـته           

آنچه امروز در سطح وسيع توده يـي و بـه     . باشد  
عنوان بخشي از انقالب دموکراتيک نـوين مطـرح       
است ، مسئله جدائي دين از دولت و بـه عبـارت            

توده . ت  ديگر سکوالريزم در مقابل تئوکراسي اس     
هاي مردم در افغانستان ، عليرغم مـذهبي بـودن          
شان ، جنايات بي شمار نيروهاي تئوکرات و نتايج        
حاکميت آنها را به چشم سر ديده و با پوسـت و            

بـه همـين جهـت      . گوشت شان لمس کرده انـد       
ئي ديـن از   جـدا " بخش مهمي از توده ها ، شـعار         

. ند ديني را تائيد مي کنو طرح دولت غير  " دولت  
در واقع به همين جهت بـود کـه قـانون اساسـي             
جمهوري اسالمي افغانستان ، اصل اسالمي بـودن        
دولت را به عنوان يک اصـل غيـر قابـل تعـديل             
مطرح نمود تا گويا خطر سکوالر شـدن دولـت از        

  ! ! ميان برود 
  اينکه مي گوئيد مردم از نام کمونيست متنفر    

 نفـرت از کجـا   اين. اند نيز يک امر مطلق نيست    
آب مي خورد ؟ خواهيد گفت از جنايات سوسيال         
. امپرياليست ها و نوکران رويزيونيست بومي شان 

ــان   ــزاب اســالمي در زم ــات اح ــر جناي ــي مگ ول
حاکميت بال منازع جهادي ها و همچنان در زمان         
طالبان کمتر از آنها بوده است ؟ باور کنيد بخشي     

 نماز خـوان و     از توده ها ، همين توده هاي مذهبي       
روزه گيـر ، هـم اکنـون جنايـات کـاران خلقــي و      
پرچمي را نسبت به جهادي ها و طالبـان تـرجيح           
مي دهند و اين امر خواهي نخواهي تا حـد معينـي     

ايـن  . باعث تبرئه آنها در نزد توده ها مي گـردد      
موضوع تـا حـد معينـي امـروز بـه يـک مشـکل              

  . مبارزاتي مبدل شده است 
از همـان   " شعله يي هـا     " ا حساب   گذشته ازينه    

" ابتداي سال هاي دهه چهل تا حـال ، از حسـاب       
و سوسيال امپرياليسـت    " پرچمي ها   " و  " خلقي ها   

اين موضوع در نزد    . هاي شوروي جدا بوده است      
توده ها ، حد اقل بخشي از آنها ، يک امر نامعلوم            

  . و نا مکشوف نيست ، بلکه روشن و آفتابي است 
م اين مسائل ، زمينه هاي ريشه دوانـدن در    تما   

البتـه  . افکار عموم را براي ما به وجود مـي آورد           
منظور اين نيست که چنين ريشه دواندني مفت و         

زمينه ها صرفا بـا پيشـبرد   . آسان بوجود مي آيد    
مبارزات اصولي پيگير و استوار طوالني مدت مـي         

   .تواند به ميدان مبارزاتي باالفعل بدل گردد 
درينجا باز منظور اين نيست کـه هـم اکنـون               

هيچ ميدان مبارزاتي باالفعل وجـود نـدارد ، بلکـه          
منظور اين است که ميدان مبارزاتي نسبتا محدود        
باالفعل کنوني فقط و فقـط بـا پيشـبرد مبـارزات             
اصولي طوالني مي توانـد گسـتردگي عظـيم پيـدا           

 تکيه استوار روي برنامـه حـزب و بـردن         . نمايد  
نقشه مندانه آن در ميان توده ها ، يگانه راه ريشه       

هيچ راه ميان بر و . دواندن در افکار عمومي است     
  . آسان ديگري وجود ندارد 

اما در مورد اينکه مـي پرسـيد کـه چـه وقـت             
دست به اقدام مسلحانه مي زنيد ، بايد بگوئيم که    

اما جنگ خلق ، و . تالش مي کنيم هر چه زود تر        
شکل مشخص کنوني آن يعني جنگ مقاومت ملي     
مردمي و انقالبي ، يک جنگ آگاهانـه اسـت کـه            
براي بر پـائي و پيشـبرد آن ، اجـراي يکسلسـله             

و مبارزات تدارکي الزامـي و ضـروري        فعاليت ها   
هـر چـه زود   " به همين جهت منظور ما از . است  

عجوالنه و بي نقشه و پالن و تـدارک دسـت     " تر  
منظور اين است که ما حد      . به جنگ زدن نيست     

اکثر تالش مان را بکار مي بنديم که نقشه و پالن      
و تدارک براي بر پائي و پيشبرد جنگ ، در پيوند         

 توده هاي پيشرو ، هر چه زود تر به سر   نزديک با 
انجام رسد و ما از مرحله تدارک به مرحله عملي          

  . عبور نمائيم 
  ! کامگار باشيد 

*****  
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  ! خانم يا آقاي عزيز 

  اگر شما کدام اعالميه ، کتاب و سائر معلومات به 
  آيا . انگليسي داشته باشيد ، مشتاقم که بخوانم 

 دارد ؟ مـن يـک       حزب شما نشريه بـين المللـي      
به معلومات در مورد اوضاع فعلي  هستم و  سويدني

 کا درکشور هاي جنايتکارانه امري  تافغانستان و فعالي  
  . لطفا معلومات دهيد .  عالقه دارمخيليشما

   ٢٠٠٦ اپريل ١٧"  اندرسن " مخلص شما 
*****  

  ! دوست عزيز    
. ما تا حال نشريه مـنظم بـين المللـي نـداريم                

 دوســتان خــارجي ديگــري نيــز از مــا درينمــورد
ما از قبل در تالش بوده ايـم        . سواالتي داشته اند    

مطالعـه  . که چنين نشريه اي بـه وجـود بيـاوريم     
نامه هاي دوستان خارجي اي مثـل شـما مـا را وا        
ميدارد که تالش هـاي مـان را بيشـتر سـازيم و             
سعي کنيم هر چه زود تر انتشار نشريه بين المللي  

البته تا حال يکتعـداد     . يدست بگيريم   حزب را رو  
از اسناد حزب به انگليسي ترجمه شده اسـت کـه    
برخي از آنها در سايت انترنيتي حزب ، در بخش          

شما مي توانيد اين اسناد را     . انگليسي ، درج است     
  :به آدرس ذيل مراجعه کنيد . مطالعه نمائيد 

org.olajawidsh.www  
*****  

  !سالم    
من يکي از طرفداران حزب کمونيست کارگري          

مسئله ايکه مي خواستم با شما در . هستم ... ايران 
. ميان بگزارم نقد شما بر کمونيزم کارگري است          

کمونيزم کارگري جنبشي است که خود را همـان         
 انگلس ، لنـين مـي دانـد و بـه      –جنبش مارکس   

.  استالينيزم مخالف اسـت  -سکيزم تروت -مائوئيزم
نمي خواهم در مورد حزب يا به نقد هاي مـا بـر             

ولـي حـزب کمونيسـت      . مائوئيزم صحبت کـنم     
 سـال سـابقه از تاسـيس بـه     ١٥کارگري با تنهـا     

 سوسياليست چـپ  -مطرح ترين حزب کمونيست 
و اصوال مطرح ترين اپوزيسيون جمهوري اسـالمي   

رگري در  حزب کمونيست کـا   . تبديل شده است    
ايران و عراق تاسيس شده اسـت و داراي راديـو           

ولي افغانسـتان  . وکانال تلويزيوني جديد مي باشد     
نيز به چنين چيزي محتاج است تا با شـعار هـاي         
راديکال به چهره شـاخص اپوزيسـيون جمهـوري         

ياد آوري مي کنم   . اسالمي افغانستان تبديل شود     
يـات  که حزب کمونيست کارگري با تکيه بر نظر       

ــد - لنينيســم-مارکسيســم  حکمتيســم نقطــه امي
. ميليون ها انسان در جهان سـرمايه داري اسـت           

  .من منتظر جواب شما هستم 
  !زنده باد کمونيزم کارگري 

  .  منصور حکمت -اساس سوسياليزم انسان است
  !آزادي ، برابري ، حکومت کارگري 

  ٢٠٠٦ اپريل ١٤  -. "  ع . م " 
*****  

  !با درود    
  دامنگيربه بيرون آمدن از توهماتي که ماشمارا   

  . تان است ، دعوت مي کنيم 
ــوهم      ــر آمــدن از ت ــرون ب ــه بي در قــدم اول ب

 لنينـزم و  -مارکسيزم ، به مارکسـيزم   . حکمتيزم  
مـائوئيزم تکامـل     - لنينيزم   -سپس به مارکسيزم  

ــه مارکســيزم   ــه ب ــه اســت و ن ــزم -يافت  – لنين
مائوئيزم درستي   -نينزم   ل -مارکسيزم  . حکمتيزم  

خــود را در پراتيــک انقالبــات عظــيم پرولتــري ، 
انقالب کمون پـاريس ، انقـالب اکتـوبر روسـيه ،          
انقالب چين و انقالب فرهنگي پرولتري در چين و       
در جمعبندي هاي تئوريک عظيم از اين انقالبـات      

يقينا پراتيک ها و تئوري هاي      . ثابت ساخته است    
ــ   ه صـرفا گنجـايش بلکــه   مربوطـه گنجـايش ، ون

گنجايش هاي زيادي ، براي نقد دارد ، چـرا کـه             
. تئــوري هــا و پراتيــک هــاي قابــل تکامــل انــد 

اساسات عظيم پراتيکي و تئوريکي اي که طي اين         
مراحل مختلف تکامل ايدئولوژي پرولتري به کف       
آمده اند ، پايه و اساس تالش براي تکامل بعدي           

   .را تشکيل مي دهند 
ها با طرح ايزمي بنـام حکمتيـزم ، بجـاي           شما     

مائوئيزم و به عنوان سومين مرحله در تکامل علم         
. انقالب پرولتري فقط خود را مسخره مـي کنيـد           

چنين ادعائي نه با کله تئوريکي و انـدام پراتيکـي           
حزب شما خوانائي دارد و نـه بـا طـول و عـرض       

  .  توش و توان منصور حکمت خوانائي داشت 
به بيرون بر آمدن از اين توهم که حـزب          ثانيا     

کمونيست کارگري نقطه اميد ميليون ها انسان در      
ما نمي دانيم شـما در      . جهان سرمايه داري است     

خواب و خيـال زنـدگي مـي کنيـد يـا در حالـت             
هوشياري و بيداري ؟ يقينا به شما گفته انـد کـه             
حزب کمونيست کارگري چنـين حزبـي اسـت و          

ولي الزم است کـه خـود     . ايد  شما هم باور کرده     
تان هم کله تان را بکار اندازيد و براي يکبار هـم            

نادرستي اين ادعـا را آزمـايش   که شده درستي و  
. دارد  اه ساده ئي براي اين آزمايش وجـود       ر.کنيد

آيا سطح پراتيکـي و تئـوريکي حـزب کمونيسـت         
کارگري اجازه مي دهد چنـين خوشـخيالي هـائي          

اين آزمايش را نه به عنـوان     داشته باشيد يا نه ؟      
يک مقلد طوطي مانند بلکه به عنوان يـک انسـان      
. هوشيار و قادر به فکر کـردن بـه عمـل آوريـد            

" تقليد " البته مقدم بر آن الزم است ديگران را به  
بـودنش  " آيـت اهللا عظمـي      " که  " مرجع  " از اين   

سـطح  " مثل خامنه ئي تقلبي است و صـرفا يـک           
  . ت نکنيد است ، دعو" خوان 

ثالثا به بيرون بر آمدن از اين توهم که حـزب               
کمونيست کارگري نه تنهـا مطـرح تـرين حـزب      
کمونيست ، سوسياليست و چپ بلکه مطرح ترين        
. اپوزيسيون جمهوري اسالمي محسوب مي گردد        

شما فکر مي کنيد يک حزب سياسي مي تواند بـا           
يق بدست آوردن کانال راديوئي و تلويزيوني از طر

مغازله و معاشقه با صهيونيزم بـين المللـي ، مـي             
تواند به مطرح ترين اپوزيسيون جمهوري اسالمي       
، آنهم اپوزيسيون کمونيست ، تبديل گردد ؟ اگر          
چنين باشد ، درينصورت تسليم طلباني مثل سپنتا        
، دادفر ، براهوي ، سيما ثمر و همقماشان شان در           

اديــوئي و افغانسـتان کـه نـه تنهـا کانـال هـاي ر      
تلويزيوني در اختيار دارند بلکه بر مراجع قـدرت         
اجرائي رژيم دست نشانده و کمسيون حقوق بشر        
آن نيز تکيه زده اند ، خيلي بهتر و بيشتر از شما و 
حزب تان مي توانند اپوزيسـيون چـپ در مقابـل           

  . اسالميست هاي افغانستان محسوب گردند 
وهم که شـعار    رابعا به بيرون بر آمدن از اين ت          

هاي حزب کمونيست کارگري شعار هاي راديکال    
ما شعار راديکال ، به شعار انقالبـي پيگيـر          . است  

ضد استثمار و ستم مي گوئيم و نه به شعار هـاي            
حــزب کمونيســت . ريفورميســتي و اکونوميســتي 

مبارزه بدون تخفيف بـراي     " کارگري در چوکات    
تيک نـوين   ، از مرحله انقالب دموکرا    " سوسياليزم  

براي گذار به انقالب سوسياليستي ، پـرش هـوائي    
نميکند تا راسا به سوسياليزم برسد ، بلکه در واقع       
منشويک وار رهبري انقالب دموکراتيـک را کـال         

ون بر عهده بورژوازي مي گذارد و خود به اپوزيسي  
م داخل نظا  در هاي ريفورميستي بودن وطرح شعار  

ــتمگرانه موجود،  ــتثمارگرانه وس ــه  تااس ــاني ک زم
رون از چشـمرس    بينده دورو يک آي زم در سوسيالي

توجه حتي نه چنـدان     . داکتفا مينماي به ظهوربرسد، 
دقيق به خواست هـاي برنـاموي ايـن حـزب در             

از اين جهت . برنامه اش گوياي اين حقيقت است      
ادامه همان جنبش مارکس و  " کمونيزم کارگري   " 

ن و انگلس و لنـين نيسـت ، بلکـه ادامـه برنشـتي           
  . کائوتسکي و بخصوص ادامه تروتسکي است 

اين نميخواهيم مزاحم خواب هاي   شترازبينجادري   
به مطالعـه آن نقـد      فقط شـمارا  . مخوش تان شوي  

هائي که اتحاديه کمونيست هاي ايران وبه دنبـال        
ـ      کمـونيزم  "از)م ل م  (ران  آن حزب کمونيسـت اي

  . مي خوانيم به عمل آورده اند، فرا "کارگري
ما در مورد اينکه بـه نظـر حـزب کمونيسـت            ا   

کارگري ايران چه چيزي بـراي افغانسـتان مـورد          
نياز است ، الزم نيست شـما و هـم حزبـي هـاي              
. ديگر تان خود را به کوچـه حسـن چـپ بزننـد              

دفتـر افغانسـتان حـزب    " حزب شما سال ها قبل      
را به وجود آورده بـود    " کمونيست کارگري ايران    

حـزب  " ر براي افغانستان يـک      وقرار بود اين دفت   
اما از بخت بـد تـان   . بسازد " کمونيست کارگري  

مسئول اين دفتر يعني جنـاب بشـارت در زمـان           
حيــات منصــور حکمــت از پهلــويش رفــت و در 

" افغانستاني به   " کمونيست هاي کارگري    " نهايت  
تبديل شدند و با اين     " سوسياليست هاي کارگري    

ليست هاي کارگري   ازمان سوسيا س"سرچپه"تکامل"
همقماشان ديگري ازهمين نحلـه     .رابوجودآوردند" 

چـپ  "برداشتندوخودرا  "جلو"بازهم گام ديگري به     
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ازقرارمعلـوم،هردوگروپ ايـزم    . خواندنـد "راديکال
" کـه   بـول ندارندچرا  قرا"حکمتيـزم "سوم شـمايعني  

سوسياليست " ، بلکه   نيستند"کمونيستهاي کارگري   
شما ها . هستند  " ل  چپ راديکا " و  " هاي کارگري   

بايد سعي کنيد که اين دو گروپ نسبتا نزديک به 
" تکاملي عالي   " خود تان را در قدم اول از مراحل         

پـائين بياوريـد و بعـد    " حکمتيزم " شان تا سرحد  
کوشش کنيد که ميان آنها وحدت بر قرار سازيد         

حزب کمونيست کـارگري  " تا زمينه براي تشکيل   
د گردد و دو حزب تان سـه        در افغانستان مساع  " 

چپ " اين است راه ايجاد اپوزيسيون      . حزب شود   
  ! دلخواه تان در افغانستان " 

  !مائوئيزم  - لنينيزم -زنده باد مارکسيزم 
اساس سوسـياليزم ديکتـاتوري پرولتاريـا ، ادامـه          
انقـالب تحـت ديکتــاتوري پرولتاريـا و پيشــروي    

  !بسوي کمونيزم است 
وين ، انقالب سوسياليسـتي ،      انقالب دموکراتيک ن  

  !انقالبات متعدد فرهنگي ، کمونيزم 
*****  

  !سالم دوست گرامي و ارجمند    
از سايت زيباي تان مستفيد شديم و هميشه از            

پيروزي هـاي هـر چـه       . آن استفاده خواهيم کرد     
بيشتر تان را در امـور سـعادت مـردم رنجديـده            

  . افغانستان خواهانم 
خـودم  . ت يـک سـوال داشـتم        با عرض معذر     

از . زماني در کورس انجنير عثمان شـاگرد بـودم        
برکت انجنير صاحب عثمان بزرگتـرين موفقيـت        

امروز . نصيب شده ام  را درسي درامور هاي زندگي 
خودم يک انجنير هستم که اساسات علمي رياضي    
و فزيک را از استاد آموختم و تا آخر به موفقيـت        

مديون استاد بزرگوارم   رانهاچون همه اي  .ش رفتم پي
انجنير عثمان مي دانم عالقه گرفتم تـا در مـورد           

  . زندگي نامه استاد چيز هائي را بدانم 
اگر رفقا لطف کنند در مـورد بيـوگرافي اسـتاد          

بزرگوار چيز هائي برايم لطف کنند بسيار ممنـون         
  . خواهم بود 

  !تشکر از لطف تان 
  با احترام مخلصانه 

     ٢٠٠٦ جون ٥  -. "  ن . ا " 
*****  

از . را بپذيريـد    سالم هاي متقابل ما   !رفيق عزيز    
اميد . حسن نظر تان در مورد سايت حزب تشکر         

  . واريم بتوانيم آنرا بيشتر و بيشتر پر بار بسازيم 
  : اما در مورد سوال تان 

ــي از    ــان يک ــان  انجنيرعثم ــه جري ــران اولي رهب
او . بـود   ) يد   جريان شعله جاو   (دموکراتيک نوين   

ابتداي پيدايش جريان ، محفلي داشت که بعـد        در
ايـن  . معروف شـد    " محفل پس منظر    " ها به نام    

" محفل يکي از محافلي بود که براي انتشار جريده   
وارد " سـازمان جوانـان مترقـي       " با  " شعله جاويد   

  . همکاري گرديد 

انجنير عثمان در جريان تظـاهرات هـاي سـال             
ز گردانندگان اصلي آن تظاهرات هـا   يکي ا  ١٣٤٧

بود و موقعيکه دولت به سرکوب اين تظاهرات ها        
اقدام کرد ، دستگير گرديده و تحت محاکمه قرار         

سال حبس محکوم  ) ١٣( او را به سيزده  . گرفت  
اما او حتي عليه اين حکم محکمه ابتدائيه        . کردند  

، استيناف طلب نشد و در محکمه علنا اعالم کرد         
سـال ديگـر     ) ١٣( عمر اين رژيم تا سـيزده       که  

دوام نمي نمايـد تـا او را در طـي ايـن مـدت در          
  . زندان نگه دارند 

در درون زندان ،  سازمان جوانان مترقي از وي        
دعوت به عمل آورد که به عضويت سـازمان در          
آيد ، اما او در مقابـل ايـن دعـوت حساسـيت و              

ضـوع  عکس العمل شديد نشـان داد و همـين مو         
  . باعث اولين انشعاب در جريان شعله جاويد شد 

سازمان جوانان مترقي در همکاري با دو محفل           
) محفل انجنير عثمـان و محفـل شـاهپور          ( ديگر  

اما . اقدام به انتشار جريده شعله جاويد نموده بود      
سازمان خود را به اين دو محفل بطـور مشـخص           

( فـل   معرفي نکرده بـود بلکـه بـه عنـوان دو مح           
خود را بـه   ) محفل ياري ها و محفل محمودي ها        

سـازمان جوانـان مترقـي در    . آنها شناسانده بـود    
سطح کل جريان شعله جاويـد نيـز موجوديـت و           
برنامه اش را مخفـي مـي کـرد و شـعله يـي هـا             

  از موجوديت - غير از اعضاي سازمان   –مجموعا  
  . آن اطالع نداشتند 

نجنيــر عثمــان بــه همــين جهــت موقعيکــه از ا   
دعوت به عمل مـي آيـد کـه عضـويت سـازمان        
جوانان مترقي را بپذيرد ، وي با اين ذهنيت که يا         
اصال سازماني وجود ندارد و دعـوت کننـده يـک         
الفزن دروغگو است و يا اينکه اگر سازماني وجود         
داشته باشد کسـي حـق نداشـته آنـرا از وي بـه              

 بـه   عنوان يکي از رهبران جريان شـعله جاويـد و         
عنوان يکي از اعضاي هيئت تحريريه جريده شعله    
جاويد مخفي نمايد ، شديدا عکس العمل نشان مي 
دهد و نا رضايتي اش را در سـطح کـل محفلـش        

پـس  " اين محفل نوشته اي بنـام  . انتقال مي دهد  
انتشار مي دهـد و در آن رهبـري        " منظر تاريخي   

 سازمان جوانان مترقي را درباري و خائن معرفـي         
" از آن پس محفل انجنير عثمـان بنـام          . مي کند   

  . معروف مي گردد " محفل پس منظر 
تا زمان کودتاي داود خـان  " محفل پس منظر   "    

 به فعاليت هـاي خـود بـه         ١٣٥٢ سرطان   ٢٦در  
عنوان يک محفل انشعابي از بدنـه اصـلي جريـان       

رژيـم داود خـان ،   . شعله جاويد ادامه مـي دهـد    
 از حـبس رهـا مـي سـازد ، در            انجنير عثمـان را   

حاليکه رفيقش مظطرب باختري يکسال قبل آزاد       
اما جنب و جوشي که پس از رها شدن        . شده بود   

انجنير عثمان از حبس در درون محفل به وجـود           
وي مدتي به بهانه . مي آيد در واقع بي پايه است   

تازه آزاد شدن از زندان ، امروز و فردا مي کنند ،          

ي رک و راست بـه روابـط شـان          ولي پس از مدت   
  اعالم مي کنند که ديگر اصال سنگ سياست را 

  . بوسيده و به زمين گذاشته اند 
از آن پس انجنير عثمان ديگـر يـک فـرد بـه                

اصطالح غير سياسي بود و مصروفيت اصـلي اش         
را تدريس فزيـک و رياضـي در کـورس هـايش            

 دفتـر  ١٣٦٠موقعيکـه در سـال   . تشکيل مي داد    
مورد ضربت قرار گرفت ، انجنيـر  " ساما   " سياسي

عثمان نيز توسط  رژيـم مـزدور کابـل  دسـتگير          
چـون  . گرديد و شديدا تحت شکنجه قرار گرفت        

ساما " دو تن از اعضاي دستگير شده دفتر سياسي     
از پس منظري هاي سابقه بودند و چـون مبـارز         " 

به عنوان رهبر بنيانگذار    " مجيد کلکاني   " جانباخته  
نيز سابقه پس منظري داشت ، خاديست       " ساما  " 

" هاي رژيم انجنير عثمان را به عنوان رهبر عـالي         
اما نحوه برخورد وي    . دستگير کرده بودند    " ساما  

در زندان با مستنطقين ، رژيـم مـزدور و اربابـان            
سوسيال امپرياليستش را به اين نتيجه رساند کـه         

ـ    . وي واقعا هيچکاره است      س از  به همين جهت پ
  . مدتي وي را آزاد گردند 

انجنير عثمان و سائر افراد محفـل پـس منظـر              
داراي گرايشات چه گواريستي بودنـد و در خانـه          
هاي آنها اکثرا در پهلـوي عکـس  مائوتسـه دون        
عکس چه گوارا نيز وجـود داشـت و بعضـا حتـي         

  . باالتر از عکس مائوتسه دون نصب مي شد 
جواب به نامه هـاي  " در هر حال ، در صفحات          

همينقدر توانستيم در مورد پهلوي سياسي  " رسيده  
در رابطـه  . زندگي انجنير عثمان براي تان بگوئيم     

با سائر پهلو هاي زندگي او ، بخصوص بـه عنـوان    
يک استاد رياضي و فزيک ، به نظر ما الزم نيست 

مـا  . چيزي بنويسـيم    " شعله جاويد   " در صفحات   
 بعد از کناره گيـري از فعاليـت         شنيده ايم ، که او    

هاي سياسي ، اعتقادات مذهبي پيدا کرده بـوده و          
مثال ادعا کرده بـود کـه از طريـق فرمـول هـاي              

بـا وجـودي   . رياضي وجود خدا را ثابت مي نمايد   
که روي اين موضوع شنيده شده مطمئن نبوده ايم     

پس . و نيستيم ، ولي يک مسئله ثابت بوده است           
 عثمان مجبور شـد کابـل را تـرک    از آنکه انجنير  

گفته و بـراي مـدتي در پاکسـتان مسـکن گـزين          
. گردد ، کساني در پاکستان به ديـدار وي رفتنـد    
  همــين افــراد مــي گوينــد کــه او و ديگــر 

ــذهبي    ــک م ــراي مناس ــاميلش در اج ــاي ف اعض
  . بصورت دقيق پابندي داشته اند 

او در . مضطرب باختري نيز چنين بوده اسـت          
ر براي خود و تمام افراد ديگـر خـانواده اش           پشاو

يک يک جلد قرآن و يک يک لير تهيه کرده بوده  
و همه شان پس از نماز صبح تا طلوع آفتـاب بـه      

اينکه اين قرآن . قرائت قرآن مصروف ميشده اند   
خواني آنها بعد از رسيدن بـه برتانيـه هـم ادامـه       

     .يافته يا نه ، ما دقيقا چيزي نميدانيم
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مايه خوشـوقتي اسـت کـه امکـان          : گزارشگر   
مالقات با شما که از جمله رفقاي ما در گوشه اي           

  .ست  ديگر از جهان مي باشيد ، فراهم شده ا
من نيز به نوبه خود از اينکه توانستم         : مري لو    

در اين راهپيمايي سهم بگيرم و شما و بسـياري از    
  .خرمرفقاي ديگر را مالقات کنم ، بسيار مفت

اولين مسئله اي را که مي خواسـتم         : گزارشگر   
شـما از حزبـي   : با شما مطرح کـنم اينسـت کـه         

هستيد که در بزرگتـرين کشـور جهـان از لحـاظ       
بـه همـين    . قدرت اقتصادي و نظامي ، قرار دارد        

دليل براي ما اهميت دارد که نظرات شـما را در           
مورد آسياي مرکـزي و جنـوبي ، منطقـه اي کـه           

 ما در آن قرار دارد ، بخصوص با توجه بـه           کشور
تحوالتي که در چند سال اخير ، بـاالخص اشـغال          

  .افغانستان ، در آن رخ داده است ، بدانيم 
اول از همـه بگـويم کـه امريکـا از           : مري لـو       

بســياري جهــات بزرگتــرين اســت ، اول از همــه 
بزرگترين ستمگر دنيا است و ما همه تالش خـود     

ريم تا جنبشي را بسازيم که در مقابل را بکار مي ب   
همه اين نوع اعمال امريکا در سراسر دنيا مقاومت 

  . کند و به آنها خاتمه ببخشد 
 سپتامبر بسياري بـه ويـژه       ۱۱بالفاصله بعد از       

باب آواکيان از حزب ما ، به تحليـل از شـرايط و        
او فراخـوان   . تحوالتي که در پي داشت پرداختند       

 جنـبش را داد کـه پيـامي را بـه            ساختن نوعي از  
مردم دنيا بفرستد حاکي از اينکه ميليونها نفـر در          
آمريکا هستند که آنها در کنار مبارزه عليه تجاوز         
امپرياليستها مي باشند و اينکه الزم است که ايـن        
جنبش با خلقهاي تحـت سـتم از جملـه خلقهـاي           
تحت سـتم افغانسـتان و کـل خاورميانـه ارتبـاط          

 و به آنهـا بگويـد کـه در ايـن جهـان       برقرار کند 
آلترناتيو ها تنها تسـلط امپرياليسـتها و يـا تسـلط       

همانگونـه کـه   (بنيادگرايي اسـالمي ، نمـي باشـد      
 دنياي  مک دونالد     عنوان يک کتاب آنرا به مثابه     

، بلکـه  )  تصـوير مـي کنـد   دنياي جهاددر مقابل     
آلترناتيو ديگري هم موجـود اسـت و آن سـاختن     

تمندي است که مردم در هـر کجـاي         جنبش قدر 
جهان بدانند که آنها متحديني دارند و راهي براي     

او گفـت  . مقاومت در مقابل اين ستم  وجود دارد    
تصور کنيد طراوت و زندگي را کـه ايـن امـر بـه       
مــردم مترقــي و انقالبــي واقعــي در آن کشــورها 

  . خواهد بخشيد تا اينکه جنبش خود را بسازند 
 است که ما در حـزب کمونيسـت         اين ، چيزي     

انقالبي امريکا تالش کرده ايم تـا انجـام دهـيم و            
خوب  وقتي . قبل از حمله در حال انجامش بوديم 
 سـپتامبر،  ۱۱که  بفاصله کوتـاهي بعـد از واقعـه         

حمله به افغانستان آغاز شد ما درگير گردهمـايي         
در همان زمان  .  ها و تظاهراتها عليه جنگ بوديم       

 آن ما مي دانستيم که حمله به افغانستان   و بعد از  
، آخرين حمله  نخواهد بود ، بلکه حمله به عـراق         

بنـا بـراين مـا در ابتکـار و بـراه            . نيز در راه بود     
اندازي جنبشي ، يک جنبش ضد جنگ ، جنبشـي          

ايـن  . که در کنار مـردم بايسـتد کمـک کـرديم        
من و بسياري  . ناميده شد   " نه به نام ما     "  جنبش  

. يگر در براه اندازي اين جنـبش درگيـر بـوديم     د
بسياري ديگر نيز با دورنماها و ايـدئولوژي هـاي          

يقينا اين جنبش به انـدازه      . متفاوتي درگير بودند    
کافي گسترده و قدرتمند نبود تا از جنـگ عـراق            

ــد  ــوگيري کن ــراه  . جل ــه هم ــبش ب ــن جن ــا اي ام
ديگرجنبش هاي مردم دنيا و همچنـين در کنـار           

ا ميان امپرياليستها ، باعث شد تا از وقـوع          تضاده
اين امرکه امريکا هر کاري که دلش مـي خواهـد           

  .بکند ، جلوگيري کند 
همانگونه که مي دانيد امريکا اگـر مـي خواهـد           

دنيا را کنترول کند ، بايـد خاورميانـه را کنتـرول         
اين کنترول به معني کنترول موقعيت سوق       . کند  

نه است تا بتوانـد شـريان       الجيشي و نفت خاورميا   
حياتي بقيه کشورهاي سرمايه داري را در دسـت         

اما اين مسئله براي امريکـا آسـان نبـوده          . بگيرد  
است و آنها با مسائل و مشکال ت بسياري روبرو           

همانگونه که کنترول اين منطقـه بـراي        . بوده اند   
امريکا حياتي است ، بـه همـان انـدازه مقاومـت ،        

 تحـت رهبـري نيروهـاي       بخصوص مقاومتي کـه   
انقالبي باشد ، مي تواند به شرايطي خـدمت کنـد         
که خاورميانه به نقطه قوتي بـراي مـردم تبـديل           

ما مصمم هستيم که همه تالشمان را بکـار         . شود  
ببريم تا به ساختن اين جنبش به مثابه بخشـي از           
بيرون راندن رژيم بوش و تغيير جامعه به جهتـي          

مپرياليسـتها و همـه     که در خدمت توقـف دادن ا      
. کارهايي که مي خواهند انجام دهند ، ادامه دهيم  

ايکـه مـا در آن هسـتيم        ) راهپيمـايي (اين مارش   
شيوه بسيار مهمي است که به مردم جهان بگوييم       

 که يا با بنيادگرايان اسالمي    ستندکه آنها مجبور ني   
هيچکدام آنهـا وجـه    . بروند سلطه امپرياليستي ابايو

  .  اکثريت وسيع مردم ندارد مشترک با منافع
مورد انگيزه هاي واقعي امپرياليزم در: گزارشگر    

امريکا در حمله به افغانستان که يکي از سـئواالت   
در نتيجه بـه نكتـه      . من بود شما صحبت کرديد      

يكي از مسايلي را كـه آمريكـا   . بعدي مي پردازم    
بهانه کرد و تبليغات وسيعي را به حول آن به كار       

امريکـا بـا تمـام تـوان        . اخت مسئله زنان بود     اند
تبليغاتي خود تالش نمود تـا وانمـود بسـازد كـه            

براي نجات زنان افغانستان از دست طالبـان ، بـه     
اما يکي از اولـين كارهـاي امريكـا         . آنجا مي رود    

کمک به تصويب قانون اساسي اسالمي بود و ايـن     
کار اولين گام در جهت محصور و موقوف ساختن         

وقعيت زنان بود و باعث شد كه زنان وسـيعا از           م
اضافه مـي كـنم     . حقوق شان محروم باقي بمانند      

بر آنها مثل   كه صد ها زن بر اثر ستم هاي وارده          
ازدواج هاي اجباري ،تجاوزو خشونت ،  بخصوص        

دسـت بــه   غـرب وشــمال کشور، سـمت هــاي در
قانونهـاي موجـود و تصـويب       . خودكشي زده اند    
را عمال كمك مي كند و انگيـزه     شده اين حركات    

زنان بطور بي سابقه اي در زنـدان هـا          . مي دهد   
بنابرين ميل دارم که نظر شما را  در       . قرار دارند   

اين رابطه بدانم ، اينکه چه فكر مي كنيد و يا چـه      
  پيشنهادي داريد؟

يکي ازبهانه هـاي    .کامالدرست است  : مري لو    
ن بود، که ن زنابراي رفتن به افغانستابزرگ امريکا

حقيقتاوکامالحرکتي فريبکارانه وخشم آورازطـرف    
چراکـه اول ازهمـه طالبـان از        .رژيم بـوش اسـت    

البته تـا   ،طرف دولـت امريکابااسـتقبال روبروشـد      
اجتناب نکردند  زمانيکه ازهمگامي باامپرياليست ها   

امريکا ابتدا از جهادي ها به مثابـه مبـارزين راه           . 
ــردآزادي حم ــت ميک ــاداباامريک.اي ــتمگري بني  س

گرايان ارتجاعي بخصوص سـتم برزنـان مشـکلي         
مگرزماني که بخواهدازاين مسـئله بـه نفـع         .ندارد

ـ      پي امريکـا  .دشبردمنافع ارتجـاعي خوداسـتفاده کن
همچنين ازاين مسئله براي جلب حمايت ازجنـگ        

 از جنبش زنـان برخي ازجمله در .شان استفاده کرد  
 اينصــورتايــن جنــگ حمايــت کردندکــه درغير

. د؛واين درواقع اتفـاق افتـاد   مخالف جنگ مي بودن   
 حرکتهـاي  مخالفينشمابهترميدانيدکه يک تعداداز 

ه از اينکـ جنگي امپرياليزم آمريکاياچيزي نگفتندويا   
قط بخـاطر   ، ف جنگ بصورت مشروط دفاع کردند    

ويا جريانات شديدا نگران    اين افراد . همين مسئله   
شند ، بامي اع زنان تحت شرايط رژيم بنيادگرااوض

انـي در   که ادعاي نگر  اما آنها فريب رژيم بوش را     
اين مسئله بازهم   .مورداين مسئله راداشت،خوردند  
به زنان افغانسـتان    پيام بسيار مهم اين راهپيمايي      

تان مي توانيم شرايط زنان افغانسـ  بعدما. مي باشد   
مابايـد بـه اوضـاع      .ببينيم"آزاد شده "رادرافغانستان

غانستان و همچنين عـراق     شرايط کنوني اف  زنان در 
زنان تحت رژيم صدام از شرايط بهتري       . بنگريم  

نه آنـروز در    برخوردار بودند ، هر چند که صدام        
سـوال  . دارد کمپ خلق قرار داشت ونه امروزقرار    

رژيم هايي  کاباوجوددفاع از من اين جاست که امري    
 برقـع د رژيم عربستان سعودي که زنـان رادر     مانن

  اول: بقيه ازصفحه 

 ...کمونيستمصاحبه با نماينده حزب 
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چ مشکلي باآنها،چـه چيـزي      مي پيچندونداشتن هي  
ــان خــوددارد  ــران درانب ــان اي ــراي زن ــاني از .ب زن

افغانستان که دراين راهپيمايي شـرکت کردنـداز        
ــرام ميباشــند  ، نظــرمن بســيارقابل تحســين واحت

بـه مثابـه    (يي که دردرامه،رفتارمردان ومالها   آنها
و بقيـه   زنـان افغانسـتاني     با)سمبول رژيم اسـالمي   

انشـان ميدادند،کـه    کشورهاي تحت اين شرايط ر    
. چگونه برآنهاحکم مي رانندوآنهاراسنگسارميکنند    

ه ايـن دليـل هولنـاک       ، ب واين بسيارهولناک است  
دکه اينگونه بازنان افغانستان  يابياست که شمادرمي  

وايران وبطورروزافزوني بازنان عراق برخورد مـي        
کـه  وقتي  ال بسيارلذت بخش بود   حاما درعين .شود

خيزنـد،برقع وچادرراکنـار   درآخرزنان به پـابرمي     
مي زنند،ميزرابرميگردانندو زنجيزهارا مي شکنانند 

اين هنوزبه واقعيـت نـه      . کشندومالرا به زنجيرمي  
پيوسته است،امامامشتاقانه منتظرزمان فرا رسيدن     

 مردان بخشي از    مهم است که  بسيار. آن ميباشيم   
بايـد ايـن   رفقـاي مردما . اين راهپيمـايي ميباشـند   

مال دريابند که رهايي زنان در خدمت  مسئله را کا  
ينکه به دليل ا  . رهايي و منافع مردان نيز مي باشد      

حاليکه نيمـي   ، چگونه مي توان خلقي رارهاکرد در      
و قـادر بـه    بماننـد  از آن خلق در زنجيراسير باقي     

  .جامعه نباشند خوددرايفاي نقش کامل 
قبل از سئوال بعدي به نکته اي در         : گزارشگر   

مـا بـا درس     . ا بحث آخر شما اشاره کنم       رابطه ب 
آموزي از انقالب فرهنگـي و آمـوزش از تجـارب     
جهاني طبقه مان از جمله خدماتي که حزب شما و 

رفيق باب آواكيان دراين زمينه انجام داده اسـت،          
درک و فهم مان در مورد لزوم همگامي مردان و          
زنان را ارتقاء داده ايم و با ديدگاههايي کـه گويـا        

س از آمدن نظام سوسياليستي مسـايل بخـودي         پ
خــود حــل مــي شــوند و زنــان آزاد مــي شــوند  

به اين نتيجه رسيده ايم کـه   . مرزبندي نموده ايم    
هميشه و در هر حال و هر زمان اين مبارزه بايـد            
به پيش رود و بخصوص م ل م ها از همان ابتـدا             
بايد نقش فعالي در جنبش زنـان و مبـارزه بـراي       

پيام هـايي کـه از طـرف        . ن ايفاء کنند    رهايي زنا 
حزب ما و همچنين از طرف واحد اروپاي حـزب           
ما به ايـن کـارزار زنـان ارسـال شـده اسـت در               

  .  راستاي اين مسئله مي باشد
برگرديم به سوال بعدي که ميخواسـتم مطـرح         

وجه به جوي که امپريـاليزم آمريکابعـداز        تبا. کنم
زآن به افغانسـتان    سپتامبرايجادکردوبااستفاده ا ۱۱

رد،مـردم درخودامريکـا   سپس به عراق حملـه ک     و
عـراق  چه نظردارندوآنهادرمورداشغال افغانستان و  

  چه مي گويند ؟
خوب عکس العمل هـاي متفـاوتي در    :مري لو      

. ميان قشرهاي مختلف مردم وجود داشته اسـت         
هنــوز هــم در ميــان بســياري از مــردم ماهيــت  

افغانسـتان   روشنتراز مپرياليستي جنگ عليه عراق   ا
،چراکه اسـامه بـن الدن درافغانسـتان بـودو         است

ايــن  .امريکابــه اصــطالح بــدنبال اوبــه آنجارفــت
مشکلي است که برخـي ازمـردم هنوزدرمـوردآن      

مـن قبـل ترنيزدرمـوردافرادي از       .روشن نيسـتند  
درون جنبش زنان درامريکاصحبت کردم،که آنها      

ـ   جنـگ افغان  به خاطرسـتم برزنـان از      اع سـتان دف
جه آن  آنها نتي من فکرميکنم که بسياري از    .کردند

آنهم اينست که اوضاع    را ديده  اندو   " آزاد شدن " 
  .زنان در افغانستان تغيير بنيادي نکرده است 

عـراق  ميليونهانفرازمردم امريکا عليه جنـگ در        
اي سنجش افکار عمومي نشـان      يکي ازآماره . اند  

.  د   مردم عليـه جنـگ ميباشـن       که اکثريت ميدهد
مردم درمورداينکه بالفاصله ويااينکـه بـه تـدريج      
بيرون بيايندنظرات مختلفي راارائه داده انـد، امـا          
تعدادبسيارفراواني اززاويه متفـاوتي فکرميکنندکـه     

يـک بخـش بسـيارمهم آن       .اين جنگ اشتباه بـود    
ي شـيهان   مثل سند خانواده هاي نظاميان ميباشند،   

ر بطـو .  ق کشـته شـد     جنـگ عـرا   که پسرش در  
روزافزوني برتعدادسـربازان امريکـايي کـه عليـه         

امريکا انجـام  عليه آن کاري که در   جنگ ميباشندو 
برخي ازرفـتن بـه عـراق و       . ميدهندافزوده ميشود 

. جنگ اجتناب ميکنند، برخي ميخواهندبرگردنـد        
امـا  . تشکيل نمي دهند    اين هاهنوزبخش بزرگي را   

 تاجايي کـه بـه    .بسياري عليه جنگ عراق اند    افراد
زهم امپرياليست ها و رسانه  باايران مربوط ميشود،  

 مسـئله هسـته يـي       گيج کردن مردم حـول    ها در 
همـان نـوع چيزهـايي    ايـن از . خيلي مهارت دارند  

بردند ، تنها   است که براي توجيه جنگ عراق بکار      
الح  بجاي سالحهاي کشتارهمگاني اينبار بـه اصـط    

احساسات متضـادند ،    . نيروي اتمي رابکارمي برند   
ميليونهـا از  اما نکته مثبت اينست کـه ميليونهـا و     

. مردم ازآنچه امريکاانجام ميدهدبسيارخشمگينند     
و همچنين ازآنچه کـه درخودامريکاميگـذرد نيـز         

اردکـه  دجنبـه ديگـري نيزوجود    . بسيارخشمگينند
ــي از ــه برخ ــات طبق ــز  مقام ــل جين ــه مث  حاکم

کارپينسکي که دربـاالترين رده پرسـونل نظـامي         
اعتراض به رسـوايي هـاي    ،ارتش رادر قرار داشت 

اسـت و  مربوط به زندان ابوغريـب تـرک کـرده        
افشا کرده است که شکنجه درآنجا يک سياسـت         

عليه آنچه  رژيم بوش  درنتيجه اوکامال .بوده است   
اينها نشـانه تحـوالتي     . انجام مي دهد شده است      

  .است که در حال تکوين مي باشند 
توجه ريم که با اميدوابدون شک ما: گزارشگر   

به  افشاگري هـاي نيروهـاي انقالبـي و مترقـي و        
بخصوص شما ذهنيت توده ها بازتر گردد و ايـن           
تحوالت سرعت بيشتري بگيرند و ما اميد داريـم         
و توقع داريم که ايـن افشـاء گـري هـا بيشـتر و              

  .بيشتر شوند
ما از هر کاري که در توانمـان باشـد          : مري لو    

  .انجام خواهيم داد
سئواالت بسياري باقي مانده اما مـي      : گزارشگر   

دانيم كه از لحاظ وقت در مضيقه قـرار داريـد و            

کارهاي ديگري است که بايد شما دراين وقت کم 
ه اين وقت را به ما از اينك. و باقيمانده انجام دهيد 

يـدوارم  ام.اختصاص داديدبي نهايت سپاسـگزاريم    
 رهبـري حـزب   كه سالم مارابـه رفقـاي حـزب و        

  .برسانيد 
در عين حال يك نسخه از شعله  جاويد را ، كه     

حـزب  ( يك سال بعـد از تشـكيل حـزب واحـد            
بيرون آمـده   ) افغانستان  ) مائوئيست( كمونيست  

  .است ،  به شما تقديم مي كنيم 
من هم متقابال تشـكر مـي كـنم و از         : مري لو    

  .مالقات با شما بسيار خوشحال شدم 
   
  
  

    ۱۱: بقيه ازصفحه 
ارزيابي يک نقد ازاساسنامه 

  وبرنامه حزب
نفر از فئودال ها و کمپرادور ها پهلـوي رژيـم         
کــرزي ايســتاده اندوچندنفرشــان پهلــوي    

بلکه موضوع برسراين اسـت کـه ايـن         .طالبان
طبقات استثمارگر به دوبخش درحـال جنـگ        
 تقســـيم گرديـــده اندوشـــما نمـــي توانيـــد
 .بــاهردوطرف برخورديکســان داشــته باشــيد

ــه   ــمانمي توانيددوطرف ــخص ش بصــورت مش
ومشت هـاي تـان رابـه هردوطـرف          بجنگيد
ايــن موضــوع صــرفابه عنــوان يــک . بزنيــد 

تاکتيــک جنگــي مطــرح نمــي شــودبلکه     
شـمابايدببينيدکه کــدام يکـي ازآنهــا دشــمن   

در حين جنگيدن عليه دشمن عمـده ،     عمده است 
گـي  عليه دشمن غير عمده نيز بجنگيد و جبهه جن      

د که باعـث تضـعيف شـمادر جنگيـدن        را بگشائي 
براي درحـال حاضـرما   .عليه دشمن عمـده گـردد     

جنگيدن عليه امپرياليست هاي اشـغالگر و رژيـم         
ينـيم ؛ نـه بـراي       بدست نشانده شان تدارک مي      

ر ما در حال حاضر نيز شعا     . جنگيدن عليه طالبان    
مـا  .مبارزه مسلحانه عليه طالبان راسرنمي دهـيم        

صريح کرده ايم که انقالب     در برنامه حزب مان ت    
ارضي را نيـز در تابعيـت از امـر مقاومـت عليـه              

  . اشغالگران و رژيم دست نشانده پيش مي بريم 
با وجود تمام اين مسائل ، موضوع دفاع از خود           

در صورت مورد حمله قرارگرفتن ، امـر ديگـري           
است که در هيچ حالتي نمي توان از آن صـرفنظر       

.  حال محفوظ است  در هرحق دفاع از خود. کرد 
مر تـابع   که اين حق دفاع نيز يک ا      البته مسلم است  

نشانده است ،   مقاومت عليه اشغالگران ورژيم دست    
يعني نبايد بمثابه جنگـي مـوازي بـا جنـگ عليـه         

  .  اشغالگران و رژيم پوشالي در نظر گرفته شود 
  ادامه دارد                                              
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اول مـــاه مـــي درآمريکـــا    
مهاجرين همراه بامدافعانشـان    

بـانيروي  .به خيابان هاريختنـد    
قابل انکار يک ميليوني و با      غير

 !                              هم گفتند که ديگر بس است
کارخانـه هاومــدارس خــالي     

شدندورستوران هاومغازه هـارا    
در الس  بـيش ازيـک ميليـون نفـر       .تعطيل کردند 

ده هاهزارتن  .هزار نفر در شيکاگو      ۴۰۰س و   انجل
. سن فرانسيسکو، سـياتل و ميلـواکي        در نيويارک، 

سـر  آمريکـا منجملـه       چندين هـزار نفـر در سرا      
تاهائي در روســــــشــــــهرهاي کوچــــــک و

و آيوا،نبراسکا،کانزاس،ويسکانســــين،مينه ســــوتا
جمعيت عمدتا امريکاي التيني بودند ، امـا   .تکزاس

رهاي مختلف دنيا نيز    وگروه هاي مهاجرين از کش    
، کارائيب ، آسيا و خاورميانه ،  افريقا.حضور داشتند 

 .                                            اروپاي شرقي و  ايرلند 
مقابـــل         اســـت  درايـــن مقاومـــت عظيمـــي   

اقدامات سرکوبگرانه و استثمارگرانه دولت امريکا      
  .                          ي ندارند عليه مهاجريني که اجازه اقامت رسم

 کــه اجــازه شــرکت کننــدگان   صــدهاهزارتن از
اخــراج را ســتگيري وداقامــت رســمي ندارندخطر

بجـان خريدنـدودراين مقاومــت بـزرگ شــرکت    
ازسايه هـابيرون   .جمعيت عمدتاپرولتربودند .کردند

. به نشانه مقاومت باالنگاه داشتند    آمده وسرخودرا 
. مبارزه راجشن بگيريم    ومت  اين جوشش مقاو  بايد

، از آن ازايـن قهرمـاني بايـدتجليل بعمـل آوريـم     
 .                        حمايت کنيم و آن را گسترش دهيم 

ــوج      ــاجرين م ــان مه ــته درمي ــدماه گذش درچن
موجي کـه در    اعتراض ومبارزه براه افتـاده اسـت؛      

 کردن مختصات سياسـي ايـن کشـور         حال عوض 
عليـه  ه مبارزه عليه حکومـت و     براونهانفرميلي.است

سـواالت مهمـي    ست و اين نظام به ميدان آورده ا     
ماهيت اين ادرمقابل هريک گذاشته است؛درمورد ر

کردکـه  کردوچه بايد آن مبارزه   نظام،چگونه بايدبا 
  .                    نگون کرد  راسراين نظام ستم واستثمار

  کرده ومقاومت يک اقليت،عده زيادي رابيدار   
آنان براي همـه کسـاني      . آنان الهام داده است     به

آمريکـا عصـباني انـد      کارهـاي   که ازرژيم بوش و   
  .                                            باشند الگوي خوبي مي

هاجرين يکي پـس از     مه هاي ضد  کنگره اليح در   
 که يک سياست  تام ترانکردو، .ديگري ارائه ميشود  

ميخواهــدحق مدارفاشيســت کنگــره آمريکاســت 

شهروندي راازکودکاني کـه درآمريکاازپـدرومادر      
ــد  فاشيمهاجربدنياميآيند،بگيردو ــتهاي ديگرمانن س

مينيتمن پيشنهادميدهندکه مرزهاميليتاريزه شـود     
ــن     ــه وي اي ــکارکنندزيرابه گفت ــاجرين راش ومه

در  . "بافت جامعه آمريکـارابهم ميزننـد     "مهاجرين
ون چنين شرايطي اين جنبش جديـدمهاجرين بـد       

دچارشدن به ترس ووحشت ازاينکه اوضاع از اين        
مـا  !خوب گوش بـده     !بوش:"فريادزد،هم بدترشود 

مردمي کـه متحـد باشـند       و! واردمبارزه شده ايم    
  ! " هرگز شکست نمي خورند 

چقدرهيجان انگيزاست به خيابانهاريختن صدها        
وچقـدر  ! هزارپرولتر،آنهم دراياالت متحده آمريکا   

اول ماه مـي  روزاين اعتراض درعالي وبجاست که    
ن انقالبي پرولتاريـاي بـين      جشانجام گرفت؛درروز 

: " اين بود   بسياري نقاط   نام اين تظاهراتهادر  .المللي
وواقعادرآن يکروزبـدون   " !يک روزبدون مهاجرين  

مهاجرين،همه چيزخوابيد؛کارخانه ها،رستوران ها ،     
بسـياري از   ساختمان سازي،مزارع، حمـل ونقـل و      

 .                              خدمات صنايع و 
هـا  بسيارمهم آن است که اين تظـاهرات        نکته     
کوچـک وروسـتائي کـه درچندسـال        شهرهاي  در

گذشـته دچــارتغييرات مهمــي درزمينــه ترکيــب  
ايـن شـهرهاي    .جمعيتي شده بودند،نيزاجراشـدند   

 تظاهرات سياسي بخود يککوچک وروستاها هرگز
خيرکارخانه هـاي بسـته     درچندسال ا .نديده بودند 

بندي گوشت وديگرصنايع اين شهرهاعده زيـادي       
ــارگراناز ــه   ک ــزي راب ــاي مرک ــي وآمريک  مکزيک

جمعيـت  ۱۹۷۰سـال در.استخدام خوددرآورده اند  
التين اين شـهرهانزديک بـه صـفربوداما درسـال         

 ۴۵درصدودربعضي ديگربـه    ۱۰دربرخي به ۲۰۰۰
 ۱۵۰۰ايالت کانزاسدرداج سيتي در.رسيد صد در
ــهر پر ــلي ش ــاي اص تظاهرات ولترمهاجردرخيابانه

رخانه بسته بندي گوشت متوقف      کا ۵هر  و ندکرد
ــد ــدندوتعطيل کردن ــت  .ش ــهرامپوريا از ايال درش

 در۲۰هزارجمعيت داردو   ۲۵شهري که   ( کانزاس
  تـظاهرات نفر۱۵۰۰ بيش از )آن التين هستندصد

  .      کردند 
 براي هيئت حاکمه آمريکا،      

 ازمرزهـا ميليون هامهاجرکـه    
ــه آمرردشــده و ــد،ب  يکاميآين

ــوند  ــوب ميش ــمن محس  :دش
 دشمني که بايـدازآن ترسـيد     

 امــا .بــه آن حملــه کــرد  و
پرولتارياي انقالبي ومتحدانش،بـه ايـن خـواهران        

ان نقطـه قـوت     آن.وبرادران مهاجرخوشامدميگويند 
 . براي انقالب هستنداستراتژيک مبارزه ما

ريکا را  آمعده زيادي پرچم    دراين تظاهرات ها،     
کـه ايـن عـده در    اين نشان ميدهد  .حمل ميکردند 

. موردماهيت آمريکادچارتوهم وخوشخيالي هستند   
ـ  ونمي دانندکه معنـاي آمريکـا      دگي اکثـر   براي زن

اينها هزاران تـن    ميانه  اما در . مردم جهان چيست  
عده اي ازآنان آگاهانه    .پرچم سرخ حمل ميکردند   

تـري  م نماينـده انقـالب پرول     که اين پـرچ   ميدانند
برخي هاهم پرچم سرخ حمل ميکردنـدوهم       .است

اين نشان ميدهدکه اين جنبش هنوز     !پرچم آمريکا 
براي بورژوازي قابل   چارچوبه هائي که    نتوانسته از 

ايـن وضـع نشـانگر    .قبول است خودرابيرون بکشد 
.                                             آن بود که نياز به يک رهبري انقالبي است 

اين جنبش به ميليـون هـاتن ديگرکـه مهـاجر              
نيستندالهام بخشيده است وآنان رامصـمم کـرده        
که به مقابله باتبعيض وضديت بامهـاجرين بلنـد          

ول مـاه مـي ايـن تـاثير         تظاهرات هاي ا  در .شوند
مددکاران درشـــيکاگو.گـــذاري کامالمشـــهودبود

   درفشتماعي که با قربانيـان تجاوزکارميکننـدبا      اج
ــد )ازشماتشــکرميکنيم"( گراتســيا" . شــرکت کردن

سفيدپوستاني کـه عضوکليساهسـتندبراي تظـاهر       
: ن نوشته بود   روي بينرشا کنندگان آب ميآوردندو  

ـ  ن امروز مهـاجري مهاجرين ديروز،از  ! دحمايـت کني
  !                                     ماست امرشماامر

يک رسته دانشجويان پزشکي که ازهرمليتي در          
بيمارانمان رامعالجه خواهيم   : "ودشعارميدادندآن ب 
 شـعار ! اجازه اقامت رسمي هم الزم نيسـت         کرد،

ـ و" !مهمه مهـاجري  ما،:"هاي ديگراينها بود   هـيچ  "ا  ي
 " !   قانوني نيست انساني،غير

اگـرآن را   .ذرهاي اتحادميان مردم کاشته شـد     ب   
ل بــه چيــزي قدرتمنــد و تبــديبپــرورانيم ميتواند

بـراي يـک   درمبارزه عليه نظـام و   زيبائي بشودکه   
  . جهان بهتر، ضروري است 

    

   اول ماه مي   
 کردندراپرخيابانهاي امريکاطرفداران شان يک ميليون تن ازمهاجرين و

 نقل از سرويس خبري جهاني براي فتح
 

  .   براي گذرازمرز جانشان را به خطر مياندازند 
 .  درپيش ميگيرد پوليس مهاجرت آمريکا شکارشان کرده ورفتاري راکه باجانيان ميکندباآنان 

 .ده تاده تادرخانه هاي تنگ ونمناک زندگي ميکنند 
  .   در کار طاقت فرساي مزارع و مشقت خانه ها ذره ذره مي ميرند

   چند تا حق و حقوقي هم که دارند اکنون از سوي دولت آمريکا تهديد مي شودمي خواهند 
  .انسانيت شان را نيز از آنان بگيرند 



١٩صفحه               شعله جاويدم                               دوره سوم                    سيزده شماره  

.  كرده اندتمرين نظامي حمله به ايران شركت
يـك جلسـه محرمانـه      ساندي تلگـراف خبراز   

جنرالهـاي اردو  ولـت برتانيـه و  ميان كابينـه د  
حمله احتمالي به ايران و     دادكه موضوع بحث،  

           .                                عواقب آن بود 
كه شوراي    اين گزارشات زماني منتشرشدند   

 روز مهلـت    ۳۰امنيت سازمان ملل به ايـران       
  ...                        براي توقف غني سازي اورانيوم را داده بود

سازمان ملـل، در       جان بولتن،سفير امريكادر  
 –كميتـه امورعامـه امريكـا       سخنراني ساالنه   

كه اگر  يران بايدبداند رژيم ا ” : گفت  اسرائيل  
بايــد درجـاده انفـرادبين المللــي حركـت كند،   

ه كـ تهديدكرداو“ .عواقب دردناكي باشد  منتظر
 ممكـن   تمـام ابزارهـاي   از” امريكاآماده اسـت  

. “ براي متوقف كردن اين تهديداستفاده كند       
كررجـورج  تاكيـدهاي م  ازهمه تكان دهنده تر   

                                    “    .است انتخاب نظامي روي ميز”:بوش استكه 
بااين وجود امريكـائي هاانكارميكنندكـه در          

آنـان اصـرارميكنندكه    .تدارك جنگ ميباشند  
اسـتفاده از راه هـاي ديپلماتيـك    حـال  هنوزدر

ــند ــاي   .ميباش ــت دادن ه ــن عالم ــوم اي مفه
؟ شك نيست كه امريكاقـايم      متناقض چيست 

 ازيك طرف آشكاراسعي  . موشك بازي ميكند  
 فضاي سياسي مساعدي براي آغـاز     ووجميكند

ديگر،سـعي  سـوي   واز يك جنگ بوجود آورد   
مقامـات  . واقعيت معلوم خطررابپوشـاند   ميكند

دامن زدن بـه تـوهم      گويندقصرسفيدآشكارامي
نصر ضـروري بـراي آمـاده       ديپلماتيك يك ع  

و اروپا براي دسـت     عمومي امريكا كردن افكار 
                     .                زدن به يك جنگ است 

عي ميكنـد   رژيم ايـران سـ    چنين حـالتي،     در
مقامات مردم رابي خبرازسـخنان تهديـدآميز     

گويــداين امريكــائي نگــاه داردويااينكــه مي  
  .                                         يك جنگ رواني ؛ مگرتهديدات هيچ نيست 

  اهداف امريكا چيست؟
ده اش تضمين  دف عم كه ه    امريكاادعاميكند

ح هـاي  پيمان منع افزايش سالتبعيت ايران از  
امريکامـدعي  . اسـت ). ان پـي تـي    ( هسته اي 

پي دستيابي به سالح هسته     است كه ايران در   
ثابـت  امـا نتوانسـته اسـت ايـن را        ...  است اي

كـه  متخصصين غربي تخمين مـي زنند     . ...كند
حتي اگرايران درپي دستيابي به سالح هسـته        

تكنولوژي الزم  وادخـام،ابزارو اي باشد،داراي م  
كه  تاده سال طـول ميكشـد      ۵حداقل  نيست و 

كشـوردرتاريخ  تنهاامريكا. به آن نقطـه برسـد     
ســته اي مردم بمــب هســربشراســت كــه بر

ــه  ــيماوناكا (انداخت ــهرهاي هيروش زاكي در ش
كشــته بلكــه نفرراونــه تنهاصدهاهزار) جاپــان

وب يمعبراي چندين نسل مردم آن مناطق را      
تي چطـور مـي توانـد    نين قـدر  چ. كرده است   

جلو توليدسالح هسته اي    ادعاكند كه ميخواهد  
تن بمب هسـته اي     ريخ سال از  ۶۰را بگيرد ؟    

 باالي هيروشيماوناكازاكي ميگذردولي امريكـا     
هنوزحاضرنيست ازمردم جاپـان عـذرخواهي      

 جنايـت متاسـف   ارتكاب ايـن  كرده وبگويـداز  
 هسـته اي    هزاران كالهـك  ؟ امريكا چرا.است

 رده وهرگزحاضرنشــده اســت كــه ازكتوليــد
 چـرا؟ امريكـا،   .زرادخانه هسته يي خودبكاهد   

وقيحانه كشورهاي ديگر را تهديد به بمبـاران        
  چرا ؟ . هسته اي مي كند

    اين سـواالت درمورددولـت انگلـيس نيـز        
راکت هاي تحت   انگلستان اخيرا . كندصدق مي 

 بـه ترايـدنت اسـت     راكه موسوم البحري خود 
 اين يك تخلـف آشـكارازان       .قويتركرده است 

شـيراك  جنوري سـال گذشته،   در.پي تي است  
كــه كردمهورفرانســه،وقيحانه تهديدرئــيس ج
بمب منافع ملي فرانسه از باشد بخاطراگر الزم

 بزرگ. اده خواهدكرد هاي هسته اي اش استف    
 تــرين تخطــي ازان پــي تــي توســط امريكــاو 

آنهاباوجود اين كه   :تحدانش انجام شده است   م
ــن پيمــان  اســرائيل را راامضــاءكرده بودند،اي

 تبــديل بــه يــك قــدرت هســته اي كردنــد؛
 سرائيل كشوري است كـه موجـوديتش بـر        او

ــد    ــران وتهدي ــاي ديگ ــرزمين ه ــغال س  اش
 .كشورهاي ديگربه حمله نظامي،بناشده اسـت     

تي نشده است به امضاي ان پي اسرائيل حاضر
نسبت بـه قطعنامـه هـاي شـوراي امنيـت            و

ائي نشان داده اسـت،ولي     ان ملل بي اعتن   سازم
 ديپلماتيك اسرائيل را   سازمان ملل حتي بطور   

كندچه برسدبه تنبيه هـاي بـين        محكوم نمي 

دانش آن اسـت    متحتنهامشغله امريكاو .المللي
 امريكااگر .كه چگونه اسرائيل رامسلح تركنند    

خيلي به ان پي تي عالقه داردپـس چـراهمين       
دوماه پيش قبـول كردكـه بـه هنـدتكنولوژي          

سته اي جديد بفروشد؟ هندكشـوري اسـت    ه
 كه حاضربه امضاي قراردادان پي تي نشـده و       

 .ي ساخته و آزمايش كرده است     بمب هسته ي  
غلـب بـه كشـورهاي      كشوري است كـه ا    هند

 ، سـيريالنكا،  بنگلـه ديـش   نيپال،(همسايه اش   
درگذشـته بـا پاكسـتان    حمله كـرده و   )كشمير

پس چرا ؟ جالـب    .وچين واردجنگ شده است   
ن ان پـي    ت كه كشورهائي كه خودشـا     آن اس 

  ان پـي تـي را      اصـال تي رازيرپاگذاشـته اندويا   
انس بين عضو هيئت اصلي آژامضاء نكرده اند،

 اسـت المللي انـرژي هسـته يـي ميباشندوقرار       
اينكه كدام كشورهاازان پي تي تبعيت     درمورد

  !            قضاوت كنندكنند، نمي
عـي  مبـرهن اسـت كـه نگرانـي واق           واضح و 

امريكا و كشورهاي ديگري كه ميخواهندايران     
به شوراي امنيت كشانده وتنبيـه كننـداين         را

 نيست كه ايـران ان پـي تـي رارعايـت نمـي            
  .                     است كارمنافع ديگري در.كند

   درطول سفركاندوليزا رايس،وزيرامورخارجه   
ــامريكا، ــه  ب ــاران ب ه شــمال انگلســتان خبرنگ

كـه اشـغال     اسـت قبـول كند     گفتند كه بهتر  او
 جـواب دادكـه امريكـا    او.راق يك اشتباه بود   ع

حمله بـه عـراق بـه      اشتباهات تاكتيكي كرداما  
اختن يـك    بودزيراس لحاظ استراتژيك درست  

ــه با   ــرق ميان ــوين درش ــم ن ــدام نظ وجودص
درمــورد ق راهمــين منطــ.حسـين،ممكن نبــود 

ــد  ــارچ در. جمهــوري اســالمي بكــارمي برن م
خـودراچنين تشـريح    گذشته او نقطه نظـرات      

ري بـه انـدازه ايـران بـراي         چ كشو هي”: كرد  
آفرين نيست زيراسياست هاي ايـران   ماتهديد

ايجاد شرق ميانه ايسـت كـه درسـت         برناظر
 صدوهشتاددرجه با شرق ميانه اي كـه مـامي    

ــواهيم بوجود ــتآخ ــاوت اس ــر“.وريم،متف  خب
اسـت  آياآمريكاحاضر”:رايس پرسـيد نگاري از 

يران برنامـه هسـته     ورتيكه ا صقول دهدكه در  
ــد؟   ــه نكن ــه آن حمل “ اي خودراكناربگذاردب
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زيراايـران  .مطلقـاخير ”:جواب گفـت    رايس در 
دادن ... نظام بين المللـي اسـت     يك خرابكاردر 

به نقل  (“ .هاي امنيتي اصالمطرح نيست   ضمانت
هنـري پرچت،كـه    )  مي ۲۲ازآسوشيتد پرس   

 مسـئول   ۱۹۸۰ تـا    ۱۹۷۸سال هاي ميـان     در
ــه در  ــرق ميان ــش ش ــه وبخ زارت امورخارج

ــابود ــارين   در۲۰۰۵دراكتوبر امريك ــه ف مجل
سرويس ژورنال نوشت كه بسـياري از رژيـم         
هاي ديگر دنبال دست يابي به سـالح هسـته     

حقوق مردم خود بخصوص زنان     اي هستند و    
ــد ــارا لگ ــرده جناي ــات مال ك ــبيه جناي تي ش

مريكا اجمهوري اسالمي رامرتكب ميشوند؛ اما    
ودمحسـوب كـرده و     آنان رادوسـتان وفادارخ   

 واقعـي كــارزار  تنهـا دليــل .تقويتشـان ميكنــد 
امريكا عليه ايران،خصومت آمريكابااين رژيـم      

مصاحبه اي با بي بي سـي        اپريل   ۳در  او.است
حتي اگرايران قبول كنـد     ” : فارسي كردوگفت 
ديگر برنامه انرژي هسته يي  كه اشتباه كرده و   
و واقعـا آن را كنـار     …ي كند خود را دنبال نم   

خواهــد ذاردمن اطمينــان دارم كــه امريكابگــ
يـزم اسـت ، در      گفت ايران حامي عمده ترور    

كـاري مـي    اعـراب خراب  صلح ميان اسرائيل و   
تازمـاني كـه    … كند،حقوق بشررانقض ميكند  

شرق ميانه ناپديد نشود    رژيم اسالمي ايران از   
  .        امريكائي ها راحت نخواهند بود 

 ي طـرف  سـو اينهااستدالالت قدرتمندي از     
يکادرشـرق ميانـه    داران منافع امپرياليزم امر   

 نگراني امريكـا ان پـي       كهاست ونشان ميدهد  
تي نيست بلكه خود رژيم اسالمي ، حداقل در     

  .              شكل و شمايل كنوني اش ، است 
ــارجي امريكا  ــت خ ــحبت از    اسنادسياس ص

نستان شرق ميانه بزرگي كه از مراكش تا افغا       
امريكانيازداردكـــه .كرده انـــدامتدادمييابـــد،

به اهـداف سـلطه     ساختارمنطقه راعوض كندتا  
شرق ميانه داراي .اش دست يابدگرانه جهاني 

ــر  ــرين ذخي ــان اســت و   بزرگت ه نفــت جه
بزرگترين توليدكنندگان نفت جهـان دراينجـا       

همچنين دارنـده يكـي ازبزرگتـرين        .قراردارند
اكثريت سوخت جهان ازخلـيج     .منابع گازاست 

رياي عربي گذرميكندتابه بازارهـاي     فارس ود 
است كه كنتـرل    مهم  نفت آنقدر . جهان برسد 

تــرل جهــان كليــدي اســت بـراي كن ايـن كاال 
منجملـه كشــورهاي اروپائي،جاپان،چين،هنــدو  

 بـه جريـان يـابي       اقتصادهائي كه وابسته  ديگر
براي امريكا اهميت   . بدون وقفه نفت ميباشند   

ـ          ه چنگ انداختن بر شرق ميانه دست يـابي ب
نفت را براي اين مـي   . سودهاي فوري نيست    

ده كنـد  خواهد كه بتواند عليه رقبـايش اسـتفا   

حتي اگر به معناي آن باشدكه دركوتاه مدت        
ــاليزم "همانطوركــه لنــين در. ضــرركند  امپري

يكـي از   ”:گفـت "باالترين مرحله سرمايه داري   
يزم رقابـت ميـان چنـد       ويژگي هـاي امپريـال    

 - اسـت    ژمونيدستيابي به ه  قدرت بزرگ در  
سـرزمين هانـه صـرفا      فتح  يعني رقابت برسر  

خودشان بلكه بـراي تضـعيف رقيـب و       بخاطر
  “                               . كاستن از هژموني وي 

. اهميت شرق ميانه فقط نفت نيست  بعالوه ،    
افيـائي محـل تقـاطع      اين منطقه به لحاظ جغر    

ــه     ــع دروازه ورودب ــاره ودرواق ــه ق ــان س مي
ايران يكي  .امينظمنجمله دروازه ورود  .تآنهاس

ازمهمترين كشورهاي شرق ميانه اسـت وبـه        
ل قـرون توجـه قـدرت هـاي         طواين دليل در  

استعماري وامپرياليستي رابخود جلـب كـرده        
بعــالوه ،بـدليل داشــتن مـرز طــوالني   . اسـت 

روي سابق نقش خاصي را براي      شومشترك با 
               .             آمريكا بازي كرده است غرب و

ــال    ــالب س ــه ضــربه  ۱۳۵۷انق ــنگيني ب س
رژيـم شـاه كـه توسـط     .امپرياليزم آمريكا بود 

ران به قدرت رسيده بـود      ايامريكاوانگليس در 
ن ترتيب يك سـتون مهـم       به اي سرنگون شدو 

هرچنـد  .قدرت امريكادرمنطقه ضـربه خـورد     
اسالمي ايـن ضـربه   رهبري افتادن انقالب زير  

ل ضـربه ي سـنگيني      حـا بهراماراماليم تركرد 
ستي غـرب كـه     بالك امپريالي .براي امريكابود 

تحت رهبري امريكا بود،ازطريـق كشـورهاي       
ــاركردو    ــران رامه ــالمي اي ــائي،رژيم اس اروپ
ــداربالك امپرياليســتي   ــه م ــه ب نگذاشــت ك

ـ غربي هـارژيم ايـران رادر     .شوروي برود  دار م
به جمهـوري   امپرياليزم غـرب نگـاه داشـتندو      

سـركوب  انقالبيون را ندكه  اسالمي كمك كرد  
كرده ودههـاهزارتن ازآنـان راكشـته واعـدام         

  .                                 كند
  اما اوضاع جديدي پس از فروپاشي شوروي    

در جهان بوجود آمده و امريكا تنها ابرقـدرت    
امريكا ديگر نمي تواند بـه      . جهان شده است    

نظم كهن شرق ميانه كه در شـرايط متفـاوتي      
اين مسئله نگـاه    . ود آمده بود ، اكتفا كند       بوج

 اسـالمي را كـامال عـوض        امريكا به جمهوري  
 اوضـاع   چـارچوب رژيمـي كـه در    .كرده است 

 اكنون كـامال غيـر   قبلي برايش قابل قبول بود،    
اينكـه ايـن    نه بخاطر . مي رسد  قابل قبول بنظر  

رژيم تغييراتي كرده است بلكه بخـاطر اينكـه        
ديد سـازماندهي   جامريكا معتقد است اكنون ت    

شرق ميانـه ضـروري وممكـن اسـت وبـراي           
  .الزم است كه رژيم ايران تغيير كند اينكار

 دافي بسيار گسترده تر از JJامريكا بدنبال اه   

مهمترين مسـئله   . سرنگوني رژيم ايران است     
آن است كه جاي ايـن رژيـم را چـه خواهـد             

مطمئنــا بــراي امريكــا وقــوع يــك .  گرفـت  
ل همانقدر غير قابل قبـول      انقالب واقعي حداق  

ريكـا  ام. است كه وجـود جمهـوري اسـالمي         
ايران است كه   بدنبال مستقر كردن رژيمي در    
بي بـه اهـداف     آزادي عمل الزم براي دسـتيا     

مثال استقرار نيروهاي    . منطقه اي اش را بدهد    
بـه نظـر امريكـا در       . نظامي امريكا در ايران     

 پرتو فروپاشي شوروي و بوجود آمدن تعـادل       
قواي نوين و تبديل امريكا به تنها ابرقـدرت ،      

“  حـق  ” اين راه حـل بـراي مسـئله ايـران ،         
  .    است “ متعادل ” امريكا است و راه حلي 

سرمايه مالي و   ” : همانطور كه لنين نوشت        
بوجود آمدن تراستها ، تفاوت ها ميـان نـرخ           
رشد بخشـهاي مختلـف اقتصـاد جهـان را از           

، امروز “  .لكه افزايش مي دهدميان نمي برد ب
ــاي امريكا  ــاد رقب ــا و در حاليكــه اقتص دراروپ

 زدن ازامريكا است،رعت درحال جلوجاپان بس 
يـك   .اما درزمينه نظامي امريكا رقيبي نـدارد      

اي قدرت نظامي اسـت    كشور امپرياليستي دار  
ه پشتوانه آن به ديگران تحميل      بواراده اش را  

 زورنيـروي  ميكندومنافع اقتصـادي اش را بـه      
سـاختارمناطق نفـوذ     .نظامي اش تامين ميكند   

امپرياليستي درجهان كه برپايه توازن قوا ميان 
گي يكي به سركرد(دوبالك امپرياليستي رقيب

ــاو ــري آمريك ــوروي" ديگ ــده ") ش بوجودآم
.  خودراازدسـت داد   بودديگرضرورت وجودي 

تحــت سـرمايه داري،وقتيكــه  ”:لنـين ميگويـد  
 ميتواننــد آياتضــادهابهم ميخورد،تناسـب قــوا 
“ اهي براي حـل خودبيابنـد ؟        رراهي بجزقهر 

تبـديل ايـران بـه يـك     براي  تالشهاي آمريكا 
رقابتها ميــــان  مســــتعمره جديــــددرمركز

تقسيم جهان بر مبناي    امپرياليستهابرسرتجديد
  .توازن قواي نوين ، قرار دارد 

  تاكتيكهاي احتمالي امريكا
 در خدمت به اهداف استراتژيكش

 استراتژي امريكادررابطه باايران رابحـث         ...
اكنون به بررسـي تاكتيكهـاي احتمـالي     .كرديم

امريكا در خدمت به تحقـق اسـتراتژي اش ،           
  .        مي پردازيم 

اين تاكتيكهــاي       سياســتمداران آمريكــا،
انتخاب هائي كه روي ميـز قـرار     ” احتمالي را   

  .                     مي خوانند “ دارند
عـراق    آيا امريكاباتوجه به مشكالتي كـه در   

دارد ، دست بـه اقـدام نظـامي عليـه ايـران             
  خواهد زد؟                      

  مستقيممذاكره مبني برامريكاپيشنهادمطمئنا   
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 كه تصميم گرفته با ايران به معناي آن نيست
ن است مذاكرات مستقيم    ممك.از اين راه نرود   
 نتـايج را    . نگيـرد    ممكن است صورت بگيردو 

 چيز مسـلم    اما يك . نمي توان پيش بيني كرد    
ــل از  ــه قب ــت و آن اينك ــتاس ــه دس  زدن ب

ــك پروســه جنگ،امريكــا مجبور اســت كــه ي
ــك بــــراه انــــدازد  فعاليتهــــاي ديپلماتيــ

تابتواندشــرايط سياســي الزم رادردوزمينــه   
درزمينه آماده كردن افكارعمومي    :بوجودآورد

عاملـه كـردن    در امريكاودرخارج وهمچنين م   
  .                                                 گذاشتن قدرت هاي بزرگ ديگروزير فشار

ن شماره دوم  جو   روزنامه نيويارك تايمز در   
ن ه رهبـرا  كـ دستياران بوش معتقدند  ”:نوشت  

. “ پذيرفتايران شروط اصلي بوش رانخواهند    
ي بوش آن است كه ايران مسـتثني     شرط اصل 

 كشــورهاي جهــان بايــدقبول كندكــه ازتمــام
ورانيـوم راقطـع    بازيافـت ا  كامالغني سـازي و   

. كندحتي اگرزيرنظر بازرسان بين المللي باشد     
. اين به معناي تبعيت كامل ازامريكاخواهدبود     

ــران   ــران اي ــه رهب ــوش ب احتمــال داردكــه ب
پيشنهادآن رابدهدكه درمالء عام چكمه هاي      

 .زننـد اوراببوسندودست به خودكشي سياسي ب   
يشنهادي اسـت   اين پ : نيويارك تايمزمينويسد 

. هدف پذيرفته نشدن داده شـده اسـت       كه با 
بـه ايـن    يكي از افـراد محفـل داخلـي بـوش           

اگر قراراست بـه رويـاروئي      ” : روزنامه گفت   
سعي نشان دهيم كه ما    ايران برويم بايد اول   با

     “                                 . كرديم كه مذاكره كنيم 
 ۲پل رينولدز، تحليل گر بي بي سي در تاريخ          
ــرد    ــل ك ــين تحلي ــرده چن ــي پ ــون ، ب ” : ج

ــذاكره   ــا  پيشــنهاد م سرســختان واشــنگتن ب
مستقيم امريکا با ايران ، همراهـي کـرده انـد           
زيرا معتقدند نظر آنها مبني بر لـزوم دسـت          
زدن به اقـدام نظـامي عليـه ايـران را ثابـت             

اين سياست امريکـا    و ميگويند با    . خواهد کرد 
.... مي تواند  چين و روسيه را نيز متحـد كنـد       

پس از شکست خوردن مذاکرات ، سرسختان      
واشــنگتن فشــار خواهنــد آورد كــه شــوراي  
امنيت سازمان ملل قطعنامه اي  صادر كـرده      
و به ايران دستور توقف غني سازي را بدهد و  
اگر روسيه و چين جلو تحـريم هـا را بگيرنـد            

ر خواهند گذاشت كه امريكا همـراه       آنگاه فشا 
با متحدانش  بطور يكجانبه دسـت بـه عمـل          

اگر تحريم ها نتوانسـتند كـاري كننـد         . زنند  
 »           . آنگاه حمله نظامي را پيش خواهند كشيد 

  تحريم ها
در ابتداي امر، امريکا به دليل مخالفت هاي    

روسيه و چين ، از شوراي امنيت سازمان ملل         

ــ ــک و   نخواس ــاي ديپلماتي ــريم ه ــه تح ت ک
کانـدوليزا  . اقتصادي عليه ايران اعمـال کنـد        

رايس ، وزير امـور خارجـه آمريکـا ، در مـاه          
هـيچ کـس نگفتـه اسـت کـه          « : مارچ گفت   

بالفاصله بايد دست بـه تحـريم عليـه ايـران          
اما در واقع ، امريکا در ايـن مسـير     »  . بزنيم  

يش قرار گرفته است و بنظر مي رسـد پيشـاپ         
در . جدول زماني خود را نيز تعيين کرده بود         

تکليف « : اوايل جوالي ، رايس تاکيد کرد که  
اين مسئله واقعا بايـد در عـرض چنـد هفتـه            

  »                    . آينده تعيين شود 
در جلسه اي که اول جـون در ويانـا ميـان           

 عضو شوراي امنيت سـازمان  ۴امريكا و ديگر  
و )  ، فرانسه ، روسيه و چـين         انگلستان( ملل  

ــاي واحــد ،   ــيس ديپلماســي اروپ آلمــان و رئ
برگزار شد ، آنان در مورد برخي تحريم هاي         

البته هنوز جزئيـات    . ابتدائي به توافق رسيدند   
گفتـه مـي شـود کـه     . آن آشکار نشده است     

چين و روسيه توافق کردند که آنها حتي اگـر          
مـانع آن   تحريم ها را مورد تائيد قرار ندهند        

در صورت عدم توافق ايران     . نيز نخواهندشد   
با اولتيماتومي که تحت رهبري امريکا بـه آن         
داده شده است ، ايران به اين صـورت تنبيـه           
خواهد شد که مقامات رسمي کشور حق سفر        
نخواهند داشت و ايران به لحاظ تسليحاتي نيز 

چنين تحريمي احتماال مي    . تحريم خواهد شد    
عناي کشيدن يک حلقه نظـامي بـه        تواند به م  

در اين سناريو، تحريم ها مي      . دور ايران باشد  
توانند گام به گام صحنه را براي جنگ آماده         
کنند ، حتي اگر قـدرت هـاي ديگـر ناراضـي         

اگـر  . باشند يا اينکـه بـا آن مخالفـت کننـد            
نگاهي به مورد عراق بياندازيم مي بينـيم کـه       

ن در شـوراي    ديپلماسي ، تحريم و مـانور داد      
امنيت سازمان ملل و غيره نه تنها مانع وقوع         
جنگ نشدند بلکه جـاده را بـراي آن صـاف           

نقشه امريکا که توسط رايـس معـين      . کردند  
ايـن  . شده است ، اين بار کمي متفاوت اسـت        

نقشه قرار است مانع از آن شود کـه در ايـن        
فاصله ، دعواها ميان قدرت ها در مـالء عـام       

        .  آشکار شود 
از آنجا که ايران از روسيه و چـين اسـلحه              

مي خرد ، تحريم تسـليحاتي باعـث تضـعيف          
بطور کلي ، جمهـوري   . نظامي اش خواهد شد     

اسالمي در مقابـل فشـارهاي خـارجي بسـيار          
شکننده است زيرا اقتصادش بشدت به بـازار        

افـزايش عظـيم    . جهاني گـره خـورده اسـت        
ايران را بـه    قيمتهاي نفت در دهسال گذشته      

  تقل نکرده است بلکهــــلحاظ اقتصادي مس

.                             بيشتر وابسته به صادرات نفت کرده است 
  ۱۹۹۷درآمدهاي نفتي ايران نسبت به سال 

  ريبا سه قاکنون ت.  تقريبا سه برابر شده است 
چهــارم درآمــد دولــت را درآمــدهاي نفتــي 

م واردات  بعـالوه ، تحـري    . تشکيل مـي دهـد      
منجمله ماشين آالت و تکنولوژي ، مي توانـد         

همين . بسرعت تمام اقتصاد ايران را فلج کند       
اختالل توانائي هاي رژيم را بشدت کم خواهد  
کرد و بطور قطـع از نظـر سياسـي آن را بـي        

  .                        ثبات خواهد نمود 
ممکنست روسيه و چين در مقابل  تحـريم            

 مانع از آن شود کـه نفـت ايـران را          هائي که 
بخرند مقاومت کنند اما کشـتي هـاي نظـامي      
امريکا و اروپا در آبهاي خلـيج آنـان را قـانع            

در جنـگ   . .... خواهد کرد که مقاومت نکنند      
جهاني دوم ، تحريم حمـل نفـت بـه جاپـان ،       
جاپان را وادار کرد که به پـرل هـاربر حملـه            

صدام حسين  دهسال تحريم عليه رژيم     . کند  
ــامال   ــه لحــاظ اقتصــادي و نظــامي ک آن را ب
ضعيف کرد بطوري که عـراق حتـي قبـل از            
حمله امريکا ، کامال قابل شکست دادن شـده         

اين الزاما به معناي آن نيست کـه ايـن          . بود  
  بار نيز امريکا دهسال صبر خواهد کرد

 :انتخاب هاي نظامي اشغال 
ن حمله  اگر امريکا تصميم بگيرد که به ايرا         

کند ، شکل حمله وابسته به عوامـل گونـاگون    
 منجملـه وابسـته بـه اختالفـات     –خواهد بود  

ميان قدرت هاي بزرگ ، رشد مخالفت هـاي       
توده اي عليه جنگ و اوضاع سياسي در داخل    

.                           ايران و توانائي هاي نظامي آمريکا 
 به شک نيست که امريکا براي دست يافتن   

اهداف استراتژيکش در منطقه و جهـان ، کـه     
گرفتن ايران و تبديل آن بـه يـک مسـتعمره         
جديد امريکا را ضروري مي کند ، ترجيح مي         

 –دهد که دست به اشغال کامل ايران بزنـد          
. چيزي شبيه عراق يا حداقل مانند افغانستان        

اما گمان مي رود کـه دسـت زدن بـه چنـين        
  .                اشد عملياتي تقريبا ناممکن ب

اردوي امريکا در عراق گير کـرده اسـت و             
. در افغانستان با مشکالت زيادي روبروسـت       

در حال حاضر و حداقل تـا آينـده نزديـک ،            
اردوي امريکا در عراق در موقعيتي است کـه         
مي خواهـد مـانع از آن شـود کـه در عـراق             

امريکـائي هـا نقشـه تقليـل        . شکست بخورد   
ود در اين دو کشور را کامال کنـار         سربازان خ 

امريکا از تمام نيروهـاي ذخيـره       . گذاشته اند   
.                                اش استفاده کرده است 

  راق بزرگتر بوده و سهــبعالوه، ايران از ع   
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جغرافيــاي ايــران .  برابــر آن جمعيــت دارد 
بسيار نـاهموار اسـت و بـراي تانکهـا و خـود          

 امريکـا موانـع زيـادي ايجـاد         روهاي نظـامي  
حتي در عراق که زمـين بسـيار        . خواهد کرد   

مساعد و همـوار دارد ، خـود روهـاي نظـامي      
آمريکا در مقابل جنگي که نيروهاي مقاومـت       

  .          پيش مي برند ، کارآئي کاملي ندارند
: تحليل گـران نظـامي امريکـائي ميگوينـد            

زيـر کنتـرل    امريکا براي اينکه واقعا عراق را       
درآورد ، نياز به سه برابر سربازان فعلـي اش      

اگر اين را بخـواهيم بـه اشـغال ايـران         . دارد  
خودنمـائي  ( تعميم دهيم مي بينيم که امريکا       

آن ) هاو تفرعن هاي جـورج بـوش بـه کنـار      
مقدار نيرو را ندارد که بخواهد در ايران بطور      

  . مستقيم به اهدافش دست يابد 
 در مقابل امريکا سربلند کرده     مشکالتي که    

باعــث اختالفــات جــدي  در هيئــت حاکمــه 
امريکا بر سر اينکه در رابطـه بـا ايـران چـه             

  .رويکردي را اتخاذ کنند شده است 
  :بمباران نظامي ايران 

يکي ديگر از انتخابها که بطور علني بحـث             
مي شود ، بمباران مراکز هسـته اي ايـران ، و    

.  نظـامي ايـران اسـت        برخي مراکز سياسي و   
بدون شک امريکا عليـرغم ضـعفهايش قـادر         

امريکا از اين   . است چنين کاري را انجام دهد     
را به آن داده " مرگ از باال"نوع جنگها که نام 

ايــن : ســوال اينجاسـت  . خوشـش مــي آيـد   
راهکار چه دستاوردهاي سياسي و نظامي براي 

   امريکا خواهد داشت ؟                       
ــياري    ــت بس ــتهاي امپرياليس  از استراتژيس
گويند که با استفاده از موشک و يا هواپيمـا          مي

مي توانند ضربات نابود کننده اي بـه برنامـه        
اما ،  . هسته يي جمهوري اسالمي ايران بزنند       

اوال برنامه هسته يي جمهوري اسالمي ايـران        
ثانيا ، حتـي اگـر      . نگراني اصلي امريکا نيست     

واقعي اش هم باشد ، امريکا خوب مي        نگراني  
داند که ايران اصال توان توليد سـالح هسـته          

اين نوع حمله نظامي ممکنسـت     . يي را ندارد    
ضربات نظامي و سياسي بر رژيم ايـران وارد         
آورد اما احتماال امريکا نخواهـد توانسـت بـه         

هـدافش در ايـران و منطقـه    طور مستقيم به ا   
 اي ممکنسـت    اينکه چنين حملـه   . دست يابد 

 به سـقوط رژيـم کمـک کنـدغيرواقعي بنظـر         
نست به هيئـت حاکمـه      واقع ممک در. ميرسد  

. کننـد  ايران کمک کندکه صفوف خودرامتحد   
ممکنست به اين رژيم منفرد کمک کنـد کـه          
بر پايه ناسيوناليزم مقداري پايـه بـراي خـود          

  .   فراهم کند

 جـاي    اضافه بر آن،ممکنــــست ايـران در      
ـ   در اينصـورت عمليـات   . ي کنـد  ديگري تالف

. نظامي محدود ديگر محدود باقي نمـي مانـد        
براي مثال ممکنست تنگه هرمز را ببندد ، يـا       
تالش کند از طريق متحدين خود در عراق و          

بنـابراين يـک   . افغانستان و لبنان تالفي کنـد    
ل حمله نظامي به چند نقطه ممکن است تبـدي    

حتـي  .به يک جنگ ميان ايران و آمريکاشـود       
ــ ــعله  ممک ــه را ش ــام شــرق ميان ن اســت تم

شرايطي را بوجود آورد که مقابلـه بـا         ورکندو
البتـه  . آن وراي ظرفيت نظامي امريکا باشـد        

ممکن است گفته شود کـه تسـلط کامـل بـر            
همـه چيـز يـا      "شرق ميانه براي امريکا حکم      

  .                                     را دارد " هيچ چيز
ن ايران ممکن است تنش ها ميـان   بمبارا      

ميـان قـدرت هـاي     . امپرياليستها را بيفزايـد     
بزرگ بر سر اينکه چـه زمـاني و چگونـه بـه        
. ايران حمله شود اختالف نظر موجود اسـت         

در مورد جنگ عراق ، وقتي که امريکا دسـت    
به يک تهاجم گسـترده و کامـل زد ، قـدرت          
هاي ديگر را ساکت کـرده و وادار کـرد کـه            

لطه امريکا را بعنـوان يـک فاکـت و عمـل            س
ــاران . متحقــق شــده برســميت بشناســند بمب

نظامي ايران يکسلسله دستاوردهاي نظـامي و       
سياسي براي امريکا در بر دارد اما نـه از آن           
. نوع  که امريکا بتواند به اهدافش دست يابد 

بيشتر از آنکه نتيجه آن دستيابي امريکـا بـه          
اسـتن اعتراضـات    اهدافش باشد ، باعـث برخ     

تا زماني  . توده يي در ابعاد جهاني خواهد شد        
که تکليف اين مسئله که کـداميک از قـدرت     
هاي امپرياليستي ايـران را کنتـرل مـي کنـد           
تعيين نشود ، امپرياليستهاي ديگر نيز اهداف       

و اين با نقشه هاي . خود را دنبال خواهند کرد   
     .                امريکا تداخل خواهد کرد

  :خلع سالح کردن ايران 
عالوه بر انتخابهائي که در باال بحث کرديم        

، اشکال ديگري از دخالت احتمالي امريکا هم        
موجود است که زياد بر سرش در مطبوعـات   

اشغال قسمتي از ايران و جدا . بحث نمي شود 
در . کردنش از بقيه کشور، يکي از آنهاسـت          

 بـه نــام  ايـن سـناريو، واليــت جنـوبي ايــران   
خوزستان ، مي تواند هـدف چنـين حملـه اي            

نــابع نفتــي ايــران در اينجــا بيشــتر م. باشـد  
در جريان جنگ ايران و عرا ق      . است  متمرکز

ــه  ــدام  ۱۹۸۰در ده ــتراتژيک ص ــدف اس  ه
حسين تسخير خوزستان بود  و اين چيزي بود 
که آمريکـا صـدام را بـراي عملـي کـردنش            

       .               تشويق مي کرد 

خوزستان از نگـاه نظـامي امتيـازاتي بـراي             
اول اينكه مرز بزرگي بـا عـراق        . امريکا دارد   

دارد و از نظر ارضي همـوار اسـت ؛ بنـابراين           
. اشغال آن مي تواند نسبتا سريع انجام شـود        

امريکا مي  . از بصره تا اهواز راه کوتاهي است        
دست به چنين   " ثبات عراق   " تواند تحت نام    

بـراي کـم کـردن هزينـه هـاي          . ي بزند   کار
سياسي چنين حرکتي ، امريکا پيشاپيش بهانـه   

ايران در امور عراق : اش را آماده کرده است   
تمام احزاب شيعه کـه زيـر     . دخالت مي کند    

حمايت جمهوري اسالمي بودند امروزه بخشي      
و . از حکومت وابسته بـه امريکـا مـي باشـند          

"  مي کند که    امريکا جمهوري اسالمي را متهم    
امـا هنـوز    " . تروريستها را مسـلح مـي کنـد         

. نتوانسته مدرکي در ايـن مـورد ارائـه دهـد        
قابل تصـور  . چنين ادعائي حتي منطقي نيست   

نيست که رژيم شيعه ايران به نيروهاي سـني   
اشغال خوزسـتان   . مقاومت عرا ق کمک کند      

توسط امريکا به لحاظ اقتصادي رژيم ايران را        
لج مي کنـد بلکـه بـه احتمـال زيـاد            نه تنها ف  

ممکـن اسـت   . موجب سقوطش خواهـد شـد    
باعث باز شدن شکاف هائي شود کـه بـدليل          

تقريبا نيمي از   . ستم ملي به وجود آمده است       
جمعيت کشور از مليت هائي تشکيل مي شود        
که زير ستم دولت مرکـزي انـد کـه عمـدتا            

امريکا مي  . مليت فارس را نمايندگي مي کند       
" کمک  " د بگويد که عربهاي ايران از وي        توان

" نجات  " خواسته اند و آمده است که آنها را         
  . دهد 

ســيمور هــرش در مقالــه اي در مجلــه       
نيويارکر در باره تدارک امريکا براي حمله به        

يکي از مشاوران حکومتي    « : ايران نوشته بود    
که با غيرنظاميان وزارت دفاع امريکـا روابـط    

کي دارد به من گفت که واحدهائي      بسيار نزدي 
با اقليـت هـاي ايـران منجملـه آذري هـا در        
شمال ، بلوچ ها در جنوب شرقي و کردها در           

خصلت انفجاري »  .شمال شرقي کار مي کنند   
ملل اقليت ايران در ماه مي توسط اعتراضات        
توده يي در واليـت آذربايجـان يکبـار ديگـر           

به يـک  اين اعتراضات در جواب  . نمايان شد   
ــه آذري هــا را بصــورت      ــارتون بــود ک ک

در چند مـاه    . سوسکهاي احمق نشان مي داد      
گذشته در بلوچستان نيز برخوردهـائي بـوده         

برخـي از نيروهـاي کـرد ايرانـي نيـز           . است  
ــاني و   ــاي جــالل طالب پايشــان را در جــاي پ

رهبـران کـرد    . مسعود بارزاني گذاشـته انـد       
اي ايــران بطــور مرتــب از ســوي امريکــا بــر

  هاي تدوين سياست خارجي ــشرکت در بحث
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  .امريکا شرکت مي کنند 
  بيش از يکسال است که در اهواز ناآرامي    

  بدون شک بسياري از . هائي بوده است 
اعتراضات تـوده يـي واقعـي عليـه اقـدامات           
ستمگرانه رژيم جمهوري اسالمي وجود داشته      

اما انفجار بمبها در محالت شلوغ شهر       . است  
رژيـم جمهـوري  اسـالمي ،        . است  مشکوک  

امريکا و برتانيه را متهم بـه دخالـت در ايـن            
  .                          وقايع کرده است 

حمله امريکا محدود به خوزستان شود ،          اگر
امـا  . نياز به نيروي بزرگـي نخواهـد داشـت          

ـ         ي همـان   معلوم نيست که امريکـا بتوانـد حت
فه براين ممکـن    اضا.مقدار سرباز را پياده کند    

پيش بيني کند بعد از اشـغال       نيست که بتواند  
اين کار ممکـن اسـت      . چه پيش خواهد آمد     

امريکا را به درون اوضاع نامساعدي که سعي       
 .                            مي کند از آن پرهيز کند بکشاند

آيا تهديدات امريکا مبني بر استفاده ازسالح 
  ت هسته اي عليه ايران تهديدا

 ميان تهي است ؟
آشکار شدن اين واقعيت که ارتش امريکـا           

در حال بحث پيرامون استفاده از سالح هسته        
عليه برخـي اهـداف در ايـران      " تاکتيکي  " يي  

  .                                     است ، بسياري را شوک زده کرده است 
عده اي مي گويند اين صرفا تهديدات ميان    

جک استرا ، وزيـر امـور خارجـه         . ت  تهي اس 
وقت انگليس گفت فكر استفاده ازسالح هسته       

امـا ايـن کـار احمقانـه      . است  " احمقانه  " يي    
باشد يا نباشـد ، بحـث در مـورد آن واقعـي             

اين مسـئله آنقـدر واقعـي اسـت کـه           . است  
ــا از   ــدي ، علن ــائي ، ادوارد کن ــناتور امريک س

قط از سالح امريکا تقاضا کرد که عليه ايران ف      
جک اسـترا   . هاي غير هسته يي استفاده کند       

که وزير امور خارجه تـوني بليـر بـود از کـار            
مطبوعات انگلستان حـدس مـي      . برکنار شد   

زنند که توني بلير به اين دليل جک اسـترا را           
بر کنار کرد  که او علنا بـا اسـتفاده از سـالح      

وقتي . هسته يي عليه ايران مخالفت کرده بود   
جـورج بـوش در مــورد اسـتفاده از ســالح    از 

هسته يي سوال شد وي حاضر به آن نشد که      
بگويد امريکـا از سـالح هسـته يـي اسـتفاده            

همانطور که روزنامـه گـاردين      .  نخواهد کرد   
وقتي که « :  مي خود گزارش داد     ۴در شماره   

ماه گذشته از جورج بوش سوال شـد کـه در           
ازي  به توقف غني سـ     صورتي که ايران حاضر   

احتمال دارد که امريکا دست اورانيوم نشود،آيا
به حمله هسـته يـي عليـه ايـران بزنـد ، وي              

  »                                        . همه انتخابها روي ميز است : " جواب داد 
وقتي امپرياليزم امريکا عمدا دندانهايش را          

. نشان مي دهد ، بايـد وي را جـدي گرفـت             
تضـاد  : ن تضاد گيـر کـرده اسـت         امريکا ميا 

ميان اينکه بايد به اهـدافش در شـرق ميانـه          
دست يابد ولي قـادر نيسـت سـربازان کـافي      

در نتيجه بـراي    . براي انجام اينکار پياده کند      

حل اين مسئله ممکن است بـه خطرنـاکترين         
 .                              کار ممکن دست زند

: سـتي ميگوينـد     استراتژيست هاي امپريالي     
اسـت ؛  " جـزء ليسـت   " سالح هسته يي نيـز    

 ببينيـد چـه  . اسـت   " در منـو  " هسته يي نيـز     
کلماتي را براي گزارش يـک جنايـت عظـيم           
  انتخاب مي کنند؟                                

شک نيست که برخي نيروهاي درون رژيم          
بوش و بطور کلي در هيئت حاکمـه امريکـا ،           

 سـالح هسـته يـي را راهـي بـراي            استفاده از 
. جبران ضعف هاي اين ابرقدرت مـي داننـد        

سته يي مرگ فـوري     نتيجه استفاده از بمب ه    
ــدين    ــدريجي چن ــرگ ت ــزار نفروم ــدها ه ص

حاکمان امريکا براي رسيدن .  است برابرديگر
به اهدافشان و تامين منافعشان از هيچ جنايتي 

ايــن را در هيروشــيما و . رويگــردان نيســتند 
آنـان در هـيچ   . ويتنام و عراق نشان داده اند  

درواقع . خونريزي مهارت ندارند   چيز به اندازه  
تفرعن مقامات نظامي وغيرنظامي امريکامتکي     

آن است که سالح هسته يي دارنـد و مـي           بر
.                                 توانند دست به حمله هسته اي بزنند 

      ادامه دارد 
     

  
 اول: بقيه درصفحه 

  ...تظاهرات بيسابقه مائوئيست هاي نيپال
  ٢٠٠٦ جون ٥  -سرويس خبري جهاني براي فتح  

ياري از اين مردم قبل از ايـن  بسصد ها وسيله نقليه عمومي ، جمعيت را از مناطق پايگاهي انقالبي و مناطق روستائي مرکز نيپال به پايتخت آورده بودند          
 ها قيمت هاي مخصوص براي اتاق هاي شان تعيين کرده بودند و مردم شهر در همه جـا خيمـه زده بودنـد تـا      هوتل. پاي شان به پايتخت نرسيده بود       

کساني بودند که آمده بودند تا ببينند بسياري از شرکت کنندگان شهري از هواداران مائوئيست ها بودند و بسياري ديگر . جمعيت را در آنها جاي دهند   
هزاران داوطلب جوان که تعداد زنان جوان در ميان آنان برجسته بود و همه تي شرت هـاي سـرخ بـا عکـس     .مائوئيست ها چه حرفي براي گفتن دارند   

 گرد همآئي به وجـود آورده بودنـد و نيروهـاي    نيروهاي حکومتي حلقه محکمي به دور. پراچندا به تن کرده بودند ، نظم گرد همآئي را بر عهده داشتند           
 . مسلح حضور کامل داشتند تا مانع از آن شوند که جمعيت به قصر شاه که در چند صد متري قرار داشت حمله ور شوند 

م گذشـت نظـامي   جمعيت که عظيم تر از ميدان گرد همآئي بود از حصار هاي توديخل که محـل رسـ  . محل برگزاري گرد همآئي نيز اهميت داشت          
مردم روي . است و قبال مردم عادي اجازه ورود به آنجا را نداشتند و تا کنون براي جشن هاي شاهي استفاده مي شد ، گذشتند و در آنجا تجمع کردند                  

  . تند که قبال همراهان شاه و جنرال هاي فئودالش مي نشستند سيچوکي هايي ن
عـالوه بـر   . ن سلطنتي را نمايش مي دادند ، درفش هاي سرخ کمونيستي در همه جا بر زمين کوبيده شـدند         در جاهائيکه سابقا فقط پرچم هاي خاندا         

بـراي  ) مائوئيسـت  ( کريشنا رئيس کميته اي است که حزب کمونيسـت نيپـال   . موسيقي و رقص ، سخنراني اصلي توسط کريشنا بهادر ماهارا ايراد شد  
 نکتـه يـي کـه بـا حـزب      ١٢او در سخنراني اش به احزاب پارلماني به دليل عقب نشيني شان از قـرار داد           . ت  مذاکره با پارلمان جديد تعيين کرده اس      

او باالي اين .  نکته يي يک جنبش ضد شاهي در سراسر کشور را دامن زد ١٢اين قرار داد . امضا کرده بودند ، انتقاد کرد ) مائوئيست ( کمونيست نيپال 
   .نحالل پارلمان و فرا خواندن انتخابات براي مجلس موسسان سر سختي نشان ميدهنداحزاب انتقاد کرد که در ا

  



 ٢٤صفحه  م سيزده شماره                                                                 دوره سوم                               شعله  جاويد              

 

  ارزيابي يک نقد از 
 اساسنامه وبرنامه حزب

 قسمت سوم
  انتقادات ازبرنامه حزب

افغانسـتان ، در واقـع شـامل    ) مائوئيسـت   ( برنامه حزب کمونيست             
 : چهار قسمت اصلي و يک قسمت ضمايم است 

 مـائوئيزم ؛  – لنينيزم –مارکسيزم (  سياسي   –ئل عام ايدئولوزيک      مسا  - ۱
 ) انترناسيوناليزم پرولتري ؛ اوضاع جهاني و جنبش جهاني کمونيستي 

سيماي کنوني افغانستان ؛ (   مسايل مربوط به اوضاع کنوني  افغانستان - ۲
ن ؛ مناسبات توليدي  حاکم بر افغانستان ؛ طبقات اجتماعي جامعه افغانستا

  . )    تضاد هاي اجتماعي مهم  شامل دو مسئله زنان و مسئله مليت ها 
                                                  ۵:    بقيه درصفحه                                                                 

  اول ماه مي
  طرفدارانشانيک ميليون تن ازمهاجرين و

 خيابان هاي امريکا را پر کردند
 نقل از سرويس خبري جهاني براي فتح

ايـن  .آمريکا را حمل ميکردنـد    عده زيادي پرچم       دراين تظاهرات ها،  
نشان ميدهدکه اين عده در موردماهيت آمريکادچارتوهم وخوشـخيالي     

ـ  ونمي دانندکه معناي آمريکا   . هستند دگي اکثـر مـردم جهـان       براي زن
عده اي  .اينها هزاران تن پرچم سرخ حمل ميکردند      ميانه  اما در . چيست

ــه م ــان آگاهان ــن پــرچيدانندازآن ــري کــه اي ــده انقــالب پرولت م نماين
ايـن  !برخي هاهم پرچم سرخ حمل ميکردنـدوهم پـرچم آمريکـا          .است

بـراي  چارچوبه هـائي کـه      نشان ميدهدکه اين جنبش هنوز نتوانسته از      
اين وضع نشانگر آن بـود  .بورژوازي قابل قبول است خودرابيرون بکشد    

  ۱۸:                درصفحه      .   که نياز به يک رهبري انقالبي است 
 

  جواب نامه هاي رسيده
  . کنيم تان است،دعوت ميدامنگيرتوهماتي که ماشمارابه بيرون آمدن از   
مارکسـيزم ، بـه     . در قدم اول به بيرون بـر آمـدن از تـوهم حکمتيـزم                  

زم تکامل يافته   مائوئي - لنينيزم   - لنينزم و سپس به مارکسيزم     -مارکسيزم  
 - لنينـزم  -مارکسـيزم  .  حکمتيـزم  – لنينـزم  -است و نه بـه مارکسـيزم    

مائوئيزم درستي خود را در پراتيک انقالبات عظيم پرولتري ، انقالب کمون            
پاريس ، انقالب اکتوبر روسيه ، انقالب چين و انقالب فرهنگي پرولتـري در     

البات ثابت ساخته اسـت  چين و در جمعبندي هاي تئوريک عظيم از اين انق 
يقينا پراتيک ها و تئوري هاي مربوطه گنجايش ، ونه صرفا گنجايش بلکـه   . 

گنجايش هاي زيادي ، براي نقد دارد ، چرا که تئوري هـا و پراتيـک هـاي              
اساسات عظيم پراتيکي و تئوريکي اي که طي اين مراحـل           . قابل تکامل اند    

ده اند ، پايه و اسـاس تـالش      مختلف تکامل ايدئولوژي پرولتري به کف آم      
  . تکامل بعدي را تشکيل مي دهند براي

شما ها با طرح ايزمي بنام حکمتيزم ، بجاي مائوئيزم و به عنوان سـومين           
چنين . مرحله در تکامل علم انقالب پرولتري فقط خود را مسخره مي کنيد           

د و نـه بـا     ادعائي نه با کله تئوريکي و اندام پراتيکي حزب شما خوانائي دار           
  .  طول و عرض توش و توان منصور حکمت خوانائي داشت 

  ۱۲:               درصفحه                                                           
  

 خطر يك جنگ ديگر: ايران 
   ۲۰۰۶ جون ۵ مي و ۲۹ -از سرويس خبري جهاني براي فتح 

کسلسله مقاالت جهاني دوم از يمقاله زيرخالصه بخش اول و
براي فتح ميباشدكه تهديدات امريكامبني برجنگ عليه ايران 

 .دهد يه مورد تجزيه وتحليل قرارميراازچند زاو

  يك جنگ ديگر در خاورميانه
  .يك احتمال واقعي است

 سـاندي تـايمز   زنامه واشنگتن پسـت و       مجله نيويارك تايمز،رو  
موردتـدارك   درماه اپريل گذشته بطورجداگانه گزارشـهائي رادر      

همـه ايـن گزارشـات     .امريكابراي حمله بـه ايـران منتشـركردند       
  .ات نظامي وامنيتي عاليرتبه امريكامتكي اند برمصاحبه بامقام

ــالوه        ــا ع ــه امريك ــت ك ــه نيوياركرنوش ــيمورهرش درمجل س
اسـتفاده ازبمبهـاي   فكربرواردآوردن ضـربات نظـامي معمـول در    

ساندي تايمزنوشت كه نيروهـاي نظـامي    .هسته اي تاكتيكي است   
   ....     برتانيه،تحت رهبري اردوي امريكا،در

 ۱۹: بقيه درصفحه                                                 
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