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نوشته ای تحت عنوان ماللی جويا " زنی درميان
جنگ -ساالران" بقلم سارانيکو بيانگر بی اطالعی
وی دربارۀ جنبش انقالبی پرولتری افغانستان است!

اين نوشته راچندروزقبل ازطريق ايمل دريافت کردم .اگرچه من حدود سه سال قبل زمانی کتاب
"افغانستان الگوی دموکراسی امريکائی "......رادريک نوشته تحت عنوان" کتاب افغانستان الگوی
دموکراسی امريکائی ...بازتابی ازتفکرانحرافی خرده بورژوائی ،پارلمانتاريزم وتسليم طلبی!" مورد
نقد وبررسی قراردادم که درسايت"پيام آزادی" به نشررسيده واکنون درآرشيف اين سايت موجوداست،
ودرضمن نظرخودرادرموردماھيت وشيوه مبارزه ای که " ماللی جويا " درکشوری نيمه فئودالی
ومستعمره واشغال شده تعقيب می کند ،توضيح دادم .ازاينکه سارانيکوعضو"سازمان چريکھای فدائی
خلق ايران" ،بدون شناخت الزم ازجنبش انقالبی پرولتری مردم افغانستان وشناخت ازسايرجريانات
سياسی اين کشوروماھيت خط ايدئولوژيک سياسی اين جريانات وفعاليتھای نظری وعملی فعالين آنھا
منجمله ماللی جويا به چنين ارزيابی وقضاوت غيرواقعی واشتباه آميزرسيده است ،جای بس تعجب
است .درافغانستان احزاب وسازمانھای ھستند که درلفظ مدعی مبارزه انقالبی پرولتری اند ،اما عمالً
ازاين راه منحرف شده وبه منافع طبقاتی وملی مردم افغانستان پشت کرده اند.ھمچنين سازمانھا وگروه
ھای وجوددارند که دم ازمبارزه مترقی ودفاع ازمنافع مردم وميھن می زنند ولی درعمل راه منحط
رفورميزم بورژوائی وخدمت به امپرياليسم وارتجاع راتعقيب می کنند.قماش اخيرسازمانھا خاصتا ً
درطی ھشت سال اخيرتوانسته اند باشيوه ھای خاصی احساسات عوام الناس وروشنفکرانی راکه
آگاھی الزم ازمسايل کشورشان ندارند ،برانگيخته ودرجھت منافع سياسی گروھی خودازآنھا استفاده
کنند .ويادرمحافل پرزرق وبرق که ازطرف نھادھای دولتی ،نيمه دولتی وسازمانھای»مترقی« دراروپا
وامريکا وسايرکشورھای سرمايه داری برای شان ترتيب می شود بازارسياست شانرا گرم نگاه کرده
اند.اگرسارانيکومطبوعات واقعا ً انقالبی افغانستان رامورد مطالعه قرارمی داد وازفعاليتھای سياسی
سازمانھا وگروه ھای مربوط به جنبش انقالبی پرولتری اين کشورآگاھی حاصل می نمود ،به يقين که
دچارچنين اشتباھی نمی گرديد.
ازاينکه سارانيکوچقدرتحت تأثيرسخنان بظاھرمترقی وبرخوردھای عاطفی ماللی جويا قرارگرفته
وبرھمين انگيزه قلم رادروصف اووفعاليتھايش بکارگرفته است ،روی آن درنگ نمی کنم .اما ازاينکه
اوبحيث عضويک سازمان انقالبی خلق ايران بدون تأمل ونقد اصولی ازمحتوی بيانات ومتن کتاب
مذکور ،نظرات ومواضع" ماللی جويا" رامورد تأئيد قرارداده است ،مسئله ايست که بايد روی آن مکث
نمود.
ابتداء درمورد ماھيت فکری سياسی وفعاليتھای ماللی جويا :اگرچه درطی ھشت سال اخيرماللی جويا
ھرگزحاضرنه شده است تا بطوررسمی تعلق سازمانی اشرا آشکارنمايد ،اما ازمحتوی نظرات
ومواضع وشيوه مبارزۀ اوبخوبی ھويداست که درپشت سراوکدام تشکيل سياسی باخط سياسی
ايدئولوژيک معين قراردارد واورادرمسيرحرکت اش رھنمائی می کند .ولی دراين نوشته منظورم را
بحث روی تعلق سازمانی ماللی جويا تشکيل نمی دھد .اگراوشخص منفردی باشد وياعضوسازمان
سياسی معين؛ من فعالً خط حرکی وعملکردھای اوراکه برمبنای ھمين خط انجام می دھد ودرطی
ھشت سال اخيربه ھمين اساس و شيوه عمل کرده است ،به ارزيابی می گيرم.
ابرقدرت امپرياليستی امريکا ومتحدين آن)کشورھای عضوناتو وسايردولتھای امپرياليستی وارتجاعی(
بعد ازکنفرانس" بن" وعقد پيمان خاينانه واستعماری آن که بعد ازتجاوزنظامی وحشيانه امريکا به
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افغانستان وکشتاربيرحمانه ھزاران نفرازخلق مظلوم وستمديدۀ آن وويرانی کشور؛ برای آنکه سلطه
استعماری وحاکميت پوشالی باندھای مختلف جنايتکارومزدورراتحت رھبری نوکردست پروردۀ شان
کرزی»قانونيت ومشروعيت« دھند ،اقدام به تدوير"لويه جرگه" اضطراری نمودند .به خوانندگان
پرواضح است که درافغانستان بنابرساخت اجتماعی اقتصادی آن وتاريخ تدوير"لوی جرگه " ھا با
سابقه عنعنوی قبيله ای وماھيت طبقاتی آن وھم اينکه عمدتا ً اعضای اين "لويه جرگه ھا" باچه معياری
توسط رژيم ھای حاکم وقت دعوت می شده اند وکدام نھادھای دولتی دراين لويه جرگه ھا سھم داشتند
نيزمشخص است .درقبل ازسی سال اخير" لويه جرگه ھا" توسط حکام برسراقتداروظاھراً درشرايط
عدم اشغال نظامی وسلطه اسعماری مستقيم قدرتھای امپرياليستی دايرمی گرديد .ولی درطی ھشت سال
اخيردولت دست نشانده وامپرياليستھای اشغالگرلويه جرگه ھا رادايرکرده اند .حال خود خواننده ميتواند
قضاوت کند که اعضای »لويه جرگه" بحيث يک نھاد طبقاتی ازطرف دولت مزدوروقدرتھای
امپرياليستی استعمارگربرمبنای چه معياری »انتخاب« وانتصاب شده ومی شوند .بھرصورت درلويه
جرگه استعماری بعد ازکنفرانس بن بوضوح ديده شد که کدام گروه ھا ونيروھا وافراد باچه سابقه ھای
جنايتباری دراين لويه جرگه ھا شرکت کردند .لويه جرگه اضطراری تحت اداره وکنترول مستقيم
سفارت امريکا ونماينده خاص رئيس جمھوروقت امريکا)زلمی خليلزاد( ونمايندگان سايردولت ھای
اشغالگرونماينده صاحب اختيارملل متحد)اين نھاد دستيارامرياليسم جھانی( دايرگرديد.البته بودند معدود
افراد ارتجاعی که دردوونيم دھه اخيرتا تدويرلويه جرگه اضطراری درجنايات عليه مردم افغانستان
مستقيما ً دست نداشته اند ولی ھمه رژيم ھای جنايتکاروضد مردم رااستقبال کرده واينبارسلطه
استعماری امپرياليسم امريکاوناتوراخوش آمديد گفته وآنرا بفال نيک گرفتند .وياافرادمرتجعی که سمت
گيری ھای سياسی شان مستقيم وغيرمستقيم درجھت تأمين منافع امپرياليسم وارتجاع بوده است وشرايط
اشغال نظامی وسلطه استعماری امريکا وناتورا »دوران نوين« خواندند .اينھا ھم براساس صوابديد
قدرتھای اشغالگرودولت دست نشانده بنام »نمايندگان مردم« دراين لويه جرگه دعوت شدند .خانم ماللی
جويا ھم به ھرطريقی که بود دراين لويه جرگه راه يافت.
دولت امريکا ومتحدين آن برای فريب مردم افغانستان ومردمان کشورھای شان ومغشوش کردن اذھان
عامه جھانيان ترفند تدوين قانون اساسی وتشکيل پارلمان ومجالس واليتی رابميان کشيدند تاطوری
وانمودسازند که گويا آنھا نه برای اشغال واستعمارکه به منظور» جنگ عليه تروريزم« دراين منطقه
واعاده »دموکراسی« و»بازسازی« افغانستان آمده اند .ماللی جويا بازھم باادعای »نمايندگی« مردم
واليت فراه به اين پارلمان استعماری راه يافت .البته اکثريت قاطع کسانی که درپارلمان راه يافتند به
لحاظ موقعيت طبقاتی ويا ماھيت ايدئولوژيک سياسی آنھاحافظ ومدافع مناقع طبقات ارتجاعی فئودال
وکمپرادوروامپرياليسم ھستند .بفرض اگرعدۀ انگشت شمارھم بنام افراد»مستقل« باين لويه جرگه ھا و
پارلمان ومجالس واليتی راه يافته اند ،قبل ازھمه به لحاظ فکری وسياسی سلطه استعماری امپرياليسم
امريکا وناتووحاکميت دولت دست نشانده را آگاھانه صحه گذاشته اند .ماللی جويا ازيکطرف صحبت
ازاين داردکه افکارش به انديشه مترقی »روشن شده« وازايام طفوليت درروشنائی ھمين افکارمترقی
مثالً مطالعه آثار)صمد بھرنگی( ومطالعه )کتابھای( اشرف دھقانی برشکل دادن افکاراونقش عمده
داشته وبراوتأثيرشگرفی گذاشته اند ولی ازطرف ديگراوآگاھانه تصميم گرفته است تا درلويه جرگه و
پارلمان استعماری شرکت کند .اومدعی است که ازطريق تريبون لويه جرگه و پارلمان درجھت منافع
مردم وميھن مبارزه کرده وچھره ھای جنايت کاران وقاتالن مردم وويران کنند گان کشوررا افشا می
کند .ماللی جويا به يمن ھمين ادعا درصحن لوی جرگه سرکردگان گروه ھای اسالمی" بنيادگرا"
راصريحا ً موردحمله لفظی قرارداده وآنھاراجنايتکارخطاب کرد وگفت که اينھا بايد دردادگاه بين المللی
محاکمه شوند .ازاينکه اواين جانيان وقاتالن مردم ومتجاوزان به حقوق انسانی راجنايتکارخطاب کرد
امرنيکی بود .ولی اين عمل ھمه مطلب نبوده ونيست .ازطرفی ھم اوباين امرتوجه نکرد ويانمی دانست
که قدرتھای امپرياليستی ھمه کسانی را که به مردم وميھن خودجنايت وخيانت می کنند به محکمه بين
المللی ھاگ نمی کشند بلکه آن عده انگشت شمارازحکام ستمگری را که روزی به کمک وحمايت ھمين
قدرتھای امپرياليستی برعليه خلقھای کشورشان جنايت رواداشته اند ولی روزديگردربرابرارباب
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بزرگ تمردکرده وسرازاطاعت بی چون وچرای آن خاصتا ابرقدرت امپرياليستی امريکا،برداشته اند.
اينھا يا مانند نوريناگا به قفس انداخته شدند ويامانند صدام حسين که به چوبه دارکشيده شد ومالسويچ که
درطی پروسه محاکمه اش درزندان درگذشت وچارلس تيلررئيس جمھورسابق اليبريا که درداد گاه الھه
تحت محاکمه قراردارد .درحاليکه فقط دولت واقعا ً مردمی است که ھمه جنايت کاران وقاتالن مردم
خاصتا ً درطی سی سال اخيررا دردادگاه عدل خلق محاکمه خواھد کرد وبه سزای اعمال شان خواھد
رساند؛ نه دولت ھای مزدوروامپريالستھای جانی وقاتل مردم .ازجھتی درلويه جرگه ونيزدرپارلمان نه
تنھا رھبران گروه ھای اسالمی" بنيادگرا" درکنارماللی جويا نشسته بودندکه افرادی ازباندھای آدم کش
وجنايت کاروميھن فروش خلقی پرچمی وسازائی ،افرادی ازتنظيمھای ارتجاعی اسالمی»ميانه رو«،
افرادی ازگروه وحشی طالبان ،گروه ھای مليشه ای دوستم وملک ونادری ،نماينده ھای »حزب
سوسيال دموکرات« ،حزب شئونيستی افراطی)»افغان ملت«( وسايرگروه ھا وافراد نوکرامپرياليسم
وارتجاع وعده ای ازتکنوکراتھای خادم امپرياليسم باھويت ھای مشخص آنان درآن جلسه ھا
درکنارماللی جويا نشسته بودند ولی اونامی ازآنھا نگرفت وچھره آنھارابه مردم افغانستان وجھان
معرفی نکرد .وطوری ازصحبت اش استنباط می شد ومی شود که گويا درطی سه دھه اخيرفقط ھمين
رھبران گروه ھای اسالمی" بنيادگرا" وگروه طالبان بودند وھستند که برعليه مردم وميھن جنايت کرده
ومی کنند .ومھم ترازآنکه اوازنامشروع بودن لويه جرگه ،پارلمان استعماری ودولت دست نشانده
کرزی سخنی بزبان نياورد وتاحال ھم دراين مورد موضع صريحی ندارد .ازجھتی ھم سخنان ماللی
جويادرموردافشای چھره ھای رھبران گروه ھای اسالمی»بنيادگرا« موردپسند جناحی
ازارتجاع)تکنوکراتھای داخل دولت مزدور ،جناح خلقی پرچميھا} که درآن صورت توجه مردم را
ازچھره ھای اين جانيان وآدمکشان منحرف می ساخت{ ونيزبرخی ازکشورھای امپرياليستی،
قرارداشت تا ازآن بحيث حربۀ دراعمال فشارعليه گروه ھای بنيادگرا شامل دراتحادشمال که
دروابستگی نزديک به دولت امپرياليسم فدراسيون روسيه ودولت ارتجاعی ايران قراردارند ودراين
شرايط قالده مزدوری امريکا وناتورانيزبگردن کرده اند ،موافق افتاد .ھمچنان اين گفتارماللی جويا
دربيرون ازپارلمان موردتحسين بخشھای ازعوام کشورنيزقرارگرفت .ولی چنانکه اومدعی است که
صحبت اوبيانگرخواستھا وآمال واقعی مردم افغانستان بوده واست ،حقيقت ندارد .درحاليکه اين عمل
افشای چھرۀ جناحی ازدشمنان مردم بود ونه افشای ھمۀ آنھا ودولت مستعمراتی وتسلط نظامی قدرتھای
امپرياليستی .موضوع ديگرزمانی ماللی جويا مدعی دفاع ازمنافع وخواستھای برحق مردم مظلوم وستم
ديده افغانستان است ،اما اوازسلب استقالل کشوروپايمالی حق حاکميت ملی وترفند لويه جرگه وتشکيل
پارلمان ومجالس واليتی وسايرنھادھای استعماری ازطرف دولت امريکا وناتوجزئی ترين اشاره ای
نکرد .ماللی جويا دربارۀ عدم مشروعيت قانون اساسی که بيش ازھمه حالت اشغال نظامی ووضعيت
استعماری کشوررا»قانونيت ومشروعيت« می دھد ،حرفی بميان نياورد .درحاليکه مسايل فوق ازجمله
ابتدائی ترين خواست يک فرد مدعی دفاع ازمنافع مردم وميھن است.ھمينکه ماللی جويا درلويه جرگه
وپارلمان شرکت کرد درواقع وی بيش ازھمه مھرتأئيد براشغال نظامی وسلطه استعماری امپرياليستھا
و»مشروعيت« دولت مزدوروپارلمان آن گذاشته است.
زمانی ماللی جويا درصحن لويه جرگه موردحمالت لفظی وتھديد سران گروه ھای اسالمی"بنيادگرا"
وھواداران آنھا قرارگرفت؛ نماينده ملل متحد ،وزيرداخله دولت دست نشانده ونماينده بخش قوای
اشغالگربنام »آيساف« درآن جلسه آمادگی شانرابرای تأمين امنيت ومصئونيت جانی اواعالم و تازمان
رسيدن ماللی جويا به تاالرپارلمان يک گروه محافظتی ازجان وی حراست بعمل می آورد.عجب
امپرياليستھای »واقع بين ودموکراتی«! زمانی چھره ھای تعدادی ازمزدوران آنھا ازطرف کسی
ازتريبون خودشان افشا می گردد؛ ولی آنھا شخص افشاگرراموردحمايت قرارمی دھند ودرجھت حفظ
جان اومحافظ می گمارند .اين موضوع قابل تأمل است ونمی شود که بگونۀ ميکانيکی آنرابه ارزيابی
گرفت وپذيرفت .ويااينکه عدۀ ناشيانه چنين استدالل می کردند ومی کنند که ماللی جويا موردحمايت
ملل متحد قرارگرفته است .وعدۀ مدعی اند که مصئونيت پارلمانی اوچنين وظايفی رامتوجه دولت
مزدوروقوای آيساف وملل متحد می ساخت تاامنيت ومصئونيت اورا تأمين کنند .درحاليکه ماھيت ھمين
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نھاد»ملل متحد« خاصتا ً درشرايط ھشت سال اخيردرافغانستان بيش ازقبل مشخص شده است که جزبه
جھت داری ازمنافع امپرياليستھای اشغالگرواستعمارگروارتجاع حاکم وسرکوب اعتراضات حق طلبانه
مردم وپايمالی حقوق ومنافع خلق افغانستان ديگرعملی انجام نداده است.
درکتاب" افغانستان الگوی دموکراسی "....نويسنده کتاب به تائيد ازحرکت ماللی جويا درلويه جرگه
ودرپارلمان برخاسته بود؛ ولی من نظرات اورادراين زمينه نيزنقد کردم .درآنجا توضيح دادم که مبارزه
درراه تأمين منافع وتحقق آرمان مردم وحصول استقالل وآزادی ميھن غيرازچيزی است که ماللی
جويا)وخودنويسنده( ازدرون لويه جرگه وپارلمان استعماری آنراجستجومی کنند .ھم چنان سيرحرکت
بعدی ماللی جويا بعدازاينکه موقعيت اودرپارلمان بحالت تعليق درآورده شد ووی برنامه ھای سخنرانی
ای درکشورھای اروپائی وامريکا وغيره کشورھا داشته است ،بازتاب دھنده طرزفکروخط مشی
سياسی اوبوده است .برخالف خانم سارانيکوکه بعدازمطالعه کتاب ماللی جويا بزبان انگليسی به
تمجيدازاوپرداخته ومواردی را ازکتاب اودرنوشته اش نقل کرده است؛ تغييراساسی وماحوی درنظرات
ومواضع ماللی جويا بچشم نمی خورد.اودربرخی ازمجالس که دراروپا وامريکا سخن رانی داشته
ويامصاحبه ھای که باتلويزيون ھای بيرون مرزی افغانھا انجام ميداد ،ازجانب سامعين اش مورد سوأل
قرارمی گرفت که نظرش درمورد شرکت اودرلويه جرگه وپارلمان استعماری ووضعيت اشغال نظامی
وحالت مستعمره بودن کشورتوسط امريکا وناتوازچه قراراست؟ او تا چندی قبل ازپاسخ دادن روشن
ً
اگرفعالنيروھای خارجی افغانستان راترک کنند ،می دانيد
دراين مورد طفره می رفت ويا می گفت که "
چه واقع می شود؟" .ولی سارا نيکو مدعی است که ماللی جويا حاال به اين امراذعان دارد که افغانستان
دراشغال نظامی امريکا وناتوقراردارد وقوای نظامی آنھا بايدازافغانستان خارج شوند .ھمچنان ماللی
جويادرسفرھايش به کشورھای اروپائی می گفت که دولتھای اروپائی بايد برنامه ھای
خودرادرافغانستان ازدولت امريکا جداکنند زيرادولت امريکا ازگروه ھای اسالمی " بنيادگرا" حمايت
می کند .ازاين گفته چنين برمی آيد که تنھا مشکلی که ماللی جويا بادولت امريکا دروضعيت کنونی
افغانستان دارد اينست که دولت امريکاازگروه ھای ارتجاعی اسالمی" بنيادگرا" حمايت می کند!
چنانکه قبالً تذکردادم بعدازاينکه ھيئت رھبری پارلمان استعماری واکثريت اعضای آن به علت اينکه
ماللی جويا پارلمان رابه طويله ،محل نھگداری حيوانات اھلی تشبيه کرده بود ،خشم آنھارابرانگيخت
وموقعيت پارلمانی اورابه حالت تعليق درآوردند وبااصراربرخی ازنھادھای دولتی ونيمه دولتی اروپائی
وبعضی ازنھادھای»حقوق بشر« بازھم موقعيت اودرپارلمان اعاده نگرديد.ماللی جويا درجريان
سفرھايش به کشورھای اروپائی وامريکاوغيره کشورھا بازھم سخنان اوبيشترروی افشای ھمين گروه
ھای اسالمی »بنيادگرا« تمرکزداشت تاافشای ھمه جانبه جنايات امپرياليستھا ودولت مزدوروھمه گروه
ھای ارتجاعی .
قراراسناد مکتوب ومصورماللی جويا طی اين سفرھا با لويزگيپس" عضو کنگره امريکا ازحزب
دموکرات ،مگزيموم دواليما وزيرخارجه ايتاليا ،لويزاموگانتينی معاون پارلمان اروپا )جالدکودکان
ھلمندی وتمام مردم افغانستان( ،ايمابونينو وزيراموربين المللی واروپائی ايتاليا ودوميش ھم معاون
وزيرخارجه ايتاليا ،مالقات ھای داشته وازطرف اين مقامات مورد تقديرقرارگرفته است) نقل ازنوشته:
لمبه(.ھمچنين ماللی جويابا سکرتروزيرکارھنگری ،شاروال)شھردار( شھربرکلی امريکا ،رئيس
شورای شھروشاروال)شھردار( شھرفلورانس وغيره مالقات ھای داشته است) نقل ازنوشته :مجيد
کاوه( .ونيزماللی جويا با پوالسترينی وزيرفوايدعامه ايتاليا،خانم مارتين رئيس ايالت تسکنی ايتاليا
مالقات ھای داشته وايروکروکسيلينی رئيس شھرفلورانس به ماللی جويا جايزه اعطا کرده است.
ھمچنين او مدال طالئی با تقديرنامه ومبلغ  25ھزاردالرجايزه نقدی) بنام" جايزه گوانگجو برای حقوق
بشر"( را درماه می  2006ازکوريای جنوبی دريافت کرده است) نقل ازمقاله :خ .آشوب( .ھمچنين
ماللی جويا ازطرف عده ای ازمقامات فوق مدالھای »شجاعت« رانيزدريافت کرده است.
درمورد مطلب فوق ھمين قدرمی گويم که ھيچ يک ازاين مقامات ويا دولتھای آنھا بنابرماھيت وخصلت
طبقاتی شان اگرفردی راتشخيص دھند که اوواقعا ً درسنگردفاع ازمنافع مردم واستقالل وآزادی
کشورش)خاصتا ً درکشوری که ارتشھای اين دولتھا آنرابه اشغال نظامی دارند وخلق مظلوم
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آنرادرزيرستم وفشاراستعماری امپرياليستی عذاب می دھند وبه قتل می رسانند( قرارداشته وبی باکانه
جنايات دولتھای کشورھای امپرياليستی رادرکشورخودش وديگرکشورھای تحت سلطه افشا می کند
وسرسختانه دراين راه مبارزه مترقی را به پيش می برد؛ نه اينکه ازچنين افرادی باگرمی استقبال نمی
کنند وبرای شنيدن سخنان شان وبرای معرفی کتاب شان مجالس ترتيب نمی دھند ،جايزه نقدی اعطا
نمی کنند وتقديرنامه »شجاعت« نمی دھند که درعمل ديد شده است اين دولتھا حتی باتمام ادعای
دموکراسی خواھی نوع خودشان گاھی ازصدورويزابه افرادوشخصيت ھای واقعا ً ضدامپرياليست
وضدارتجاع که جنايات دولتھای امپرياليستی را درکشورھای تحت سلطه درآسيا ،افريقا وامريکای
التين به مردمان کشورھای شان افشا می کنند ،خودداری کرده اند .چه رسد به آنکه وزرا ومعاون وزرا
وياشاروالھا ،روسای شھرھا وسايرمامورين عالی رتبه اين کشورھا ازچنين افرادی پذيرائی کرده
وجھت سخنرانی آنھا تسھيالت فراھم کنند وازمبارزه آنھا تقديربعمل آورده وبآنھا جايزه ومدال بدھند.
البته سخنان ماللی جويا دربارۀ فساد دستگاه مستعمراتی دولت مزدوروموردحمله قراردادن جناحی
ازارتجاع اسالمی" بنيادگرا" به داليلی که قب ً
التذکريافت بمزاق بعضی ازتشکالت وافراد اپوزيسيون
دراين کشورھا موافق بوده وازآن درجھت اعمال فشاربررقبای شان دردولت ھااستفاده می کنند .اگرچه
امروزديگراينھا موضوعاتی اند که درمطبوعات امپرياليستی به طورگسترده بازتاب می يابد .اما
افشاگری ھمه جانبه دربارۀ جنايات سھمگين قدرتھای امپرياليستی ،دولت مزدوروجناحھای مختلف
ارتجاع درداخل وخارج دولت مزدوردرافغانستان رابافکتھای زنده برای مردمان جھان تا شيوه مبارزه
ای که ماللی جويا به پيش می بردماھيتا ً متفاوت است .ازآنجاييکه ھرايدئولوژی وسياست وفلسفه
طبقاتی درجھان ازمنافع طبقات معينی دفاع می کند؛ ماللی جويا وامثال اوھم برھمين مبنا عمل می
کنند .البته نيروھای مترقی وانقالبی براساس مواضع ايدئولوژيک سياسی شان وبراقتضای وظايف
ورسالت آنھا که دردفاع ازمنافع مردمان کشورھای شان وخلقھا وملل دربند جھان دارند؛عالوه
برمبارزه عليه امپرياليسم وارتجاع درکشورھای خود شان ودرعرصه جھانی؛ ماھيت وخصلت
ايدئولوژيک سياسی گروه ھای را که درلفظ ازمنافع مردم وميھن صحبت می کنند ولی درعمل به
اشکال وشيوه ھای گوناگون درجھت منافع طبقات ارتجاعی وامپرياليسم عمل می نمايند ،نيزافشا می
کنند .اين گروه ھا درکشورھای مختلف به خرام ھای مختلف عمل می کنند ليکن ماھيت اپورتونيستی
ورويزيونيستی آنھا ازبيان نظرات وخرام وعملکرد ھای شان بوضوح آشکاراست .وگروه ھا واشخاص
انقالبی ومترقی وظيفه دارند تا درجھت آگاه سازی توده ھای عقب نگھداشته شده مردم چھره ھای اين
قماش تشکالت وافراد رابه آنھا معرفی کنند تا آنھا نتوانند با استعمال کلمات ومقوله ھای مترقی آنھا
رااغوانمايند .ازجھتی ھم ھستند افرادوگروه ھای مترقی که خلوص نيتی ازآنھا برای مبارزه درراه
نجات خلق وميھن به مشاھده می رسد ،ولی به سبب کمبود آگاھی سياسی الزم وکم تجربگی درعرصه
مبارزه طبقاتی درنظروعمل اشتباه می کنند؛ دراين صورت گروه ھا واشخاص نسبتا ً آگاه به علم
انقالب ،نظرات ،مواضع وعملکردھای اين افرادوگروه ھاراموردنقدوبررسی قرارمی دھند .البته ماللی
جويا طبق خط مشی معينی به سبک خودش حرکت می کند که باشيوه مبارزه واقعا ً مردمی متفاوت
است؛ وبه ھمين سبب است که خودش وحاميان اومنتقدين اوراموردلعن وطعن وحتی دشنام ھای رکيک
قرارمی دھند.
خانم سارانيکو درابتدای صفحه اول نوشته اش چنين می نويسد ":بدون شک نام ماللی جويا  ،زن
جوانی ازسرزمين جنگ زده افغانستان ،باتاريخ معاصرمبارزه ومقاومت مردم افغانستان برعليه
بنيادگرايان اسالمی وبرعليه اشغالگران امپرياليستی ،عجين شده است".
مالحظه می شود که سارانيکوازماھيت وخصلت طبقاتی مبارزه مردم افغانستان ونمايندگان واقعی آنھا
يعنی گروه ھا وافراد واقعا ً انقالبی مردمی کماکان اطالعی ندارد؛ ازاينرومبارزه مردم افغانستان را
درمبارزه ضدارتجاعی به مبارزه عليه »بنيادگرايان اسالمی« محدود می کند .درحاليکه گروه ھای
انقالبی مردمی درافغانستان خاصتا ً درسی سال اخيردرسنگرمبارزه عليه ھمه قماش گروه ھا ونيروھای
ارتجاعی ميھن فروش ومزدورسوسيال امپرياليسم وامپرياليستھای غربی به سرکردگی امپرياليسم
امريکا ودولتھای ارتجاعی چين ،ايران ،پاکستان وعربستان سعودی ،چه مذھبی » بنيادگرا« وچه »
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ميانه رو«؛ باندھای خلقی پرچمی و»سازائی« وديگرگروه ھای مزدورروسی ،گروه ھای مليشه ای
جنايتکاروسايرگروه ھا وافراد خاين به خلق وميھن وحاميان امپرياليست آنھا مبارزه کرده ومی کنند.
جای تعجب است که عضويک سازمان انقالبی مبارزه ضد طبقات ارتجاع فئودال وکمپرادوری ازجانب
مردم افغانستان رادرکشوری نيمه فئودالی ومستعمره علی الخصوص افغانستان سی سال اخيرکه انواع
گروه ھا ونيروھای ارتجاعی ومزدوردرھمدستی باسوسيال امپرياليسم وامپرياليسم وارتجاع بين المللی
برمردم افغانستان ستم ومظالم اعمال کرده ومی کنند ،به مبارزه عليه »بنيادگرايان" اسالمی منحصرمی
سازد .سارانيکو به انتباه ازنويسنده کتاب)" زنی دربين جنگ ساالران" ( تصورمی کند که درافغانستان
درجمع ارتجاع فئودال کمپرادوری تنھا گروه ھای ارتجاعی اسالمی "بنيادگرا" جھادی وگروه طالب ھا
اند که به حمايت وکمک امپرياليستھابرمردم جنايت می کنند .اودراين ميان دولت دست نشانده راکه
متشکل ازقماشھای گوناگون گروه ھای ارتجاعی مزدوروجانی است که برمردم افغانستان ستم وجنايت
می کند وآنھاراوحشيانه بقتل می رسانند وگروه ھای خارج اين دولت که بانحوديگری ازحمايت
امپرياليستھای اشغالگربھره مند اند وبرمردم افغانستان جنايت روامی دارند ،نامی نمی برد .
دراخيرھمين صفحه بازھم نويسنده صحبت از» جنايات جنگ ساالران امروزتحت حمايت اربابان
امريکائی شان دارد ".درحاليکه تنھا اين جنگ ساالران نيستند که درداخل وخارج دولت دست نشانده
ازحمايت اربابان امريکائی وناتوبرخوردارھستند ،بلکه گروه ھای ارتجاعی ديگری دردولت وخارج آن
نيزھستند که ظاھراً به گروه ھای جنگ ساالرتعلق ندارند ،ولی درخدمت امپرياليستھا قراردارند وبه
کمک وحمايت امپرياليستھا برمردم جنايت وستم می کنند .اين شيوۀ برخوردغيرواقعی وغيراصولی
درمورد افغانستان خاصتا ً درشرايط کنونی نه اينکه برواقعيتھای عينی جامعه کنونی افغانستان وفق
ندارد که باتحليل اوضاع يک جامعه طبقاتی براساس اصول علم انقالب پرولتری بيگانه است .وبه
سبک ماللی جويا اذھان مردم افغانستان وجھان راازماھيت دشمنان طبقاتی رنگارنگ آنھا که
درھمدستی باامپرياليستھای اشغالگربه کشتارمردم مشغول اند؛ منحرف می سازد.
درصفحه دوم پراگراف اول اين نوشته؛ اگرازتوصيفی که نويسنده به شيوه رومانتيک ازماللی جويا
بعمل آورده است بگذريم ،اومی چنين نويسد ..":ماللی جويا با تمام قدرت می کوشيد که حقيقت دردناک
زندگی درجھنم کنونی افغانستان را به مخاطبين خود منتقل کند".
اين درست است که امپرياليستھا ومرتجعين خاصتا درطی سه دھه اخيرافغانستان راده ھابار برای مردم
افغانستان به جھنم تبديل کرده اند .ولی بيان حقيقت دردناک زندگی مردم واين ھمه کشتارواجحاف و
غارتگری ھای که صورت می گيروانواع ظلم وستمی که براين خلق مظلوم اعمال می گردد
ونيزاوضاع سياسی کشورخاصتا ً درطی سی سال اخيرھمه منشأ درتجاوزوسلطه گری امپرياليسم
ارتجاع جھانی وحاکميت گروه ھای ارتجاعی اين نمايندگان طبقات فئودال وکمپرادورکه توسط قدرتھای
امپرياليستی سازمان داده شده وبرمردم ما تحميل شده اند؛ دارد .اين مسايل راھرگروه وفردی برطبق
تفکروسياست خودش بيان می کند .درحاليکه جزدرپرتوعلم انقالب پرولتری وبااتکاء به ديالکتيک
ماترياليستی وشناخت علمی جامعه وتحليل تضادھا ومشخص کردن ھمه طيفھای دشمنان مردم وراه حل
آنھا برھمين مبنا ،طريق وشيوۀ ديگری وجودندارد که فردی وياگروھی بتواند واقعيتھا وحقايق مربوط
به شرايط زندگی وسياسی ای که مردم درآن قراردارندرابگونه واقعی وحقيقی بيان کند وبه
ً
اوواقعابه
تصويربکشد .آيا نويسنده ميتواند ازاين بيانيه ھا وکتاب ماللی جويا اين حقيقت رابدست دھد که
مسايل افغانستان ازديد علمی ومترقی پرداخته است؟! که ھرگزنه!
محترمه "سارانيکو" بايدتوجه می نمود که" انسان بايدحقيقت رادرپراتيک ثابت کند" و" تئوری حقيقت
جزئی است ازتئوری شناخت .مسئله اساسی درتئوری شناخت اين است که درابطۀ که بين انسان
وواقعيت يعنی بين شخص که می شناسد وواقعيت که شناخته می شود ،بين عامل ذھنی وعامل عينی،
حقيقت ،به کدام يک بستگی دارد؟ ....درحاليکه حقيقت چيزی نيست جزانعکاس درست دنيای عينی.
محتوی حقيقت ،آن واقعيت عينی است که مستقل ازذھن ما وجوددارد ،انعکاس دھندۀ آنھاست".
مالحظه می شود که ماللی جوياوافراد وگروه ھای ھمفکراودرشناخت اين تبه کاران)امپرياليستھا
ونوکران آنھا ازطيفھای گوناگون( ازبرخوردطبقاتی درافشای ھمه جانبه آنھا وپيش برد مبارزه مترقی
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برضد آنان شانه خالی می کنند .اينھا سعی دارند تابااتکاء بربخشی ازبدنه سيستم امپرياليستی جھانی
ودروحدت وائتالف باجناح ھای ديگرارتجاع ،اين تبه کاران» ،بنيادگرا« اسالمی را ازصحنه دورکنند.
نويسنده درابتدای صفحه سوم می نويسد ":درقسمت پايانی مراسم ازفرصتی کوتاه استفاده کردم
وباآگاھی ازاحترام وارزشی که ماللی ھمواره به رفيق اشرف دھقانی داشته دوعدد ازکتاب ھای رفيق
اشرف دھقانی بنام ھای" درجدال باخاموشی" و" بذرھای ماندگار" را به ماللی ھديه دادم .برايم
باورکردنی نبود وقتی ديدم که اوباديدن اسم اشرف دھقانی برروی کتاب ھا باشوروھيجانی غيرقابل
توصيف ،اين کتابھارا بوسيدوبعددرفضای که بوجودآمد مابابغضی که حاصل سالھا ستم برمردمانمان
بود يکديگررادرآغوش گرفتيم ....ھمچنان اوازاينکه اشرف دھقانی چه تأثيرشگرفی درزندگی مبارزاتی
ماللی جويا داشته است ،صحبت دارد".
دراينجا ابرازاحساسات نويسنده ازعمل »بوسيدن« )کتابھای( رفيق اشرف دھقانی توسط ماللی جويا
بيشتربه ابرازاحساسات مذھبی می ماند تا يک ارج گزاری سياسی برمبنای آگاھی ازارزش واھميت
سياسی کتابھای رفيق اشرف دھقانی .مالحظه می شود که سارانيکواز»ارجی« که ماللی جويا
دربوسيدن کتابھايش به اوقايل شده است شديداً تحت تأثيرقرارگرفته است .ھمچنين اوماھيت فکری
وسياسی و»اھميت مبارزه« ماللی جويا راباشيوۀ ابرازعالقه ای که به اشرف دھقانی نشان داده و»تقد
يس« آثاراو ،به ارزيابی گرفته است .اين معياريک کمونيست انقالبی درشناخت افراد وگروه ھای
سياسی وماھيت وخصلت مبارزاتی آنھا نيست .کمونيستھا دربرابرچنين افرادی که سعی می کنند تا
باتمجيد وتحسين ويابا توصيف و»احترام« اغراق آميزازشخصيت ھای انقالبی مردمی برای خود
»وجه ای« کمائی کنند ،بايد آگاه باشند تا درمواقعی دردام احساسات وعواطف ويا» شوروھيجان«
چنين افرادی گرفتارنيايند ،وھمۀ مسايل وپديده ھا رابامعيارھا علمی وانقالبی موردارزيابی وقضاوت
قراردھند.
نويسنده درصفحه) (5مقاله اش چنين ابرازنظرمی کند ":اين کتاب حاوی پيام مھمی به مردم آزادی
خواه دنيااست ".اگرچه باذکريکی دومطلب ازيک کتاب مشکل است تادرمورد محتوی آن به نقد ھمه
جانبه رسيد .اما به يقين که اين کتاب ازتفکروسياستی که ماللی جويا حداقل درطی ھشت سال
اخيربرمبنی آن حرکت می کند والزاما ً گروھی که ازاوحمايت می کند  ،مايه می گيرد .ھمچنين
بادرنظرداشت شم نظرات ومواضع او؛ بی ترديد که مطالب اين کتاب نيزمتأثرازاين افکارومشی
سياسی خواھد بود .يا با صطالح "ھرآنچه که درکوزه است می تراود" .ولی جان کالم اينجاست که
عضو يک سازمان پرولتری انقالبی اين کتاب راحاوی »پيام مھمی« به مردم آزادی خواه جھان می
داند .اين قضاوت واين نظرقبل ازھمه موضع سارانيکو راباادعای کمونيست بودن آن زيرسوأل می
برد .زيرا مردم آزادی خواه جھان باپيامی که ماللی جويا وھنسنخان اوبه آنھا بدھند؛ نمی توانند
خودراازشرسلطه امپرياليسم وارتجاع فئودال کمپرادوری نجات دھند وجھان را عاری ازستم
واستثماروجنايت ووحشيگری سرمايه بسازند .پيام کتاب ماللی جويا درعالی ترين حدآن يک پيام
بورژوارفورميستی خواھد بود که خلقھای تحت ستم واستثمارجھان رادرجھنم سرمايه داری ميخ کوب
می کند .پيام واقعا ً انقالبی ومترقی ونجات دھنده برای رھائی خلقھای جھان فقط پيام انقالب نجات
بخش پرولتاريای جھان است .پرولتاريای انقالبی پيامی را برای خلقھا وملل تحت ستم واستثماردرجھان
می رساند که ازعلم انقالب پرولتاريائی الھام گرفته وتوده ھای خلق رادرآغازوتداوم مبارزه انقالبی
درجھت سرنگونی سلطه سرمايه وارتجاع فئودال کمپرادوری فرا می خواند .زمانی خلقھای تحت ستم
جھان ميتوانند خودراازسلطه وستم سرمايه رھائی بخشند وحاکم برسرنوشت خود گردند که به علم
انقالب پرولتاريائی مسلح شوند وآنرامنحيث چراغ رھنمای عمل شان درپروسه مبارزه ملی وطبقاتی
بکارگيرند.
درھمين صفحه ) (5سارانيکواززبان ماللی جويا می نويسد که " :يکبارديگرامريکا برای حفظ منافع
استراتژيک خودش کشورمارامورد سواستفاده قرارداده است"...
اوبجای اينکه اشغال نظامی وحالت استعماری کشورراتوسط دولت امريکا و"ناتو"کماکان توضيح
نمايد به»عبارت امريکا کشورمارامورد سوء استفاده قرارداده است« بسنده می کند؛ اين گونه برخورد
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کنه نظروموضع ماللی جويا را ھرچه بيشتربرمال می سازد وبکاربرد ماھرانه الفاظ سوءاستفاده به ھيچ
صورت ماھيت واقعی سلطه استعماری امپرياليسم امريکا وناتو را نمی رساند.
درصفحه) (5سارانيکومی نويسد که ماللی جويا درموردخودش چنين می گويد ":درشرايط کنونی ،نسل
پيشين خسته ازمبارزه ونااميد ازامکان بوجودآمدن تغييرات واقعی تالش می کنند که من را به سکوت
وتحمل وادارنداما من باوردارم" سکوت انسانھای خوب درمقابل ظلم ،ضربه زننده ترازحمله دشمنان
است" .تبه کاران گل ھای باغچه رالگدکوب کرده اند ،اماتبارگل ھرگزنخواھد مرد!"
ماللی جويا دراينجا باالترازمحدوده آگاھی ،صالحيت ومعرفتی که دربارۀ تاريخ جنبش انقالبی
کشوروتاريخ مبارزات انقالبی " نسل پيشن" وماھيت ،خصلت راه ورسم مبارزه انقالبی آنھا دارد؛
قضاوت کرده وناشيانه اين نسل را متھم به »خستگی ازمبارزه ونااميد ازامکان بوجود آمدن تغييرات
واقعی« کرده است .البته آن عدۀ ازنسل پيشين مبارزانقالبی که اززيرتيغ جالدان رژيم خون آشام خلقی
پرچمی ھا وباداران سوسيال امپرياليست شان وگروه ھای جنايتکاراسالمی اين مزدوران امپرياليسم
جان بسالمت برده وباتحمل تمام مشقات ومظالم وشکنجه ھای جسمی وروانی دشمنان رنگارنگ داخلی
خلق وحاميان امپرياليست آنھا درزندانھای مخوف ودرکارزارمبارزه ملی وطبقاتی ،چه درجبھات جنگ
ضد سوسيال امپرياليسم شوروی ورژيم مزدورآنھا وچه درکشورھای ھمجواروسايرکشورھای جھان با
احساس ودرک تمام ازدردورنج توده ھای خلق ومصايب وجناياتی که بوسيلۀ نيروھای مختلف
ارتجاعی بومی وامپرياليستھای خارجی درطی سه دھه اخيربرآنھا رواداشته شده ومی شود نه اينکه
ازمبارزه انقالبی درراه نجات خلق کشورونجات بشريت ازسلطه ستم واستثمارسرمايه وامپرياليسم
وارتجاع خسته نه شده اند ،بلکه با ارتقای سطح دانش علمی وانقالبی شان ھرچه آگاھانه تروبا
اعتقادراسخ به پيروزی توده ھای خلق بيش ازپيش مصمم ترشده اند .اين نسل درکارزارمبارزه طبقاتی
وملی ومبارزه عليه انواع اپورتونيسم ورويزيونيسم درجنبش انقلالبی پرولتری به طورخستگی ناپذيربه
مبارزۀ شان ادامه می دھند .اين نسل که تاحدی ازتاريخ مبارزات پرولتاريا وخلقھای تحت ستم جھان
عليه امپرياليسم وارتجاع وتکامل خط انقالبی پرولتری به )مارکسيسم -لنينيسم -مائوئيسم ( آگاھی
وتجربه حاصل کرده اند وباآموزش ازشکست انقالبات پرولتری خاصتا ً درکشورھای روسيه وچين
درقرن بيستم وبه شکست کشاندن انقالب خلق مبارزنپال دراوايل قرن بيست ويکم توسط
رويزيونيستھای مسلط برحزب کمونيست نپال)مائوئيست( ،به اندوخته ھای علمی وتجارب مبارزاتی
شان افزوده اند .نسل پيشين مبارزانقالبی ازشکست مبارزات مردم درکشوروشکست انقالبات پرولتری
درسطح جھان ھرگزمايوس نه شده بلکه ھرچه بيشترباين اصل باورمند شده است که اگرده وصد
بارپرولتاريا وخلقھاوکمونيستھای انقالبی درميدان نبردعليه امپرياليسم وارتجاع شکست بخورند؛
ھرقدرامپرياليسم وارتجاع از»مرگ کمونيسم« سخن زده واز»ناکارآمدی« انديشه انقالبی پرولتاريا
بگويد؛ھرقدرعناصروگروه ھای بورژوارفورميست وانقالبی نماو)اپورتونيستھاورويزيونيستھای
رنگارنگ( به کمک وحمايت امپرياليسم وارتجاع اذھان توده ھای خلق رانسبت به مشقات راه طوالنی
مبارزه انقالبی درپيروزی انقالب پرولتری مغشوش کنند وراه رفورميستی را کوتاه ترين وبی
خطرترين راه دررسيدن به ھدف شان به خوردآنھا بدھند؛ وبجای مبارزه انقالبی درجھت آگاه ساختن
وبسيج توده ھای مردم به منظورآغازمبارزه انقالبی توده ای؛ راه پارلمانتاريسم ويا فعاليت درموسسات
غيردولتی تحت حمايت وکمک مالی امپرياليسم رابه پيش گيرند؛ درنھايت شکست ذلتبارنصيب آنھا
وتمام امپرياليستھا ومرتجعين حاميان آنھا خواھد بود .ونسل پيشين بانسل جديد انقالبی ،توده ھای خلق
رابرای انقالب کردن آگاھی داده وبسيج خواھند کردوامپرياليسم وارتجاع راباھمين گروھک ھای
اپورتونيست ورويزيونيست که سردرآستان امپرياليسم وارتجاع می سايند وبی شرمانه شرايط ھشت
سال اخيرکشوررا» پذيرش واقعيتھای عينی ويااستفاده ازشرايط بوجودآمده« تبليغ کرده وتوده ھای خلق
رابه انقياد وتسليم طلبی ھدايت می کنند وباين صورت برای تداوم سلطه استعماری امپرياليسم وحاکميت
ارتجاع آنھارااغوا می کنند ،به ذباله دان تاريخ که سرنوشت محتوم آنھاست خواھند سپرد.
اين قماش گروه ھا وعناصرجھت فريب آن عده ازروشنفکرانی که ھنوزسطح آگاھی سياسی شان به آن
حدی نرسيده است تا نيرنگ بازيھای اين گروه ھای اپورتونيست ورويزيونيست خادم امپرياليسم
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وارتجاع را درک کنند؛ اينھا ھميشه اين نقل وقول مارکس راکه می گويد" تحليل مشخص ازشرايط
مشخص" راموردسوء استفاده وتحريف قرارمی دھند .اين گروه ھای "چپ نما" تحوالت بنيادی واقعی
درکشوررانه ازراه مبارزه طبقاتی انقالبی که ازدرون پارلمان ھای استعماری و»مئوسسات
غيردولتی« جستجومی کنند .اين تشکالت ازجناحی ازامپرياليستھای اروپائی می خواھند که برخالف
دولت امريکا که ازگروه ھا ونيروھای ارتجاعی اسالمی بنيادگرا حمايت می کند؛ ازاينھا وگروه ھای
ھم قماش شان حمايت کند تا سکان دولت دست نشانده رادردست بگيرند .ديده می شود که اين گروه ھا
وافراد درطی ھشت سال اخيرباشطارت تمام دراين راه تالش کرده ونسل پيشين اتقالبی را که استوارانه
درمواضع انقالبی اش عليه امپرياليسم وارتجاع می رزمد وچھره ھای عناصراپورتونيست
ورويزيونيست رنگارنگ رابرای توده ھای مردم افشا می کند ،به» چپ روی« متھم می نمايند.
برخالف ادعای ماللی جويا نسل پيشين مبارزانقالبی سکوت وتحمل را دربرابرسلطه استعماری
امپرياليسم خون آشام وارتجاع خونريزمزدورمردود دانسته وراه مبارزۀ انقالبی رابه توده ھای خلق
وروشنفکران مردمی نشان می دھند .اسناد مبارزاتی نسبتا ً زيادی خاصتا ً درطی سی سال اخيردراين
زمينه گويای روشنی براين مدعاست .آيا ماللی جويا می تواند سندی رااز" نسل پيشن" انقالبی معتقد به
)مارکسيسم -لنينيسم -مائوئيسم( دردست دھد که اووامثال اورا دربرابرجنايات امپرياليستھا ونوکران
بومی آنھا به سکوت وتحمل تشويق کرده باشند؟ که ھرگز! اگرنسل پيشين نظرات ومواضع
وعملکردھای ماللی جويا وامثال اورانقد کرده اند؛ اين بخاطرآن بوده تا به توده ھای مردم بفھمانند که
راه مبارزه برای نجات واقعی کدام است واين راھی که ماللی جويا وھمسنخان او می روند غيرازاين
راه است .وآنچه که نسل پيشين ازآن تاحدی متأثراست وآنرابه شدت نکوھش کرده ومحکوم می کند؛
عملکرد گروه ھا وعناصری است که درلفظ ازمبارزه درراه تحقق آرمان مردم سخن می زنند ويا آن
گروه ھا وعناصری که روزی سنگ مبارزه ضدامپرياليستی وضدارتجاعی را به سينه می زدند ولی
درطی ھشت سال اخيرتن به انقياد ملی وتسليم طلبی طبقاتی وسازش باامپرياليسم وارتجاع داده واميد به
الطاف امپرياليسم ويا جناحی ازامپرياليسم جھانی وارتجاع بسته اند .ولی کمونيستھای انقالبی
کشورازنسل پيشين وجديد رسالت ووظيفه دارند تااذھان توده ھای خلق راروشن سازند تا فريب اين
قماش گروه ھاوعناصررانخورده وبيدارباشند که دردام نيرنگھای سياسی آنھا وترفندھای امپرياليسم
وارتجاع نيفتند.
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