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                              پو�د                                           . ح :  نويسنده  
 13/ 12/2009  
  

 زنی درميان"  م#لی جويا  تحت عنواننوشته ای
 بقلم سارانيکو بيانگر بی اط#عی  "سا�ران -جنگ

  ! استافغانستانانق#بی پرولتری جنبش  وی دربارۀ
  

                                               
 من حدود سه سال قبل زمانی کتاب اگرچه. ازطريق ايمل دريافت کردم چندروزقبل رااين نوشته  
 افغانستان الگوی کتاب"  تحت عنواندريک نوشته را......"راسی امريکائیافغانستان الگوی دموک"

  مورد!"، پارلمانتاريزم وتسليم طلبیانحرافی خرده بورژوائیتابی ازتفکرباز... دموکراسی امريکائی
رسيده واکنون درآرشيف اين سايت موجوداست،  نشربه" پيام آزادی"درسايتوبررسی قراردادم که نقد 

 نيمه فئودالی درکشوری "م#لی جويا " رخودرادرموردماھيت وشيوه مبارزه ای که  نظدرضمنو
 چريکھای فدائی سازمان"سارانيکوعضو ازاينکه.  توضيح دادم تعقيب می کند،ومستعمره واشغال شده

 جرياناتسايرشناخت از و مردم افغانستانازجنبش انق#بی پرولتری  �زمبدون شناخت، "خلق ايران
ھای نظری وعملی فعالين آنھا  اين جريانات وفعاليتيدئولوژيک سياسیاماھيت خط و اين کشورسياسی

 جای بس تعجب ،رسيده است واشتباه آميز وقضاوت غيرواقعیبه چنين ارزيابیمنجمله م#لی جويا 
ً ، اما عم#اند  پرولتریمدعی مبارزه انق#بی  درلفظھستند که احزاب وسازمانھای درافغانستان .است

 وگروه سازمانھاھمچنين .پشت کرده اند ستانمنافع طبقاتی وملی مردم افغانبه شده و اين راه منحرفاز
 راه منحطدم وميھن می زنند ولی درعمل ازمنافع مردفاع  ورزه مترقیمبا دم ازھای وجوددارند که

ً  خاصتاازمانھاس اخيرقماش.يسم وارتجاع راتعقيب می کننديزم بورژوائی وخدمت به امپريالفورمر
  وروشنفکرانی راکه احساسات عوام الناس یصخاتوانسته اند باشيوه ھای سال اخيردرطی ھشت 

ھا استفاده ازآن سياسی گروھی خود ودرجھت منافع ندارند، برانگيخته ازمسايل کشورشانآگاھی �زم
 دراروپا »مترقی« نيمه دولتی وسازمانھای دولتی،نھادھای  که ازطرفويادرمحافل پرزرق وبرق .کنند

کرده   نگاه بازارسياست شانرا گرمان ترتيب می شود برای شوامريکا وسايرکشورھای سرمايه داری
 سياسی ازفعاليتھایًمطبوعات واقعا انق#بی افغانستان رامورد مطالعه قرارمی داد واگرسارانيکو.اند

 حاصل می نمود، به يقين که آگاھیجنبش انق#بی پرولتری اين کشور سازمانھا وگروه ھای مربوط به
  .گرديددچارچنين اشتباھی نمی 

 رگرفته  م#لی جويا قرا عاطفی وبرخوردھایچقدرتحت تأثيرسخنان بظاھرمترقیزاينکه سارانيکوا
 ازاينکه اما.  روی آن درنگ نمی کنم،بکارگرفته استفعاليتھايش وقلم رادروصف اووبرھمين انگيزه 

  کتاب بيانات ومتنمحتویازاوبحيث عضويک سازمان انق#بی خلق ايران بدون تأمل ونقد اصولی 
 له ايست که بايد روی آن مکث مسئت،رامورد تأئيد قرارداده اس" م#لی جويا" مذکور، نظرات ومواضع

  .نمود
م#لی جويا  اخيراگرچه درطی ھشت سال: ابتداء درمورد ماھيت فکری سياسی وفعاليتھای م#لی جويا

ظرات ی ن اما ازمحتوشکارنمايد،ی اشرا آنھرگزحاضرنه شده است تا بطوررسمی تعلق سازما
خط سياسی  تشکيل سياسی باکدام اوبخوبی ھويداست که درپشت سراوومواضع وشيوه مبارزۀ

 ولی دراين نوشته منظورم را . قراردارد واورادرمسيرحرکت اش رھنمائی می کند معينايدئولوژيک
سازمان اگراوشخص منفردی باشد وياعضو. بحث روی تعلق سازمانی م#لی جويا تشکيل نمی دھد

درطی  و انجام می دھدکه برمبنای ھمين خط راردھای اوعملکخط حرکی وً من فع# ی معين؛سياس
  . به ارزيابی می گيرم شيوه عمل کرده است، اساس وبه ھمينرھشت سال اخي

 ) کشورھای عضوناتو وسايردولتھای امپرياليستی وارتجاعی(ابرقدرت امپرياليستی امريکا ومتحدين آن 
 به  امريکابعد ازتجاوزنظامی وحشيانهآن که   واستعماریپيمان خاينانهعقد  و"بن" زکنفرانسابعد 



 2 

سلطه   برای آنکه  مظلوم وستمديدۀ آن وويرانی کشور؛نفرازخلق وکشتاربيرحمانه ھزاران افغانستان
 دست پروردۀ شاننوکرتحت رھبری راجنايتکارومزدور  مختلفی باندھایيت پوشالاستعماری وحاکم

 به خوانندگان . نمودند اضطراری"لويه جرگه" اقدام به تدويردھند،» شروعيتمقانونيت و«کرزی
  با ھا"جرگه لوی " وتاريخ تدويرن بنابرساخت اجتماعی اقتصادی آنپرواضح است که درافغانستا

  باچه معياری"ھالويه جرگه  " اين اعضایً وھم اينکه عمدتاماھيت طبقاتی آنسابقه عنعنوی قبيله ای و
 وکدام نھادھای دولتی دراين لويه جرگه ھا سھم داشتند  دعوت می شده اند وقت حاکم ھایتوسط رژيم

درشرايط  ًظاھراوتوسط حکام برسراقتدار" لويه جرگه ھا" درقبل ازسی سال اخير. استمشخص نيز
  سالولی درطی ھشت. رمی گرديدقدرتھای امپرياليستی داي  وسلطه اسعماری مستقيمنظامی  اشغالعدم

 حال خود خواننده  ميتواند . رادايرکرده اندلويه جرگه ھااشغالگردولت دست نشانده وامپرياليستھای اخير
وقدرتھای مزدور دولت بحيث يک نھاد طبقاتی ازطرف" لويه جرگه « اعضایقضاوت کند که

بھرصورت درلويه .  شده ومی شوندوانتصاب» انتخاب«اليستی استعمارگربرمبنای چه معياری امپري
  ھای باچه سابقه ونيروھا وافرادده شد که کدام گروه ھاه استعماری بعد ازکنفرانس بن بوضوح ديجرگ

  مستقيم وکنترول تحت ادارهلويه جرگه اضطراری. ند ھا شرکت کرد دراين لويه جرگهجنايتباری
 ن سايردولت ھایونمايندگا) خليلزادزلمی (سفارت امريکا ونماينده خاص رئيس جمھوروقت امريکا

 معدود  بودندالبته. دايرگرديد) جھانی نھاد دستيارامرياليسماين(ملل متحدنماينده صاحب اختياراشغالگرو
م افغانستان دوونيم دھه اخيرتا تدويرلويه جرگه اضطراری درجنايات عليه مرددر  کهافراد ارتجاعی

 سلطه واينباردهای جنايتکاروضد مردم رااستقبال کرھمه رژيم ھ ولی ًمستقيما دست نداشته اند
 سمت  که وياافرادمرتجعی.ند گرفتفال نيکب  وآنراگفتهراخوش آمديد  امريکاوناتو امپرياليسماستعماری

رتجاع بوده است وشرايط گيری ھای سياسی شان مستقيم وغيرمستقيم درجھت تأمين منافع امپرياليسم وا
 براساس صوابديد اينھا ھم. ندند خوا»دوران نوين«را امی وسلطه استعماری امريکا وناتواشغال نظ
خانم م#لی .  شدنددراين لويه جرگه دعوت» نمايندگان مردم«م بنا اشغالگرودولت دست نشانده قدرتھای

  . بود دراين لويه جرگه راه يافت کهیجويا ھم به ھرطريق
ھان اذمغشوش کردن  ورھای شانمردمان کشومردم افغانستان و فريب دولت امريکا ومتحدين آن برای

 ترفند تدوين قانون اساسی وتشکيل پارلمان ومجالس و�يتی رابميان کشيدند تاطوری  عامه جھانيان
دراين منطقه » جنگ عليه تروريزم« نظور گويا آنھا نه برای اشغال واستعمارکه به موانمودسازند که

مردم » نمايندگی « م#لی جويا بازھم باادعای.افغانستان آمده اند» بازسازی«و» دموکراسی«واعاده 
 کسانی که درپارلمان راه يافتند به البته اکثريت قاطع. راه يافتو�يت فراه به اين پارلمان استعماری 

 طبقات ارتجاعی فئودال مناقعحافظ ومدافع  آنھا سياسی ماھيت ايدئولوژيک موقعيت طبقاتی ويا لحاظ
 لويه جرگه ھا و باين» مستقل«بنام افراد انگشت شمارھم اگرعدۀ بفرض . ھستندوامپرياليسموکمپرادور

 سلطه استعماری امپرياليسم ، قبل ازھمه به لحاظ فکری وسياسیراه يافته اندپارلمان ومجالس و�يتی 
  صحبت  ازيکطرفم#لی جويا . اندگاھانه صحه گذاشته آامريکا وناتووحاکميت دولت دست نشانده را

  وازايام طفوليت درروشنائی ھمين افکارمترقی»وشن شدهر« افکارش به انديشه مترقی ازاين داردکه
ل دادن افکاراونقش عمده  برشکاشرف دھقانی) ھایکتاب(مطالعه و) صمد بھرنگی( آثارمطالعهًمث# 

 ه است تا درلويه جرگه وآگاھانه تصميم گرفتازطرف ديگراولی ته اند و گذاشبراوتأثيرشگرفیداشته و
جھت منافع  در پارلمان ازطريق تريبون لويه جرگه ومدعی است که او.پارلمان استعماری شرکت کند

را افشا می گان کشور کاران وقات#ن مردم وويران کنند  جنايت وچھره ھای مبارزه کردهمردم  وميھن 
" بنيادگرا"  سرکردگان گروه ھای اس#می درصحن لوی جرگه به يمن ھمين ادعا م#لی جويا.کند
دردادگاه بين المللی   بايد اينھاکه وگفت  وآنھاراجنايتکارخطاب کردهقرارداد  لفظیموردحملهًصريحا را

نسانی راجنايتکارخطاب کرد ازاينکه اواين جانيان وقات#ن مردم ومتجاوزان به حقوق ا. محاکمه شوند
يانمی دانست و اوباين امرتوجه نکرد  ازطرفی ھم.ھمه مطلب نبوده ونيستاين عمل  ولی . بودامرنيکی

 می کنند به محکمه بين  وخيانتجنايت وميھن خود ھمه کسانی را که به مردمقدرتھای امپرياليستیکه 
ه روزی به کمک وحمايت ھمين  ک را آن عده انگشت شمارازحکام ستمگریالمللی ھاگ نمی کشند بلکه

ب دربرابرارباان جنايت رواداشته اند ولی روزديگرش کشور امپرياليستی برعليه خلقھایقدرتھای
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 .قدرت امپرياليستی امريکا،برداشته اند خاصتا ابررده وسرازاطاعت بی چون وچرای آن تمردکبزرگ
 که  وم#سويچبه چوبه دارکشيده شد که   حسينصدام نوريناگا به قفس انداخته شدند ويامانند ماننديا اينھا 

 درداد گاه �ھها که يس جمھورسابق �يبريچارلس تيلررئ ودرطی پروسه محاکمه اش درزندان درگذشت
 ات#ن مردموقان کار ايت جنه ھمه است کً دولت واقعا مردمی فقط درحاليکه.تحت محاکمه قراردارد

عمال شان خواھد را دردادگاه عدل خلق محاکمه خواھد کرد وبه سزای ا اخير سال درطی سیًخاصتا
نه پارلمان دردرلويه جرگه ونيز ازجھتی  . مردميالستھای جانی وقاتلنه دولت ھای مزدوروامپر رساند؛

 افرادی ازباندھای آدم کش که درکنارم#لی جويا نشسته بودند"بنيادگرا"  گروه ھای اس#میتنھا رھبران
، »ميانه رو«می ازتنظيمھای ارتجاعی اس#افرادیکاروميھن فروش خلقی پرچمی وسازائی،  جنايتو

حزب « نماينده ھای ،تم وملک ونادری دوسمليشه ای  ھایگروه ،افرادی ازگروه وحشی طالبان
ا وافراد نوکرامپرياليسم  وسايرگروه ھ)»فغان ملتا«(، حزب شئونيستی افراطی»سوسيال دموکرات

درآن جلسه ھا  ھويت ھای مشخص آنانباوکراتھای خادم امپرياليسم تکنازوارتجاع وعده ای 
 افغانستان وجھانآنھارابه مردم  چھره و نگرفتم#لی جويا نشسته بودند ولی اونامی ازآنھاکناردر

فقط ھمين  اخيرسه دھه که گويا درطی  ومی شودنباط می شدت اسصحبت اشطوری از و.معرفی نکرد
  برعليه مردم وميھن جنايت کردهوھستند که  وگروه طالبان بودند"بنيادگرا" اس#می  ھایوهررھبران گ
 دست نشانده، پارلمان استعماری ودولت ه جرگه لوينامشروع بودنم ترازآنکه اواز ومھ.ومی کنند

 سخنان م#لی ھتی ھمازج.  نداردی موضع صريح بزبان نياورد وتاحال ھم دراين موردکرزی سخنی
 جناحی  موردپسند»بنيادگرا«گروه ھای اس#می درموردافشای چھره ھای رھبرانياجو

  ران صورت توجه مردمکه درآ{ ، جناح خلقی پرچميھاتکنوکراتھای داخل دولت مزدور(ازارتجاع
 ،کشورھای امپرياليستیبرخی ازنيزو}  اين جانيان وآدمکشان منحرف می ساختازچھره ھای
شامل دراتحادشمال که گروه ھای بنيادگرا  فشارعليهاعمال ا ازآن بحيث حربۀ درقرارداشت ت

رند ودراين قراردا  فدراسيون روسيه ودولت ارتجاعی ايرانابستگی نزديک به دولت امپرياليسمدرو
  اين گفتارم#لی جوياھمچنان. ، موافق افتادشرايط ق#ده مزدوری امريکا وناتورانيزبگردن کرده اند

 که ولی چنانکه اومدعی است. قرارگرفت کشورنيزدربيرون ازپارلمان موردتحسين بخشھای ازعوام
 درحاليکه اين عمل. د، حقيقت نداراست وبوده  افغانستان واقعی مردموبيانگرخواستھا وآمالصحبت ا

تسلط نظامی قدرتھای ودولت مستعمراتی  ونه افشای ھمۀ آنھا و بودمنان مردمشازد جناحی افشای چھرۀ
وضوع ديگرزمانی م#لی جويا مدعی دفاع ازمنافع وخواستھای برحق مردم مظلوم وستم  م.امپرياليستی

لويه جرگه وتشکيل اکميت ملی وترفند حق حپايمالی و، اما اوازسلب استق#ل کشورديده افغانستان است
  اشاره ایجزئی تريندولت امريکا وناتوازطرف  وسايرنھادھای استعماری  ومجالس و�يتیپارلمان

 ووضعيت حالت اشغال نظامیکه بيش ازھمه م#لی جويا دربارۀ عدم مشروعيت قانون اساسی . نکرد
 مسايل فوق ازجمله درحاليکه. ن نياوردی بميا حرف می دھد،»قانونيت ومشروعيت« کشوررااستعماری

ھمينکه م#لی جويا درلويه جرگه .يک فرد مدعی دفاع ازمنافع مردم وميھن است  خواستابتدائی ترين
  امپرياليستھاسلطه استعماریاشغال نظامی و بيش ازھمه مھرتأئيد بروپارلمان شرکت کرد درواقع وی

    .ت اسگذاشته  مزدوروپارلمان آندولت» مشروعيت«و
 "بنيادگرا" موردحم#ت لفظی وتھديد سران گروه ھای اس#می درصحن لويه جرگهم#لی جويازمانی  

د، وزيرداخله دولت دست نشانده ونماينده بخش قوای ح قرارگرفت؛ نماينده ملل متوھواداران آنھا
 و تازمان #م امنيت ومصئونيت جانی اواع تأمينرابرایدرآن جلسه آمادگی شان» افآيس«اشغالگربنام 

عجب .آوردمی  به تا�رپارلمان يک گروه محافظتی ازجان وی حراست بعمل  م#لی جويارسيدن
 آنھا ازطرف کسیان مزدورزمانی چھره ھای تعدادی از! »دموکراتی وواقع بين«امپرياليستھای 

 حفظ  آنھا شخص افشاگرراموردحمايت قرارمی دھند ودرجھتافشا می گردد؛ ولی انازتريبون خودش
به ارزيابی  است ونمی شود که بگونۀ ميکانيکی آنراتأملاين موضوع قابل . جان اومحافظ می گمارند

�ل می کردند ومی کنند که م#لی جويا موردحمايت چنين استدويااينکه عدۀ ناشيانه . پذيرفتگرفت و
 ترامتوجه دولظايفی  که مصئونيت پارلمانی اوچنين وعدۀ مدعی اندو. ملل متحد قرارگرفته است

   ماھيت ھميندرحاليکه.  تأمين کنند اورامصئونيتامنيت وتا آيساف وملل متحد می ساختقوای ومزدور
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به  جزاست که سال اخيردرافغانستان بيش ازقبل مشخص شدهً خاصتا درشرايط ھشت »ملل متحد«نھاد
اعتراضات حق طلبانه  جھت داری ازمنافع امپرياليستھای اشغالگرواستعمارگروارتجاع حاکم وسرکوب

  .  استی انجام ندادهعمل ديگرمنافع خلق افغانستان وپايمالی حقوق ومردم
 درلويه جرگه حرکت م#لی جويائيد از به تا کتابنويسنده...." افغانستان الگوی دموکراسی"  درکتاب

دادم که مبارزه درآنجا توضيح . دمکر نقددراين زمينه نيزودرپارلمان برخاسته بود؛ ولی من نظرات اورا
 غيرازچيزی است که م#لی استق#ل وآزادی ميھنحصول درراه تأمين منافع وتحقق آرمان مردم و

 تھم چنان سيرحرک. می کنندجستجو آنراپارلمان استعماریدرون لويه جرگه واز) نويسندهخودو(جويا
وی برنامه ھای سخنرانی  و درآورده شدالت تعليق بحپارلمان#لی جويا بعدازاينکه موقعيت اودر مبعدی
وخط مشی فکره طرز بازتاب دھنده کشورھا داشته است، وغيرورھای اروپائی وامريکاکشدرای 

بعدازمطالعه کتاب م#لی جويا بزبان انگليسی به که خانم سارانيکوبرخ#ف  .ه استاوبودسياسی 
حوی درنظرات اساسی وم است؛ تغييرا کرده اش نقلدرنوشته را ازکتاب اومواردیوپرداخته واازتمجيد

  که دراروپا وامريکا سخن رانی داشتهاودربرخی ازمجالس.بچشم نمی خورد ومواضع م#لی جويا
 ل سوأ ازجانب سامعين اش مورد انجام ميداد،باتلويزيون ھای بيرون مرزی افغانھامصاحبه ھای  که ويا

ری ووضعيت اشغال نظامی پارلمان استعمالويه جرگه ودرمورد شرکت اودرنظرش قرارمی گرفت که 
 روشن  دادنازپاسخ  قبل تا چندیورتوسط امريکا وناتوازچه قراراست؟ او کشوحالت مستعمره بودن

افغانستان راترک کنند، می دانيد ًاگرفع#نيروھای خارجی "ی گفت که  ويا مطفره می رفت مورد دراين
ستان به اين امراذعان دارد که افغان �اح که م#لی جويا ولی سارا نيکو مدعی است. "چه واقع می شود؟

ھمچنان م#لی .  بايدازافغانستان خارج شوند وقوای نظامی آنھاقراردارددراشغال نظامی امريکا وناتو
 برنامه ھای  می گفت که دولتھای اروپائی بايدش به کشورھای اروپائیدرسفرھايجويا

حمايت " بنيادگرا" کا ازگروه ھای اس#می خودرادرافغانستان ازدولت امريکا جداکنند زيرادولت امري
 ازاين گفته چنين برمی آيد که تنھا مشکلی که م#لی جويا بادولت امريکا دروضعيت کنونی .می کند

  !حمايت می کند" بنيادگرا" ای ارتجاعی اس#میازگروه ھ اينست که دولت امريکاافغانستان دارد
 آن به علت اينکه یی پارلمان استعماری واکثريت اعضاينکه ھيئت رھبراًچنانکه قب# تذکردادم بعداز

برانگيخت را، خشم آنھاه بودم#لی جويا پارلمان رابه طويله، محل نھگداری حيوانات اھلی تشبيه کرد
  تعليق درآوردند وبااصراربرخی ازنھادھای دولتی ونيمه دولتی اروپائیوموقعيت پارلمانی اورابه حالت

م#لی جويا درجريان .درپارلمان اعاده نگرديدبازھم موقعيت او» رحقوق بش«بعضی ازنھادھایو
 گروه  ھمينافشایبيشترروی  کشورھا بازھم سخنان اووغيرهی وامريکابه کشورھای اروپائش سفرھاي

وھمه گروه  مزدورتمرکزداشت تاافشای ھمه جانبه جنايات امپرياليستھا ودولت» بنيادگرا«ھای اس#می 
  .ھای ارتجاعی 

عضو کنگره امريکا ازحزب " طی اين سفرھا با لويزگيپساسناد مکتوب ومصورم#لی جويا قرار 
ج#دکودکان (اموگانتينی معاون پارلمان اروپا رجه ايتاليا، لويزوزيرخا مگزيموم دواليما وکرات،دم

ون عابين المللی واروپائی ايتاليا ودوميش ھم مر، ايمابونينو وزيرامو)ھلمندی وتمام مردم افغانستان
: نقل ازنوشته(  م#قات ھای داشته وازطرف اين مقامات مورد تقديرقرارگرفته استوزيرخارجه ايتاليا،

 شھربرکلی امريکا، رئيس )شھردار(سکرتروزيرکارھنگری، شاروال بام#لی جويا ھمچنين.)لمبه
مجيد  :نقل ازنوشته(  م#قات ھای داشته است شھرفلورانس وغيره)شھردار(شورای شھروشاروال

ايتاليا  ونيزم#لی جويا با پو�سترينی وزيرفوايدعامه ايتاليا،خانم مارتين رئيس ايالت تسکنی ).کاوه
. کرده استم#قات ھای داشته وايروکروکسيلينی رئيس شھرفلورانس به م#لی جويا جايزه اعطا 

زه گوانگجو برای حقوق جاي" بنام(  ھزارد�رجايزه نقدی25تقديرنامه ومبلغ ھمچنين او مدال ط#ئی با 
 ھمچنين). آشوب. خ: نقل ازمقاله( تکوريای جنوبی دريافت کرده اس از2006را درماه می ") بشر

  . استرانيزدريافت کرده» شجاعت«رف عده ای ازمقامات فوق مدالھای ازطم#لی جويا 
برماھيت وخصلت بنا  آنھاويا دولتھای قدرمی گويم که ھيچ يک ازاين مقاماتدرمورد مطلب فوق ھمين 

 وآزادی لدرسنگردفاع ازمنافع مردم واستق# ًتی شان اگرفردی راتشخيص دھند که اوواقعاطبقا
 آنرابه اشغال نظامی دارند وخلق مظلوم ًخاصتا درکشوری که ارتشھای اين دولتھا(کشورش
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ه وبی باکانه قرارداشت ) وبه قتل می رسانندآنرادرزيرستم وفشاراستعماری امپرياليستی عذاب می دھند
 ت سلطه افشا می کند تحخودش وديگرکشورھایجنايات دولتھای کشورھای امپرياليستی رادرکشور

 باگرمی استقبال نمی  ازچنين افرادینه اينکه  را به پيش می برد؛ مترقی وسرسختانه دراين راه مبارزه
 نقدی اعطا ، جايزهد مجالس ترتيب نمی دھن شان وبرای معرفی کتاب شنيدن سخنان شانکنند وبرای

اين دولتھا حتی باتمام ادعای  که درعمل ديد شده است نمی دھند» شجاعت«نمی کنند وتقديرنامه 
ًقعا ضدامپرياليست  واھای  ازصدورويزابه افرادوشخصيت گاھی خواھی نوع خودشانوکراسیمد

فريقا وامريکای درکشورھای تحت سلطه درآسيا، ا جنايات دولتھای امپرياليستی راوضدارتجاع که 
به آنکه وزرا ومعاون وزرا چه رسد .  می کنند، خودداری کرده اند�تين به مردمان کشورھای شان افشا

 ازچنين افرادی پذيرائی کرده عالی رتبه اين کشورھامورين ما وساير شھرھا، روسایوياشاروالھا
  .ورده وبآنھا جايزه ومدال بدھند آنھا تقديربعمل آهمبارزواز تسھي#ت فراھم کنند وجھت سخنرانی آنھا

 یوموردحمله قراردادن جناحدستگاه مستعمراتی دولت مزدورفساد  جويا دربارۀ سخنان م#لیالبته 
بمزاق بعضی ازتشک#ت وافراد اپوزيسيون  ً#تذکريافتکه قب به د�يلی "بنيادگرا" ارتجاع اس#میاز

اگرچه  .رقبای شان دردولت ھااستفاده می کنندرجھت اعمال فشاربدربوده وازآن  موافق دراين کشورھا
اما  .ورگسترده بازتاب می يابدمطبوعات امپرياليستی به طاند که در موضوعاتی اينھاديگرامروز

 مختلف ھای قدرتھای امپرياليستی، دولت مزدوروجناح جنايات سھمگين دربارۀافشاگری ھمه جانبه
 مبارزه  شيوه جھان تاانبرای مردمبافکتھای زنده  را درداخل وخارج دولت مزدوردرافغانستانارتجاع

 وفلسفه وژی وسياستازآنجاييکه ھرايدئول.  متفاوت استًماھيتامی برد ه پيشای که م#لی جويا ب
 مبنا عمل می  برھمينلی جويا وامثال اوھم # می کند؛ می دفاع معين درجھان ازمنافع طبقاتطبقاتی

 شان وبراقتضای وظايف ک سياسیايدئولوژي مواضع  براساس#بیھای مترقی وانقالبته نيرو. کنند
ع#وه ؛وخلقھا وملل دربند جھان دارند که دردفاع ازمنافع مردمان کشورھای شان ورسالت آنھا

ماھيت وخصلت  ورھای خود شان ودرعرصه جھانی؛ وارتجاع درکشبرمبارزه عليه امپرياليسم
زمنافع مردم وميھن صحبت می کنند ولی درعمل به  که درلفظ ا راايدئولوژيک سياسی گروه ھای

افشا می نيز،  ارتجاعی وامپرياليسم عمل می نمايند درجھت منافع طبقاتگوناگوناشکال وشيوه ھای 
 ماھيت اپورتونيستی  خرام ھای مختلف عمل می کنند ليکن اين گروه ھا درکشورھای مختلف به.کنند

 وگروه ھا واشخاص . بوضوح آشکاراستشانی اھوعملکرد   وخرامبيان نظرات ازورويزيونيستی آنھا
اين انق#بی ومترقی وظيفه دارند تا درجھت آگاه سازی  توده ھای عقب نگھداشته شده  مردم چھره ھای 

 آنھا  کلمات ومقوله ھای مترقی  با استعمالنتوانند آنھا  معرفی کنند تاقماش تشک#ت وافراد رابه آنھا
که خلوص نيتی ازآنھا برای مبارزه درراه مترقی  افرادوگروه ھای  ھم ھستندازجھتی. نمايندغواراا

 تجربگی درعرصه کم و �زم سياسیآگاھی کمبود ولی به سبب نجات خلق وميھن به مشاھده می رسد،
آگاه به علم ًنسبتا ا واشخاص مبارزه طبقاتی درنظروعمل اشتباه می کنند؛ دراين صورت گروه ھ

البته م#لی  . اين افرادوگروه ھاراموردنقدوبررسی قرارمی دھنداضع وعملکردھای، مو نظرات،انق#ب
 مردمی متفاوت ً واقعا مبارزهی به سبک خودش حرکت می کند که باشيوهجويا طبق خط مشی معين

 اوراموردلعن وطعن وحتی دشنام ھای رکيک حاميان اومنتقدين وبه ھمين سبب است که خودش و؛است
   .قرارمی دھند

 ی جويا ، زنلبدون شک نام م#:"  می نويسد چنين اش نوشته اولهرابتدای صفحدسارانيکو انم خ
 ه مردم افغانستان برعليباتاريخ معاصرمبارزه ومقاومتجوانی ازسرزمين جنگ زده افغانستان، 

  ."بنيادگرايان اس#می وبرعليه اشغالگران امپرياليستی، عجين شده است
 آنھا  طبقاتی مبارزه مردم افغانستان ونمايندگان واقعی وخصلتازماھيتکوم#حظه می شود که ساراني

 افغانستان را ممبارزه مرد؛ ازاينرو نداردیًيعنی گروه ھا وافراد واقعا انق#بی مردمی کماکان اط#ع
درحاليکه گروه ھای .  محدود می کند»ن اس#میابنيادگراي«درمبارزه ضدارتجاعی به مبارزه عليه 

درسنگرمبارزه عليه ھمه قماش گروه ھا ونيروھای ًرافغانستان خاصتا درسی سال اخير دمردمی انق#بی
مزدورسوسيال امپرياليسم وامپرياليستھای غربی به سرکردگی امپرياليسم  وارتجاعی ميھن فروش

 «چه و» بنيادگرا«  چه مذھبی ،سعودیعربستان پاکستان و،  ايران چين،امريکا ودولتھای ارتجاعی
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 وديگرگروه ھای مزدورروسی، گروه ھای مليشه ای »سازائی« پرچمی وی؛ باندھای خلق»نه روميا
.  کرده ومی کنندوحاميان امپرياليست آنھا مبارزه جنايتکاروسايرگروه ھا وافراد خاين به خلق وميھن

 ازجانبی  فئودال وکمپرادور طبقات ارتجاع مبارزه ضدجای تعجب است که عضويک سازمان انق#بی
سی سال اخيرکه انواع ن افغانستا ومستعمره علی الخصوص رادرکشوری نيمه فئودالیمردم افغانستان 

امپرياليسم وارتجاع بين المللی گروه ھا ونيروھای ارتجاعی ومزدوردرھمدستی باسوسيال امپرياليسم و
 منحصرمی  اس#می"بنيادگرايان« به مبارزه عليه می کنند، کرده وانستان ستم ومظالم اعمالبرمردم افغ

تصورمی کند که درافغانستان  ) "زنی دربين جنگ سا�ران" ( به انتباه ازنويسنده کتابسارانيکو. سازد
 گروه طالب ھا وجھادی" بنيادگرا"عی اس#می  گروه ھای ارتجادرجمع ارتجاع فئودال کمپرادوری تنھا

ودراين ميان دولت دست نشانده راکه ا. مپرياليستھابرمردم جنايت می کننداند که به حمايت وکمک ا
  وجنايت که برمردم افغانستان ستمه ھای ارتجاعی مزدوروجانی استمتشکل ازقماشھای گوناگون گرو

ت ازحمايديگری نحود وگروه ھای خارج اين دولت که بانمی رسانوحشيانه بقتل امی کند وآنھار
  . نمی برد نايت روامی دارند، نامیافغانستان جبرمردم پرياليستھای اشغالگربھره مند اند وام

جنايات جنگ سا�ران امروزتحت حمايت اربابان «  بازھم نويسنده صحبت ازدراخيرھمين صفحه
ه درحاليکه تنھا اين جنگ سا�ران نيستند که درداخل وخارج دولت دست نشاند." امريکائی شان دارد

  وخارج آندولت ارتجاعی ديگری در ھایه بلکه گروازحمايت اربابان امريکائی وناتوبرخوردارھستند،
 وبه ، ولی درخدمت امپرياليستھا قراردارندًھستند که ظاھرا به گروه ھای جنگ سا�رتعلق ندارندنيز

 خوردغيرواقعی وغيراصولی براين شيوۀ. ردم جنايت وستم می کنندکمک وحمايت امپرياليستھا برم
 برواقعيتھای عينی جامعه کنونی افغانستان وفق کهنه اين ًافغانستان خاصتا درشرايط کنونیدرمورد 

به و. اصول علم انق#ب پرولتری بيگانه است براساس  طبقاتیتحليل اوضاع يک جامعهندارد که با
 آنھا که  رنگارنگازماھيت دشمنان طبقاتیا اذھان مردم افغانستان وجھان راسبک م#لی جوي

  .دم مشغول اند؛ منحرف می سازددرھمدستی باامپرياليستھای اشغالگربه کشتارمر
  جويا ازم#لی؛ اگرازتوصيفی که نويسنده به  شيوه رومانتيکدرصفحه دوم پراگراف اول اين نوشته 

م#لی جويا با تمام قدرت می کوشيد که حقيقت دردناک :"..  نويسدنبگذريم، اومی چنيبعمل آورده است 
  ." منتقل کندزندگی درجھنم کنونی افغانستان را به مخاطبين خود

 مردم ده ھابار برایاين درست است که امپرياليستھا ومرتجعين خاصتا درطی سه دھه اخيرافغانستان را
 و  کشتارواجحاف واين ھمهمردمولی بيان حقيقت دردناک زندگی . غانستان به جھنم تبديل کرده انداف

 اعمال می گردد مظلوم  براين خلق کهوانواع ظلم وستمیی که صورت می گيرغارتگری ھا
  امپرياليسمگریوسلطه ھمه منشأ درتجاوزً کشورخاصتا درطی سی سال اخير سياسیاوضاعنيزو

ارتجاع جھانی وحاکميت گروه ھای ارتجاعی اين نمايندگان طبقات فئودال وکمپرادورکه توسط قدرتھای 
 وفردی برطبق ھرگروهاين مسايل را. ند؛ دارده ا تحميل شد ما وبرمردمامپرياليستی سازمان داده شده

بااتکاء به ديالکتيک درپرتوعلم انق#ب پرولتری و جز درحاليکه. بيان می کندتفکروسياست خودش
راه حل  دشمنان مردم و ھمه طيفھای تضادھا ومشخص کردن جامعه وتحليل علمیشناخت وماترياليستی

 واقعيتھا وحقايق مربوط اند فردی وياگروھی بتو وجودندارد که وشيوۀ ديگری طريق، برھمين مبناآنھا
بيان کند وبه   وحقيقیبگونه واقعیرااسی ای که مردم درآن قراردارندسيط زندگی وبه شراي

ً وکتاب م#لی جويا اين حقيقت رابدست دھد که اوواقعابه ده ميتواند ازاين بيانيه ھان نويسآيا. تصويربکشد
  !نه ھرگزکه!  پرداخته است؟ ومترقیلمیعمسايل افغانستان ازديد 

تئوری حقيقت " و" انسان بايدحقيقت رادرپراتيک ثابت کند" که بايدتوجه می نمود" سارانيکو" مهمحتر
مسئله اساسی درتئوری شناخت اين است که درابطۀ که بين انسان .  است ازتئوری شناختجزئی

امل عينی،  عامل ذھنی وعنوواقعيت يعنی بين شخص که می شناسد وواقعيت که شناخته می شود، بي
. درحاليکه حقيقت چيزی نيست جزانعکاس درست دنيای عينی.... حقيقت، به کدام يک بستگی دارد؟

    ." محتوی حقيقت، آن واقعيت عينی است که مستقل ازذھن ما وجوددارد، انعکاس دھندۀ آنھاست
رياليستھا امپ(لی جوياوافراد وگروه ھای ھمفکراودرشناخت اين تبه کارانم#حظه می شود که م#

 انبه آنھا وپيش برد مبارزه مترقیازبرخوردطبقاتی درافشای ھمه ج) ونوکران آنھا ازطيفھای گوناگون
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اينھا سعی دارند تابااتکاء بربخشی ازبدنه سيستم امپرياليستی جھانی .  شانه خالی می کنندبرضد آنان
  .ازصحنه دورکنند را  اس#می»ابنيادگر«، تبه کاراناين ،  ديگرارتجاعودروحدت وائت#ف باجناح ھای

 کردم فرصتی کوتاه استفادهدرقسمت پايانی مراسم از:" نويسنده درابتدای صفحه سوم می نويسد
وباآگاھی ازاحترام وارزشی که م#لی ھمواره به رفيق اشرف دھقانی داشته دوعدد ازکتاب ھای رفيق 

برايم . را به م#لی ھديه دادم" اردگنبذرھای ما" و" درجدال باخاموشی" اشرف دھقانی بنام ھای
وھيجانی غيرقابل اشرف دھقانی برروی کتاب ھا باشورباورکردنی نبود وقتی ديدم که اوباديدن اسم 

 که بوجودآمد مابابغضی که حاصل سالھا ستم برمردمانمان توصيف، اين کتابھارا بوسيدوبعددرفضای
شرف دھقانی چه تأثيرشگرفی درزندگی مبارزاتی ھمچنان اوازاينکه ا.... بود يکديگررادرآغوش گرفتيم

   ."م#لی جويا داشته است، صحبت دارد
  اشرف دھقانی توسط م#لی جويا رفيق)کتابھای(» بوسيدن«عمل  نويسنده ازابرازاحساساتدراينجا 

 برمبنای آگاھی ازارزش واھميت اری سياسی يک ارج گز می ماند تامذھبی بيشتربه ابرازاحساسات
که م#لی جويا » ارجی«م#حظه می شود که سارانيکواز .رف دھقانی رفيق اشتابھای کسياسی

ھمچنين اوماھيت فکری  .گرفته استً شده است شديدا تحت تأثيرقراراوقايلبه  دربوسيدن کتابھايش
تقد « و نشان دادهابرازع#قه ای که به اشرف دھقانیشيوۀ  رابا جويا م#لی»اھميت مبارزه«وسياسی و

اين معياريک کمونيست انق#بی درشناخت افراد وگروه ھای .  است، به ارزيابی گرفتهاراوثآ »يس
که سعی می کنند تا  کمونيستھا دربرابرچنين افرادی . مبارزاتی آنھا نيست وخصلتسياسی وماھيت

   برای خود مردمیازشخصيت ھای انق#بی اغراق آميز»احترام« توصيف وباتمجيد وتحسين ويابا
» شوروھيجان«  ويادام احساسات وعواطف مواقعی دردرباشند تا  بايد آگاه کمائی کنند،» یوجه ا«

  وقضاوت موردارزيابی رابامعيارھا علمی وانق#بی مسايل وپديده ھا ۀ وھم،گرفتارنيايندچنين افرادی 
  .قراردھند

  به مردم آزادیاين کتاب حاوی پيام مھمی:" مقاله اش چنين ابرازنظرمی کند) 5(نويسنده درصفحه
 آن به نقد ھمه زيک کتاب مشکل است تادرمورد محتوی اگرچه باذکريکی دومطلب ا."خواه دنيااست

 حداقل درطی ھشت سال ازتفکروسياستی که م#لی جويا اما به يقين که اين کتاب. جانبه رسيد
ھمچنين . رد، مايه می گياوحمايت می کند  ازً والزاما گروھی کهاخيربرمبنی آن حرکت می کند

 متأثرازاين افکارومشی نيز اين کتاب مطالب بی ترديد که؛او ت ومواضعنظرات شم بادرنظرداش
ولی جان ک#م اينجاست که . "ھرآنچه که درکوزه است می تراود"يا با صط#ح . بود دھ خواسياسی

 جھان می دم آزادی خواه به مر»پيام مھمی« اين کتاب راحاوی  انق#بیعضو يک سازمان پرولتری
 زيرسوأل می  آن راباادعای کمونيست بودناوت واين نظرقبل ازھمه موضع سارانيکواين قض. نددا

دھند؛ نمی توانند  بلی جويا وھنسنخان اوبه آنھازيرا مردم آزادی خواه جھان باپيامی که م#. برد
 ازستم ی وجھان را عار نجات دھنددوریا فئودال کمپرسلطه امپرياليسم وارتجاعشرخودرااز
درعالی ترين حدآن يک پيام  پيام کتاب م#لی جويا .بسازند  سرمايهوحشيگریووجنايت واستثمار
 ميخ کوب  رادرجھنم سرمايه داریتحت ستم واستثمارجھانکه خلقھای  تی خواھد بودرفورميسبورژوا
يام انق#ب نجات  پفقط  جھان برای  رھائی خلقھایه ً واقعا انق#بی ومترقی ونجات دھندپيام. می کند

 برای خلقھا وملل تحت ستم واستثماردرجھان پيامی راپرولتاريای انق#بی . جھان استی  پرولتاريابخش
  انق#بیمبارزهتوده ھای خلق رادرآغازوتداوم و الھام گرفته علم انق#ب پرولتاريائی که ازمی رساند

زمانی خلقھای تحت ستم . می خواند فرا درجھت سرنگونی سلطه سرمايه وارتجاع فئودال کمپرادوری
 گردند که به علم  وحاکم برسرنوشت خود رھائی بخشندازسلطه وستم سرمايهدراجھان ميتوانند خو

  عمل شان درپروسه مبارزه ملی وطبقاتی  رھنمایمنحيث چراغ مسلح شوند وآنرا پرولتاريائیانق#ب
  .بکارگيرند

  برای حفظ منافعا يکبارديگرامريک":  می نويسد کهاززبان م#لی جوياسارانيکو) 5(درھمين صفحه 
  ..."سواستفاده قرارداده است  خودش کشورمارامورداستراتژيک

کماکان توضيح "ناتو"ا وکشورراتوسط دولت امريکی استعمار نظامی وحالت  اشغال اوبجای اينکه
 برخورد گونه  اينکند؛بسنده می » قرارداده است کشورمارامورد سوء استفاده  امريکاعبارت«نمايد به
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چ الفاظ سوءاستفاده به ھيبکاربرد ماھرانه  وبرم# می سازدھرچه بيشتر موضع م#لی جويا راکنه نظرو
  . را نمی رساند امريکا وناتوامپرياليسم سلطه استعماری صورت ماھيت واقعی

نسل  ، کنونیدرشرايط:" لی جويا درموردخودش چنين می گويدسارانيکومی نويسد که م#) 5(درصفحه
 که من را به سکوت پيشين خسته ازمبارزه ونااميد ازامکان بوجودآمدن تغييرات واقعی ت#ش می کنند

سکوت انسانھای خوب درمقابل ظلم، ضربه زننده ترازحمله دشمنان " وتحمل وادارنداما من باوردارم
  !"ھد مردتبه کاران گل ھای باغچه رالگدکوب کرده اند، اماتبارگل ھرگزنخوا". است

 تاريخ جنبش انق#بی  دربارۀی کهمعرفت ص#حيت و آگاھی،ازمحدوده با�ترم#لی جويا دراينجا
  دارد؛ آنھاراه ورسم مبارزه انق#بیماھيت، خصلت  و"نسل پيشن" کشوروتاريخ مبارزات انق#بی 

 تغييرات د آمدنجووخستگی ازمبارزه ونااميد ازامکان ب«قضاوت کرده وناشيانه اين نسل را متھم به 
خلقی ج#دان رژيم خون آشام ه اززيرتيغ ک  عدۀ ازنسل پيشين مبارزانق#بی البته آن.کرده است» واقعی

 ان امپرياليسممزدوراس#می اين پرچمی ھا وباداران سوسيال امپرياليست شان وگروه ھای جنايتکار
 داخلی  دشمنان رنگارنگوانی جسمی وریامظالم وشکنجه ھمشقات ووباتحمل تمام جان بس#مت برده 

 چه درجبھات جنگ ،مبارزه ملی وطبقاتیيست آنھا درزندانھای مخوف ودرکارزار وحاميان امپريالخلق
با  وسايرکشورھای جھانکشورھای ھمجوارضد سوسيال امپرياليسم شوروی ورژيم مزدورآنھا وچه در

بوسيلۀ نيروھای مختلف  ومصايب وجناياتی که  توده ھای خلقدردورنجازاحساس ودرک تمام 
 نه اينکه  ومی شود شدهرآنھا رواداشته طی سه دھه اخيربعی بومی وامپرياليستھای خارجی درارتجا

امپرياليسم  ستم واستثمارسرمايه و ازسلطه کشورونجات بشريتازمبارزه انق#بی درراه نجات خلق
وبا  ھرچه آگاھانه تری شانانق#بو  بلکه با ارتقای سطح دانش علمی اند، خسته نه شدهوارتجاع

درکارزارمبارزه طبقاتی اين نسل . شده اندمصمم تر بيش ازپيش به پيروزی توده ھای خلق راسخاعتقاد
وملی ومبارزه عليه انواع اپورتونيسم ورويزيونيسم درجنبش انقل#بی پرولتری به طورخستگی ناپذيربه 

  جھانخ مبارزات پرولتاريا وخلقھای تحت ستماين نسل که تاحدی ازتاري. مبارزۀ شان ادامه می دھند
 آگاھی ) مائوئيسم - لنينيسم-ارکسيسمم( به تجاع وتکامل خط انق#بی پرولتریعليه امپرياليسم وار

چين  درکشورھای روسيه وً خاصتاوباآموزش ازشکست انق#بات پرولتریوتجربه حاصل کرده اند 
 دراوايل قرن بيست ويکم توسط زنپال خلق مبار انق#ببه شکست کشاندندرقرن بيستم و

 مبارزاتی به اندوخته ھای علمی وتجارب ،)مائوئيست(يستھای مسلط برحزب کمونيست نپالرويزيون
 ازشکست مبارزات مردم درکشوروشکست انق#بات پرولتری نسل پيشين مبارزانق#بی.  افزوده اندشان

 وصد که اگرده  باورمند شده استصلھرچه بيشترباين ا درسطح جھان ھرگزمايوس نه شده  بلکه
 ؛عليه امپرياليسم وارتجاع شکست بخورند درميدان نبردوکمونيستھای انق#بیپرولتاريا وخلقھابار

انديشه انق#بی پرولتاريا » یناکارآمد« سخن زده واز»مرگ کمونيسم« ازمپرياليسم وارتجاعھرقدرا
اپورتونيستھاورويزيونيستھای (ونمای وانق#بھرقدرعناصروگروه ھای بورژوارفورميست بگويد؛

  طو�نی اذھان توده ھای خلق رانسبت به مشقات راهکمک وحمايت امپرياليسم وارتجاع به )رنگارنگ
 وبی  را کوتاه ترينپرولتری مغشوش کنند وراه رفورميستیمبارزه انق#بی درپيروزی انق#ب 

 مبارزه انق#بی درجھت آگاه ساختن بجای؛ و به خوردآنھا بدھند شان راه دررسيدن به ھدفخطرترين
وسسات  راه پارلمانتاريسم ويا فعاليت درممنظورآغازمبارزه انق#بی توده ای؛مردم به توده ھای وبسيج 

 ھا  شکست ذلتبارنصيب آننھايت درليسم رابه پيش گيرند؛امپريامالی غيردولتی تحت حمايت وکمک 
 توده ھای خلق ، انق#بی بانسل جديدونسل پيشين.  خواھد بودحاميان آنھاامپرياليستھا ومرتجعين تمام و

وامپرياليسم وارتجاع راباھمين گروھک ھای  کرد وبسيج خواھندی دادهرابرای انق#ب کردن آگاھ
وبی شرمانه شرايط ھشت  که سردرآستان امپرياليسم وارتجاع می سايند اپورتونيست ورويزيونيست

تبليغ کرده وتوده ھای خلق » ی عينی ويااستفاده ازشرايط بوجودآمده واقعيتھاپذيرش« ارسال اخيرکشور
يت  وباين صورت برای تداوم سلطه استعماری امپرياليسم وحاکمکنندمی  به انقياد وتسليم طلبی ھدايترا

  .به ذباله دان تاريخ که سرنوشت محتوم آنھاست خواھند سپردکنند، می  رااغواارتجاع آنھا
شان به آن سياسی عناصرجھت فريب آن عده ازروشنفکرانی که ھنوزسطح آگاھی  اين قماش گروه ھا و

 خادم امپرياليسم حدی نرسيده است تا نيرنگ بازيھای اين گروه ھای اپورتونيست ورويزيونيست
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تحليل مشخص ازشرايط " ھميشه اين نقل وقول مارکس راکه می گويداينھا ؛ وارتجاع را درک کنند
 واقعی تحو�ت بنيادی" چپ نما"گروه ھای اين  . قرارمی دھند وتحريفادهموردسوء استف را"مشخص
وسسات ئم« ازدرون پارلمان ھای استعماری ونه ازراه مبارزه طبقاتی انق#بی کهرادرکشور

  برخ#ف می خواھند کهی اروپائیازجناحی ازامپرياليستھااين تشک#ت . می کنند جستجو»غيردولتی
د؛ ازاينھا وگروه ھای اعی اس#می بنيادگرا حمايت می کن ارتجا ونيروھایدولت امريکا که ازگروه ھ
گروه ھا ديده می شود که اين .  بگيرنددردستدولت دست نشانده را سکان ھم قماش شان حمايت کند تا

 که استوارانه  ونسل پيشين اتق#بی راطارت تمام دراين راه ت#ش کردهوافراد درطی ھشت سال اخيرباش
عناصراپورتونيست   ھایياليسم وارتجاع می رزمد وچھرهاش عليه امپرانق#بی مواضع در

. متھم می نمايند» چپ روی« بهورويزيونيست رنگارنگ رابرای توده ھای مردم افشا می کند، 
  استعماریا دربرابرسلطهبرخ#ف ادعای م#لی جويا نسل پيشين مبارزانق#بی سکوت وتحمل ر

 انق#بی رابه توده ھای خلق  دانسته وراه مبارزۀمردودريزمزدورتجاع خون وارخون آشامامپرياليسم 
ًنسبتا زيادی خاصتااسناد مبارزاتی . وروشنفکران مردمی نشان می دھند  اخيردراينطی سی سال  درً

  معتقد بهی انق#ب"نسل پيشن "آيا م#لی جويا می تواند سندی رااز. دعاستزمينه گويای روشنی براين م
 ونوکران دربرابرجنايات امپرياليستھا  اووامثال اورادردست دھد که)  مائوئيسم-  لنينيسم-سممارکسي(

 اگرنسل پيشين نظرات ومواضع ! که ھرگز؟باشند به سکوت وتحمل تشويق کرده  آنھابومی
 ه ک بفھمانند به توده ھای مردمآن بوده تا؛ اين بخاطر کرده اند وامثال اورانقد جوياوعملکردھای م#لی

اين د غيرازنمی روسنخان او مکدام است واين راھی که م#لی جويا وھ برای نجات واقعی راه مبارزه
 ؛محکوم می کنداست وآنرابه شدت نکوھش کرده و تاحدی متأثر وآنچه که نسل پيشين ازآن.راه است

آن  ياو مردم سخن می زنند  درلفظ ازمبارزه درراه تحقق آرمانعملکرد گروه ھا وعناصری است که
 به سينه می زدند ولی  راروزی سنگ مبارزه ضدامپرياليستی وضدارتجاعی  کهگروه ھا وعناصری

به اميد ه و وسازش باامپرياليسم وارتجاع داد طبقاتییتسليم طلب وملی  انقيادھشت سال اخيرتن به درطی
 يستھای انق#بی ولی کمون. وارتجاع بسته اند جھانیيسمال جناحی ازامپري امپرياليسم وياالطاف
 تااذھان توده ھای خلق راروشن سازند تا فريب اين وظيفه دارندو رسالت ازنسل پيشين وجديدکشور

 وترفندھای امپرياليسم آنھا نيرنگھای سياسی قماش گروه ھاوعناصررانخورده وبيدارباشند که دردام
  . نيفتندوارتجاع

  


