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 1400یور شهر                                                                                    م ش  شِ ست وبی لسا                     ن ایر ا قخلیی  دای فاکه چری انگرا  

  مقاله مقاله ررسسبه جای به جای   

ابزار تشدید غارت امپریالیستی  ،طالبان

 تان در افغانس
می   عنوان از دیر باز علیه مردم افغان یکی از تبلیغاتی که ... 

نیر  شود سیطره  علت  گویا  که  است  مرتجع  این  وهای 

ماندگی    و عقب  ادیسو  بی  از اسالمی در این کشور ناشی  
آنها  این مردم   و مذهب  باشد.و فرهنگ  اشاعه دهنده    می 

امپریالیستیاصلی   های  دستگاه  تبلیغات  ارتجاعی   این  و 

افراد  .  تکرار می کنندشکلی  آن را  افراد ناآگاه  می باشند که  
ای اعتقاد ادعبا  هستند که  هم  یا سازمان های سیاسی ای  

مارکسیسم فر  -به  عوام  ه  یبیلنینیسم  ای  دستگاه 
عامل را به زبان ظاهراً مارکسیستی به مثابه  امپریالیستی  

ها بی آن  این  عنوان می کنند.  درونی سیطره کنونی طالبان  
این امر  و نقش معین امپریالیسم آمریکا در  واقعیت    که خود  

تحلیل مبنای  دهند    را  مکانیکی  با  قرار  آموزش  درک  یک  از 
پد یک  تغییر  در  که  داخ  یده مارکسیستی  تعیین  عامل  لی 

امپریالیسم   کردن  تلقی  خارجی  عامل  با  باشد،  می  کننده 

مثالً   افغانستان،  در  اقتصادیآمریکا  رشد  و  توسعه   -سطح 
عامل را  افغانستان  جامعه  فرهنگی  و    دردرونی    سیاسی 

 2 ۀحفص                ... ذکر می کنند. روی کار آمدن طالبان 
                                                                             

   
 ( 9) لق ایرانت چریکهای فدایی خکیالشتو تکوین  ه قیامتهی بنز سنجری در باره روزهای مرفیق فریبربا تگو گف
د که ماهیتش روز به روز بیشتر  بود طبیعی بولحظه ای از سرکوب مردم باز نایستاده  شروی کار آمدن  ابتدایهمان از  رژیمی که ... 

به جان دختران بی حجاب می افتادند و یا   چماقبا تیغ و  ها  حزب اللهی  چطور می شد در شرایطی که     .ر شودآشکا  توده هابرای  
ها   کتابفروشیو    خشونت بسته می شدبا    ستاد های سازمانهااوباش حکومتی قرار می گرفت،    شمورد یور   ،سیهر تجمع سیا

روزنامه هاو   قرار می گرفتمله مأممورد ح  مترقی  یدفاتر  رژیم  بازرگان  ،وران  و دولت  ریاکارانه خمینی  بودند    تبلیغات  که گفته 
ارمغان خواه به  برای مردم  آزادی  و  رأفت  آورداسالمشان  با  د  اعدام های دسته جمعی  را  نمود. چگونه می شد عکس های  ور 

تاریخی   عکسو دسته حاکم نیروئی مردمی و دمکرات می باشند.    که دار  دید و باز هم فکر کرد  در کردستانلخالی جنایتکار را  خ
ردستان مرتکب می شد آگاه که رژیم در کشهریور ماه در روزنامه ها درج شد و همگان از جنایاتی    6    نفر در سنندج در  11تیرباران  

زمان  شد آن  در  متأسفانه  سیاسیند.  سازمانهای  نمخمینی    ،اکثر  خارا  سنتی  رده  ینده  از بورژوازی  غیر  طبقاتی  و  اقشار  یا 

 7فحه ص         ....در این زمینه از توده ها عقب تر بودند  تا آنجا که ندعاجز بود رژیماز درک ماهیت  می نامیدند وبورژوازی وابسته 

 

 ر ديگت صفحا رد

  جانباختگانیاد باد خاطرۀ  ●

 17.......... ...... !67ل کشتار سا

 کمونیست  به یاد یک رفیق ●

 19....... . ...... دیار افغانستان از  

به    ● کرد    مقر حمله  در  نیروهای 

 23  !  محکوم است  عراقکردستان 

در   آکسیونهای  گزارش●  مبارزاتی 

 24و  23...  هلند و اتریش ........

مالحظاتی در باره رشد سرمایه  

 ( بخش پایانی) داری در چین
بزرگت جهان  چین  اقتصاد  قدرت  رین  نظر  از 

شرکتهای    از نظر تعداد و قدرت.  است  خرید
از  ان پس  دوم  رده  در  پیکر،  غول  حصاری 

و   قدرتهای  آمریکا  دیگر  از  باالتر 
قرا داردامپریالیستی  چین بان .  ر  های  ک 

و جهان  سودآورترین    بزرگترین  در  ها  بانک 
رتو    هستند در  سرمایه  صدور  نظر  به  از 

به طور    چین  د. نقرار دارهان  ج  سوم یا دوم  
فناو افزایش  حال  در  ای  ری  فزاینده 

و است.   پیشرفته  صنعتی    بخشهای 
گذاری   در  های  سرمایه  بازارهای  چین 
جهان بویژهسراسر  ت  ،  کشورهای  حت  در 

شده  سلطه   گسترده  روز  به  در  و  روز 
اولیه  استخراج و  معدنی  و  آفریقا    مواد 

م کاالهای  همصدور  و  آن،  به  چنین  صرفی 
منبعاستفاده   عنوان  به  قاره  آن  نیروی    از 

نسبت  کار فوق ارزان، عظیم ترین سهم را  

 21حۀ صف   … داردبه امپریالیستهای دیگر 

 

امپریالیسم آمریکا  تجدید آرایش 

 "بنیاد گرا"بانالو قدرت گیری ط 

 غانستان در اف
به.  .. توجه  با  اوباما  دوران  رشد   در 

روزافزون قدرت دولت چین و به هرحال 
وارد صحنه   که  امپریالیسم جدیدی  این 

قدر برای  خطری  یک  بود  و  شده  ت 
آمریکا تلقی   رهبری  جهان  سطح  در 

میشد یک تغییراتی در استراتژی دولت  
و    رخ  اآمریک اقیانوسیه  در  تمرکز  و  داد 
خاچین   ارجحیت  کرد.یک  پیدا  بعد   صی 

ا ارجحیت  این  اینکه  در از  و  شد  عالم 
آم دولت  کار  گرفت    یکا ردستور  قرار 
به یک جوری از    دولت آمریکا شروع کرد 

در  یباتالقاین   ساخته  که   افغانستان 
شده خارج شدن. به همین دلیل هم به 

ه وحدر د-ر قط طالبان امکان دادند که در
 ... .دبزنیک دفتر نمایندگی  -قطر

 13حۀ فص                                            
 

 

کشتار  اختگان دان باد خاطرۀ تمامي جانبجاو

،   27و قتل عام سال   سراسری دهۀ خونین شصت 

 !بدست جالدان جمهوری اسالمي
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اساس   بر  )یا  نیست  پوشیده  برکسی 

نباید   انکار  قابل  غیر  عینی  های  فاکت 
که باشد(  اصلی  پوشیده    فجایع   مسئول 

با   وحشتناکی امروز  افغانستان  مردم  که 

مواج می  اند  ه آن  آمریکا  امپریالیسم   ،
با در پیش گرفتن  آمریکا  باشد. امپریالیسم  

رقبای   مقابل  در  جدید  سیاست 
خود   جمله  امپریالیست  در    تمرکزاز  نیرو 

در یک برنامه از  ،  مرزهای چین و اقیانوسیه
شده   دیده  تدارک  و  تعیین  قدرت  پیش 

اش ساخته  خود  ارتش  و  در    دولتی 

حکوم دست  از  را  دست    تافغانستان 
ده و در اختیار نشانده پیشین خود خارج کر

بنیادگرای   طالبان  دیگرش،  مزدوران 
 اسالمی قرار داد. 

 

فوق،   واقعیت  توجیه  های  در  دستگاه 
ارتجاع   وظیفه  تبلیغاتی  حسب  جهت بر 

معمول   کار  به  عمومی  افکار  کردن  گمراه 
غی نظرات  و  ها  ایده  اشاعه  یعنی  ر خود 

تأسفانه  ه مک،  و مغرضانه مشغولند واقعی  
نیروهای    ، اغلب از  بسیاری  تغذیه  منبع 

یا  خلق  نادان  دوستان  مثابه  به  سیاسی 

اپورتونیست   دیگر  زبان  تشکیل  هم  را  به 
 . می دهد

 
باز علیه    دیر  از  البته  که  تبلیغاتی  از  یکی 

این است که    می شود  عنوانمردم افغان  

نیر سیطره  علت  مرتجع  گویا  وهای 
ناشی کشور  این  در  بی    از  اسالمی 

مردم    سوادی  این  ماندگی  عقب  و  و 
آنها   مذهب  و  باشد.فرهنگ  اشاعه    می 

اصلی   های  دهنده  دستگاه  تبلیغات  این 

ارتجاعی    امپریالیستی که  و  باشند  می 
ناآگاه   را  افراد  زبان  آن  ادبیات  با  به خود  و 

کنند شکلی   میان.  تکرار می  این  افراد    در 
هستند  هم  یا سازمان های سیاسی ای  

مارکسیسمادع  باکه   به  اعتقاد    -ای 
فریبی   عوام  های  لنینیسم  دستگاه 

امپریالیستی   ظاهراً تبلیغاتی  زبان  به  را 

مثابه   به  درونی  مارکسیستی  عامل 

سیطره کنونی طالبان بر کشور افغانستان  
کنند.   می  اصطالح  این  عنوان  به 

آن که خود   و واقعیت    مارکسیست ها بی 

را  این امر  نقش معین امپریالیسم آمریکا در
خود تحلیل  دهند    مبنای  درک با  قرار 

از یک آموزش مارکسیستی    مکانیکی خود
که در تغییر یک پدیده عامل داخلی تعیین  

تلقی   خارجی  عامل  با  باشد،  می  کننده 
افغانستان،   در  آمریکا  امپریالیسم  کردن 

اقتصادی مثالً   رشد  و  توسعه    -سطح 

را   افغانستان  جامعه  فرهنگی  و  سیاسی 
در  لعام در    درونی  طالبان  آمدن  کار  روی 

 آن کشور ذکر می کنند.  
 

که گفت  باید  فوق  ادعای  به  اوالً   درپاسخ 

نشان می دهد    رجوع به تاریخ مردم افغان
رشدعدم  که   و  و    توسعه  نتایچ  اقتصادی 

آن از  ناشی  فرهنگی  و  در    سیاسی 
نتیجه مستقیم سیطره   کنونی  افغانستان 

ا بر  امپریالیسم  بوده  ی غارتگرانه  کشور  ن 
هاثانیاً  است.   و    یواقعیت  آنچه  کنونی 

و  خلقهای  بر  امروز   ایران  و  افغانستان 

آن   نظیر  گذرد  کشورهائی  آشکارا  می 
آن هستند     از طریق امپریالیسم    کهبیانگر 

های   شریان  گرفتن  و  سرمایه  صدور 
این کشورها به دست دیگر   خود  اقتصادی 

حال  هر  به  که  خارجی  عامل  یک  "نه 

عامل  یک  بلکه خود به عنوان    ارد" دنقشی  
کندداخلی   می  افتادن عمل  کار  به   .

در جوامع تحت  سرمایه های امپریالیستی  
این که  امر  این  و  امپریالیستها    سلطه 

امپریالیستی های  که    دولت  با  هستند 

ی  دار و دسته های ارتجاعمستولی کردن  
نشانده دست  های  حکومت  مثابه    ، به 

این   مردم  تعیین    وشتنسر  جوامعبرای 
کنند جز  ئمعنا  می  که  ی  ندارد  آن 

درونی    امپریالیستها عامل  یک  عنوان  به 
تحت  نقش تعیین کننده در تحوالت جامعه  

دارند خود  و تمام    آیامثالً  .  سلطه  اسناد 

ثابت   شده  منتشر  انکار  قابل  غیر  مدارک 

کهن کنند  امپریالیسم    می  نمایندگان  این 
انگلیس   و  آلمان  فرانسه،  ر  دآمریکا، 

کنفرانس گوادلوپ بودند که خمینی و دار و 

را اش  ایران    دسته  قدرت  در    ؟ رساندند به 
کننده   تعیین  نقش  چنین  که  اینها  آیا  پس 

باید   را  کردند  ایفاء  ما  مردم  سرنوشت  در 
عامل خارجی دانست که تأثیرش در تغییر  

 و تحول پدیده ها فرعی است؟  
 

وارد شدن سرمایه    باکه  است  اقعیت این  و

و عمده شدن    الیسماری به مرحله امپرید
سرمایه،   بین  صدور  جهان  کشورهای 

و  تقسیم    امپریالستها شد  تقسیم  باز  و 
که  اتفاق   امروز   روندی طی شد  به    قریب 

جوامع تحت سلطه امپریالیستها به جوامع  

جامعه   اند.  شده  تبدیل  نومستعمره 
ظاهر   در  که  است  ای  جامعه  نومستعمره 

م دارای   بومی  می تقل  سحکومت  خود 
که  برعکس  )  باشد مستعمره  که   جامعه 

آن حکم می   بر  آشکارا  استعمارگران  خود 
ولی سلطه    راندند(  تحت  واقع  در 

دا قرار  شریانهای    ردامپریالیسم  همه  و 

منافع  جهت  در  جامعه  اقتصادی 
ست یا امپریالیستهای مسلط بر آن  ی امپریال

شود. می  سازماندهی    بنابراین  جامعه 
د محتو  رنومستعمره  و  با  ماهیت  فرقی  ا 

با  در شکل  تنها  دو  این  و  ندارد  مستعمره 

متفاوت هستند.   ایران  هم  مثال  عنوان  به 
نومستعمره   جامعه  به  شاه  رضا  زمان  از 

شد  است.تبدیل  شاه   ه  رضا  دوره  در 
انگلیس   از طریق حکومتی که امپریالیسم 

تمام  در رأسش رضا شاه قرار گرفته بود بر  

نظ اقتصادی،  کشور  ا امور  سیاسی  و  می 
و داشت  را  ایران  جامعه  امورات    سیطره 

خود    برای منافع  داد.  تأمین  می  به جهت 
امپریالیسم   این  شاه،  رضا  دوره  در  واقع 

که بود  ابزار  انگلیس  دست    با  حکومت 
خود   می  نشانده  حکومت  ایران  مردم  بر 

تغییراتی که  گرفتن    در نظربا  نیز  کرد. امروز  

 قاله به جای سرم

 تان طالبان ابزار تشدید غارت امپریالیستی در افغانس
 اشرف دهقانی
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امپریال خود  وضعیت  سطح  ستها  یدر  در 
ایران   در  و  آمده،  جهان  وجود  ما به    جامعه 

ای   جامعه  مستعمره  همچنان  باقی  نو 
است.   با مانده  احمدزاده  مسعود  رفیق 

و  گسترده  تاریخی  مطالعات  به  توجه 

با ایران  جامعه  واقعا    تحلیل  دید 
صورت   به  خود  کتاب  در  مارکسیستی، 

جامعه   وابستگی  تاریخ  به  فشرده  کامالً 
به شدن    ایران  نومستعمره  و  امپریالیسم 

که   است  داده  نشان  و  کرده  اشاره  ایران 
  ی    نومستعمرهامپریالیستها در کشورهای  

داخلی   عامل  مشخصاً  خود  سلطه  تحت 

باشند.   اومی  اساس  این  رهنمود    بر  این 
های   کمونیست  اختیار  در  را  ارزشمند 

که:   است  داده  قرار  مسئله    "راستین 
باي  را  امپريالیسم  طور  ه  ب  دسلطه 

گونه   هر  زمینه  مثابه  به  و  ارگانیک 

تحلیل و تبیین در نظر گرفت، نه چون  
حال   هر  به  که  خارجی  عامل  يک 

دارد در    ."نقشی  حکم  این  صحت 
متعدد های  گشته    تجربه  در  ثابت  و 

شده است که  نشان داده    همان حال 
این   در  نهفته  آموزش  از  سرپیچی 

حکم و نگرش به امپریالیسم به مثابه  

نیروی خارجی در کشورهای تحت    یک
سلطه که "به هر حال نقشی دارد"،  

و   "پوچ  چیز  یک  به  را  تحلیلی  هر 
   مهمل" بدل می سازد.

 

با رابطه  بنیادگرای    در  طالبان  گیری  قدرت 
افغانستان در  کشو  اسالمی  مثابه  ری  به 

امپریالیسم   سلطه  تحت  اساس  در  که 
  ( دارد  قرار  حضور البته  آمریکا  نافی  این 

  ر افغانستان نیست( ریالیستهای دیگر دپام

درک   به  توان  می  موقعی  تنها  دقیقاً  نیز 
که    و به حقایق پی برد  درست دست یافت

"به طور ارگانیک و به    سلطه امپریالیسم را
مثابه زمینه هر گونه تحلیل و تبیین در نظر  

و عقب  گرفت".   از بی سوادی  که  آنهائی 
عامل    احرف زده و آن رماندگی مردم افعان 

دردنا می وضع  جا  افغانستان  کنونی  ک 

عباراتو    زنند، با  رشد    یا  و  توسعه 
اجتماعی   و  افتادهاقتصادی  قرار    ، عقب 

سیاسی    گرفتن  به  دقدرت  افغانستان  ر 
دهند،  دست   می  توضیح  را  قادر  طالبان 

و مهمل"  جز    نیستند "پوچ  این  تحلیلی  در 

ارائه   ی  تبلیغات  برعکس    اتفاقاً دهند.   مورد 
با    که رابطه  در  خود  تحلیل  ثقل  نقطه 

عقب  را  افعانستان  کنونی  وضعیت 
می  قرار  افغان  مردم  ناآگاهی  و  افتادگی 

روشنفکران    ، دهند و  ها  توده  از  بسیاری 
که   قرنی  نیم  حدود  طی  در  افغان 

رویدادهای   دستخوش  مدام  کشورشان 

درجه  به  است،  بوده  مختلف  دردناک 
واال  باالئی آگاهی  و  سیاسی  رشد    ی از 

اند.   یافته  دست  خود  انقالبی  از  اگر 
می   ناشی  کجا  از  آگاهی  که  بپرسیم 

و   سرچشمه  که  دریابیم  توانیم  می  شود 

بع اصلی ای که آگاهی برای توده ها و من
آورد  می  ارمغان  به  روشنفکرش  پیشروان 

واقعیات   و  روندها  می  عینی  خود  زندگی 
با همه رنج ها  افغانستان نیز  مردم    باشند.

دردهائ امپریالیست  یو  از سیطره  بر که  ها 

وقایعی   با  اند،  شده  متحمل  کشورشان 

اند بوده  ارتقای    مواجه  ساز  زمینه  که 
بوده  آنها  انقالبی  و  سیاسی  آگاهی 

از اشغالگری امپریالیستی گرفته تا   ؛است
تعویض حکومت های   و  یورش های متعدد 

یکدیگر  با  و  مرتجع  زمینه  ؛  این    البته بر 

ت رشد  که  نیست  سطح  کشکی  در  نیک 
و   وسیع  جهان  ارتباطات  به  نیز  امکان 

این   آگاهی  نمارتقای  کمک  ها  وده  توده 
   است.

 
بودیم  ما   دور شاهد  چندان  نه  گذشته  در 

برای   افغان  دختر  آموزان  دانش  مثالً  که 

دالور  رفیق  از  زن،  روز  داشت  گرامی 
و   کردند  می  یاد  اسکوئی  احمدی  مرضیه 

که به اسم    شعر "افتخار" یا " من یک زنم" 
پخش شده   جنبش  در  رفیق  با بود  این  را 

تحت   زن  یک  واقعی  احساس  و  حرارت 

خواندند ست می  وم  دیگر    ؛  ای  گونه  به  یا 
تأثیر از مبارزات چریکهای فدائی خلق را در  

می   آشکار  خود  مبارزاتی  های  حرکت 
از  برخی  نزد  در  ما  نیز  امروز  ساختند. 

افغان  و   روشنفکران  اوضاع  با  رابطه   در 
تحلیل  با    اورمیانهروندهای جامعه خود و خ

مواجه می شویم    ها و بیان واقعیت هائی

تحلیل  که   و  بینی  واقع  از  حد چشمگیری 
مسائل با دیدی ماتریالیستی در آنها عیان  

از سازمانها   امری که بسیاری  می باشد، 
روشنفکران   به ایرانی  و  اعتقاد  مدعی 

ماتری و  آن  مارکسیسم  فاقد  الیسم 

یک متفکر افغان به خوبی بر    مثالً   .هستند 
امپریالیسم   ایادی  که  است  آگاه  امر  این 

تواب  کار  به  خود  های  زندان  در  چگونه 
با   و  پرداخته  افراد در یک  سازی  دادن  قرار 

و   خاصموقعیت   تحقیر  و  توهین  طریق  از 

و   جسمی  های  تعلیمات  شکنجه  با  بعد 
موجودات وحشی و  ایدئولوژیکی اسالمی،  

تربیت کرده و آنها عش یا طالبان  ا خونخوار د
های   سیاست  پیشبرد  درجهت  را 

گیرند می  کار  به  خویش  کما    .ضدخلقی 
ای   گفته  به  که  بنیان  درصد    90این  تمام 

افراد   و  داعش  سازماندهندگان  و  گذاران 

در بند    قبالً استراتژیک و میدانی آنها همه  
 5تعویض  اتفاقاً  آمریکائی ها زندانی بودند.  

زند از  تحاتن  مخوف  زندان  سیطره  نیان  ت 
یک   با  گوانتاناما  در  آمریکا  امپریالیسم 

که   آمریکائی  در  سرباز  اخیر  سالهای  در 
شد   اعالم  ها  هر  نیز  رسانه  تواند  می 

انسان، حتی با هوشی متوسط را به کنه  

سازی   تواب  هاموضوع  زندان  تحت  در  ی 
و به کارگیری تواب ها جهت  سیطره آمریکا  

های سیاست  ها   اجرای  امپریالیست 
سازد.  ای   رهنمون  جریان  معاوضه،    ن در 

آمریکا   در   5دولت  طالبان  زندانیان  از  تن 
داد قطر  دولت  تحویل  را  نکته  گوانتاناما   .

که همین   است  این  توجه  در    تن    5قابل 

کردند کار  به  در قطر شروع  و    دفتر طالبان 
دفتری    این   دولت  بود  همان  مذاکرات  که 

از طالبان  با  سالهای    آمریکا  در  طریق  آن 
رفت می  پیش  تحویل    اخیر  به  منجر  که 

در   طالبان  به  آمریکا  توسط  قدرت 

به راستی که امپریالیسم    افغانستان شد.
داری"   سرمایه  انحصاری  "مرحله  مثابه  به 

و  بر ننگین  اعمال  چه  به  خود  بقای  ای 
 می یازد!دست   ای جنایت کارانه

 
نوشت:   که  داشت  حق  لنین 

سیاسی  امپریالیسم    "خصوصیات 

تمام  عبار در  ارتجاع  بسط  از  است  ت 
جهات و تشدید ستمگری ملی ناشی  

مالی"   الیگارشی  ستمگری  از 
مرحله   باالترین  مثابه  به  )امپریالیسم 

 سرمایه داری(.

 
با درجه رشد سیاسی و آگاهی   در رابطه 

، آنجا که انقالبی در میان مردم افغانستان
  کرار تبه  ایرانی    برخی از نیروهای سیاسی

ادعای رسانه های امپریالیستی پرداخته و  

را افغانستان  از  آمریکا  خروج  "هزینه    دلیل 
"افزايش تلفات"  های روز افزون مالی" و یا  

می   عنوان  کشور  آن  در  یک    کنند،آمریکا 
این   به  که  گوئی  افغان  آگاه  روشنفکر 

نیروها از  دهد  دسته  می  دیدی    پاسخ  با 
می   مطرح  ماتریالیستی    :ندککامالً 

گروه   برای  دالر  میلیاردها  "هیچکس 

که   کند  نمی  خرج  تروریستی  های 
باشد.   نداشته  برایش  در  سودی 

جامعه   داری،  سرمایه  منطق 
  500کاپیتالیستی جائی نمی رود که  

که  میل  کند  خرج  میلیارد  ده  چند  یون، 

چنین   باشد.  نداشته  سودی  برایش 
جنگ،   است...اقتصاد  محال  چیزی 

برای   است  بحران  ماقتصادی  هار 
داری" جواد   سرمایه  سخنان  متن  از 

این   در  کابل  در  دانشگاه  استاد  سلطانی، 
 :لینک

BExY4-https://youtu.be/p6BGM 

که    دانیم  مغرضانهمی  اینطور    تبلیغات 
آمریکا   دولت  گویا  که  دهند  می  به  )جلوه 

از   را    (کائیی آمر  انحصارات نمانیدگی  پولی 
هزینه کرده و به هدر در افغانستان  از جیب  

حاال   و  است  موضوع  داده  این  متوجه  که 

افغانستان کشیده است از  .  گشته دست 
تبلیغاتی   چنین  تکرار  به  که  کسانی  اما 

می پردازند حتی به این سخن جان بولتون  
در دوران رئیس شورای امنیت ملی آمریکا  )

تی دولت ترامپ  دترامپ که البته پس از م 

نمود(   ترک  گفت  هم  را  که  ندارند  توجه 

دور  ما   چندان  نه  گذشته  شاهد در 
دختر   آموزان  دانش  مثالً  که  بودیم 

برا از    ی گرامی داشت روزافغان  زن، 
اسکوئی  احمدی  مرضیه  دالور  رفیق 

و شعر "افتخار" یا " من   می کردند  یاد
رفیق   این  اسم  به  که  زنم"  در  یک 

با حرارت و بود  جنبش پخش شده   را 
ز یک  واقعی  ستاحساس  تحت  م  ن 

خواندند و می  دیگر    ؛  ای  گونه  به  یا 
تأثیر از مبارزات چریکهای فدائی خلق  

حرکت   در  خود را  مبارزاتی   های 
در   ما  نیز  امروز  ساختند.  می  آشکار 

روشنبرخنزد   از  افغانی  در   فکران 
با   و  رابطه  خود  جامعه  روندهای 

تحلیل ها و بیان واقعیت با    نهخاورمیا 
که  هائی شویم  می  حد   مواجه 

تحلیل  و  بینی  واقع  از  چشمگیری 
د با  آنها  مسائل  در  ماتریالیستی  یدی 

از  عیان می باشد، امری که   بسیاری 
مدعی ایرانی  ها و روشنفکران  سازمان

و   فری ماتمارکسیسم  آن  الیسم  اقد 

 . هستند

https://youtu.be/p6BGM-BExY4


4 صفحه                                                        622 شماره                                         ي  يادف مایپ
 

  

افغانستان    در  خدا"  "رضای  برای  آمریکا 
آمریکا   واقعاً  آیا  های که  زمانی  نبود.  گروه 

و   کرد  درست  افغان  )مجاهدین(  جهادی 
اشغال   را  کشور  آن  مستقیماً  خود  بعد 

و امروز که طالبان را بر سر کار آورده نمود  

"رضای   برای  اعمال  دا"  خاست،  این  به 
زده تأمین   دست  معین    یا  طبقاتی  منافع 

اعمال   این  در  او  پیگرانه    استمحرک  که 
 !؟ چنین سیاست هائی را دنبال می کند

 
آتش  درست  این   به  برای  آمریکا  که  است 

کشور   جمله  از  و  خاورمیانه  کشیدن 

بنیادگرائی    افغانستان بر  تکیه  با  عمدتاً 
کرده است.    میلیاردها دالر هزینه   اسالمی

بلکه  است  از جیب نرفته  هزینه ها    این اما  
گشته   هائی  گذاری  سرمایه  صرف  تماماً 

برای   فراوان  سود  حاصلش  انحصارات  که 

است.    امپریالیستی قلم  بوده  این  از  یک 
سرمایه گذاری برای به کار اندازی کارخانه 

ملزومات   دیگر  و  سازی  اسلحه  های 
این    می باشد. رونقآمریکا    جنگی در خود

بر  "تولید" اتباع    عالوه  برای  شغل  ایجاد 
سازی    ،آمریکا ویران  های زیر  با  ساخت 

باعث   هجوم  مورد  سرمایه کشورهای 

بار  به  های  خرابی  بازسازی  برای  گذاری 
راهگشته  آمده   این  در  کالن  و  از    یسود 

ارزان   کار  نیروی  اختیار استثمار  در 
  و   گرفته است قرار    امپریالیستیانحصارات  

چنی  آنها اندبا  کوشیده  اقداماتی  بحران    ن 

شان   کننداقتصادی  مهار  حدی  تا  .  را 
دچار  در شرایطی که اقتصاد آمریکا  اساساً  

است  شدیدی  برای    ،بحران  جنگ 
برکت  نعمت و    ئیآمریکاامپریالیست های  

برای مقابله    2001در سال    .است درست 

نظام سرمایه بحران  امپریالیستی    با  داری 
ا مهار  و  که  ی آمریکا  بود  بحران  ن 

آمری های  ریاست  امپریالیست  تحت  کا 
پسر   بوش  بی  جمهوری  "جنگ  سیاست 

در    پایان" در  را  گرفتنخاورمیانه    و   دپیش 
دوقلو های  برج  به  را    حمله  کشور  آن  در 

دادند.  قرار  سیاست  آن  اجرای    بهانه 

که   است  این  صنعت  واقعیت  که  نقشی 
نگاه   پا  سر  در  عصا  یک  عنوان  به  جنگ 

نظام سرمایه  بحران زده  ل اقتصاد  کداشتن  
ایفا آمریکا  آنها  راس  در  و  جهانی    ء داری 

   کرده با هیچ پرده ای قابل پوشش نیست.

 
مجدد   آمدن  کار  روی  با  رابطه  طالبان   در 

باید  افغانستان هم  در  بنیادگرای اسالمی 
گرائی  بنیاد  اصوالً  که  داشت  توجه 

سلطه   تقویت  خدمت  در  اسالمی 
در   به خامپریالیسم  و  سرکوب  و  اورمیانه 

قرار   انقالبی  های  جنبش  راندن  حاشیه 

که   است  فهم  قابل  کامالً  وقتی  دارد. 
و   ایران  در  شرکاء  و  آمریکا  امپریالیسم 

به  افغانستان   مشابه  کشورهای  و 
دسته  و  دار  یا  و  خمینی  چون  مزدورانی 

داعش   و  طالبان  نظیر  دیگر  اسالمی  های 

جان بر  را  آنها  و  دهند  می  مال   قدرت  و 
مستولی   خود  سلطه  تحت  جوامع  مردم 

بر اساس   پیشاپیش  را  کار  این  کنند،  می 
مطالعه تاریخ و سنن و فرهنگ حاکم بر آن 

بر کنند.جوامع  می  ریزی  همین    نامه  به 

برای   را  اسالمی  گرائی  بنیاد  خاطر 

کشورهای   برخی  و  خاورمیانه  کشورهای 
دیگر که اسالم دین رسمی آنها به شمار  

ط رود  آورند.  رمی  می  در  اجرا  به  و  ح 

طرق  به  دیگر  کشورهای  در  آنها  مسلماً 
 دیگر عمل می کنند.  

 
یکی دیگر از تبلیغات رایج  که از طرف  

هم مطرح  برخی از نیروهای سیاسی 

گویا آمریکا از پس  شده این است که  
"جنگ   که  طالبان  "جنگجویان" 

های   "شیوه  و  کردند  می  پارتیزانی" 
م  بسیار  گویا  ای  ا جنگی"  هرانه 

کا  داشتند، بر نمی آمد و در نتیجه آمری
گشت کشور  آن  از  خروج  به  .  مجبور 

نیروها  این  از  تأثیر    برخی  تحت 

ارتجاعی ، حتی  مستقیم رسانه های 
آنهم  از   طالبان،  از  آمریکا  شکست 

  شکست مفتضحانه اش دم می زنند. 
از   طالبان  پارتیزانی  جنگ  بر  تأکید 

اینان   شکست طرف  موجب  گویا    که 

گشته،   م آمریکا  هم  جنبه  ضحکی 
آخر،   اهمیت  کسانی  دارد.  از  اینچنین 

صحبت پارتیزانی  که    جنگ  کنند  می 
جامعه   در  آگاه  نیروهای  و  کارگران 

ایران را از هرگونه دست زدن به جنگ  
  پارتیزانی )چریکی( بر حذر می دارند. 

طالبان  اینان  نظر  و    ،از  نبوده  آمریکا  مزدور 

مستقل  ساخته  خود  باشد.    نیروی  می 
یک نیروی مستقل در    از نظر اینها  پس اگر

جنگ   طریق  از  توانست  افغانستان 
از  پار و  دهد  شکست  را  آمریکا  تیزانی 

اندازد،   بیرون  به  آنها  کشور  نظر  چرا  از 

ایران   در  مستقل  واقعا  انقالبی  نیروهای 
جمهوری   قبال  در  نباید  را  راهی  چنین 

چرا   بگیرند!!؟  پیش  در  و یک  اسالمی    بام 
آیا  دو که    هوا؟  آید  نمی  پیش  این سئوال 

که مخالف سرسخت جنگ    ی مذکورهانیرو

در   نیرو    هستند ایران  چریکی  کدام  به 
کخدمت   در    ؟د نن می  آنها  های  توصیه  آیا 

  توده های تحت ستم و دربند ایران   خدمت
دارد چنین  قرار  های  نوشته  در  همچنین  ؟ 

که   شود  می  دیده  مردم نیروهائی  به 
ر مسلحانه  هافغانستان  مبارزه  توده  نمود 

تنها می دهند و به آنها می گویند که "ای  

عقب   به  اسالمی شکل  راه  ارتجاع  راندن 
ای   توده  مبارزه  و  مقاومت  به  دادن 

طالبانی   تروریستهای  مقابل  در  مسلحانه 
است مسلح  دندان  اطالعیه  )."  تا 

و   چپ  نیروهای  همکاری  شورای 

 کمونیست(.  
 

پرسی باید  هم  اینجا  است  که    ددر  چگونه 
ارتجاعکه برای "به عقب ران اسالمی"    دن 

را  تنها  افغانستان  مسلحانه    هدر  مبارزه 
اینان  ؟  توده ای است ولی در ایران نیست

تحت   های  توده  "برای  رژیم  سلطه 

مسلح دندان  بن  تا  راه  اسالمی  ایران   "
آمیز سیاسی(  مسالمت  آرام  تجویز    )کار 

کنند به   می  پیشرو  نیروهای  توسل   و 
ساز جهت  در  مسلحانه  ماندهی  مبارزه 

توده   مبارزه  مسلح  انداختن  راه  به  و  ها 

می   تقبیح  شدیداً  را  ای  توده  مسلحانه 
و  با دست  که  است  حال چه شده  کنند. 

بازی پیش    ،دل  در  به  را  افغانستان  مردم 
گرفتن راه مبارزه مسلحانه توده ای دعوت  

به دلیل    این نیروهای سیاسیمی کنند؟  
خودشکارزسا  ماهیت برای    انه  همواره 

موعظه   ایران  اند مردم  مبارزه  که    کرده 

رژیم   "خشونت"  افزایش  باعث  مسلحانه 
شود.    حاکم اینها  آیا  می  نظر  در  از 

مسلحانه   مبارزه  افغان  افغانستان  مردم 
باعث افزایش "خشونت" رژیم حاکم یعنی 

نظر و  آیا می توان    واقعاً طالبان نمی شود؟  

 قی کرد؟ تل  یجدتوصیه اینها را 
 

یا   و  نادان  دوستان  این  از  ای  دسته 
در اوج قیام توده ای دی  حتی    اپورتونیست

ایران    96 خشمگین  در  و  گرسنه  توده  که 

و  منفرد  کارگران    اکثراً ) متشکل  غیر 
شجاعت  و  سلحشوری  با  زحمتکشان( 

آتش   به  را  استثمار  و  مراکز سرکوب  تمام 
کشیدند،   رهنمود  می  کارگران  می  به 

تنها    دادند شما  مبارزه  شکل  تنها  که  و 
است دست    اعتصاب  نباید  کارگران  گویا  و 

بزنند. مسلحانه  مبارزه  چنین    به  با  آنها 

را  کارگران  کردند  فقط سعی  نه  رهنمودی 
نگران   بلکه  دارند  باز  قیام  آن  در  از شرکت 

تحت    کارگران آگاه و مبارزآن بودند که مبادا 
تشک ای  توده  قیام    آنتأثیر   فکر  و    لبه 

خو بیفتند تسلیح  پارتیزانی"  و    د  "جنگ  به 

راه مبارزه مسلحانه توده ای  روی بیاورند و  
کنند. طی  سازمان    فوق   )رهنمود   را  را 

دیماه   ای  توده  قیام  اوج  در  اقلیت  فدائیان 
   .به کارگران می داد(

 
موضوع   که  افغانستان  رویدادهای  مورد  در 

این  سئوال اصلی و اساسی    بحث ماست 

آ که  دیده  ریکا  ماست  چه  افغانستان  در 
است و تأمین کدام منافع توجه و عالقه او  

به طور  ؟  را به این کشور جلب کرده است
 چه چیزی باعث شده که آمریکا درواضح،  

از    حدودفاصله   دور  کیلومتر  هزار  ده 

بار   یک  صدور مثالً  افغانستان،  فکر  به 
کشور   این  به  "تمدن"  و  "دموکراسی" 

ند و بار دیگر  شکر کشی ک ل به آنجا  بیفتد و  
نباید   ما  اصالً  که  کند  اعالم  ترامپ  زبان  از 

داعش  و  "طالبان  باشیم.  آنجا  آنجا    در 

 هستند و با هم می جنگند، خوب بگذار با 

به  درست  این   برای  آمریکا  که  است 
جمله   از  و  خاورمیانه  کشیدن  آتش 

افغانستان بر    کشور  تکیه  با  عمدتاً 
اسالمی دالر    بنیادگرائی  میلیاردها 

اما  هزینه   است.  ها    اینکرده  هزینه 
ف تماماً صربلکه  ت  اساز جیب نرفته  

که   گشته  هائی  گذاری  سرمایه 
سود   برای  فراحاصلش  وان 

امپریالیستی است.   انحصارات  بوده 
قلم   برای  این  از  یک  گذاری  سرمایه 

اسلحه   های  کارخانه  اندازی  کار  به 
در  جنگی  ملزومات  دیگر  و  سازی 

رونق  آمریکا    خود باشد.  این می 
بر   "تولید" برای    عالوه  شغل  ایجاد 
ویران  ،آمریکااتباع   زیر  سازی    با 

ساخت های کشورهای مورد هجوم  
گ  اعثب بازسازی  سرمایه  برای  ذاری 

آمده   بار  به  های  در  گشته  خرابی  و 
از استثمار نیروی    یسود کالن  این راه

ارزان   اختیار  کار  انحصارات  در 
 گرفته استقرار  امپریالیستی
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در    تنها  که  است  مسلم  بجنگند"!؟  هم 
بررسی   و  مارکسیستی  برخورد  پرتو 

طور  به  و  ماتریالیستی  دید  با  مسائل 
به ا   مشخص  گیری  ریکار  هنمود  ن 

و  رویداد  هر  پس  در  باید  که  ارزشمند 

را   طبقاتی  منافع  سخنی  و  حرکت 
فوق    هایتشخیص داد می توان به سئوال

بنابراین، الزم است در    .پاسخ درستی داد 
که   بود  طبقاتی  منافع  آن  جستجوی 

آمریکا     یشصحنه آفرینی هابا  امپریالیسم 
تعقیب   کشور  این  کدر  می    .ندمی  آنگاه 

به   امر که  ی  وشنرتوان  این  افغانستان به 

عنوان   تحت  نومستعمره    یکشور به 
آمر امپریالیسم  در  کا  ی سلطه  و  دارد  قرار 

در  سرمایه های امپریالیستی  پرتو این امر  
افغان  آنجا   مردم  های  ثروت  چپاول  به 

برد.  ،مشغولند  برخوردی    پی  چنین  با 

توان    همچنین  که مسأله    متوجه شدمی 
ای مختلف آن را  روهیافغانستان آنقدر که ن

یا   سازند  می  می  پیچیده  جلوه  پیچیده 
نیست  پیچیده  ی  .دهند،  قول  به  از  و  کی 

برای آ گاهاً  سازی  "پیچیده  افغان  گاهان 
است،   بدیهی  و  ملموس  واقعیت  کتمان 

استتار   تکنیک  یک  خود  سازی  پیچیده 

داعش  .  است است؟...  پیچیده  چی 
آیا   آورد؟  می  کجا  از  را  تاو  های  موشک 

کند؟    می  ش داع تولید  تاو  موشک  تواند 
ک موشک  تواند  می  ور می  کند؟  تولید  نت 

پهباد   متن  تواند  نه...")از  کند؟  تولید 

سخنان جواد سلطانی، استاد دانشگاه در  
   قید شده در باال(.لینک  در کابل

 
امپریالیسم در جوامع    واقعیت این است که

منابع   غارت  جز  هدفی  سلطه،  تحت 

ن استثمار  و  جوامع   روییطبیعی  آن  کار 
هدف  و    ندارد این  تحقق  الزام  وی  برای 

انقالبات   و  مبارزات  و  سرکوب  کارگران 
باشد  ستمدیدگان جوامع می  درست  .  آن 

اتخاذ این  نهائی  هدف    بر این مبنا می توان
آن   جمله یا  از  و  امپریالستی    سیاست 

" تقویت سیاست  و  پایان"  بی  جنگ 

نین  خو  عیا وقایمیلیتاریسم در خاورمیانه و  
را    افغانستان کشور  این  سازی  ویران  و 

هدف نهائی این  متوجه شد و دانست که  
ها چاپیدن   ،سیاست  و  کارگران  استثمار 

و   ثروت های طبیعی موجود در این منطقه

بوده و  سرکوب مبارزات و انقالبات توده ها  
گاه    ست کهو در همین راستا   ؛ می باشد

امپریالی برای   رقبای  نفوذ  با  ت،  سمقابله 
مستقیم نظامی نیز در کشور تحت  حضور  

یابد می  ارجحیت  اقدامات    سلطه  به  یا  و 
  به راستی که . دیگری دست زده می شود

و  مسأله درست به همین سادگی است 

پیچیده   یا  پیچیده  ظاهراً  مسائل  همه 
سازی هائی که صورت گرفته و می گیرد  

وابسته   مزدور  های  دسته  و  دار  )آفرینش 
خود طرف  به  آمریکا،ریالی امپ  از  از    سم 

القاعده و داعش گرفته تا طالبان و غیره و 

بعد جنگ با آنها، روی کار آوردن یک دسته  
و   دیگر  دسته  و  دار  با  آن  تعویض  بعد  و 

با   مانورهائی از این قبیل( در تحلیل نهائی
غارت  جهت  مطلوب  شرایط  ایجاد  هدف 

در  و  سلطه  تحت  کشورهای  های  ثروت 

نگ بند  در  دانتیجه  این  ه  های  توده  اشتن 

نیست   شکی  شود.  می  انجام  کشورها 

  ، در تعقیب این هدف شومدر خاورمیانه  که  

دیگر چین    امپریالیستهای  و  روسیه  از 
اروپائی   امپریالیستهای  تا  باگرفته   همسو 

 . مریکا هستندامپریالیسم آ 
 

چه    اکنون دارای  افغانستان  مردم  ببینیم 
باشند می  خود  کشور  در  هائی  و    ثروت 

امپریالیستی  نا غارت  بحصارات  کدام  ه 

و چگونه از    مشغولند  در آنجامنابع طبیعی  
جامعه   این  ارزان  کار  نیروی  استثمار 

کنند؟ می  کسب  کالن  به   سودهای  و 
امپریال  "عالقه"  دیگر  زالو  ی عبارت  ستهای 

صفت و حریص به کشور افغانستان از کجا 

 نشأت می گیرد؟ 
 

مبنای آنچه در گزارش های   د  تعد م بر 
گرفته  قرار  تأکید  در  است    مورد 

وجود   گاز  و  نفت  منابع  افغانستان 
اورانیو  مواد  دارد.  از  یکی  که  م 

جملهاستراتژیک   ساختن    برای  از 

و  تسلیحات نظامی است    بمب و دیگر
ودش در جهان ماده گران  ببه دلیل کم 

رودقیمتی   می  در    به شمار  وفور  به 
ه می  لمند  والیت  یافت  افغانستان 

بر والعشود.   های  اینها،  ه  کوه  دل  در 

فلک  به  ثروت    سر  افغانستان  کشیده 
دیگری انبوه  است  های  که    نهفته 

های   شرکت  با  داران  سرمایه 
کرده  انحص تصاحب  را  آنها  شان  اری 

امنیت   حفظ  خاطر  به  درست  اند. 

یالیستی است که مثالً  انحصارات امپر 
ه والیت  و  در  آمریکا  های  دولت  لمند 

از  انبوهی  نموده  پای  انگلیس  پا  بر  گاه 
نقش تریاک  اند. حاال دیگر در اینجا به  

که   ای  سرمایه  در  و  خصوص  به 
والیت   در  همین  درگیر  مافیای  برای 

 تجارت ایجاد می کند نمی پردازم.  این 

 
هاواالدیگر  در   سنگ  یت  نوع  ها  ده   ،

دنیا   ترین سنگ  آبی  از  دارد  وجود  قیمتی 
ط تا  ُزّمرد،  تا  گرفته  بدخشان  تالالجورد  ا  

نظیر  .  ..یاقوت دیگر  معدنی  سنگهای  و 

و   کرومایل  صنعتی  سنگ  ،  تورمالینمرمر، 

آکوامارین   این  کوارتز،  در  وفور  به  غیره  و 
 کشور باستانی موجود است. 

 
افغانستان   در  طبیعی  ثروت  به  حتی  اما 

شود. نمی  ختم  فوق    50در    موارد 

زرگترین ذخایر مس  کیلومتری جنوب کابل، ب
دار وجود  در    که  دجهان   تصاحبباز 

امپریالیستی باشد    انحصارات  از    و  می 
غنی اینجا   ذخایر  که  کرد  تصور  توان  می 

برای  افغانستان چه   انحصارات  این  سودی 
   فراهم می سازد.

  

برای   دیگر  سودزای  انحصارات  ماده 
طور    امپریالیستی به  در  که  معادن ویژه 

تا  یافت می شود،  دارد    لکافغانستان  نام 
ا ماده  در سف  یکه  که  باشد  می  رنگ  ید 

وسایل خت  سا و  ها  کرم  و  پودر  انواع 

به کار می رود.    و وسایل آرایش  بهداشتی
از  حراست از امنیت سرمایه در این منطقه  

آمریکا   امپریالیسم  داعش  طرف  عهده  به 
و   شده  توسط  تاگذاشته  شده  تولید  لک 

امپریال آمری  ستییکارگزاران  به  و  تماماً  کا 
 سال می شود. ار یکشورهای اروپائ

 

در    یامپریالیستانحصارات  همچنین  
فوق   طبیعی  منابع  بر  عالوه  افغانستان 

غزنی   ، الذکر والیت  دشت    در  به    ناوردر 
آن  غارت  به  و  یافته  دست  ای  ماده 

استفاده  در دنیای امروز مورد  مشغولند که  

لیتیوم    وسیع ماده  این  دارد.  قرار  همگان 
بایل )تلفن  مو  ،نام دارد که در تولید کامپیوتر 

های دستی(، ماشین های سواری برقی  
ال  وسایل  تمام  در  خالصه  که  و  کترونیکی 

استفاده   دارند،  آن  شارژ  و  باطری  به  نیاز 

وفور   به  لیتیوم  شود.  دشت  می  ناور  در 
در شرقی   واقع  وجود    جنوب  افغانستان 

در    .ددار تنها  که  ثروتی  برای درک عظمت 
د  وجو  دل کوه ها و دشت های افغانستان

دارد باید گفت که در مجموع ارزش معادن  
غنی این کشور  و مواد تهیه شده از ذخایر  

   تریلیونها دالر تخمین زده شده است.

 
که  است  افغانستان    واضح  مردم  اگر 

طبیعی   منابع  آنهمه  از  توانستند  می 
آزادانه   دارند  خود  کشور  در  که 

کنند ثروت  و    استفاده  آنهمه  در  اگر 

سع و  رفاه  آنها  دت  ا جهت  زندگی 
از عدم    کسی  ی شد دیگراستفاده م

و   ماندگی  عقب  اقتصادی،  توسعه 
دیار صحبت   این  نمی  بیسوادی مردم 

شرکت    واقعیت تلخ آن است کهکرد.  
امپریالیستی  با  آمریکا    های  همراه 

امپریالیست  های  دیگر شرکت  همه    ی 

به  متعلق  طبیعی  مردم    ذخایر 
  ا ب  وافغانستان را به دست خود گرفته 

کارگران  داپر به  ناچیز  بسیار  مزد  خت 
سازی   آماده  و  استخراج  برای  افغان 

کار نیروی  استثمار  از  فوق،    ، مواد 

به   عظیمی  اضافی"  دست  "ارزش 
و   فراوانی  آورده  می  سود  خود  عاید 

واقعیات،   این  به  توجه  با  آیا  سازند. 
که   شود  دانسته  تا  است  دشوار 

منافع   چنین  حفظ  منظور  به  درست 

بر  امپریالیستی نا ی  اعظیم    حصارات 

آمسئوال اصلی   در  ریکا  این است که 
دید چه  کدام ه  افغانستان  تأمین  و 

توجه  م جلب  نافع  کشور  این  به  را  او 
ا است  ؟ ستکرده  در    مسلم  تنها  که 

بررسی  و  مارکسیستی  برخورد  پرتو 
به طور   و  ماتریالیستی  دید  با  مسائل 

ر این  گیری  کار  به  هنمود  مشخص 
و   رویداد  در پس هر  باید  که  ارزشمند 
را   طبقاتی  منافع  سخنی  و  حرکت 

 هایالتشخیص داد می توان به سئو
الزم است در   .درستی دادفوق پاسخ  

منافع آن  بود  طب  جستجوی  که  قاتی 
آمریکا   آفرینی  با  امپریالیسم  صحنه 

تعقیب    یشها این کشور  کدر   .ندمی 
به روشن توان  این امر ی  آنگاه می  به 

عنوان  افغانستان  که     ی کشوربه 
امپریالیسم نومستعمره   سلطه  تحت 

این  کا  یآمر پرتو  در  و  دارد  امر قرار 
به  در آنجا  مپریالیستی  سرمایه های ا

م های  ثروت  افغان   ردم چپاول 
 پی برد. ،غولندمش
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که   است  افغانستان  های  در  توده 
مورد   سیستماتیک  طور  به  افغان 

امپ خونین  های  ریالیسم  سرکوب 
آمریکا و مزدوران بومی اش قرار می  

این   منکر  که  آیا کسی هست  گیرند؟ 

که   شود  خدمت  امر  در  سیاست 
سیاست   تمام  و  دارد  قرار  اقتصاد 

توسط  چه  آمریکا  طلبانه  جنگ    های 
وران جهادی و داعشی و طالبانی  مزد

مستقیم  اش   های  خونریزی  چه  و 
های   توده  علیه  امپریالیسم  این  خود 

با همه به ظاهر پیچیدگی  فغان  دربند ا

هایش در نهایت در خدمت حفظ وضع  
دارد؟   قرار  موجود موجود  وضع  حفظ 

یعنی تداوم غارت منابع طبیعی این کشور  
پردو استثمار   با  افغان  مزدی  خت  اکارگران 

بنابراین بی    . می باشد  بسیار ناچیز به آنها

نیروهای  آن  تحلیل  که  نیست  دلیل 
جدد طالبان در  سیاسی که قدرت گیری م

افغانستان را به معنی شکست آمریکا جار  
پوچ و مهمل می باشد.    یمی زنند، تحلیل

نیستند   قادر  این  اینان  به  درستی  به 
دهند پاسخ  این  که    سئوال  بر  فرض  اگر 

از طالبان  شد  اب آمریکا  شکست خورد،  که 

امپریالیستی های  بر سر سرمایه  در    چه 
انحصارات امپریالیستی    آیاافغانستان آمد؟  

و  غارتگری  به  هم  شرکایش  و  آمریکا 
و بساط   داده  پایان  افغان  کارگران  استثمار 

جمع   کشور  آن  از  را  خود  های  کمپانی 

رفتند؟ و  آیا  کرده  پرنس "ا  مثالً  ،  " ریک 
واترگذانبنیا بلک  ای    ر  خصوصی  )شرکت 

که نیروی نظامی به مثابه ارتش خصوصی  
بیندب می  تهیه  آمریکا  دولت    که (  رای 

افغانستان   در  مختلف  معادن  می  صاحب 

گویا از ترس طالبان با آن کشور هم  باشد  
از همه و  زا  وداع گفت  ثروت  در  ذخایر  یش 

کشور   کشیدآن  که یا    ؟دست  گفت  باید 
نی  میان  در  وسشکستی  آمریکا    ت  دولت 

نظامی   نیروهای  خروج  از    اشعلیرغم 
امنیت سرمایه های  ش  افغانستان، پیشاپی 

مذکور  های  بود  را    کمپانی  نموده  تضمین 

که همانا قرار دادن ارتش خود ساخته خود 
در اختیار طالبان و مسلح کردن این نیروی  

ارتجاعی اسالمی با پیشرفته ترین سالح  
     ؟دها و لوازم دیگر می باش 

 

گرفتن   نظر  در  فوقبا  توضیح  واقعیت  در   ،
نیروهای   خروج  از  علت  آمریکا  نظامی 

بین    افغانستان رقابت  و  تضاد  به  باید 
نمود  امپریالیستها اوباما،  توجه  دوره  در   .

در   آمریکا  نظامی  نیروهای  حضور 
افغانستان به صد هزار نفر رسید. در دوره  

تعداد   این  از  مرتب  شد  سعی  ترامپ 

که   شود  کاسته شود  می  اعالم  امروز  و 
ر خود  نظامی  نیروهای  تمام  از   اآمریکا 

این   است.  کشیده  بیرون  افغانستان 
یک   و  سیاسی  قدرت  تفویض  و  تغییرات 

نیروی   یک  به  افغانستان  در  مجهز  ارتش 

توسط    (طالبان)  بنیاد گرای اسالمیمزدور  
با   رابطه  در  آمریکا  و  امپریالیسم  تضاد 

آ رقابت   امپریالیست  ریکمامپریالیسم  با  ا 

چین و روسیه   دیگر و به طور برجسته های

باشد  قابل می  توضیح  و  که  تبیین  امری   ،

آمریکا   امپریالیسم  آرایش  تجدید  به 
 انجامیده است. 

 
به   توجه  ژئوپولیتیکی با    موقعیت 

با   آن  بودن  مرز  هم  و  افغانستان 
امپریالیسم   رقیب  بزرگ  قدرتهای 

ه جمهوری  و  چین  یعنی  ی  اآمریکا 

از  ابق شوروی س آمریکا  امپریالیسم   ،
نیروی   یک  مثابه  به  طالبان  وجود 

که   اسالمی  از  برخوردار  بنیادگرای 
تجهیزات   و  ارتش  و  سیاسی  قدرت 

ابزار  به عنوان  ،  می باشدنظامی الزم  

و    سبی منابسیار   بحران سازی  برای 
ایجاد یک عامل فشار علیه این رقبای  

آمریکا   تواند  بزرگ  .  دنکاستفاده  می 
جزییا آینده  شک  از  بدون  بیشتری  ت 

نقش امپریالیسم  ای    هجوانب  که 
در   طالبان  آوردن  کار  روی  با  آمریکا 

راافغانستان   کند  می  به    تعقیب 

گذارد   خواهد  اهداف  نمایش  و 
آن    -سیاسی آشکارتر    را اقتصادی 

   . خواهد نمود
 

و امروز   استثمارگرانه  های  سیاست 

  یالیست مپراغارتگرانه امپریالیسم آمریکا و  
قانون   مبنای  بر  افغانستان  در  دیگر  های 

سرمایه داری باعث اندوخته شدن ثروت در  
دیگر   سوی  در  فالکت  و  فقر  و  سو  یک 

است  نمی    ؛شده  و  توانست  نمی  این  و 

موجب رشد مبارزات توده  از یک طرف  تواند  
دشمناو  ها   العمل  عکس  دیگر  طرف  ن  از 

مقابل   انقالبیدر  و  مبارز  های    ه ک  توده 
کوب توده ها و اعمال فشارهای  سر  اناهم

آنان   بر  اجتماعی  و  باشدسیاسی  ،  می 
همراه با آن کوشش  سرکوب و    . امانگردد

طریق  بردن  جهت   از  انحرافی  های  ایده 

تبلیغاتی   های  میان    ارتجاعدستگاه  به 
ها   ذهن  توده  کردن  گمراه   گرچه  ،آنانو 

داشته   کارائی  مدتی  برای  است  ممکن 

چار ولی  مبارزات  سا  هباشد  از  جلوگیری  ز 
برعکس   نیست.  ها  تحمیل    توده 

های   مصیبت  و  فقر  اقتصادی،  فشارهای 
ناشی از آن در کنار فشارهای سیاسی و  

به توده ها،    و حتی تحمیل جنگ   اجتماعی

رشد و گسترش مبارزات توده    در نهایت به
انقالبی آنان منجر می  و ارتقای آگاهی  ها  

 .  شود
 

اه  اً اساس از  تدیکی  بنیادگرائی اف    قویت 
اسالمی در خاورمیانه توسط امپریالیستها 

در   اسالمی  جمهوری  گیری  شکل  از  بعد 

و   ها  توده  مبارزات  با  مقابله  بین  ایران،  از 
و کمونیستی در  بردن آلترناتیوهای انقالبی 

سلطه   تحت  منطقه  جوامع  این  بوده  در 
کرد   اذعان  باید  که  متأسفانه  است 

ز  این  در  ما  زیادی  ینه  مدشمنان  حد  تا 

اندموف بوده  به   ، ق  قادر  هرگز  چند  هر 
کردن   مبارزاتی  خاموش  های  فریاد  توده 

آنها انقالبی  های  جنبش  و  نشده    مبارز 
توده های تحت سلطه  برای مقابله با  .  اند

نیز   رژیم  افغانستان  و  آمریکا  امپریالیسم 
اش نشانده  دست  بار    های  هر  مجبورند 

کار   به  تری  خشن  های  و   برندبشیوه 

این  شرایط را برای رشد و اعتالی مبارزات  
دربند، و  ستم  تحت  و   مردمان    سخت 

. اما تاریخ و روندهائی که سازندسخت تر  
تا کنون جامعه بشری از سر گذرانده است  

باطل  دور  یک  این  که  دهند  می  گواهی 

خواه  نیست ها  توده  این  باالخره  بود  نو  د 
پوزه  که   خویش  الیزال  قدرت  با 

این    را بر خاک خواهند مالید.شان  ن دشمنا
این   نیست.  پشتوانه  بدون  شعار  یک 

شدیداً    توده هایمبارزات  درست است که  

دیگر   مبارزات  و  افغانستان  ستم  تحت 
خاورمیانه   به  خلقهای  موفق  کنون  تا 

به   وابسته  های  رژیم  سرنگونی 
به  و  نشده  خود  کشور  در  امپریالیسم 

و رفاه  و  امپریالیسم  از  ی آزاد  استقالل 
اما اند،  که   نرسیده  داشت  نباید   تردیدی 

توده ها در  م و رو به گسترش  ومبارزات مدا

منطقه اساسی    این  عوامل  از  یکی 
های   بحران  و  تضادها  رشد  در  تأثیرگذار 

ساز  ام زمینه  و  انقالبات پریالیستی 
دشمنانشان  نابودی  در نهایت  اجتماعی و  

باشد که    . می  است  این  علیرغم  واقعیت 

می شود،  ر ظاهر نشان داده  چه دن همه آ
برخوردار  امپریالیستها   جادوئی  قدرت  از 

ها    و  نیستند  مبارزات  توده  با  توانند  می 
این   در  یابند.  غلبه  آنان  بر  خود  سهمگین 

اما ها  راه  دشواری  از  وجود    ،یکی 
نادان   دوستان  مثابه  به  ها  اپورتونیست 

رله   با  امروز  که  همانها  باشند،  می  خلق 

تبلی ر غکردن  امپریالیستی  ات  های  سانه 
بر  خاک  افغان،  دیده  مصیبت  مردم  علیه 

پاشند.   توده ها می  نبود چشم  دلیل    بی 
کردلنین  که   تأکید  درستی  مبارزه    به  که 

با  الینفکی  طور  به  باید  امپریالیسم  علیه 

 مبارزه علیه اپورتونیسم توأم گردد.
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نیروهای  خروج  علت  توضیح  در 
افغانستان  از  آمریکا  به    نظامی  باید 

امپریالیستها بین  توجه   تضاد و رقابت 
نیروهای نمود اوباما، حضور  دوره  در   .

صد  به  افغانستان  در  آمریکا  نظامی 
سعی    د. در دوره ترامپهزار نفر رسی

و    شد مرتب از این تعداد کاسته شود
آمریکا تمام  وز اعالم  امر می شود که 

از افغانستان   انیروهای نظامی خود ر
و   تغییرات  این  است.  کشیده  بیرون 
ارتش  یک  و  سیاسی  قدرت  تفویض 
نیروی   یک  به  افغانستان  در  مجهز 

اسالمیمزدور   گرای    ( طالبان)   بنیاد 
امپریالی رابتوسط  آمریکا در  با  سم  طه 

رقابت   و  آمریکتضاد  بامپریالیسم  ا  ا 
طور    های  مپریالیستا به  و  دیگر 

قابل   برجسته روسیه  و  و   چین  تبیین 
به تجدید توضیح می باشد ، امری که 

انجامیده   آمریکا  امپریالیسم  آرایش 
 است. 

 مرگ بر امپريالیسم و سگهای زنجیريش! 
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 ی: ی اتوضیح پیام فد
انقالب سالهای  ا  با گیری    57و    56وج 

در جریان   زندانیان سیاسی  آزادی  که 

های   توده  خواستهای  از  یکی  آن، 
، رژیم وابسته   میلیونی بپاخاسته بود 

ضربات   زیر  که  شاه  امپریالیسم  به 
انقالب ، آخرین نفس های خود را می  

کشید، مجبور به تن دادن به خواست  

زندانیا  آزادی  و  از    سیاسی   ن انقالب 
  30در   زندانهای سراسر کشور گشت.

سال   ماه  از    1357دی  دسته  آخرین 
سیاهچالها از  سیاسی  ی  زندانیان 

همین   به  گشتند.  آزاد  شاه  رژیم 
با  مناسبت   ایم  داده  ترتیب  گفتگوئی 

سال   آن  در  که  سنجری  فریبرز  رفیق 

سیاسی   زندانیان  دسته  آخرین  جزء 
زندان   از  که  شدند.بود  این    ر د   آزاد 

شتاب   پر  سیر  و  واقعه  این  به  گفتگو 
خروش   پر  روزهای  آن  در  ها  رویداد 

به   و  پردازیم  می  خصوص  انقالب 

روشنی  ت برای  که  است  این  الشمان 
افکندن بر گوشه ای از تاریخ پر فراز و  

برای   ویژه  به  دوره  آن  نسل  نشیب 
جدایی   چگونگی  و  چرایی  از  جوان، 

اولیه   نظرات  به  معتقد  رفقای 
خلق  کهای  یرچ نام    -فدائی  با  که 

می  رفیق   شناخته  احمدزاده  مسعود 

فدائی    -شود   چریکهای  سازمان  از 
از   بعد  و  خلق  جویا شویم  بهمن  قیام 

خصوص   از  به  تری  واقعی  دید 
چریکهای   مجدد  تشکیل  چگونگی 

طی   که  روندی  و  ایران  خلق  فدائی 

 کرد، به دست آوریم. 
 

حاد    1358سال    پرسش: مبارزه  یک 
بهاقطب  در    تی  کلمات  واقعی  مفهوم 

به همین  ج داشت.  جریان  ایران  امعه 

حادثه   پشت  حادثه  می  خاطر  اتفاق 
راستا   همین  در  برخوردهای  افتاد. 

سیاسی   های  گیری  موضع  و  نظری 
در پی آن حوادث می توانست موضع  

حال   همان  در  و  انقالب  ضد  و  انقالب 
بورژوائی خرده  و  پرولتری  و    موضع 

ر در  عیان    ااپورتونیستی  سازد. کمی 

 وضیح دهید. این مورد ت
سال  پاسخ:   است.  درست    58کامالً 

که  توده هائی  از یک طرف  که  بود  سالی 
به  دست  خود  خواستهای  تحقق  برای 

کسب  پی  در  هنوز  بودند  زده  انقالب 

در   دلیل  همین  به  و  بودند  مطالباتشان 
بی  اقصی نقاط ایران مبارزه توده های انقال 

داشت. طرف  ا  جریان  جمهوری  ز  دیگر 
که   ها  اسالمی  توده  انقالب  سرکوب 

روز   داد هر  را تشکیل می  وظیفه مهمش 
همان   در  و  جدید  سرکوب  به  حال دست 

و سرپوش گذاشتن بر  جهت فریب توده ها  

می  جنایاتش   متوسل  جدیدی  نیرنگ  به 
بود که عکس العمل    شد.  به همین خاطر 

موضع و  اپوزیسیون  گیری   نیروهای 
آن قب  اهسیاسی  به     حوادث ال  در  توجه  با 

کدام   هر  که  مشخصی  اجتماعی  پایگاه 

 از اهمیت زیادی برخوردار بود.   داشتند
 

مقطع آن  در  بودن  ،متأسفانه   متوهم 
حاکم قدرت  به  مبارزه  و    نسبت  در  تزلزل 

آن   خصوصیات  علیه  نیروهای   اغلباز 
نیروهای    بود،سیاسی   بخش  در  چه 

غیر   آنهاسیاسی  چه  و  ه  ک  مارکسیست 

طبقه  خود   و  مارکسیسم  نام  با  کارگر را 
شناساندند آنها    .می  به  همه  را  واقعیات 

و  کردند  می  تفسیر  و  تعبیر  ای  گونه 
به جای نشر اتخاذ می کردند که  مواضعی  

موجب توهم پراکنی در  آگاهی و حقیقت،  

. آنها با آنها می شد  میان توده ها و فریب
و   مواضع  و    ،نظرات همان  سازشکاری 

می حکومت  ا  ب  خود  تامماش توجیه  را 
و های    کردند  گیری  موضع  واقع  آنها به 

قرار عمال   ارتجاع مذهبی حاکم  در خدمت 

   می گرفت.
 

برخورد   به  توجه  با  بین  این   متفاوت در 
حاکمیت  به  خلق  فدائی  چریکهای 

آنها   گیری  موضع  و  اسالمی  در  جمهوری 
گوناگون   حوادث  با  اسناد  رابطه  اساس  بر 

ادع توان  اککرد    امی  تنها  جریایه  ن  ن 

م که  بود  پرولتریسیاسی  و   وضع  داشت 
به واقع نظر و خواست طبقه کارگر ایران را  

فراموش کرد  منعکس می کر نباید  البته  د. 
از   جدا  سازمان،  که  روشنفکران  این 

و  و محافل    انقالبی پراکنده ای هم  متعدد 

که   بودند  ایران  ضد  در  ماهیت  شناخت  با 
 اضع ومتفکر و  ی، با  مخلقی جمهوری اسال 

بندی  بزرگسازمانهای     تند. داش  مرز 
و  نظر  که  داد  نشان  هم  زمان  گذشت 

فدائی خلق با  موضع گیری های چریکهای  
داشت انطباق  حقانیت واقعیت  بر  ما   .

مل  داشتیم و عکس العمبارزات مردم تأکید 

مبار این  مقابل  در  برازحکومت  ما ات  ی 
در آن   معیاری  ارتجاعی  ماهیت    شناخت 

قبل از این که بتوانیم خودمان را  بود. حتی  
کنیم   در  متشکل  مردم  مبارزات  شاهد 

به طور مثال کمتر  اقصی نقاط ایران بودیم.  

دسته   و  دار  آمدن  کار  روی  از  ماه  یک  از 
خمینی نگذشته بود که تظاهرات چند صد  

علیه   زنان  نفره  قاهزار  حمانلغو  از  ون  یت 
تهران  و    خانواده در  اجباری  ه کحجاب 

ان و دختران فعال در استخوانبندی آن را زن
داد می  تشکیل  چپ  اتفاق    ندسازمانهای 

بزرگی    ؛افتاد شعارهای  با  تظاهرات 

مقاومتهای    کهانقالبی   اولین  نمایانگر 
بود.   جدید  انقالب  ضد  علیه  جامعه  وسیع 

ر  د همچنین می دانیم که ارتش ضدخلقی  
با یورش به شهر سنندج در    58سال  ز  نورو

نمود  ،انتکردس خونین  را  مردم  اما  نوروز   .

جنایتکارانهعلیرغم   لشکرکشی  یک  این   ،
مقاومت وسیع توده ای در مقابل این رژیم  

درآمدسرکوبگر   نمایش  در سراسر    به  که 
 یز مورد حمایت قرار گرفت.نایران 

 

دا   پرسش: می  جمهورما  که    ی نیم 
کار  اسالم روی  اوایل  در  آمدنش  ی 

  و باز کرده  ها حساب    هروی فریب تود
ماند.  نمی  باز  امر  این  از  ای    لحظه 

 نتهی به ای م وزهنجری در باره رفریبرز سفیق  ایی با رفدیام پ  گفتگوی

 ( ن ه م بخش) یرانخلق ا چریکهای فداییت کیالتش وینو تک 57قیام بهمن  
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توده های   کردید که  ولی شما مطرح 
مختلف   نقاط  در  همچنان  انقالبی 

کردند.   می  مبارزه  نظر  ایران  از  آیا 
یک   از  که  نیست  تناقض  این  شما 

یب خورده  طرف بگوئیم که توده ها فر

ازنبود و  مبارز  د  روی  دیگر  ات  طرف 
تحقق   برای  هایش خآنها  ان  واست 

سئوال دیگر این است که    نیم؟ کتأکید  
با توجه به این که مطرح می کنید که  

فدائی   چریکهای  های  گیری  موضع 
خلق با واقعیت انطباق داشت و سیر  

و    درستی  بر  تائیدی  هم  ها  رویداد 

آنها بود  نیروهای  پاسختان به  ،  صحت 
گیری    ظرات و موضعی که ناسیاسی  

با  را  زمانشان  آن  خورد   های  ن  فریب 
 دهند چیست؟    توضیح می  توده ها

که  ٌخب،   پاسخ:  است  درست  در    این 

از روی کار آمدن خمینی و دار و   قبل  مقطع
نیروی   یک  فقدان  در  اش  قوی  دسته 

جامعه در  تبلیغات    ،انقالبی  فریب  مردم 
های   وعده  و  امپریالیستی  های  رسانه 

خنخمی را  ولی  ی  داشت  وردند.  توجه  باید 
اسکه   از  اسالمیقرار جمهوتپس  هر    ری 

چه زمان می گذشت، چهره ریاکار خمینی 

دار اش    و  نزد  و  دسته  رنج  در  های  توده 
زحمتکشان  و  کارگران  خصوص  به    کشیده 

افشاء چون    بیشتر  شد.    آنهامی 
می  ع را  اسالمی  جمهوری  ملکردهای 

این  بت به  سدیدند و به تدریج توهمشان ن 

وهای  رآن دسته از نی  رژیم از بین می رفت.
که  سیاس این  ی  گویند  می  را  این  خالف 

طور جلوه می دهند که گویا مردم به خاطر 
از   بودند  مذهبی  چون  که  این  و  اسالم 

که   حالی  در  کردند.  پشتیبانی  خمینی 

ت دنبال  خواستهای مادی شان  حقق  مردم 
که  چون  و  بودند   کردند  می    ی خمینتصور 

از    ، آنها را برآورده خواهد کردهای    خواست
   .انی کردند تیبپش  م جدیدیرژ

 
ترس    اتفاقاً  روی  شاه  که  مردم  همانگونه 

کرده بود خمینی هم روی    اریذسرمایه گ

جهل و نادانی مردم حساب باز کرده بود و  
راحتی می تواند با تحریک  ه  فکر می کرد ب

فریب  را  آنها  ها،  توده  احساسات مذهبی 
اما  دده که  .  کرد  فکر  باید  ای  مردم لحظه 

چه   جسارببرای  آن  جا  و  و ت  انفشانی 

برخاسته   انقالب  به  واهمه  و  ترس  بدون 
یتکار را فراری داده و رژیم و شاه جنا  بودند

سرنگون  وابسته   را  شاه  امپریالیسم  به 
آنها  کردند   که  است  طبیعی  مطالباتی  ؟ 

. اما  خواهان زندگی بهتری بودندداشتند و  
شاه  آنها    استهایوخ سرنگونی  از  بعد 

نشدند   همین    ومتحقق  چه    دلیلبه  هر 

بیشتر روشن می  برای مردم  می گذشت  
شد که رژیم جدید قصد برآورد کردن آنها را 

تحقق  ندارد.   برای  خود  مردم  جا  هر  تازه 
با  کردند  می  اقدام  هایشان  خواسته 

می   مواجه  دولتی  نیروهای  سرکوب 

تن توهم  رو ریخفموجب    اینها همهشدند.  
شد. توده   می  حاکمیت  به  نسبت    ها 

در بین  تناقضی  بنابراین   مردم  که  امر    این 
را  اش  دسته  و  دار  و  خمینی  فریب    آغاز 

تحقق   برای  حال  همان  در  و  خوردند 

در  و  کردند  می  مبارزه  خواستهایشان 

به  پی  بیشتر  چه  هر  هم  مسیر  همین 
بردند  می  اسالمی  جمهوری    ، ماهیت 

 وجود ندارد. 
ی سیاسی درون صف خلق  نیروها  مورد  رد

پرسیدید از    ،که  که آنبرخی  آن  بدون  ها 

میز خودشان نسبت به رژیم  برخورد توهم آ
تازه استقرار یافته را به روی خود بیاورند با  

فریب   و  ها  توده  راضی،  خود  از  روحیه 
مواضع   و  برخوردها  دلیل  را  آنها  خوردن 

و حتی در   زنند  سازشکارانه شان جا می 
جلوه    ستقرارا مقصر  را  ها  توده  رژیم،  این 

ده حالن می  در  اینهد.  که  در سالهای  ا  ی 

آمدن   کار  روی  اوایل  ساز  سرنوشت 
تشخیص   به  قادر  اسالمی،  جمهوری 

و  نبودند  رژیم  این  انقالبی  ضد  ماهیت 
رژیم تمایلی   علیه  جدی  مبارزه    به 

خمینی  آن  رأس  در  و  اسالمی    جمهوری 

قبانداشتند در  نتیجه  در  و   مسائل  ل. 
اتخاذ   به  مختلف  می  حوادث  مواضعی 

باپرد که  آنچختند  وا  در  می  ه  اقعیت 
از  تر  عقب  و  نداشت  انطباق  گذشت 

 مبارزات توده ها بود.  
   

است.    1358صحبت از سال    پرسش:

متوجه شدید   آن زمان چطور  در  شما 
که توهم مردم نسبت به رژیم در حال  

 فرو ریختن است؟ 
هموارهُخب   پاسخ: ما  ما  ،  این  سعی  ن 

ببینی که  خبود  بر  چیست.  واقعیت  ف  الم 

نیروهای ضد انقالبی تبلیغ  مینی و  آنچه خ
ما بر این واقعیت واقف بودیم که    می کردند

هایشان  خواسته  به  رسیدن  برای  مردم 
و  اسالم  برای  نه  آنها  بودند.  کرده  انقالب 

به   رسیدن  برای  بلکه  اسالمی  حکومت 

ر معنی  به  استقالل  و  از هآزادی    ائی 
را   خود  امپریالیستی سینه  های  غارتگری 

ه های رژیم شاه کرده پر گلولی محابا س ب
زمین  کار،  بودند.   و  و مسکن  خواست  نان 

ها   خواستار    بود.توده  دستمزد  کارگران 
بود  با شرایط زندگی  به طوری    ندمتناسب 

که با توجه به رشد شدید تورم قدرت خرید  

ن کاهش  یا  نرود  بین  از  میکارگران  ردم  ابد. 
جامعه   در  آزادی  و  دمکراسی  خواهان 

توب حق  سردند؛  و  عیین  خلقها  نوشت 
امپریالیستها سلطه  از  همه    استقالل 

مردم بعد  بخشی از مطالبات توده ها بود.  

را   حق  بر  مطالبات  این  تنها  نه  انقالب  از 
این   تحقق  برای  خود  بلکه  نگذاشتند  کنار 

  ها نآآنچه  خواستها دست به کار شدند. اما  
دیدندعمل  در   جنایتکارانه    می  مقابله 

ممان  حکومت تبرای  از  خواسته عت  حقق 
عمل   در  آنها  بود.  شلیک  هایشان 

سرکوب   کارگری،  تجمعات  به  پاسداران 

بندر   یورش  انماهیگیران  مزدوران  زلی، 
به تجمعات کارگران بیکار و اعزام  حکومتی  

کردستان   و  صحرا  ترکمن  به  می  راارتش 
خلق  وحشیانسرکوب    همینطور .  دیدند ه 

و نقده  مردم  عام  قتل  و  کشتار    عرب 

قارنا  تانیان  روس هندرقاش  در  شاهد  و  را 
انقالبی  .  بودند های  می  توده  عینه  به 

کنار  و  گوشه  در  که  جوانانی  که  دیدند 
های   روزنامه  فروش  به  ها  شهر 

کنند   می  مبادرت  سیاسی  سازمانهای 

خشونت   با  اللهیهمواره  و   حزب  ها 

ی شوند. از سوی دیگر  واجه ممپاسداران  
  جدید به انه رژیم  شدم شاهد یورش وحمر

آنها   به  اسالمی  حجاب  تحمیل  و  زنان 
ذهنیت ودند. طبیعی بود که این واقعیتها  ب

واقعی   غیر  تصورات  و  هاها  که را    توده 

حاصل تبلیغات ارتجاعی رسانه هائی چون  
صیقل می داد و درک  بی بی سی بود را  

تری  ه واقعی  چه  رژیمار  آنها   ز  به  جدید 
 زدود.   یتوهماتشان را م  می داد و

 
در    پرسش:  مردم  توهم  اگر  ولی 

سال   از    58همان  حکومت  به  نسبت 

بین رفته بود اصوالً این باید در گفتار و  
انعکاس   حکومتیان  تبلیغات  چگونگی 

 پیدا می کرد. آیا اینچنین بود؟ 
چه    پاسخ: هر  اینکه  گذشت  ببینید.  می 

بیشتر به توهمش  یمردم  نسبت  ان 

اسالمی   میجمهوری  دست  از  دادند    را 
است.  عیتیواق ناپذیر  عکس    انکار  اتفاقاً 

در   شد  می  را  واقعیت  این  العمل 
  . برخوردهای حاکمیت به وضوح متوجه شد 

نمونه بودیم    رد  برای  شاهد  زمانها  همان 
که از جمهوری اسالمی دفاع    که کسانی

کردند  تنهاست"  فریاد  می  را    "امام 

که منظور آن بود که گویا خمینی    د ردادنس
قالبی اعمال  مال ضد انب ها و اعودر سرک

از ط این  شده  و  ندارد  رف حکومت دستی 
.  کارها را اطرافیان خمینی انجام می دهند

شما اگر به صحبت خمینی    ،ا جدا از اینی

به   58مرداد    26در   یورش  زمان  در  و 
می   روشنی  به  کنید  رجوع  کردستان 

ه خود را حامی توده ها کسی ک  هببینید ک
قرار گرفتنش در    ماه از  6-7هنوز    جا می زد

شد   مجبور  که  بود  نگذشته  قدرت  مسند 

و برکشد  اش  چهره  از  بر   از    نقاب 
"مپائی"چوبه در  دار"  بزرگیدانهای  "   های 

  و "درو کردن" مخالفین سخن بگوید. خوب 
حامی   را  رژیمش  و  خمینی  ها  توده  اگر 

دانستن می  به    دخود  آن و  با  مخالفت 
هم خمینی  بودند،  همچنان    برنخاسته 

ی از مردم به خود می گرفت  ره طرفدارچه

کرد.  و   می  صحبت  مردم  با  دیگری  طور 
همین صحبت و موضع گیری خمینی علیه  

که    مردم   داد  می  جمهوری  نشان 
تود حضور  به  توجه  با  در  اسالمی  ها  ه 

برآورده   برای  شان  تالش  و  مبارزه  صحنه 

آنها  خواست    کردن خاطر  به  که  هائی 
چه موقعیت    ر دبودند،    هدست به انقالب زد

البته جز این هم    ضعیفی قرار گرفته است.
باشد.   توانست  کهنمی  همان  از    رژیمی 

آمدن  ابتدای کار  از    اش  روی  ای  لحظه 
د  سرکوب مردم باز نایستاده بود طبیعی بو

برای   بیشتر  روز  به  روز  ماهیتش  توده  که 

رنجدی  شودآشکا  هدهای  چطور  اصوالً     .ر 
با  ها  ی  حزب الله  همی شد در شرایطی ک

و   حجاب    چماقتیغ  بی  دختران  جان  به 
یا هر تجمع سیاسی و  افتادند  مورد    ،می 

ار می  یورش  قرار  حکومتی  اوباش  و  اذل 

ستاد های سازمانهای سیاسی با  گرفت،  
کتابفروشی ها و    خشونت بسته می شد

ها و   روزنامه  مترقی دفاتر  ح   ی  مله  مورد 
گرفتمأم می  قرار  رژیم    ت تبلیغا  ،وران 

بازرگان  هنریاکارا دولت  و  گفته    خمینی  که 

بودند اسالمشان رأفت و آزادی برای مردم  
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آورد ارمغان خواهد  نمود. چگونه    به  باور  را 
دسته   های  اعدام  های  عکس  شد  می 

را به خصوص در  جمعی خ لخالی جنایتکار 
کرد فکر  هم  باز  و  دید  دار  کردستان  و    که 

  دسته حاکم نیروئی مردمی و دمکرات می 

به  آوری   باشند.  عکس یاد  که  تاریخی    م 
در   11تیرباران   سنندج  در  شهریور    6    نفر 

از  همگان  و  شد  درج  ها  روزنامه  در  ماه 
جنایاتی که رژیم در کردستان مرتکب می  

اکثر ند. متأسفانه در آن زمان  شد آگاه شد
سیاسی  نم  ،سازمانهای  را  ینده  اخمینی 

و طبقاتی بورژوازی سنتی  رده  خ یا اقشار 

بورژیغ از  وابس ر  و  تهوازی  نامیدند  از    می 
  ند درک ماهیت جمهوری اسالمی عاجز بود

در این زمینه از توده ها عقب تر    تا آنجا که
اینها  .بودند توهم  همین،  و    برای  رژیم  به 

را   شان  فریبکارانه  عملکردهای  و  تبلیغات 

کارگرا حساب  به  زحم  ننباید  و  و  تکشان 
نها در  آ توده های حق طلب ایران گذاشت.  

تشر که  ایایطی  گوشه  هر  در  ها  ران  وده 
و اتفاقا علیه نظام حاکم مبارزه می کردند  

نشریاتشان   در  هم  را  مبارزات  این  اخبار 
می   روز  کردند،  منعکس    با سردرگمی هر 

به دنبال  جناح خوب و بد در حکومت می  

و نفع    گشتند  یا  به  جناجآاین  از    ن 
گفتند. می  سخن  اسالمی  آیا    جمهوری 

این  دب مبارزات  ت  کهون  جریان  در  ها  وده 
در    شانخود را  اسالمی  جمهوری  رژیم 

نشان دهند   نتیجه  در  و  ببینند  مقابل خود 

که این رژیم را از آن خود ندانسته و خلقی  
و ضد امپریالیست بودن آن را قبول ندارند،  

پی  آمریکا  سفارت  تسخیر  می    ش حیله 
 د؟ آم

 

می  تسخیر سفارت آمریکا!؟    پرسش:
کهیدان  خبر    1358ن  آبا   13در    م  این 

ناگهان پخش شد که دانشجویان خط  
امام به سفارت آمریکا در تهران حمله  

کرده و آن را تسخیر کرده اند. اما این  
توهم   ریختن  به  ربطی  چه  موضوع 

اسالمی   جمهوری  به  نسبت  مردم 

 دارد؟ 
آمریکا توسط  سفارت    اتفاقاً تسخیر  پاسخ:

اصطال "دانشجویبه  امام"    پیروان  ح  خط 
و   مبارزه جوئی    در برخورد بهدرست  دقیقاً 

بحرانی که رژیم    ،در همین رابطهتوده ها و  

با سرکردگی )دست نشانده امپریالیستها  
گوادلوپ کنفرانس  در  دچار   ( آمریکا  آن  به 

و  ها  توده  مجدد  فریب  برای  بود  شده 
 . رفتصورت گ سردرگم کردن آنها

 
رت گیری  دماهی که از ق  9یا    8در  ببینید،  

توهم بسیاری از توده  ذشت  مینی می گخ

رژیم به  نسبت  نتیجه    ها  این  به  و  ریخته 
رسیده بودند که از این رژیم آبی برای آنها 

م توده  گرم نمی شود.  بنابراین ریزش توه
. همین امر و گسترش  ها امری واقعی بود 

ها توده  هی  هایاد  ضت  مبارزات  ات درونی 

بود نموده  تشدید  را   نمو  . حاکمه  نه  برای 
و دسته بازرگان   اد دارتض  58ن سال  در آبا

به حدی شدید    با حزب جمهوری اسالمی
مذاکره بازرگان با آمریکا در  شد که پرده از  

ئی که تلویزیون  تا جا  برداشته شد،الجزایر  

دادن   دست  صحنه  اسالمی  جمهوری 

برژینس با  مشاوک بازرگان  ملی  ی  امنیت  ر 
داد  نمایش  را  جکارتر  حزب  هوری  م. 

قرار  م اسال بهشتی  اش  رأس  در  که  ی 
با استفاده  کوشید  داشت با این افشاگری  

واقعی   امپریالیستی  ضد  احساسات  از 

ایزوله و توده ها،   بازرگان را هر چه بیشتر 
سازد. تشدید تضاد های درون هیات    رسوا

از اوضاع بحرانی انعکاسی  بود   حاکمه    ای 
بود  گرفته  قرار  آن  در  رژیم  و  که  ن  ی اخود  ؛ 

هر روز در آن  که  بود  اوضاعی    نتیجهبحران  
علیه   شکلی  به  می ه  بحکومت  مردم  پا 

اسالمی  خاستند.   جمهوری  امپریالیستها 

حفظ   و  انقالب  سرکوب  برای  تنها  نه  را 
این   بلکه  داشتند  الزم  ایران  در  خود  منافع 

سبز به  مربند  ک با استراتژی  رژیم در رابطه  
جم اتحاد  اسدور  مورد  شوروی  فاده  تاهیر 

جمهوری اسالمی یک پروژه بزرگ  بود.    آنها

بود   امپریالیستهایی  برای  مدت  طوالنی  و 
در  که   را  شاه  یعنی  شان  زنجیری  سگ 

مواجهه با انقالب توده ها فدا کرده و قدرت  
قرار   و دسته خمینی  دار  در پشت  را  خود 

اما   بودند.  و  وزمره  رجدائی  داده  مردم  
توده  مقاوم های  استقامت  و  ها  ای  هت 

مقابل  مبارز   ایادی    زورگوئیدر  های 

اسالمی   رژیم  واقعیتی  جمهوری  که   بود 
با   را  مواجه ساختخمینی  بزرگ  ه  بحرانی 

برای بود که  بود  شرایطی  چنین  در   .
آمریکا به    امپریالیسم  توسل  ضرورت 

ترین  محیالن ها  ه  این  حیله  تقویت  جهت 

  "امداد های غیبی" و    ؛گشتزامی  لارژیم  
خمینی یاری  چنین  در    درست  .آمد  به 

یکباره "دانشجویان  اوضاع و احوالی بود که  
جادوگران  مزدور  کول  پیرو خط امام" از کش

آمد  غیبی"  .ندبیرون  های  این    "امداد  به 

امام دادند که    پیروان خط  بدون هیچ  اجازه 
نگهبانان    مقاومتی طرف  آمریکا از  سفارت 

باال رفته و خانه ارباب که  از دیوار    تهران  رد
مر  ات و  دیروز  حشر  سردمداکز  ران  نشر 

"النه   عنوان  به  را  بود  اسالمی  جمهوری 
   .ایندنم جاسوسی" اشغال

 

به   زمان  آن  در  ما  مردم  که  آوریم  یاد  به 
که   بودند  آگاه  امر  این  بر  خوبی 

امپریالیسم   آنها  رأس  در  و  امپریالیستها 
ردم ایران هستند.  اصلی م  آمریکا دشمنان

تقالل  ه شعار اس کبه همین خاطر هم بود  

آمریکا  امپریالیستهااز   بر  مرگ  از    و  یکی 
سا در  ها  توده  شعار  ترین  لهای  اصلی 

داد.    1356  -57انقالبی   با را تشکیل می 
واقعیتی چنین  به  تسخیر    توجه  از  هدف 

که   بود  آن  ها  سفارت  توده  شود به  القاء 
اسالمی  جمهوری  ضد  واقعا    که 

حتی امپ باشد  می  آمریکا  ضد  و    ریالیسم 

از مرد  شدیدتر  ایراآنچه  ستم  تحت  ن  م 
این هستند  می   .  چه  اگر  محیالنه  تاکتیک 

توانست توده ها را دچار سردرگمی سازد  
مقابل   در  سدی  مدتی  برای  حتی  و 

ولی   نماید  ایجاد  آنها  اطمینان  مبارزات  با 

اگر که  گفت  توان  نیروهای    می  کمک 
خلق  سازشکا  سیاسی صف  درون  نبود  ر 

  ل نمود که حاصتی  ی موفقنمی توانست به  
   . دست یابد

سفار   پرسش: آمریکا  تسخیر  ت 

به   وابسته  دانشجویان  توسط 

موضوع بسیار مهم  اسالمی  جمهوری  
در   تاریخی  صحبت  و  آیا  است.  ایران 

نظر   کنید  می  اکنون  شما  که  هائی 
فدائی   چریکهای  یا  شماست  امروز 

همان   در  نی ز خلق  نظری  مان  چنین  ز 

     ؟داشتند
ب  پاسخ: من  نظر  هبلی،  ریکهای  چ  واقع 

فدائی خلق را در رابطه با تسخیر سفارت  
به همان صورت که   در اینجا بازگوئی کردم.

در نوشته های آن زمان ما هم درج شده،  
اصطالح   به  یا  اقدام  این  طراح  ما  نظر  از 

آنها   بودند.  ها  آمریکائی  خود  "شاهکار" 

منافف برای ح آن  ظ  که  ایران  در  ع کالنشان 
استقرا  را تحکیم    ربا  یه های جمهوری  پاو 

اسالمی در ایران عملی می دیدند، حاضر  
  شدند که سفارتشان توسط عده ای ریش

و پرچمشان  رها کرده   عقب مانده تسخیر 

ما معتقد بودیم  توسط آنها سوزانده شود.  
یک  و هستیم که حمله به سفارت آمریکا  

تزریق خون    بود که هدفش   کارانهب اقدام فری
ای     ؛ بوداسالمی  جمهوری  ی  ارگه  بهتازه 

رژیمی   رگهای  های  به  تضاد  میان  در  که 
داخلی و مبارزات قهرمانانه توده ها هر روز  

واقعیت  در  و  کرد  پیدا می  بدتری  موقعیت 

افت آخر  زدن  نفس  اقدام  به  این  بود.   اده 
یا    8ه همه شکستهای  درست در پاسخ ب

رژیم  اسذشته  گماه    9 تا  شد  داده  زمان 
ا به کان حفظ   مجمهوری اسالمی  را    خود 

آورد.   موقعیتدست  مقطع،  آن  و    در  دار 

روز   هر  خمینی  مردم  دسته  بین  در 
ش  می  تر  ضد  شکننده  جو  در  روز  هر  و  د 

جامعه   روزهای  آن  در  امپریالیستی  و 
را  ش خود  رژیم  هنوز  که  کامال  رایطی 

کامل    اختناق  سازمان نداده و نتوانسته بود

کند،   قرار  بر  جامعه  جدیدر  از  د اسناد  ی 
ارمذاک می ات  رو  آمریکائی  مقامات  با  ینها 

تشدید تضاد های درونی    همانطور که  دش
شدن رو  و  حاکمه  الجزایر    هیات  مذاکرات 

برژینسکی   و  بازرگان  برای  بین  رسوائی 
الزم    ها به وجود آورد. در چنین شرایطیآن

و  بیایند  ه کمک  ببود که امداد های غیبی  

که   بود  کشالزم  از  پیر  خود  کجادوگر  ول 
بشع ای  تحکیم  بده  به  که  آورد  یرون 

را   مهم  این  بیانجامد.  رژیمش  موقعیت 
جمهوری   برای  آمریکا  سفارت  تسخیر 

تسخیر  چند روز بعد از    اسالمی ایفاء نمود.

آمریکا "انقالبی  سفارت  را  آن  خمینی   ،
   بزرگتر از انقالب اول" نامید.

 
مهوری  صه آن شد که جطور خال  ه بهیجتن

به   گویا عاسالمی  ضد   نوان    رژیم 
امپریالیست دشمن سرسخت آمریکا جلوه  

دو  و  کرد این  بین  شدیدی  زرگری    ، جنگ 

اشغال سفارت باعث شد که  جریان یافت.  
اندرکاران رژیم  اگر   ا دیروز مخالفین  تدست 

ک  عنوان  به  قرار  را  تهاجم  مورد  مونیست 
ا "طرفدار امریکا" می  آنها ر  می دادند، حاال

و   ا م هر کس  خواندند  می  ی  طالبه  مطرح 

و  کر می  یا  د  اعتراض  ای  کشی  حق  به 
مورد  طرفداری از آمریکا  به عنوان  او را    نمود

 . می دادند قرار  حمله
 

اکثر    :پرسش  دانیم  می  که  جائی  تا 

از   پشتیبانی  به  سازمانهای سیاسی 
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. شما هم در  برخاستندرژیم این اقدام  
این    همین را مطرح کردید.  بت تان حص

 ؟  ه بود نپشتیبانی چگو 
دردناکی  متاسفانه    : سخاپ واقعیت  به 

کردید.   احوالی  اشاره  و  اوضاع  در  درست 

که سیر رویداد ها و سرکوبگری های رژیم  
را   رژیم  این  جمهوری اسالمی سردمداران 

خاص   و  عام  بخش  رسوای  و  بود  نموده 
ری  ل جمهوببزرگی از توده ها کامال در مقا 

بودند  گرفته  قرار  هااسالمی  سازمان    ی ، 
نقش بسیار مخربی ایفاء   جودسیاسی مو

"سازمان چریکهای  کردند. به طور مشخص  

ایران" )که باند فرخ نگهدار در   فدائی خلق 
مجاهدین   سازمان  و  داشت(  قرار  رأسش 

ایران   شان  خلق  گذشته  مبارزات  دلیل  به 
به    و  ودندبدر میان مردم از اعتبار برخوردار  

چگونگی  و  آنها  عملکرد  دلیل  همین 

بهخبر موضو   وردشان  تاب این  باز  کامالً  ع 
و  دا بود  مؤثر  و  نفع  شته  به  توانست  می 

تمام   آنها  دشمنان  نفع  به  یا  و  ها  توده 
این سازمانها با دیدیم که    متأسفانهشود.  

به   سفارت  تسخیر  اقدام  از  پشتیبانی 
شتافتند   اسالمی  جمهوری  رژیم    و کمک 

ن طریق به تحکیم پایه های این رژیم  به ای 

 نمودند.   کمک
 

به   نشود  طوالنی  مطلب  اینکه  برای  من 
نام   پردازم.  ذکر  نمی  یادم  بقیه سازمانها 

هواداران   روز  هر  تقریبا  که  است 

مختلف سازمانها  ا  ی  ساس  بر 
رهبرانشان،   سفارت  سیاست  مقابل 

این   تائید  در  و   شده  جمع  آمریکا 
فریبکارانه  دادند.  شعار    ،حرکت  می 

اصطالح زمانی  هم    اً بعد به    که 

و خط امام در خط دار و  پیر  دانشجویان
مشغول  دسته   حکومت  از  سند  ای 

علیه   افشاگری  و  های  جناح  سازی 
و  بودند  به    دیگر  را  خود  مخالفین 

منت کردند،  سب  آمریکا  هواداران  می 
سفا  مقابل  در  سازمانها  رت  این 

زدند  می  فریاد  بزرگ"    "شیطان 

ا ی  نشجوا"د امام،  کن،  خط  فشاء 
کن".   اقد افشاء  ی  سترا ه  ب  ماتااین 

جو جامعه را به تدریج به نفع خمینی  
این    .برگرداند پشتیبانی  رسوائی 

هر   موقعی  اپوزیسیون  های  سازمان 

مطرح   برجستگی  با  بیشتر  است  چه 
که سفارت آمریکا تنها  که به یاد آوریم  

قیام   از  بعد  روز  بهمن    22و    21سه 
ه مسلح    اداران وتوسط  و  انقالبی 

فدائی    سازمان ایران خچریکهای    لق 
خودانگیخته   حرکت  یک  جریان  در 

بود شده  با    . تسخیر  خمینی  اما 

کمیته مزدوران  انقالب    ارسال 
اشغال  اسالمیش از  را  سفارت   ،

دوباره   و  درآورده  مردمی  نیروهای 
بود.   داده  ها  آمریکایی  اگر  تحویل 

این   رهبری  وجود  با  سازشکاری 

این  مانها  ز سا عجین نبود می بایست 
می   حساب  به  که  ورآرا  اگر  دند 

یر سفارت آمریکا عمل انقالبی و  تسخ
چرا   پس  بود  امپریالیستی  ضد 

ا  به  اقدام  ها  توده  که  کار  موقعی  ین 

نه   اش  دسته  و  دار  و  خمینی  کردند 

پشتیبانی   ها  توده  عمل  این  از  تنها 

نکردند بلکه با ارسال نیروهای مسلح  
ه جاسوسی" در مقابل  ن "النآ خود از  

امپریا ضد  های  محافظ ل توده  ت  یست 
 نمودند. 

 

آمریکا  ،  58آبان    13در   سفارت  اشغال  با 
حکومت  طرفدار  مرتجع  نیروهای  و    توسط 

سیاسیپشتیبانی   های  سازمان  از    اکثر 
جمهوری    ناگهان ورق بر گشت.  ،این اقدام 

امپریالیست جا قطعاً  اسالمی   رژیمی ضد 

تبلی و  شد  فری غزده  این  ات  از  ای  بکارانه 
گ که  گرفت  وسعت  اقوقبیل  تادامایا   ت 

خاطر   به  ها  توده  علیه  رژیم  این  کنونی 
  وجود جناحی ناباب در حکومت بوده است. 

بخ حین،  این  از  در  دسته  شی  و  دار 
دولت   و  بازرگان  گذاشتن  کنار  با  خمینی 

  م مبارزه با آمریکا را بر افراشت موقتش پرچ

ضمناً  زد.    ارزه جااین مب  و خود را پرچم دار
که   است  دوره  این  هایس در   ازمان 

به   ، مارکسیست اصطالح    سیاسی 
عامل  را  حکومت  در  لیبرال"  "بورژوازی 

بار   هر  و  کردند  می  معرفی  ها  خرابکاری 

به   و  کشف  حکومت  در  مترقی  جناح  یک 
 توده ها معرفی می کردند.  

 
تاریخی    :پرسش  وقایع  به  برخورد  در 

دوره  در  آن  است  س این  که  ت 
تنها   شاید  خلق  فدائی  چریکهای 

که    جریانی مقابل  بودند  بازی  در  این 

گرفتند موضع  اش  علیه  و  .  ایستادند 
آیا اسنادی هم از آن زمان باقی مانده  

 ؟  است که بر این امر گواهی دهد
ما در همان مقطع در رابطه با  بله    : پاسخ

سفارت   کردیم.   3موضوع  صادر  بیانیه 

از بعد  ب  بالفاصله  آمریکا،  حمله  سفارت  ه 
فدائی   چریکهای  جلسه  خمرکزیت  لق 

بدون    -ذاشت  گ رفیق حرمتی  البته  حضور 
در  و    –پور که در آن زمان در کردستان بود  

در   که  ای  این جلسه  که  برگزار شد  خانه 

بین رفقا به "خانه مسیو" معروف شده  در  
امان  بود ارمنی  (  )به خاطر وجود همسایه 

حادثه این  تحلیل  ما  پرداخت  به  شد.  بر  ه 

تا آن زم ن به دست  ا اساس اطالعاتی که 
بود تحلیلی    یمآورده  ماهیت  و  از  که 

داشتیم اسالمی  به    ، جمهوری  دست 
هر   زدیم.  آن    3روشنگری  در  ما  بیانیه 

هم    مقطع امروز  سیاهکل  که  سایت  در 

خلق) فدائی  چریکهای   سایت 
www.siahkal.com)   " مرگ بر  موجود است

آمر "    کا،مرگیامپریالیسم  فریبکاران  نام  بر 
   داشت.
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(siahkal.com) 
روز    4آبان یعنی    17به تاریخ     بیانیه اولین  
از که    بعد  داده شد  آمریکا  اشغال سفارت 

ع  آنرا نو رفیق  صبوری    شت. بدالرحیم 

بیانیه تاربهم    دومین  ماه اول  یخ   ه  آذر 
رفیق اشرف  توسط  یعنی حدود ده روز بعد  

در  دهقانی   زمان  همان  در  و  شد  نوشته 
شد پخش  این جنبش  دو  هر  مطالعه   .

اسناد نشان می دهد که چریکهای فدائی  

اب همان  از  ایران  "مضحکه"   خلق  این  تدای 
از   نشانی  نه  عمل  ی آنرا  ضد  ک 

زی  اامپریالیستی بلکه آنرا نوعی شعبده ب
فب مرای  فضای  ریب  بر  شدن  سوار  و  ردم 

فضا  خریدن  و  جامعه  امپریالیستی  ضد 
ه سوم  بیانی  برای بقای رژیم می دانستند. 

بعد در ارتباط با آزادی گروگان ها   سالیک  

 داده شد. 
 

مضحکه    بیانیهدر   دادن  نشان  برای  اول 
جمهوری ادعای  این    اسالمی  بودن  در 

که   اطالعاتی  به  توجه  با  اشتیم  دزمینه 

شگفت ابتدا  ه  آمریکا  "سفارت  که:  بود  ده 
بوسیله پاسداران  وارسی می شود، بعد  

د  آن می شوند.  وارد  ای  را می  عده  ها  ر 
می    بندند جلوگیری  مردم  ورود  از  و 

آمد ".  ...کنند ادامه  "در  بود:  واقعاً   ه  اگر 

امپری با  مبارزه  شما  اا هدف  ست،  لیسم 
ب و  اقتصادی  منافع  تمام  تاکنون  ی  یادنچرا 

ایران حفظ شده و از آن حراست کا در  آمری
و   اسلحه  خرید  هنگفت  هزینه  می شود؟ 

که جنگی  ابزارهای  یدکی  امروز    وسائل 
سایر   و  ُکرد  خلق  ها  آن  وسیله  به  شما 

کشی می  خون  به  را  ها  جیب  خلق  به  د، 

داران   سرمایه  و  دولت  ُجز  کسانی  چه 
قراردادهای  مریکائآ و  شود  می  سرازیر  ی 

شما  دمیلیارد   و  با  الری  ژاپن  امپریالیسم 
ُجز  کسانی  چه  نفع  به  غیره  و  آلمان 

می   تمام  چپاولگر  های  امپریالیست 

 شود؟" 
 

ه به اینکه خمینی به دنبال این  توجبا  
ضم علیه  مضحکه  فحاشی  ن 

فدا  خلق، چریکهای  "ضد    ئی  را  خود 
نمود  امپریالیست" و     هقلمداد 

فدائی  چر جلوه  یکهای  آمریکائی  را 

بود اع  داده  این  تاکدر  شده  المیه  ید 
می  ب بخوبی  خمینی  آقای   ": که  ود 

دانند که در ازای اعطای چه امتیازاتی  
منافع آمریکا، توانستند  و تضمین کدام  

گیرند بدست  را  چسباندن    ... قدرت 

به   ایران  خلق  فدایی  های  چریک 
ن  است.  آور  خنده  نیز  تنها    هآمریکا 

عمومی   افکار  بلکه  ایران،  های  خلق 
ک مجهان   دانند  در  ی  حتی  تاریک  ه 

سفارت  ،  58آبان    13در   اشغال  با 
توسط نیروهای مرتجع طرفدار آمریکا  
پشتیبانی    حکومت سازمان  و  اکثر 

سیاسی ای  های  اقداز  ناگهان    ، امن 
گشت.ق  ور اسالمی جمهو  بر  ری 

زده  د  رژیمی ضقطعاً   جا  امپریالیست 
فری تبلیغات  و  این  شد  از  ای  بکارانه 

اق گویا  که  گرفت  وسعت  دامات  قبیل 
به   ها  توده  علیه  رژیم  این  کنونی  تا 
ناباب در حکومت  خاطر وجود جناحی 

است. بخ   بوده  حین،  این  از در  شی 
ک با  خمینی  دسته  و  گدار  ذاشتن نار 

مبارزه  پرچ دولت موقتش    و  بازرگان م 
و خود را پرچم    بر افراشتا  با آمریکا ر
مب این  جا دار  این زد.    ارزه  در  ضمناً 

دوره است که سازمان های سیاسی 
مارکسیست اصطالح  "بورژوازی    ،به 

لیبرال" در حکومت را عامل خرابکاری  
یک  بار  هر  و  کردند  می  معرفی  ها 

حکو در  مترقی  کش جناح  به  مت  و  ف 
 ند.  معرفی می کردا توده ه
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و   حیات  ترین  دوران  آمیزترین  خفقان 
ننگین محمدرضاشاه، در همان دوران  

   از سردمداران رژیم هائی که بسیاری  
خطبه    " آریامهر" کنونی در مدح وثنای  

از   اطاعت  به  را  مردم  و  می سرودند 

ملوکانه" می  "ذات  ردند،  ک  ترغیب 
ق ایران با تمام  چریک های فدایی خل

ه برضد  رزف اول مباخود در ص   یهست
و   داشتند  قرار  امپریالیسم  و  شاه 

و   استقامت  ها،  فداکاری  خاطره 
زی در  ها  آن  های  پایداری  شکنجه  ر 

و   اعدام  های  میدان  و  وحشیانه 

خلل ناپذیرشان به پیروزی راه    ایمان
کشان   زحمت  و  کارگران  ظفرنمون 

د مبل  در  ور  خلق  شعله  ارزمان 
عوامفریب علیرغم  و  های    یاست 

البته    -ینیی آقای خمایاد ایادی  که 

هستند نیز  همچنان شعله    -دیگران 
 ". می کشد.

 
م طوالنی که تا حدودی هدوم    بیانیهدر  

پراتیک  بود   بر  تکیه  حیات    9با  ماهه 
کهجم بود  شده  تاکید  اسالمی   :هوری 

ان  مقاومت" ُکرد،  خلق  ی  ار  فجدلیرانه 

  لی، تحصن ها و اعتراضات پی در پی انز
بخشی از خود هیئت  که  ید  جا رس  نبه آ

.  "امام تنهاست"حاکمه فریاد برآورد که:  
تنهائی او در درصد آرائی که در انتخابات  

تجلی   شد،  ریخته  صندوق  به  شوراها 

اه ها دیگر خط او را نمی  انشگیافت. در د
پیروان بایست  می  پس    " خط "  خواندند. 

وجهااظ  او کنندر  در  ود  درست  این   .
ب  شرایطی که  زی است  هر  از  مان ش 

دیگری تنهائی خطرناک است، چرا که باید  

قانون اساسی کذائی به رفراندوم گذاشته  
آنان   حاکمیت  تا  و   "قانونی"شود  گشته 

رئیس   باید  گردد.  توجیه  سرکوب  وسائل 
تا   شوند  انتخاب  وزیر  نخست  و  جمهور 

بازی شب  خیمه  های    " فقیه "  عروسک 
سرکوب  گردند.   برای  باید  دیگر  طرف  از 

کرد.  یهاتی آماده  جنبش، توجچه بیشتر  ره

باید که حداقل بخشی از مردم را در مقابل  
ه  همچنین گفته شد.  "تاین سرکوب فریف

طول  بود:   در  کنونی  ماه    9"حاکمیت 
آشکار   را  واقعیش  ماهیت  خود،  حکومت 

ساخته و در هر گامی که برداشته نشان  

جز  ه  داد تحکیکه  گذشته  به  روابط    –م 
ه  والنی سلطسالهای ط  لروابطی که حاص

روابطی    -است  امپریالیسم اندیشد؛  نمی 
که تنها دستآورد آن، غارت و استثمار خلق  

امپریال آن  توسط  راس  در  و  یسم 
 .  امپریالیسم آمریکا است"

 

که  بگوئیم  باید  جمهوری  ا  امروز  گرچه 
فریبکاران نیرنگ  این  با  پو  ه  اسالمی  رتو در 

ر خود  نان  وی  با  سازشکاران   ا همکاری 
خی و  را  پخت  ها  ای لی  اما  داد  ن  فریب 

بودن   مضحکه  در  ای  خدشه  هیچ  واقعیت 

کند.  نمی  ایجاد  اقدام  هم    این  رویداد  این 
نشان   دیگر  های  رویداد  از  خیلی  همچون 

داد که سازشکاران و اپورتونیستها از جمله  
گام    هونچگرهبری سازمان فدائی آن زمان  

گا نظم  به  های  پایه  تحکیم  جهت  در  م 

 . دحرکت کردنانه حاکم مظال

 
گفتید که جمهوری اسالمی    پرسش:

به   را  سفارت  اشغال  مضحکه 
دستاویزی جهت سرکوب توده ها بدل  

در حالیکه بر اساس گفته های    . ودنم

خودتان به دنبال این اقدام خمینی در  
سخن   آشتی  و  صلح  از  کردستان 

ای بود  می  تناقض  ن  گفته  چگونه  را 
 بینید؟ 

ارد.  دار و ندقضی وجود  ابه واقع تن  پاسخ:
اقدام   از  قبل  خمینی  تسخیر  دسته  به 

در مقابل مقاومت قهرمانانه سفارت آمریکا  

رگان قهرمانش مجبور به  خلق کرد و پیشم
. این دار و دسته  عقب نشینی شده بودند

در موقعیتی قرار داشتند که به رغم همه  
پ و  وورهارت  ها  ها   ت  دادن  جهاد  اعالم 

مت کرد  خلق  ضربات  ح علیه  زیادی  مل 

خگشت از  واقع  به  و  کرد ه  قهرمان  لق 
حال اشغال سفارت   شکست خورده بودند. 

ه اش امکان  آمریکا به خمینی و دار و دست
به  را  کردستان  در  خود  شکست  که  داد 

امپریالیسم   با  بودنشان  درگیر  حساب 
ادعای   با  و  بگذارند  مه  ه "  نکهایآمریکا 

بگیرید" نشانه  آمریکا  شکست    بسوی 

از  د  خوتضحانه  فم آنها  کنند.  الپوشانی  را 
ترتیب   این  به  و  زدند  دم  آشتی  و  صلح 

نشینی   عقب  با  عمال  ماهه  سه  جنگ 
پ و  و  ارتش  رسید  پایان  به  اسداران 

ها  به شهر  دیگر  بار  کرد  خلق  پیشمرگان 

از   ارتش  نشینی  عقب  بازگشتند. 
خمین را  دی  کردستان  آبان    26ر  رسما 

سفارت  از تسخیر  ، آنهااعالم نمود. در واقع 
که است دهند  جلوه  چنین  تا  کردند  فاده 

از   اند  بزرگ"مواجه"  قدرتهای  با  چون 
 کردستان عقب نشسته اند. 

 

سفارت    تسخیر  اول  روز  همان  از  اما 
خمینی شروع به فحاشی علیه نیرو های 

فدائی   چریکهای  خصوص  به  و  انقالبی 
رآنه و    درکخلق   قلمدادکمریآا  ا  نمود.    ائی 

ا جمه دسوری  االمی  آنجا  ین  ر  تا  زمینه 
و   سفارت  اشغال  دلیل  به  که  رفت  پیش 

ضرورت "همه بسوی آمریکا نشانه بگیرید"  
اعتصا گونه  مردمیهر  تجمع  و  مخالف    ب 

نمود.   قانونی  غیر  را  زمینه  خود  این  در 

دنبال   به  که  زمان  آن  انقالب"  "شورای 
دو وظایف  بازرگ  لتاستعفای  واقع  در  ان 

وی به  هم  ب  لمنتق  دولت  ما  رس   ود،شده 
اطالعیه داد و هر گونه اعتصاب و تحصصن  

ممنوع   بودن  آمریکائی  برچسب  با  را 
مرگ بر    شعاربا    حاال دیگراعالم نمود.  

کارگری حمله می   تجمعات  به  آمریکا 

در اتفاقا  اول   بیانیهشد.  در  ما  که  ای 
اشغال س باره  در  ماه  آمرفاآذر  یکا  رت 

که:"هنوز  بود  شده  قید  ن  اپیرو  دادیم 
اما" جانیفتاده    " مخط  سفارت  در 

یکبار   تظاهراتی  گونه  هر  که  بودند 

سپس   و  شد  اعالم  ممنوع  دیگر 
انقال  "شورای  گونه بوسیله  ب"هر 

نه  زحمتکشان،  اعتراض  و  تحصصن 
یک   بعنوان  بلکه  قانونی،  غیر  تنها 

سرکوب   به  تهدید  آمریکائی  عمل 
بی  ".گردید کمی  صلح  نیم  بین  ه 

در خمینی  ظاهری  با    خواهی  رابطه 

سرکوب  کر کردن  قانونی  و  دستان 
ها   در  توده  رژیم  ندارد.  وجود  تناقضی 

داشت   قرار  بدی  در  که  وضعیت 
مجب نشینکردستان  عقب  به  ی  ور 

سفارت  .شد اشغال  و   اما   فریب  و 

ایجاد سردرگمی در میان بخش هائی  
مردم ب  -از  همیاری  با  خصوص ه  البته 

جنبش د عمده  سازمان  را    -و  وضعش 
دلیل هم هر جا    ین د و به هموبهتر نم

با   مبارزه  اولویت  بر  تکیه  با  توانست  می 

جلوی مبارزات مردم را می گرفت و  آمریکا  
می   وا  آنها  کرد  سعی  به سکوت  .  دارد را 

خمینی دو روز بعد از اشغال   این هدف را  
  به این صورت اطالعیه ای    با صدور سفارت  

امروز  ایجاد اختالف و هیاهو  رد: "شکار کآ
از  ریبه نفع آم  جز او نیست.  کا و طرفداران 

تقاضا  دانشجویان  خصوص  و  ملت  عموم 

که  ها  پیمائی  راه  نحو  این  از  شود  می 
خرابکاری ممکن   و  خورد  و  زد  به  است 

 منجر شود خود داری کنند".  
  

بازرگان    به   پرسش: دولت  استعفای 

از  دانیم  ی  اشاره کردید اما م  که قبل 
در حال    دولت بازرگان  ، اشغال سفارت

حزب  اکرمذ خصوص  به  کردها  با  ه 
بود کردستان  استعفای    .دمکرات  با 

مذاکرات  بازرگان  دولت   کجا  این  به 
 ؟  انجامید

دار و اتفاقا در آن زمان چون منافع    سخ:اپ

خمینی   از  دسته  نشینی  عقب  در 
اشغا از  بعد  روز  بود، دو  ل  کردستان نهفته 

بازرگانسفارت   دولت  استعفای  و    ، آمریکا 
حسن  خطای   فرمان  یخمین هیات  به"  ب 

کردستان" سحابی    نیت  و  فروهر  از  که 

آنها  اعضای   از  و  کرد  صادر  بودند  آن 
ر خود  کار  باخواست  ارتباط  در  شورای    ا 

بعد   دهند.  ادامه  حصول انقالب  از  پس 
با نمایندگان کردستان یکباره روزنامه    توافق

جم اسال هوهای  صد  ری  میتینگ  از  می 

دمکر حزب  نفری  مهاباهزار  در  خبر ت    اد 
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همان دادند البته  این  که    بودحزبی    . 
از  خمینی   طعم شکست  از چشیدن  قبل 

داد ماه "حزب  مر  30آنرا  در  خلق مبارز کرد  
   یطان" نامیده بود.ش
 

در   پرسش:  ها  صحبت  این  با    شما 
واقع دارید بخشی از تاریخ مردم ایران  

یک حسا ی  در  دوره از  ترین    های   س 
بازگو   را  اش  پ م تاریخی  کنید.  س  ی 

را   توافقی  هم  این  از  بعد  که  بگوئید 
کردستان   در  کردید  اشاره  آن  به  که 

 چه پیش آمد؟ 

 
قبال  پاسخ:  که  بستر    همانطور  در  گفتم  

سه  م جنگ  کرد  خلق  قهرمانانه  قاومت 
پایان  پاسداران  و  ارتش  با شکست  ماهه 

خلق پیشمرگان  و  بارک  یافت  به   رد  دیگر 

ت  أیاین امر ه  گشتند. به دنبال  شهر ها باز
مرکب از حزب دمکرات  نمایندگی خلق کرد  

زحمتکشان   سازمان  و  ایران  کردستان 
و سازمان چر  )کو مه  کردستان یکهای له( 

خلق   ماموستا ایران  فدائی  مسئولیت  با 
تا کار مذاکره با    شیخ عزالدین تشکیل شد

در مورد  ببرد.  ش  دار و دسته خمینی را پی 

هیأت ت  این  بیشتر  خود  جای  ضیح  ودر 
 داد.  خواهم

 
آیا با بازگشت پیشمرگان به    پرسش: 

در کردستان  شهر ها درگیری و جنگ  

 کامال متوقف شد؟ 
توافق  اسخ:پ طرفداران جمهوری    نه. 

بس آتش  با  بود    ، اسالمی  تاکتیکی 
وبرای   وقت  و    خرید  سازمان  تجدید 

هر    ه آنهایجدر نت   ی خودشان. قوابسیج  

 ه دستشان می رسید از دسیس       کجا که
درگیری مردمی    و  نیروهای  داری  با  خود 

به  نمی کردند. اتفاقا در همان دوران یکبار  
به برخی از روستاهای  دنبال هجوم ارتش  

رفقایردستان  ک که  ارتباط  سنندج    ما  در 
رفقای  بودند  مستقر   جمله  از  رفقا  بقیه  با 

بالطب و  در مهاباد  تع  مستقر  شکیالت  بقیه 

ب بود.  شده  این ه  قطع  طبیعی  امر   طور 
هائنگران ری  درون  ی  در  ما  ا  تشکیالت 

شد  طرف  .  سبب  از  من  رابطه  همین  در 
به  که  یافتم  مأموریت  بروم مهاباد    مرکزیت 

را بررسی    اوضاع کردستانزدیک  از ن  تا هم

هم   و  تاکنم  کنم  رفیق  ارتباط    تالش 
را   رفقا  بقیه  و  پور  تشکحرمتی  ت  یال با 

 سازم.  راربرق
 

شهری که  رفتم  مهاباد  به  دست    من  در 
ها  پی در  شمرگه  مهاباد  بود.  سازمان دفتر 

من  ما رفیقی بنام یوسف فعالیت می کرد.  

راههای در تماس با وی در جریان  در آنجا و  
قط علت  و  ارتباط  ارتباطی  مقر  ع  دو  بین 

گرفتم.   حمله  قرار  دلیل  به  که  معلوم شد 
خاصی    ارتش  از  باط  رتا  وصل  ایبرکار 

صب باید  نبود.  ساخته  کسی  می    ردست 

موقعی  کردیم جنگی  تا  حدیت  تغییر    تا 
تا   کند  پیدا  ثبات  کمی  اوضاع  و  کرده 

 امکاناتی جهت ارتباط فراهم شود.  

که البته    -مهاباد بودم  من  که  در چند روزی  
باید تاکید کنم که زمانش را دقیق به خاطر  

که    -ندارم  خواستم  رفقا  کاز  غبا    نی اک 
برجستهلوریانب اعضای  از  یکی  حزب    ، 

حضور مرا در مهاباد  رفته و  گ  اسکرات تممد

به او اطالع داده و به او بگویند که مایل به  
هستم  وی  در  من  .  دیدن  غنی  کاک  با 

آباد شیراز هم  زندان بودم  عادل  او    .زندان 
ارتباط با فعالیت در حزب  در    1337سال  در  

بو شده  دستگیر  در    تهلبا  کهد  دمکرات 
توده   حزب  افسران  با  بیشتر  اق  یازندان 

را می    ش زندان  مقاوم  ای  با روحیهاو  بود.  

قابل    کشید  فرد  من  برای  لحاظ  این  از  و 
بود. شیراز   احترامی  زندان  آباد(    در  )عادل 

ا  بودممن  خواسته  وی  حزب    ز  تاریخ  که 
ف  م تعری برایدمکرات و جنبش خلق کرد را  

 طیبه خواست من پاسخ گفته و  کند و او  

متوالیروز   پرد  های  کار  این  بهابه  و   خت 
من    مهه های  گفتپرسش  از  .  پاسخ 

که    صحبت او به خصوص این را به یاد دارم
قاضی   حکومت  که  زمانی  در  گفت  می 

قرار شد وی را همراه  محمد در کردستان بر
  وزش آم  با تعداد دیگری از جوانان کرد جهت

شور فرستند.به  می  در   وی  متاسفانه 

های   نیرو  به  شاه  ارتش  ها  زمان  همین 
مح  کرمقاضی  حمله  قاضید  و  محمد    ده 

پس  دستگیر و اعدام می شود. کاک غنی  
م این  از  ازشنیدن  تعدادی  با  همراه  وضوع 

ند که  هم دوره ای هایش تصمیم می گیر

مسئولین   اما  بازگردند.  کردستان  به 
و وی  به  گو  ش ستادو  شوروی  یند  می 

ا مصلحت نیست چون ممکن  بازگشت شم
آن اما  زندانی شوید.  و  بر  هاست دستگیر  ا 

شاری کرده و هر یک نامه  ت خود پافخواس

استالین   به  می ای  وی  از  و    نوشته 
به  آنها  بازگشت  امکان  که  خواهند 

باالخره کاک غنی   .میهنشان را فراهم کند 
به کردستان باز می گردد و همان طور که  

گرفتتصمی برای  م  مبارزه  به  بود  تحقق  ه 
ق تعیین سرنوشت خلق کرد می پردازد  ح

در   میارجکه  این  سال    بارزهن    1337در 

 د. شودستگیر می  
 

ی  کاک غنی فرد شوخی بود و با خیل
با   از زندانیان شوخی داشت از جمله 

من   همین  و  خود  هم  به    طه رابدلیل 

ای   بود.صمیمانه  برقرار  ما  در    بین 
پیغام  ز دریافت  ا   پسغنی  کاک    مهاباد

. در  کردزمانی را برای دیدار تعیین    من
ز  و د دیدم هندر مهابا  ا زمانی که وی ر

بود دمکرات  حزب  بعد    . با  چندی  او 
سال  یعنی   بهار  حزب    59در  از 

نام   تحت  و  شد  جدا  حزب  دمکرات 

ا  کردستان  کنگره  دموکرات  )پیرو  يران 
که4 حزبی  کرد،  فعالیت  حزب    (  با 

نز  و دیک  توده  در  بودند.  و  یکی  اقع 
نی را دیدم کلتی به کمر  وقتی کاک غ

ضاع  اسی از او کبسته بود که خود انع

این کردست در  بود.  زمان  آن  در    ان 
سی و  دیدار مدتی در باره اوضاع سیا 

صحبت   اسالمی  جمهوری  حمالت 

مس باره  در  نظرش  ملی  کردیم.  اله 
چون   گفت  می  وی  بود.  جالب  برایم 

م  یک  ملی  ی  ورژوائ ب  له سا مساله 
تاری  و  بر    اً خاست  حلش  مسئولیت 

است   بهتر  پس  بوده  بورژوازی  دوش 

ب  مبگذاری آ تا خود  کند  ورژوازی  نرا حل 
صر را  نیرویمان  همه  ما  مبارزه  تا  ف 

به   رسیدن  جهت  آنهم  طبقاتی 
صحبت  کنیم.  بسوسیالیسم   طی  در 

شد   گرائی  معلوم  ذهنی  با  او  و  که 
در مورد حکومت خمینی  خوش باوری  

گویا  باور    ینا   بر که  مت  حکو بود 

حل   کردستان  در  را  ملی  مسأله 
خا  همین  به  و  کرد  می  طخواهد  ر 

بگذاریمگفت   که    که  هائی  همین  تا 
اما  حل کنند.    سر کارند مساله ملی را

و  باور  نادرست  در  تفکر    این  به  واقع 

سوسالی و  کارگر  دست  طبقه  را  سم 
تا داد  می  قرار  بار    آویز  زیر  از 

مس  حل  ارزه  مبو  ملی  اله  مسئولیت 
تحق آنبرای  خالی  ق    کند.   شانه 

که  بود  آن  ملی    واقعیت  مساله  حل 
ظرفسا  ا اس رژی در  و  یت  ضدملی  م 

جمهوری   امپریالیسم  به  وابسته 

تجربه   نبود.  داده  هم  اسالمی  نشان 
که در دورانی که ما زندگی می  است  

یع و  کنیم  امپریالیسم  دوران  در  نی 
ک ملی  انقالبات  مساله  حل  ارگری 

خهمچو حل  مسائل  ن  از  یلی 

در    -دیگر  وکراتیک  دم  بایست  می  که 
ل  مکراتیک حد بستر یک انقالب بورژوا  

گرفته    -شوند قرار  پرولتاریا  دوش  بر 
سرنوشت   تعیین  حق  تحقق  است. 

که تحققش منوط به وجود دمکراسی  

امپربا  است   و  نابودی سلطه  یالیسم 
وابسته  بورژواز میسر  ی  ایران  در 

طه  طعی سلطع ق. چون بدون قاست
شرایط از  و    امپریالیسم  دمکراتیک 

و   ها   توده  آزاد  اراده  بروز    ر د امکان 
ا  تحقنتیجه  تعیین  مکان  حق  ق 

نخواهد   بین  در  سخنی  سرنوشت 

   بود.
 

را به کاک    رات خودمظمن هم ندر آن دیدار  
ساعتی قدم    به هر حال بعد از غنی گفتم. 

ی به در موقع جدائی کاک غن  ،بحث  زدن و

همی گفت  شوخی   می  من  شما  به  شه 
ان ؟ گویم  انار  چرا  حاال  غنی  کاک  گفتم  ار 

آنارشی یعنی  هم  سگفت  من  برگشتم  ت. 
غنی و   کاک  خوب  گفتم  شوخی  من    به 

یعنی    هم همیشه بشما می گویم تربچه،
غنی  کاک  سفید.  داخلش  و  قرمز  رویش 

ن چنین پاسخی را نداشت  که انتظار شنید

  . ی زدند بخل  لبته زود انگاه غضبناکی کرد و  
ما هائی  صحبت  چنین  جدا     با  هم  از 

ما   راین جدائی در واقع آخرین دیدا   و  شدیم
 بود.   با هم

 

 )ادامه دارد( 

 

 ! سوسیالیسم زنده باد   پیروز باد انقالب!
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زیر در  که  آنچه  متن    توضیح:  آید  می 

ر در  سخنرانی  سنجری  فریبرز  فیق 
فدایی   چریکهای  مواضع  با  ارتباط 

ایران   در  خلق  رویدادهای جاری  حول 
ت  افغانستان در  که    26اریخ  است 

زندۀ    2021  تآگوس  برنامه  در 

خلق   فدایی  چریکهای  اینستاگرامی 
ش ایراد  سخندایران  این  از  .  رانی 

با  ص و  تبدیل  نوشتار  به  گفتار  ورت 
این  برخی   به  جزئی  ویرایشهای 

ترتیب در اختیار عالقه مندان قرار می  

و   سخنرانی  این  صوتی  فایل  گیرد. 
پرسش و پاسخهای متعاقب  همچنین  

سترسی  قابل د  نک زیرریق لیآن از ط 
 ست:  

تجدید آرایش امپریالیسم آمریکا و  
در افغانستان   "بنیادگرا"گیری طالبان  قدرت

  - YouTubeرفیق فریبرز سنجری -

  
برنامه:رفیق   دنبال    مجری  با درود به 

بذرهای کانال  ار  ماندگ  کنندگان 
ایران کهاچری خلق  فدائی  در    ی 

ضمن خوش آمد گوئی به    .اینستاگرام

فریبرز  رفیقمان  و رفقا و  ن همه دوستا 
 رفیق فریبرز خوش آمدید.   سنجری.

 
 .فریبرز سنجری: سپاسگزارم

 
شروع    مجری: از  قبل  که  بدهید  اجازه 

صحبت های شما رفیق سنجری در رابطه  

بده کوتاهی  توضیح  برنامه  این  با با  م. 
ه پرسش هائی که در زمینه رویداد  توجه ب

ره  اهای افغانستان پس از قدرت گیری دو ب
ک  طالبان این  رفیدر  از  بود  مطرح  ق  شور 

از سنجری  چریکهای    فریبرز  مسئولین 

ایران   خلق  این  فدائی  در  که  خواستیم 
مواضع   زمینه  این  در  بحث  ضمن  برنامه 

  چریکهای فدائی خلق ایران را در این زمینه 
از صحبتهای    دهند.  توضیح برنامه جدا  این 

همیشگی   روال  طبق  سخنرانمان  رفیق 

چریکهاهبرنامه   خای  فدائی  ایران ی  لق 

قسمت   مشامل  نیز  پاسخ  و  ی  پرسش 

دوستان  که هر کدام از شما رفقا و    .باشد
داشتند سوالی  کننده  شرکت  می    ، عزیز 

د تا سخنران پاسخ خود  یتوانند آنرا طرح کن
با امید    را  اردیا مو  در این مورد ارائه دهند. 

به اینکه با شرکت تک تک رفقا و دوستان  

این   جلسه  ب در  دحث،  باری  اشته  پر 
طرف  از  سنجری  فریبرز  رفیق    باشیم. 

کانال   رفقای  و  ماندگخودم  های  ار  بذر 
 خیلی خوش آمدید. 

 

سخنران: با سپاس و با درود های گرم به  
حضور   جلسه  این  در  که  عزیزانی  همه 

ز دست اندرکاران کانال بذر تشکر ارند و  دا
سازمان   را  برنامه  این  که  ماندگار  های 

می دانید صحبت امروز  ور که همانط   د.نداد
در کشور همسایه ما  به تحوالتی که اخیرا  

  24.  در  دده، اختصاص دارافغانستان رخ دا

مرتجع   دسته  و  دار  امسال  ماه  مرداد 
به   نزدیک  که  آمری   20طالبان  با  و  سال  کا 

کاد بودن ولت  جنگ  در  با    د بل  دیگر  بار 
و ضمن   کردن  کابل حرکت  سرعت بسوی 

زیادمتسخیر   خاک  ناطق  از  افغانستان  ی 

کش این  پایتخت  کابل  ش وارد  با  ددن ور   .
غ اشرف  دولت  اینکه  به  که  توجه  نی 

ارتش   و  بود  آمریکا  نشانده  دست  خودش 
آمریکا   امپریالیسم  هم  را  افغانستان 

  20در طول  -بود    ز کردهسازماندهی و تجهی
گذشته بزرگ    -سال  شکست  از  جا  همه 

ایش  بت شد. نمحآمریکا در برابر طالبان ص 

ف که  اون  هجوم  های  صحنه  های  یلم 
ها برای فرار از افغانستان    ن ی از افغابخش 

از   دست طالبان  به خصوص در فرودگاه و 
دست   کنترلش  البته  هم  هنوز  که  کابل 

عروف ل مقو  به   ،نیرو های ارتش آمریکاست 

اصر به  این  با سوائی  را  شکست  طالح 
نمایش   به  بیشتری  چه  هر  برجستگی 

رسید که برخی  به آنجا    . حتی کارت گذاش
ناآگاهان یا  و  یا این  مغرضان  ادعا کردند  طور 

دادن حوادث کابل شباهت    د کهاینطور نظر 

ویتنام   پایتخت  سایگون  سقوط  به  داره 

هم آن سال  در  و  هم  آنجا  در  که    جنوبی 
هآمریک فر   اائی  حال  بودنددر   بهو    ار 

با   آن هائی که  آمریکا در سایگون  سفارت 
ه  کا همکاری یآمر آوردند  داشتند  جوم می 

سوار جای  به    یا  شده  هلیکوپتر  که  یک 

شوندهلیکوپتر   خارج    آویزان  صحنه  از  و 
یک   این  البته  مع  شوند.  الفارق  قیاس 

بعدا   این  است که من  به  در جای خودش 
 . پرداختخواهم امر هم 

 
د توجه  بش  باید  را  که  این  اشت 

خبرگزاری   مختلف،  های  خبرگزاری 

خ  های به  تالش  غربی  کردند  صوص 
گیری  حساب    قدرت  به  را  طالبان 

های  جنگجو  نیرو  اراده  مثال  و  ئی 
ارتش   بودن  پوشالی  و  طالبان 

در   توانستند  تا  و  بگذارند  افغانستان 

د زمینه  و دروغ اشاعه  این  گفتند  روغ 
روی  البته  ادند.  د به  دیگر  آنها 

نم که  خودشون  نیاوردند  و  آوردند  ی 
دست    خته اساسا اآن ارتش آمریکا س 

رش دار و  قاومتی نزد در مقابل یوبه م 
بان و قرار هم نبود مقاومت  دسته طال

بش که  اونها     ود کنه  شکست  از 

که   است  این  واقعیت  کرد.  صحبت 
خاطر     به  نه  طالبان  گیری  قدرت 

جوئی این  یه جنگو روح  قدرت نظامی 
ارتجاع  ی بلکه درست به  دار و دسته 

در   که  بود  توافقاتی  با  م دلیل  ذاکره 

در آمده    آمریکا  دست  به  قطر  مرکز 
آشکار مساله  در  بود.   که  بود  هم  ی 

که   بود  شده  توافق  دوحه  مذاکره 
و   کابل بشود  وارد  بدون جنگ  طالبان 

دروغ هائی که  به همین دلیل هم این  

ین نیروی  قدرت ا مورد    مطرح شده در 
با   واقعا  انطباق  ارتجاعی  واقعیت 

و از  ای  گوشه  حتی  و  و  یاق نداره  ع 
تواند  اد  ویدر نمی  را  افغانستان  های 

 را چنین شد؟ ا چام به ما نشان دهد.
 

برای پاسخ به این پرسش باید دانست که  

سال تحت اشغال    20افغانستان نزدیک به  
متحدین  و  آمریکا  امپریالیسم  ش  مستقیم 

نظامی ناتو  آمریکا و نیرو های    و ارتش بود  
حضور  کشور  این  در  مدت  این  تمامی  در 

ین دلیل هم برای  ند. به همتقیم داشت سم

ب بتوان  گاینکه  زوایای  بحث  ه  این  وناگون 
که   تاحدی  باید  پرداخت  بدرستی 

برنامه اجازه می دهد   محدودیت های این 
افغا در  رویدادها  گذشته  رجوع  به  نستان 

و   در  کرد  تالش می کنم که یک  اینجا  من 
داشته  ا ابتدا  در  گذشته  این  به  ای  شاره 

   باشم.

 
گذشگردیم  بر  راگ می  به  افغانستان  ته 

شوروی و بعد  بینیم که بعد از خروج ارتش  
نجیب   محمد  دولت  سقوط  هم   مدتی  ار 

اف مجاهدین  توسط  هللا،  سالها  که  غان 

بن   جمله  از  و  آمریکا  جاسوسی  سازمان 
سازمان یافته   شوروی  جنگ باالدن جهت  

قدرت   بودند به  بودند  شده  تجهیز  و 
ای دنبال  به  نج  ن رسیدند.  هللا  امرهم  یب 

زمان  ر آن  جمهور  سازمان    ئیس  دفتر  به 

پ الملل  برهان  و  شد  ربانی  ناهنده  دین 

ریالیسم آمریکا و قدرت گیری امپ آرایش   تجدید

 در افغانستان  "بنیاد گرا"بان الط

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rVYoDiLg4N0&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=rVYoDiLg4N0&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=rVYoDiLg4N0&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=rVYoDiLg4N0&t=12s
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دولت   اما  شد.   افغانستان  جمهور  رئیس 
رقابت   آن  بر  نتوانست  ربانی  الدین  برهان 

های    و دستهی دار  ها و جنگ و جدال ها
مجاهدی  افغان  گوناگون  حال  که  ن  هر  به 

همدیگه   هم   بودند علیه  با  و   و  جدل  در 

ستیز بودند فائق بیاید و آن ثبات الزم را در 
ارتش    د.برقرارکن کشور   دلیل  همین  به 

به   کرد  شروع  آمریکا  رهنمود  با  پاکستان 
های   طلبه  تجهیز   و  سازماندهی 

که   پاکستان  مقیم  طالافغانستانی  بان  به 
اینک برای  شدند.  طالبان  معروف  ماهیت  ه 

بش روشن  ش   ودبیشتر  توجه  اینجا  ا  مدر 

آن عزیزان   به  نخست  را  بوتو  نظیر  بی  چه 
پاکست زمان  اون  درمورد  وزیر  و ان  دار  این 

دسته گفته جلب می کنم. بوتو می گوید:  
انگلستان  " از  طالبان  آوردن  کار  روی  فکر 

آمریکایی را  آن  مدیریت  کردبود،  ند،  ها 

عربستان    هزینه را  ها  سعودیاش 
هم    ندپرداخت پاکستان  یادولت  من  و 

ا  وسائل و    ن ی اجرای  کردم  فراهم  را  طرح 
آوردم در  اجرا  به  را   همانطو     ".اون  ر  پس 

که خود مسئولین آن زمان دولت پاکستان 
می گویند و  اعتراف می کنند دار و دسته  

جهت  در  و  امپریالیستها  توسط  طالبان 

از  یشبرد  پ گرفت.  شکل  آنها  اهداف 
غرضین اگر بگذریم، برخی با توجه به این  م

ه که  ارویداد  از    ، شده  حمطرئی  وقت  هر 
طال  گیری  شکل  و  امپریالیستها  بان نقش 

م به  صحبت  قادر  خودشون  چون  یشه 

واق نیستند تحلیل  عینی  های  این     ،عیت 
می   توظئه  تئوری  حساب  به  را  صحبتها 

ا که  حالی  در  وگذارند.  این    ذعان  بر  تاکید 
از   پیروی  یا  و  اعتقاد  از  نشانی  واقعیت 

ن توظئه  بلتئوری  تحلیلکیست  بر موا  ه    ر 

واقعی است.   و  فاکت های عینی  اساس 
ار سال که مجاهدین  بعد از چه  به هر حال

خودش-افغان   نشانده  که  دست  هم  ون 
بودند شده    -امپریالیسم  مستقر  کابل  در 

را در  نی امور  برهان الدین ربا  بودند و دولت 
این دعوا هاشون و  دست خودش داشت.  

هاشون    هاشون  و  رقابت  باعث  ناتوانی 

در رهبری    1996  شد  به  طالبان  دفعه  یک 
پاکستان، بسوی به ح  ارتش  رکت در کابل 

را   قدرت  سریع  خیلی  و  و بیاد  کنه  قبضه 
مال عمر را به عنوان رهبر "امارات اسالمی  

در همان    .فی و  اعالم کندافغانستان" معر

برخی  که   شد  می  گفته  هم  زمان 
با   امپریالیستی  و  انحصارات  طالبان  تقویت 

گ قدرت  به  یک  یرکمک  ایجاد  قصد  اون  ی 
و  یکپارچه  که  دارند  را  مرکزی  قدرت 

کن حکومت  افغانستان  در  و د  قدرتمند 
امکان بده که شرکتهای نفتی و انحصارات  

برنامه های خود   در  امپریالیستی  را  شون 

 . ور پیش ببرنداین کش
 

وحشت امروز مردم تحت ستم افغانستان  
دارو   این  این از  دلیل  به  درست    دسته 

که   در  است  را  آنها  گیری  قدرت  تجربه 

و   اند.  دیده  چشم  به  در گذشته  طالبان 
درس   تنها  نه  بود   قدرت  در  که  زمانی 

بلکه   کرد  ممکن  غیر  را  دختران  خواندن 
حجا شکل  ترین   بر  شدید  را  اسالمی  ب 

اونجا  پیش رفت که  ز تا  و  نان تحمیل کرد 

ممنوع  هم  را  تلویزیون  گاه    حتی  و  کرد 

را   تلویزیون  برخی  دستگاه  ؛  دار کشید  به 
این  از اخبار و عکس های اون دوره درست  

مضحک تر    صحنه ها را نشان می دادند و
اینکه حتی وجود مرغ و خروس را   از همه 

منوع کرد! به هر درحیات خانه های مردم م 

در   را  جنسیتی  جدائی  خواست  می  حال 
هر حال این به    !همه زمینه ها بر قرار کنه

اعمال   این  و  ها  مردم  کار  که  شد  باعث 
دسته  امروز از دوباره قدرت گیری این دار و  

از   طالبان  بیفتند.   وحشت  به  ارتجاعی 
در افغانستان در قدرت بود    2001تا    1996

ه بر  یچ جنایتی با تکیسال از ه  5و در این  

نکرد.    کوتاهی  ارتجاعیش  ایدئولوژی  آن 
حوادث   از  که سپتا  11بعد  آمریکا  در  مبر 

شد و برج های دو قلو را    می دانیم حمله
حمل پنتاگون  به  و  کردند  و  منفجر  شد  ه 

غیره دولت بوش پسر که اون موقع سر کار  

سیاست   یک  حوادث  این  از  بعد  بود  
به   کرد  اعالم  را  بی  جدیدی  "جنگ  نام  

ان". خوب بر اساس این جنگ بی پایان  پای
مسبب حمله  هم  آمدند و اعالم کردند که  

های   برج  و  آمریکا  القاعده  به  قلو  دو 
در   پایگاهش  که  است  الدن   بن  برهبری 

انستان می باشد. از طالبان و مال عمر  افغ

الدن شدند   بن  استرداد  خواستار  رهبرش 
ن تن  خواست  این  به  آنها  در  اما  و  دادند 

حمله   نتیجه افغانستان  به   آمریکا  ارتش 
اونجا کوتاهی  مدت  عرض  در  و  آن    کرد  را 

ا از  کرد.  اشغال  را  که  کشور  زمانه  ون 

گذشته   سال  بیست  تمام  در  افغانستان 
تحت اشغال ارتش    2021تا    2001  یعنی از

آمریکا و متحدینش بوده و خوب آمریکا هم  
را   هاش  جنگ  ترین  طوالنی  از  در  یکی 

به یک  اطالب    .تهافغانستان داش ابتدا  ن در 

افغانستان   مرز  در  کوچکی  دسته  و  و دار 
تح البته  که  شد  تبدیل  کمک  پاکستان  ت 

همواره   پاکستان  ماند.  های  ولی  باقی 
وجود طالبان و ضرورت جنگ    خوب به بهانه 

طالبان و    با  شد  توجیه  افغانستان  اشغال 
ئی  جنگ بی پایان کامال توجیه شد. آمریکا

متحدینشا و  با  ها  جنگ  عنوان  تحت  ن 

کردند   جنگی  دالر صرف  میلیونها  تروریسم 
  هیچ منطق   واقغا   ای سازمان دادنش که بر

نداشت ولی خوب تروریسم و   وجودواقعی  
بن  و  طالبان  توجیه    وجود  القاعده  و  الدن 

این جنگ شد که میلونها دالر صرفش شد  

ولی خوب همانطور هم که می دانیم این  
دالر  میلیو  واقعنها  های    در  مجتمع  صرف 

بتوانند    صنعتی–نظامی   ها  اون  که  شد 
بگیره و بتوانند نظام سرمایه  کارشون رونق  

ادا طریق  از  بار  ری  و  کار  گرفتن  رونق  ین 
بح این  بر  ها  گزیبان  اون  که  هائی  ران 

امپریالیسم   و  بیاد  فائق  حدی  تا  گیرشه 

مستقیم   حضور  که  بشه  قادر  هم  آمریکا 
خو تنظامی  منطقه  در  را  کنه. دش    حکیم 

 . یکی از خواستهاشون بودکه 
 

که  ط بود  جریانی    تحت البان 

ارتش   اطالعاتی  دستگاه  سرپرستی 
اس.آی " قرار داشت و  آی. اکستان "پ

ر و عربستان  از سوی پاکستان و  قط 
تدریج  به  و  شد  می  مالی  تغذیه    هم 

  ؛ نفوذ ش را گسترش بیشتری داد  هم

ه داد و همین  و به جنگ با آمریکا ادام

  ندر افغانستا توجیه حضور آمریکا  هم  
 و این جنگ شد.  

 
  2001افغانستان در سال    به دنبال اشغال

اش دست  ارتش  دولت  یک  آمریکا  غالگر 

کرزای    نشانده جدیدی تحت ریاست حامد
کرد.   بندی  سرهم  سالها را  این  تمام  در 

اما    هم برغم وجود جنگ و شرایط جنگی، 
یکی   که  تریاک  تولیدتولید  مهمترین  ات  از 

تنها متوقف نشد   افغانستان می باشد نه 
تنه نه  بلکه  و  نشد  کم  روز  ا  هر  برعکس 

شد. بیشتر  و  میلیونها امری    بیشتر  که 

تجا این  اندرکاران  دست  جبیب  به  رت  دالر 
انسانی می ریخت.  تولید    یعنی   واقعا غیر 

در شرایط  افغانستان حتی     تریاک  اشغال 
 بیشتر هم شد. 

 

ح  هر  سال  به  در  ه  ک  2001ال 
را   افغانستان  آمریکا  امپریالیسم 

ط که  ها  روز  این  تا  کرد  البان  اشغال 
هر حال آمده  دو باره قدرت گرفته و به 

جمهوری   ریاست  مرکز  در  و  کابل  در 
ریاست گرفته    ارگ  قرار  جمهوری 

اشرف   کرزای،  حامد  چون  مزدورانش 

رسمی    بطور  عبدهللا  عبدهللا  و  غنی 
ف این  دو در  را  واصل  افغانستان  لت 

دست   دولتی  یک  دادند.  می  شکل 
جیب   به  جز  که  فاسد  و  نشانده 

و به جیب زدن منابع دولتی  خودشون  

امک  گسترش  و  بالطبع  و  دولتی  انات 
و   مردم  بین  در  و فالکت  سرکوب  فقر 

کار   هیچ  آنها  مبارزات  و  اعتراضات 
برای اینکه حد    .دیگری را انجام ندادند

ای  از  مردم  ونفرت  دار  ما    ن  را  دسته 

ا بهتر متوجه بشویم من یک مثال  اینج
زنم در سال  می  انتخابات  2019.  ی  در 

می   شد  انجام  افغانستان  در  که 
میلیون نفر حدودا  واجد حق    13گفتند 

حت و  باشند  می  هیات  رای  اون  ی 
بود   گفته  رسما  میلیون     9انتخابات 

اما بعد  .  نفر را اسم نویسی کرده ایم  

ا اینکه  اشرف   نتخابات از  و    انجام شد 
انتخابات   این  برنده  عنوان  به  غنی 

رای  معرفی شد تعداد رای هائی که ب
نام    اشرف غنی شمرده شد و به این 

میلیون   یک  از  کمتر  تقریبا  شد  اعالم 

یعنی  بود.  چه    نفر  که  ببینید  شما 
دسته   و  دار  این  از  مردم  این  نفرتی 

رای   حق  واجدین  تعداد  اون  از  دارند 
آورد    از یک میلیون رای ی کمتر  این حت

بود  انتخابات  پیروز  حساب  این  با    . و 
ه  با  کنید  مقایسه  انتخابات  یعنی  مین 

در   اسالمی  می  جمهوری  پیش  ماه  چند 

بینید که درست همان کاری که مردم سر  
بایکوت جم با  و  آوردند  اسالمی  هوری 

رژیم   این  از  را  نفرتشون  و  انتخابات خشم 
اونجا هم    ؛ن دادندواقعا دار و شکنجه نشا

در اون سال این کار را کردند. به هر مردم  

خشم  ه  حال این خودش نشان می داد ک
نفرت رژیم    و  این  از  دست  مردم  های 

نشانده  و دولت های دست نشانده دزد و  
روز رشد بیشتری پیدا می کنه و فاسد هر  

به  اعتراض  در  مردم  اعتراضات  به خصوص 

کتاب و  حساب  بی  خیلی    بمبارانهای 
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به کشتار زنان و کودکان امپریالیستها که   
یه   خیلی  میشد  منجر  بیگناه  مردم  و  

مبارزات  مخشم   و  آنها  ردم  اعتراضات  و 
من زد. در شرایطی که خوب به هر حال  دا

اینها می گویند در مورد    این دروغ هائی که

ما ها  محبوبیت این رژیم ها با همین واقعیت
یم که  و ببین   بهتر می توانیم بش پی ببریم 

کسانی  کار    چطور  روی  افغانستان  در  که 
  بودند جتی برای به جیب زدن منابع مالی 

قال های  افغانس گروهان  ارتش  در  تان  بی 
لش  ومی ساختند و لیست می دادند  و پ

گرفتند می  مثال  .  را  اینقدر  سرباز  قدر  این 

فالن     هااینهمه  برای  غیره و  درجه دار  و  
بود اون  و  گرفتند  می  بودجه  به  قدر  را  جه 

می   واقعیت جیب  در  اینکه  برای  زدند 
و   ها  سرباز  چنین  گروهان  چنین  عینی 

نداشتها وجود  واقعا    رام   این   . ئی  حد 

حد  و  دهد  می  نشان  را  آنها  های  دزدی 
رژیم ها و دولت ها را و  پوشالی بودن این  

چنین   یک  که  واقعیتیه  یک  هم  این  البته 
پایگاه   و  فقدان مشروعیت  این  و  موقعیتی 

کم نبود  امری  چشم  ردمی  از  ه 
این   در  که  هائی  دولت  و  امپریالیستها 

داشتند   نفوذ  و کشور  پاکستان  مثل 

متوج اسالمی  واقعیتها جمهوری  این  ه 
 نشوند.  

 
به توجه  با  اوباما  دوران  روزافزون    در  رشد 

این   هرحال  به  و  چین  دولت  قدرت 

شده   صحنه  وارد  که  جدیدی  امپریالیسم 
 ت و رهبری آمریکا بود یک خطری برای قدر

در سطح جهان تلقی میشد یک تغییراتی  
آمریک دولت  استراتژی  تمرکز    رخ  ادر  و  داد 

چین   و  اقیانوسیه  خاصی  در  ارجحیت  یک 

ا  ارجحیت  این  اینکه  از  بعد  کرد.  عالم  پیدا 
آم دولت  کار  دستور  در  و  قرار   یکارشد 

کرد شروع  آمریکا  دولت  یک    گرفت  به 
با این  از  در تالجوری  که  افغانستان    قی 

دلیل    ساخته به همین  خارج شدن.  شده 
در که  دادند  امکان  طالبان  به  در  -رقط  هم 

. حتی  دبزنیک دفتر نمایندگی    -ه قطروحد

 یکی از رهبران طالبان را در پاکستان گرفته
او را   بود که  پاکستان مجبور شده  بودند و 

از   اوباما  دولت  ولی  بدهد  آمریکا  تحویل 
  را بفرستد به قطر پاکستان خواست که او  

و دفتر قطر اساسا با او شکل گرفت. بعدا  

از   تعدادی  یک  که  در  زندهم  طالبان  انیان 
می خواستند با یک سرباز    را که گوانتانامو

آنها را  کائی ها  آمری  ؛کنند   مبادلهآمریکائی  
تحویل قطر دادند و آنها هم شدند ماموران  

به این    . دیگر دفتر نمایندگی طالبان در قطر
دارات طالبان  از رتیب  که  شد  دفتری  ی 

با آمریکا  را  همان جا مذاکرات مستقیمش 

امپریالیسم  کر  شروع وقتی  خوب  ولی  د. 
ا با اون قدرت جهانی اش به اینها این  آمریک

دا می  را  موقعیت  امکان  طبیعی  بطور  د 
تغییر   تدریج  به  هم  کشور  داخل  در  شون 

کردند.   پیدا می  بیشتری  رشد  و  کرد  می 

ی  گفته می شد  که این اواخر حت  تا جائی
توانستن  75که   نظامی  نیروی    د، هزار 

 د. سازمان بدهن
 

  ود شش اشاره به به که بلاین نکته هم جا

که تمام این اتفاقاتی که سر دفتر دادن به 

ن در قطر اتفاق می افتاد به هیچ وجه طالبا
دست   خودش  که  کابل  مرکزی  دولت  با 

بود امپریالیسم  به    ، نشانده  اونها اصال 
آمریکا کار خودش را می کرد   ربطی نداشت

اونها هم اطالعی نمی داد این    درو  ؛  و به 
داد نمی  دخالتشون  هم  در   .سااسا  بازی 

که    1397 را  زاد  خلیل  زلمای  آمریکا  دولت 

سفیر  خود هم  مدتها  و  بود  افغان  یک  ش 
این   مسئول  کرد  بود  افغانستان  در  آمریکا 

مذا  . مذاکرات این  موقع  اون  یک  از  کرات 
تری گرفت و پس از چندین دور  شتاب بیش

و   رسیدند  توافق  یک  به  اینها  این  مذاکره 

البته    که  -یبا در رئوس اصلی اشرتوافق تق
آمده بیرون  حدیش  طالبان   -یک  که  اینه 

در هیچ    تعهد و  وجه  به هیچ  که  می دهد 
کجا منافع آمریکا و نیرو های آمریکا را هدف  

ه آمریکا  خوب  و  ندهد  قدرت  قرار  برای  م 
به قول معروف شرایط را هموار    هااین  گیری

کرد ای  .خواهد  اینکه  از  انجام  بعد  توافق  ن 

نده اتحادیه اروپا و  مای ن  حضور شد در قطر در  
ک  30حدود   از  نمایندگی  های  هیات  شور 

دو  از  توافق  این  ای  جلسه  یک  در  دیگر 
توافق   آن  در  و  رسید.  امضاء  به  طرف 

  2021که تا سپتامبر  آمریکائی ها پذیرفتند  

بشوند خارج  افغانستان  تا   .از  مثال  یعنی 
بنابرا دیگر.  روز  در  چند  که  اتفاقی  این  ین 

این طوری نیست که یک    ادهافغانستان افت
شد جنگجو  خیلی  طالبان  روحیه  دفعه  و  ه 

شهادت طلبی اش  گل کرده و آمده کابل  
نهرا گرفته و فکر هم   .  توافق شده  از قبل 

توافق این  دانست  کنم  می  همه  بر را  و  ند 

نبود پوشیده  هم  این    ؛کسی  دیگر  چون 
عالم می کردند و وقتی  اواخر این توافق را ا

را  توافق  نتیجه  قر  این  کنند  اجراش  شد  ار 
اس وضعی  همین  اجراش  ما عملی  که  ت 

 االن می بینیم.  

 
خوب یک نکته مهم هم اینه که وقتی این  

که   بینیم  می  کنیم  می  چک  ما  را  مسیر 
حضآم به  ها   نفوذ  ریکائی  به  خودشون  ور 

در   دادند  جدیدی  آرایش  یک  خودشون 

مثال  ا  . افغانستان که  نیست  طور  این  صال 
تان نجنگیده ارتش افغانستان  انسارتش افغ

اینکه طالبان  اجازه جنگ نداشته اس و  اسا 
خیلی رزمنده هستند نخیر راه را باز کردند  

ب یا  آمدند  هم  اونها  و  بفرمائید  گفتند  ه و 
ق ها   بعضی  برای  قول  قرمز  الیچه 

با   البته  خوب  انداختند.  کابل  در  حضورشان 

آ گیری  خروج  قدرت  و  افغانستان  از  مریکا 
ن با توجه به ماهیت طالبان اون موقع لباطا

ک توجه  و  باید  چین  با  طالبان  که  رد 
ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان یعنی  

روسیه  که  میانه  آسیای  های  کشور 
نف مرزه.درشون  داره هم  گیری    وذ  قدرت  و 

گرائی   بنیاد  ایدئولوژی  تبلیغ  یعنی  طالبان 

یک  اسالمیش   شک  بدون  هم  اینها  و 
در گذاشت  ای   تاثیراتی  خواهد  کشورها  ن 

خواه  نشان  آینده  را  این  هر که  به  داد.  د 
با   حاال  افتاده  اتفاق  که  وضعیه  این  حال 

این مس و  این چهارچوبی که  به  ری  یتوجه 

ی کنم که بد  مواردی را فکر م   گفتم یک  که
 . نیست که بشون اشاره بکنم

 
بش اشاره    خواهم میاولین موردی که  

که   اینه  کبکنم  شوری  افغانستان 
است که چهل سال درش جنگ بوده و  

سا چهل  این  سالش  در  بیست  ل 

اشغال   را  کشور  این  اساسا  آمریکا 
و   آمریکا  ارتش  یعنی  بود  کرده 

قدر  جا  اون  در  رسما  ت  متحدینش 
دولت مرکزی هم جز یک  فائقه بودند و  

اگر   نتیجه  در  و  نبوده  پوشالی  دولت 

ی  خواهد افغانستان را بررس تحلیلی ب
روی  و  رویدادهای    کنه  و  مسائل 

واقعیتها  افغانستان نظر بده اما به این  
توجه نکنه و مثال بخواهد بر قوم ها و  

افغانستان   در  که  مختلفی  ملیتهای 

بگذ کنند دست  به  زندگی می  یا  و  ارد 
رشد مناسبات اجتماعی در این  سطح  

نمی   جائی  به  بگذارد  دست  کشور 
قعیت  اساسا نمی تونه وارد وا   رسد. و

چنین  موضوع   یک  به خضوص  و  بشه 
به   مستقلی  هویت  یک  برخوردی 

دولتی مثل اشرف غنی و طالبان می  

دهد که اساسا اینها فاقد اون هستند.  
  ولی خوب این روز ها مد شده که هر 

امپریا  از  که  می  کس  صحبت  لیسم 
کنه فوری بش یک مارکی می زنند که  

  . تئوری توطئه است  مثل اینکه طرفدار

این واقعیتهائی که داره در    لیکه اتفاقادر حا
ا و  گذره  می  که  افغانستان  هائی  کار  ین 

د و  کنه  می  اشرف  وآمریکا  پوشالی  لت 
غنی را عوض می کنه و خودش یکی دیگه  

می دهد    اتفاقا نشان  ،کار را می آورد روی  
ای   کننده  تعیین  نقش  یک  امپریالیسم  که 

ن  در افغانستان داره ما ایدر سیر رویداد ها  

را دیدیم    واقعیت  هم  خودمان  کشور  در 
و چطور  که  دیدیم  ما  انقالب  یعنی  قتی 

مردم ایران اوج گرفت  امپریالیستها شاه را  
روی   آوردند  را  خمینی  و  انداختند  قدرت  از 

ا رسید یکی از این  حتی کار به اون جکار .  

تیمسار های شاه در دادگاه گفت که هویزر  
ش مرده ای  آمریکائی شاه را مثل مو  ژنرال

بیرون.  د انداخت  کشور  از  و  گرفت  را  مش 
واقعی این  ما خوب  که  دهد  می  نشان  تها 

قدرتهای   نقش  و  امپریالیسم  نقش  باید 

این از  را  سلطه  تحت  کشورهای  در    بزرگ 

مزدوری   های  گروه  یک  امپریالیستها 
سا می  را  طالبان  و  داعش  و  مثل  زند 

می   تجهیزشون  مستقیم  غیر  بطور 
که   مزدورهائی  جنگ  به  بعد  و  کنند 

خوب این   .ندخودشون ساختند می رو
ای که  نشاندهنده  سرمایه  نه  نظام 

در  د که چنااری  گرفته  قرار  بحرانی    ن 
بر    ره دا  نیاز  بحران  این  با  مقابله  برای 

و   کنه  جنگمیلیتاریسم  در   .تکیه  ولی 
بوش پسر هم هر صورت این جنگها که 

اون  ب گفت  ه  پایان"می  بی  و    " جنگ 
تروریسم   با  رو متخصص جنگ  خودش 

ای زد  می  تجا  جنگها  این  ن  را ننها    کته 
می   سرمایه ندهنشون  نظام  که    د 

 که   ه بحران شدیدی دچار شدهب داری  
خود نظام هم    ن اقتصاد دانا   از برخی  

قرار  تونلی  در  که  کنند  نمی  انکار 
گرفته اند که در انتهایش روشنائی ای 

شود. نمی  هم    دیده  دلیل  همین  به 
که و    بر  هست  می میلجنگ  یتاریسم 

بتوانند   تا  با   کمیکوبند  کنند  مقابله 

 شون. بحران ها
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به  زاوی  کنیم.  نگاه  باید  ا  اینو  هم  خصوص 
خلق   فدائی  چریکهای  که  کنیم  توجه 

هیچ  کرده اند که  امپریالیسم    همواره تاکید
سرن سرنوشت  وقت  با  را  خودش  وشت 

ش و  خودش  به  وابسته  ها  خصیت  رژیم 

به   وابسته  های 
نمی   گره  خودش 

زند. و همه جا منافع  
مصالح   و  خودش 

خودش    استراتژیک 
گیر می  پیش  و  را  ه 

ح جهت  اون  رکت در 

نیست   بد  کند.  می 
به   را  توجه شما  که 

های   صحبت  همین 
جان     -بولتوناخیر 

مشاورین از    یکی 

فک  قساب ر  ترامپ، 
شورای   در  کنم 

یک    ترامپ  امنیت
  که بعد هم   بوددوره  

اختالف پیدا کرد    او  با
ش  جدا  در    -دو  که 

سی   بی  گفته  بی 

کنم. جان    جلب 
دا نرفتیم  محض رضای خ  " ما  :بولتون میگه

انستان. ما رفتیم به افغانستان برای  به افغ
اس منافع  و  خطوط  درست  تراتژیک  اینکه 

رد که برویم و در می ک  یرا الزاماین  آمریکا  

خوب  جهت تحقق اون منافع حرکت کنیم".  
نیرو هائی که خودشون را   این تجربه برای 

مخالف جمهوری اسالمی می دانند و برای  
به قدرت  واقعا جنایتکار    نی این رژیمسرنگو

خودش   هم  این  دوختند  چشم  آمریکا 

ر می کنند  ه فکآموزنده است. اون هائی ک
ج جنگ  و  تحریم  با  اسالمی  آمریکا  مهوری 

رت را  را برمی داره و راه رسیدن آنها به قد
میکند فکر   !هموار  به  نه  آمریکا  حالیکه  در 

را   اش  مصالح  و  منافع  نه  و  اینهاست 
اون  نیرو هائی می کندنی یک چنین  قربا  .

کار خودش را می کنه و منافع خودش رو در  

 نظر می گیره.  
 

بگم    گردی  ییک خواستم  که می  نکاتی  از 
ضد    اینه مبارزات  سرکوب  این  که 

به   توجه  با  آمریکا  امپریالیستی  اینکه 

ارجحیت های استراتژیک  اش را تغییر داده 
ضد  مبارزات  کنه  نمی  تغییری    اساسا 

روی مستقیم  ی یک موقعی با نیامپریالیست
مزدورهائی  با  موقعی  یک  میشد  سرکوب 

د منطقه  این  در  به  اره  که  هم  روز  هر  و 
ج در  مختلف  های  باد  شکل  نحیفشان  ثه 

کنه سرکوب    .می  شدت  از  نتیجه  در 

خاورمیانهمبا مردم  امپریالیستی    ، رزات ضد 
مردم ایران و افغانستان چیزی کاسته نمی  

ی طرف  اعیای ارتجاا با رژیم هشود اون ه
این وظیفه عمل خواهند  ا به  باز هم  ند که 

 کرد. 

 
نکته دیگری   مایلم  کهم  یک  باز هم  ه 

ک اینه  بگذارم  دست  در  روش  قبال  ه 
و   بیائیم  ما  که  این  گفتم  هم  صحبتم 

قدرت  مقایس  و  را  کابل  کنیم سقوط  ه 

گیری طالبان  را با سقوط سایگون یک  

ای  پدیده  دو  بین  بمقایسه  اصال  که  ه  ه 
ندارند ربطی  با    هم  ای  رابطه  هیچ  و 

هم ندارند. در ویتنام یک مردم انقالبی  
یک ارتشی که  و  رهبری انقالبی    یک   با 

با  کمونیسته داشتند  رهبری  درش  ا 

ایگاه قوی  امپریالیسم جنگیدند و اون پ

انقالبی   اون رهبری  و  انقالب  ای  توده 
و   بدهند  را شکست  آمریکا  شد  باعث 

ونجا رسید که در  شن کار به اخیلی رو

سایگون طرفداران آمریکا به هر وسله  
س از  تا  شدند  می  متوسل  ن  و ایگای 

ه  خارج بشوند این چه ربط داره به اینک 
خودش   که  طالبانی    ت دس به  یک 

شد ساخته  ها  هم  آمریکائی  بعد  و  ه 
به   رسیدن  راه  آمریکا  با  مذاکره  در 

با یک چنین   قدرتش هموار شده را ما 

م کنیم  چیزی  توجه    قایسه  بعد هم  و 
بطور  ن ای  مقایسه  چنین  یک  که  کنیم 

امپریالیستی   ضد  بار  یک  به  یقین 
فاقدشهط اساسا  که  دهد  می    . البان 

مز این  اون  باید  و  امپریالیستهاست  دور 

ن گفت و روش تاکید  واقعیت را خیلی روش 
کامال   پدیده  دو  مقایسه  نتیجه  در  کرد 

مع   قیاس  یک  از هم    است   الفارقمتفاوت 
 ال گفتم .  که قب

 
دیگری هم باز مایلم روش تاکید کنم    نکته

گر یک  امپریالیستها  مزدوری  هوه  اینکه  ای 

زند و بطور  مثل داعش و طالبان را می سا
غیر مستقیم تجهیزشون می کنند و بعد به  

ساختند   خودشون  که  مزدورهائی  جنگ 
که   اینه  نشاندهنده  این  خوب  روند  می 

د سرمایه  بحرانظام  چنان  در  قرار  اری  نی 

با    داره   نیاز  گرفته که برای مقابله  اینکه  به 
تکیه کنه    نگجو    میلیتاریسماین بحران بر  

و گاهی  را هم  این جنگ  با خوب  قتها مثال 
داره   مستقلی  هویت  که  کشوری  یک 

شما انجام بدهید مثل جنگ جهانی  ممکنه  

و   بسازید  هائی  دسته  و  دار  یک  یا  دوم  
ولی در    . یداون ها مشغول کن  خودتون را با

جنگها که اون بوش پسر هم  رت این  هر صو
ش خودو    "جنگ بی پایان"می گفت    به اون

زد   می  جا  تروریسم  با  جنگ  متخصص  رو 
این  ای تنها  جنگها  را ن ن  می    نشون  کته 

سر نده نظام  که  بحران  د  به  داری  مایه 
شدیدی دچار شده که حتی اتاق های فکر  

از   برخی  یا  داناو  هم    ناقتصاد  نظام  خود 
در تونلی قرار گرفته اند کار نمی کنند که  ان

نمی   دیده  ای  روشنائی  انتهایش  در  که 

هم    .شود دلیل  همین  به 
که و    بر  هست  جنگ 

تا  میل کوبند  می  یتاریسم 
کمی مقابله کنند با  بتوانند 

 حران هاشون.  ب
 

که باید    مورد دیگه اییک  

اینه که به    کنمبش اشاره  
هر حال یک چیز مشخصه  

اینه   هم  همه  که  اون 
م بارزات  تجربیات 

تجربه   همه  و  مردمی 

مردم   مبارزات 
بروشنی   افغانستان 

م نشا  راه  ن  که  دهد  ی 
از   آزادی  به  رسیدن 

ت به  طریق  وسل 
نیرو   و  امپریالیستها 

امپریالیسم   مزدور  های 

بلکه   آید  نمی  به دست 
قاطعانه مبارزه  طریق  از    ، برعکس 

و    زهرمبا  امپریالیسم  با  سرسختانه 
ارتج  های  حامیش  نیرو  که  ای  اعی 

نتیجه   در  آید.  می  بدست  هستند 

م قرار  مردم  مقابل  که  ای    ی وظیفه 
است    این  اتاین واقعی   بهره با توجه  گی

های    که نیرو  که  کرد  تالش  باید 
د که تا حدی که  انقالبی باید تالش کنن

مسلح   و  متشکل  را  مردم  توانند  می 

و تنها یک مردم متشکل و مسلح    کنند
رهبری   یک  تحت  می  و  که  انقالبیه 

امپریالیسمت با  با    -وانند  که  دشمنی 
میدان  وارد  مختلفی  های  گ  جن  شکل 

کنند  -میشه متشکل    .مقابله  البته 
مردم  کردن کردن  متشکل    ، کارگران 

طبیعیه اونها  کردن  کار    مسلح  که 

ساده ای نیست ولی خوب این مبارزه  
طوال  و  تجربه  سخته  خوب  ولی  نی  

د راه  هیچ  که  داده  نشان  ای  هم  یگه 
بر  این  وجود  جز  آزادی  به  رسیدن  ای 

گام   راه  این  در  باید  نتیجه  در  نداره 

 . اشتبرد 
 

با   خودمان  همبستگی  اعالم  ضمن  ما 
مردم   مبارزات  و  افغانستان  مردم 

وش تاکید می کنیم که  افغانستان این رو ر
را   طوالنی  و  سخت  راه  پیش  این  در  باید 

 گرفت.

 
این   به  که  تک شما  تک  از  تشکر  بحث  با 

دادید امیدوارم    مآنه گوش  و حوصله  با صبر 
ی که در قسمت پرسش و پاسخ  به زوایا

آرزوی  م با  بپردازیم  هم  بحث  این  ختلف 

جمهوری پیر با  مبارزه  در  شما  برای  وزی 
اربابا و  برای  اسالمی  امپریالیستش  ن 

امیدوارم    .مرسیدن به آزادی و سوسیالیس
که بخش پرسش و پاسخ فعال و غنی ای  

را در اینجا تمام    باشیم. من صحبتم  داشته

 می کنم. 
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 !67ل سا  کشتار جانباختگانیاد باد خاطرۀ 
سی بو  در  از  یکی  سالگرد  رژیم سومین  جنایات  زرگترین 

تل عام زندانیان سیاسی ق  یعنیسرکوبگر جمهوری اسالمی  
، پاس می داریم خاطره هزاران تن از 1367  سال  در تابستان

یران را که در جریان ت و مبارز مردم ابهترین فرزندان کمونیس

بل جوخه مقااین نسل کشی، بدست دژخیمان حکومت یا در  
به  یا  و  قرار گرفتند  دار سپرده شدند؛    های آتش  چوبه های 

ن  خاطرۀ  داریم  در  گرامی می  چه  که  را  و سلی  سیاهچالها 
شکنجه و چه حتی از درون   هایاتاق  تاریک، چه در  سلولهای

و و در آستانه "قیا"تابوت"ها  برزخ   باقی ماندند  مت"، استوار 

ن آهنگ سرود مرگ مچوپژواک فریاد "نه" شان به اهریمن ه 
وش پاسداران ظلم و تاریکی باقی ماند و تاریکی، تا ابد در گ

برای  خون سرخشان   پرچمی  به  تا  نیز  مبارزه  نابودی  تداوم 
 جالدان حاکم و نظم ارتجاعی آنان بدل گشت.  

 

نی جنایتکار، این سگ زنجیری  ه دنبال آنکه خمیب،  سال پیش   33
جنگ  امپریالیسم، بار  فضاحت  با ار  پایان  را  عراق  با  تجاعی 

زهر "جام  جمهوری  نوشیدن  زده  بحران  رژیم  کرد،  اعالم   ،"
ام که  موج اسالمی  با  را  حاکم  داری  سرمایه  نظام  و  خود  نیت 

آماده شو و  آمده  جان  به  های  توده  خشم  از  مواجه بزرگی  رش 
امه از پیش طراحی شده، برای "حل" مساله ی دید، در یک برنم

 زندانها را آغاز کرد.   به  زندانیان سیاسی، هجوم

 
به   توجه  سالها با  این  طول  در  که  بسیاری  مستندات  و  شواهد 

و همچنین اعترافات قربانیان و شاهدان این جنایت تاریخی  توسط  
ن بردن انبوه  برای از بی منتشر شده، حمله  خود مقامات حکومت  

البداهه از سوی طبقۀ اسر زندانهای کشور، یک تصمیم فی  ا در 

در مقابل    "عملعکس ال" صل توجیهات عوامفریبانه نظیر  حا  حاکم و
ر و حالت "جنگی" نبود. حمله نیروهای مجاهدین به مرزهای کشو

زندانی   مساله  "حل"  برای  زندانها  به  سیستماتیک  هجوم 
مق  آن  در  زمانیسیاسی،  گردانندگان    ،طع  یک  نظام  برای  به 

ی صاداقت   -تبدیل شده بود و زمینه های مشخص سیاسی ضرورت  
زماندگان این نسل کشی،  داشت. بنا به مشاهدات و مستندات با

سال پیش از اجرای این   2نیان از حدود اولین تدارکات قتل عام زندا

 " با  دژخیمان  توسط  کردطرح،  پر   ، زندانیان  بندی"  ن طبقه 
و مص"پرسشنام تهیه ه" های مفصل  به منظور  احبه های متعدد 

بود.   شده  آغاز  "تصفیه"   یک  رمافلیست  تنها  جالد،  خمینی  ن 
 بر فرارسیدن لحظه مناسب برای این جنایت بود  چراغ سبز مبنی

تبهکار جمهوری اسالمی  فرمان مستقیم  با    و دژخیمان  این رهبر 

و    حکومت شده  کار  به  زندادست  فجیع  کشتار  به  نیان  دست 
این   و  سیاسی،  زدند  ایران  مبارز  مردم  عزیزان  و  فرزندان 

از  نوز  مرز شیار کردند، که باز ماندگان را ه بی  "گورستانها چندان  
   خونابه روان است". چشم، 

 
با ختم جنگ امپریالیستی ایران و ی اسالمی  سردمداران جمهور

  امه های دیکته شده توسط اربابان جهانی شان عراق، بنا به برن

زم داشتند  های  وظیفه  سرمایه  تر  گسترده  هجوم  برای  را  ینه  
ایرا به  وامپریالیستی  و   ن  کارگران  معاش  و  حیات  غارت شدیدتر 

ا اقتصادی پس  نام "بازسازی"  زیر  ما  ز جنگ  خلقهای تحت ستم 
ام نخست  بود که در گضرورتی    امپریالیسم. این برای  آماده کنند

جامعهبه   در  امنیت  د  برقراری  منیاز  آن  در  اما  در  اشت.  قطع، 

نبود    اهیایران، جامعه ای که توده های انقالبی مدت کوت  جامعه
نشانه های انفجار یک جنبش    ودند،که انقالبی را از سر گذرانده ب 

زیر فشار   ای  و  توده  اقتصادی  و معضالت  از جنگ  ناشی  مصایب 
در ی داد. گسترش اعتراضات ضد جنگ و  سیاسی از خود بروز م

و   "مرگ بر خمینی" شعارهای  اده شدن  این اعتراضات سردجریان  

موج بزرگ جنبش توده های به  طر  خ  "،مرگ بر جمهوری اسالمی "
نین  را به یک احتمال قریب الوقوع تبدیل کرده بود. در چجان آمده  

برپایی با  اسالمی  جمهوری  سردمداران  که  بود  یک    شرایطی 
کشور  سراسر  زندانهای  در  خون  تامین حمام  به  مورد    ،  امنیت 

و خارجی و مستحکم کردن دلخو داران غارتگر داخلی  اه سرمایه 
 ظام دیکتاتوری پرداختند. ی ن هاپایه 

قتل   گونگی پیشبرد طرحدر توضیح چ
سیاسی زندانیان  یاد  عام  آوری باید 

سران جمهوری اسالمی با  نمود که  
از أ"هییک  تشکیل   مرکب  مرگ"  ت 

القلب سق   دژخیمان نظیر   ی  خویش 

معاون  یسی ئ ریم  ابراه دادستان  ، 
  حسینعلی نیری، حاکم شرع،   وقت،

وزارت   نده ایپور محمدی نممصطفی   
ا سیاهچال  در  و  اطالعات  وین 

در    ،تضی اشراقی، دادستان وقتمر
دقجریان   چند  اینمایشات  به    یقه 

"دادگاه" گویا  از    عنوان  دسته  دسته 

غیر کمونیست  کمونیستها و مبارزین  
در   هااین  را  صورت  بیدادگاه    به 

و   علنی  مخفی  طی  و  غیر  بدون 
ادالنه و داشتن  ع عکمترین مراحل باصطالح قانونی نظیر حق دفا

 کوم کردند.  وکیل و ... به مرگ مح

 
در مدت  کشی آشکار،  نسل یک در جریان  1367در تابستان سال 

مبارز   و  کمونیست  سیاسی  زندانیان  از  تن  هزاران  که  کوتاهی 
جوانان سرخ یعنی نو از گلهای    نورسته  نسلی  استخوانبندی آن را

سرزمین، با   این در چهارگوشۀ فالت    ،پرشوری تشکیل می دادند 
شدندداس   پَرپَر  ه جالد  ظالمانه  مانها  ،  نظم  محو  هدف  با  که 

دنیای نوین و عاری از استثمار و بی عدالتی به   موجود و ایجاد یک

  ،جنایت  این به  . رژیم جمهوری اسالمی با ارتکاب  پا خاسته بودند
  60و در سالهای بعد دهه    60ستماتیکی که در سال  سرکوب سی 

تازه ای از    و مرزهای  را به اوج خود رساند  ده بودرزیبدان مبادرت و
 سرکوب و خونریزی را درنوردید. 

 

ی به اصطالح دادگاه رفته و حکم  اعدامها نه تنها خیل اسرا  دامنۀ
ره ها که دوها و آن  را در بر گرفت بلکه حتی "ملی ک ش"  گرفته ها

شد.   شامل  بودند  کرده  سپری  نیز  را  شان  رسمی  محکومیت 
ا حتی عد  کرد که سالح  ه  جنبش خلق  پیشمرگان  از  زمین  ی  بر 

تسل  رژیم  به  را  خود  قبل  مدتها  از  و  زندگی  گذارده  به  و  کرده  یم 

عادی خود مشغول بودند در شهرهای کردستان دوباره دستگیر و  
ترت این  به  شدند.  جمهوراعدام  اسالمییب  نظام    ی  "بازسازی" 

زندا "پاکسازی"  با  را  جنگ  از  پس  داری  و   نهاسرمایه  مبارزین  از 
 د. رویش آغاز کانقالبیون و مخالفین خ

 
از اجازه داد تا دو واقعیت مهم  نباید    این جنایت  بررسی تاریخیدر  

و   محو  ها  توده  فراموشانظار  سازشکاران به  و  مرتجعین  خانه 

   پرتاب شوند.
 

ط در  آنکه  تاول  تمام  أئرحریزی،  تاریخی  جنایت  این  اجرای  و  ید 
"تندرو"    م از باصطالح "خط امامی" ها گرفته تارژیباندهای درونی  

و رو"  "میانه  بود هم  غیره  و  همدست  و  همان کالم  اتفاقا  و  ند 

ضد خلقی   دژخیمانی که سالها بعد کوشیدند جمهوری اسالمی
ن یک رژیم متفاوت و  " به عنوا"اعتدال با پاالن "اصالح طلبی" و  را  

موسوی و کروبی   ظیرمردمی به توده ها قالب کنند )مهره هایی ن 
و چه در دستگاه های قضایی و اجرایی،    و خاتمی ( چه در دولت

پیشبرد   ابعاد برای  کردن  پنهان  و  توجیه  و  انگیز  نفرت  این کشتار 
 خط مقدم جبهه دیکتاتوری حاکم بودند.  آن، نیروهای 

 

این این کشتار بی سابقه هیچ گاه نمی توانست  نکته دوم  آنکه  
ت چشمأئبدون  و  گردد. پو  ید  عملی  امپریالیستی  قدرتهای  شی 

بحرانی  در آن مقطع    ،ین حامیان رژیم وابسته جمهوری اسالمی ا
و  ه  ب زرگری  جنگ  بین    تبلیغاتحمالت  رغم  که  و صدایی  پر سر 

ی های شدید  لفاظ  ه از تاکتیکبا استفادآنها و رژیم در جریان بود،  

موجودیت از  پشتیبانی  و  حفاظت  و  حرف،  در  در  رژ  دیپلماتیک  یم 
ب پروژه  زیر  را  خود  امضای  و  عمل،  کمونیستها  کشی  نسل  زرگ 

آخر، گان زنجیریشان در ایران گذاردند.  مبارزین آزادیخواه توسط س
تضمین  امپریالیستها  ن  ای و  کشتارها  این  از  پس  بایست  می 

بستن قراردادهای با صدور سرمایه و    ود،در ایران برای خ  "امنیت"

با س سودجویانه  خرابی رژیم  ران شدیداً  بازسازی  برای  را  خود   ،
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آن  در نها  ی جنگ آماده می کردند. بیهوده نبود که رسانه های آها
به راه انداختن یک حمام خون در ایران توسط مقامات   برغم  مقاطع

"معتدل" و "واقع از وجود یک جناح  جمهوری اسالمی، عوامفریبانه  
سرد  به  اسالمی  جمهوری  سرکوبگر  حکومت  در     ری  مدابین" 

حمایت    جنایتکار  رفسنجانی   در  پست  و  به  رسیدن  برای  او  از 

     ذاشتند.سنگ تمام گریاست جمهوری، 
 

سال  بدون   کشتار  جوانب  67شک  از  توان  می  مختلفی    را 
ایج  از جنبه ها و نت  یکیبررسی کرد اما در این شکی نیست که  

سال   عام  قتل  با    67چشمگیر  اسالمی  جمهوری  که  بود  این 
جنایت    کابارت این  کادردهشتناکبه  از  نسلی  و ،  نوجوان  های 

تج و  نظرات  از  الهام  با  که  جنبش  دوران جوان  مبارزین  ارب 

ستمشاهی و بویژه چریکهای فدایی خلق ایران آموزش یافته و در  
جر  56-57سالهای   و  یاندر  آبدیده  می   انقالب  و  تجربه شده  با 

نقش   و  توانستند  جنبشهای  سازماندهی  را اعترهبری  راضی 
ز وقوع چنین سناریویی در آینده، از  بازی کنند را برای پیشگیری ا 

قاتی به طور فیزیکی حذف کرد. دیکتاتوری حاکم صحنه مبارزه طب

زرگی به ر ببا تعرض به نیروهای انقالبی و کشتار آنها، ضربه بسیا
ضربه نیروهای   زد.  مردم  انقالب  ذهنی  عامل  و  جامعه  آگاه 

مردم  آن تا سالها بر پیکر جنبش رهایی بخش  یج  دردناکی که نتا
نیروها   غیبت  در شکل  آن  عواقب  و  ماند  باقی  های ما  و تشکل 

آگاه و رهبری کننده در صحنه قیامها و شورشهای توده ای چهار 
 دهه اخیر منعکس شد.  

 

ای انقالبی از صحنه، طبقۀ حاکم یعنی  حذف فیزیکی نیروهاز جدا 
مدافع آنان یعنی جمهوری اسالمی    ژیمسرمایه داران وابسته و ر

وده  ت  پیام ضد خلقی مهمی را به   67دند تا با قتل عام سال  کوشی
های تحت ستم و به جان آمده در جامعه برسانند مبنی بر این که  

ان برای  کوشش  و  مبارزه  گونه  مناسباقالهر  تغییر  و  ت  ب 

برای   نیستی  و  ارتجاعی حاکم عاقبتی جز مرگ  و  استثمارگرانه 
با این کشتار کوشید تا  در بر نخواهد داشت. دیکتاتوری حاکم    نانآ

ر  بندگی  و  پای مردم ما محکمتر  زنجیرهای استثمار  و  بر دست  ا 
سکوت   سرکوب،  و  خفقان  فضای  کردن  نهادینه  با  و  نموده 

بر را  ما  جا  قبرستانی  تحت سلطه  گرداند.  معه  در حاکم  او  البته 

و   نشد  موفق  کار  توده  این  های  اولیه     ایجوشش  در سالهای 
بث حاکمان جنایتکار را خیلی زود بر باد داد.  این آرزوی ع   70دهه  

دوره زمامداری رفسنجانی جنایتکار و برنامه های موسوم  ج  در او
اسالمی" ایجاد  به   ام  ،"ژاپن  تبلیغات  اوج  در  و  و  پریالیستها 

از  مرت در حمایت  رژیم  جعین  و کل  جمهوری اسالمی  رفسنجانی 
عنوان "گویا  رژیم    یک  به  و  رو"  "میانه  و  مردمی"،  "معتدل" 

ین، اصفهان و  زوزحمتکشان در شهرهای مشهد، اراک، زاهدان، ق

ریختند خیابانها  به   .... و  بر   اسالمشهر  "مرگ  فریادهای  با   و 
نث  جمهوری اسالمی"   با  یان شورشهایشان ار خون خود در جرو 

ته شده  ناخبار دیگر چهره رژیم جمهوری اسالمی این دشمن ش 
از   ایران را افشاء توده ها و قاتل هزاران تن  بهترین فرزندان مردم 

 کردند.  

 
پژواک های  شورش هفتاد،  دهه  اولیه  سالهای  در  ای  توده  بزرگ 

سیاهچ در  ما  مردم  انقالبی  جنبش  اسرای  "نه"  الهای  فریاد 
 بود.به جمهوری اسالمی    ،می و در میادین اعدامجمهوری اسال

ن برای  در طابومبارزه  نظام ضد خلقی جمهوری اسالمی،  ول دی 
امروز   تا  سیاسی  زندانیان  کشتار  از  بعد  دهه  یافته ادامچند  ه 

است. این مبارزات اگر چه هر بار با گلوله و زندان و اعدام و قهر  

گرفته   پاسخ  انقالبی  بهضد  منجر  اما  افشای    است،  و  رسوایی 
ن آن گشته و اوج  نهاچهره سیاه این رژیم و تمام حامیان آشکار و پ

 می را به قضاوت جهانیان گذارده است. بی پایگی جمهوری اسال 
 

رونامروز به پو   د،  اسالمی  جمهوری  بحرانی  وضعیت  و  سیدگی 

رژیم   این  که  است  رسیده  غارتگر  جایی  و  زماندزد  هر  از   بیش 

خ حیات  در  و دیگری  اعتراضی  های  جنبش  تهدید  معرض  در  ود 
با یک پایگاه اجتماعی هر چه محدود    ه وقیام گرسنگان قرار گرفت

ه است. تا  مواجونده و یک مخالفت فزاینده و قهر آمیز توده ای  ش
جایی که برای کنترل اوضاع، مجبور به روی کار آوردن یکی از سر  

خویش  مرگ"    در  جالدان  رییسی  67ال  س"هیات  دژخیم    یعنی 

او همان مهره جالدی    .برای مسند ریاست جمهوری شده است 
از اوست   از مهره های خود حکومت  به عنوان "چهره   که برخی 

پس از انتصاب به مقام خود  و    نندغضبناک" و "آدمخوار" یاد می ک
ریاست جمهوری با وقاحت شایسته جالدان حاکم تاکید می کند  

"افتخار" می    67عام سال    نقش خویش در قتلکه به جنایات و  
سرکوبهای خونین دهه    نه  اما همانطور که تاریخ نشان داد،کند.  

خی  60 و  کوچه  سال  در  هولناک  عام  قتل  نه  ها،  نه   67ابان  و 

وحشیانه تمام جنبشهای بزرگ و کوچک اجتماعی که های  سرکوب
زیر   را  زمین  و  ای جاری شده  روزنه  کمترین  یافتن  پای  به محض 

حاکم مزدور  ،ند دلرزان   مرتجعین  "آدمخوار"  یک  انتصاب  نه  هیچ    ، و 
نتوانست   ن یک  داران  و  سرمایه  حکومت  تا  توانست  خواهد 

تا ابد از زیر را    استثمارگر حاکم و رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی

پایمال شدگان، کارگران و زحمتکشان و زنان و  ضرب گرسنگان و 
پدران  نیمه کارۀ  راه  تر در صدد ادامه  جوانان آگاهی که هر روز بیش

 فظ نماید.   ، حهستند 60در دهه  جانباخته خویشو مادران 
   

زن  عام  قتل  سالگرد  چهار در  که  شرایطی  در  سیاسی،  دانیان 
ه اعتصابات کارگری، اعتراضات زحمتکشان و گوشه کشور ما صحن

شورشهای گرسنگان برای برافکندن رژیم وابسته به امپریالیسم  

دج و  اسالمی  "مردگان مهوری  بر  است،  آن  کاربدست  ژخیمان 
دهه   در  "عاشق  60خویش"  بودند تری که  زندگان"  می  ن  درود   ،

ب و  پایمال فرستیم  از  جلوگیری  و  مردمی  دادخواهی  راه  هترین 
می   شدن اجتماعی  انقالب  یک  برای  مبارزه  تداوم  را  آنان  خون 

 و سرکوب نیازی بهدانیم که در آن با از بین رفتن ضرورت استثمار  

 وجود هیچ چوبه دار و میدان تیر و زندان و سیاهچالی در جامعه
رادران و همسران و فرزندان  و پدران، خواهران و باشد. با مادران  نب

در   که  باختند همصدا    67قتل عام سال  دلسوختۀ عزیزانی  جان 
فراموش می  نه  و  زنیم "نه می بخشیم  فریاد می  و  می شویم 

گران در هم می شکنیم بساط دار و الب علیه استثمارکنیم، با انق 

 شکنجه را!"   
 

 !  67ن قتل عام سال  سترگ جانباختگا   طرهجاودان باد خا
 ،  ابود باد رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمین

 قاتل کارگران و خلقهای تحت ستم ایران! 
نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم، با انقالب علیه  

 ران، استثمارگ

 کنیم بساط دار و شکنجه را! در هم می ش 
 م! س لیزنده باد انقالب! پیروز باد سوسیا

 
 یی خلق ایرانچریکهای فدا

 2021سپتامبر  13برابر با   1400ور شهری 22
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در مردمااااان هماااادرد مااااا  از زمااااانی کااااه
بااا توطئااه جدیااد امپریالیساام افغانسااتان 

مواجه شده اند که دساتگاه دولتای آمریکا  
را تمامااً ر این کشور  ارتش خود ساخته دو  

در اختیاااار مااازدوران وحشااای بنیاااادگرای 

طالبان قرار داد، چهاره تاوده خود،  می  الاس
هااا و بااه خصااوص زنااان تحاات سااتم افغااان 

نم کنااار نماای لحظااه ای از مقاباال چشااما
بااه یاااد انسااان هااای  . در همااین حااالرونااد

قاماات  هسااتم و در ایاان میااان مبااارز افغااان
بااارزاتی ره متااین و مصاامم ماسااتوار و چهاا

ی در مقابل چشمانم ظااهر خرفیق کبیر تو

کبیار گرد درگذشات  ساالن  دومیمی شود.  
یادداشت زیر و من    است  فرا رسیده  توخی

ثابااه بااه م او در گرامای داشاات یاااد عزیازرا 
ماای  یااک رفیااق مبااارز کمونیساات افغااان

 نویسم.

 
هنگااااامی کااااه اولااااین بااااار او را دیاااادم 

ن را ساتقیماً افغانساتاامپریالیسم آمریکا م
او باا انادوهی عمیاق در  اشغال کرده بود و

از ضارورت مباارزه و   ،طعقاا  یا آوائادل اما ب
بیرون کردن اشاغالگران از کشاور خاود و باا 

پیااروزی از آن اطمینااان از ایاان کااه در آخاار 

خلااق افغانسااتان خواهااد بااود سااخن ماای 
 گفت.

 
رفیااااق کبیاااار تااااوخی یکاااای از مبااااارزین 

ارزه بارای بود که در راه مبکمونیست افغان  

تحات ساتم و دربناد سعادت و آزادی مردم  
خاود را در زمااان دگی زناا ساال از 8 خاویش 

اشغال افغانستان توساط شاوروی ساابق، 
در زنااادان باااه قاااول خاااود وی "مخاااوف" 

رخی گذرانده بود و در این مدت همسر پلچ

وی رحیمااه تااوخی کااه یکاای از شااعرای 
غم انقالباای افغانسااتان ماای باشااد علیاار

بسیار یااور و پشاتیبان   تحمل سختی های
 وی بوده است. کبیر توخی خاطرات خود از

تنظاایم  جلااد کتاااب 4پلچرخاای را در دان زناا
نمااوده کااه در سااایت ساایاهکل )سااایت 

ان( نیااز قاباال چریکهااای فاادائی خلااق ایاار

دسترساای اساات. رفیااق تااوخی در ضاامن 
یک شاعر انقالبای باود و دفتار شاعرهائی 

 انده است.  نیز از او به جا م
 

دانم زمستان کدام ساال باود، در هار   نمی

ت می داشاگرحال ماه بهمن بود و مراسم  

یاااد ساایاهکل در تورنتااو کانااادا برگاازار ماای 
شد که من نیز برای شرکت در آن مراسام 

با ماشین رفقاای   آن روزنجا رفته بودم.  به آ
برگاازار کننااده مراساام بااه محاال مراساام 

کسای متوجاه باه خااطر آن کاه  رفتیم. اما  

بناا باه قاراری من با این رفقا نشود،    ارتباط
رای انجااا باامه آنهااا از کااه گذاشااته بااودیم

سااالن انجااام کارهااای اولیااه آماااده کااردن 
 رفتناد وسخنرانی و کارهای مربوطاه دیگار 

محال برگازاری مراسام   باه  به تنهاائی  من  
وارد شدم. هنوز مدتی بارای آغااز مراسام 

 وبودنااد  لآن محاامانااده بااود. جمعیتاای در 

ر تعداد آنها افزوده می شاد. هماین مرتب ب
جهم ردم تاوکی  طور که دور و برم را نگاه م

جلااب شااد کااه  در آن محاالبااه گوشااه ای 
میازی در آنجاا باود و کتااب هاا و نشااریاتی 

چیااده شااده بااود. در ایاان هنگااام روی آن 

چشاامم بااه دختاار نوجااوان دو تاان از رفقااا 
به پادر   )بابک و سهیال( افتاد که برای یاری

. بارزش پشت آن میز ایساتاده باودو مادر م
 اش  نیاو با روحیه بشاش و دوست داشات

بااا افاارادی کااه دور آن میااز بودنااد ت داشاا
صحبت مای کارد. باه آن میاز کتااب نزدیاک 

حااال کااه بااا او بااه قااول  شاادم و در همااان

معروف خوش و بش می کردم متوجه مارد 
 (حادوداً میانساالندان جاوان )چنه  بلند قد  

نشااریات پیااام فاادائی دم و دیاادم کااه او شاا
تئوریک چریکهاای فادائی   -)ارگان سیاسی

در دست گرفته و با اشاتیاق ن( را  ایرخلق ا

به مطاالبش نگااه مای کناد. بعاد وی از آن 
کااه آیااا ماای توانااد دختاار نوجااوان پرسااید 

نسااخه ای از شااماره هااای پیااام فاادائی را 
 دارد و با دریافات پاساخ مثباتبر   دای خوبر

سار کاه او دیادم   و،خوشار  ختر نوجوان  آن د

ساکی که با خود داشت را باز کرد و  پیاام 
را که تعدادشان زیاد هام باود در ها    یائفد

 آن ساک گذاشت.
 

 من که متوجه بودم که او با چاه اشاتیاقی
ن نشریه را از نظر مای گذراناد، باا مطالب آ

شاما واقعاا حالت تعجب از او پرسایدم کاه  

انیااد؟ نگاااهی بااه همااه اینهااا را ماای خو
ورتم اناداخت و باا اطمیناان گفات حتمااً، ص

پاسااخ ایاان  بااا تااازه بااه گنجاای رساایده ام.
بیشتر از قبال کنجکااو شاده باودم و پایش 

کیساات کااه اهمیاات خااود ماای گفااتم او 

فدائی ها را درک کرده و قدر و مطالب پیام  

پرساایدم چااه  ارزش آنهااا را ماای دانااد! لااذا
را جلاب مطالبی از این نشریه توجاه شاما  

نااین نظااری داریااد؟ باای هاایچ کاارده کااه چ
ا تعللی پاسخ داد. من باا ایان نشاریه آشان

بالً هم شماره هائی از آن دساتم ستم قه

رساایده و خوانااده ام. در ایاان هنگااام ماان 
 که  د جستجو می کردمدر ذهن خوداشتم  

لهجه او باه کادام منطقاه ایاران مای   ببینم
ولاای او گااوئی کااه فکاار ماارا خوانااده  .خاورد

فای خاصای گفات شد باا صامیمیت و صابا
ماان اهاال افغانسااتان هسااتم، کشااور ماان 

لیسم آمریکاا قارار مپریال ااکنون تحت اشغا

در ایاان نشااریه مطالااب خااوب و  و گرفتااه
طالاب م  البتاهدرستی در این مورد هست،  

دیگرش هم مقبول من است. از این کاه باا 
یک فرد سیاسی افغان آنهم مشتاق بارای 

فاادائی صااحبت ماای خواناادن مطالااب پیااام 

 هامدم خوشحال بودم. صحبت کناان باا  کر
ز ماان ا یم.رفتاا دیگاار از آن محاالبااه گوشااه 

موضع خودم در مورد امپریالیسم آمریکا باه 
او گفاااتم و صاااحبت ماااا در ماااورد شااارایط 

ان بعااد از اشاااغال آمریکااا اداماااه افغانساات
درد مشااترک، شااناخت از دشاامن  یافاات.

ضااااااد راسااااااتین مشااااااترک و مواضااااااع 

رش باااه نگااا وهااار دوی ماااا ی امپریالیسااات
مسائل از زوایائی که با هر اظهار نظر او یاا 

را آشااکار  ئیهااا مسااانیو هماان نزدیکاای 
را به ادامه صاحبت ترغیاب   می ساخت، ما

نزدیکتار می نمود و ماا را باه هام نزدیاک و 

 می کرد.
 

صااحبت مااا بااا هاام بااه قااول معااروف آنقاادر 
پایان نمی یافات، شکفت و ُگل انداخت که  

ودیم کااه حتاای متوجااه نبااکااه  بااه طااوری

جلسه دارد شروع می شود و جمعیات باه 
رونااد.  ساام ماایامر داخاال سااالن برگاازاری

حتی وقتی متوجه این موضاوع شادیم بااز 
صحبت ما قطع نشد. باا هام داخال ساالن 

و جائی در ردیاف آخار پیادا کاردیم و شدیم  
نشساااتیم. رفیاااق افعاااان هناااوز مشاااتاق 

ه باه صحبت کردن بود و من با کلماات کوتاا

دادم چاارا کااه جلسااه دیگاار او پاسااخ ماای 
بااه مااا  اینجااادر تنهااا  شااروع شااده بااود.

رای رعایت نظم جلسه از صاحبت بتی  سخ
 کردن باز ایستادیم.

 

سخنران جلسه رفیق چنگیز قبادی فر باود 
ه از طرف چریکهای فادائی خلاق صاحبت ک

می کرد. اتفاقاً او در صاحبت خاود تحلیلای 
عینای غیرقابال  فاکات هاایبا ارائه داد که 

کار در رابطه باا نقاش امپریالیسام آمریکاا ان
فیق توخی از این ر  .ودهمراه ب  خاورمیانهدر  

دلشاااد خوشااش آمااد و سااخنرانی بساایار 

باه   اساتراحت  و در فرصاتی کاه بارایا  .بود
مرتب مای سالن سخنرانی آمدیم  بیرون از  

بااا بیااان متشااکرم و  گفاات از رفیااق چنگیااز
اضاافه  ساخنران  قدردانی خود از این رفیاق

د که او اوضاع را خیلای درسات و دقیاق کر

بای آن ما    وید  توضیح داد. پایان جلسه رس
کااه خااود دقیقاااً متوجااه باشاایم کااه چااه 

واقعیت هائی ما را به هم نزدیک ساخته و 
باای آن کااه از سااابقه مبااارزاتی هاام حتاای 

رفقااای صاامیمی  اطالعاای داشااته باشاایم

ه کا  . با همین احساس بودهم شده بودیم

 

 

 

 

 ! از ديار افغانستان   کمونیست به ياد يک رفیق
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اگاار بااه کتاااب کااه ساات تااوخی از ماان خوا
یسااام لناااین دسترسااای پریاااو کریتیسام

اب را در اختیاااار وی تاااکآن داشاااته باشااام 
بگااذارم چااون تااا کنااون هاار تالشاای کاارده 

ر ایااان نتوانساااته آن کتااااب را پیااادا کناااد. د

هنگام گوئی او به یاد آورد کاه حتای اسام 
مرا هم نمی داند و اسم خودش را هم باه 

ریع گفاات اساام ماان سااماان نگفتااه اساات. 
از رفقاای برگازار کنناده بیر توخی اسات،  ک

ساد. بعاد انی شرفیق بابک مرا ممراسم،  
او اساام ماارا پرسااید و ماان کااه تااا حاادی 

غااافلگیر شااده بااودم اساام بهااار از ذهاانم 

 او گفتم اسمم بهار است. گذشت و به
 

تصاااااااامیم گاااااااارفتم حتمااااااااا کتاااااااااب 
امپریوکریتیسیسم لنین را پیدا کرده و به او 

کااه احتمااال انااادا در کم. بااه رفیقاای برسااان

ماای دادم آن کتاااب را داشااته باشااد تلفاان 
آن را باا او مطارح کاردم و    ساتمخواکردم و  

رفیق که کتاب را داشت بای دریاغ آن را در 
از رفااتن ماان از  اختیااار ماان گذاشاات. پااس 

 کانادا، کتاب به دست توخی رسیده بود....
عکااس هااائی از ماادتی نگذشااته بااود کااه 

هاای ن چریکظااهراتی کاه فعاالیتوخی در ت

 بار پاا مای کردناد را  فدائی خلاق در تورنتاو
حکایم رابطاه او باا آن رفقاا ر تانگدیدم که بی

باا جمعای از   سفر بعدیم باه کاناادابود. در  
رحیمااه بااه خانااه شااان رفقااا بااه دیاادن او و 

دیگار  رفتیم و در آنجاا متوجاه شادم کاه او 

ام ماای شناسااد و واقعاای هویاات  ماارا بااا
آن  او در اساات کااه طاارف صااحبت دانسااته

مراسام گراماای داشات یاااد سایاهکل چااه 
 دیاداراین  ل در  حا  این با    ،ه استکسی بود

او مرا رفیق بهار صدا مای کارد. در همانجاا 

دتها او در کتابی کاه ما از این که من   توخی
را بااه دساات او رسااانده  جسااتجویش بااود

 بودم با ابراز خوشحالی سپاسگزاری کرد.
علیاه مباارزه    رک ضارورتدرفیق تاوخی باا  

در مپریالیسااااام و مااااازدوران کاااااارگزارش ا
ات فعاااالین اهرتظااا هماااواره درخاورمیاناااه، 

چریکهای فدائی خلق در تورنتو علیاه رژیام 

او جمهااوری اسااالمی شاارکت ماای کاارد. 
وابساته باه امپریالیسام زه علیاه رژیام  مبار

حااااکم بااار ایاااران را وظیفاااه مباااارزاتی و 
نسات و باه انترناسیونالیستی خود مای دا

در هاار  از رفقااائی بااود کااه طرهمااین خااا

آکساااایون مبااااارزاتی افشاااااگرانه علیااااه 
مشاترک تاوده هاای تحات ساتم ان  شمند

در کنار فعالین چریکهاای ایران و افغانستان  

پاای و حضاور داشات و فدائی خلق در تورنت
ثاباات حرکاات هااای مبااارزاتی بااود. رفیااق 

تااوخی حتاای زمااانی کااه مجبااور بااود روی 
 رپاااار بنشااایند در صاااف بصاااندلی چرخااادا

کنندگان تظاهرات در تورنتو  بود و نشساته 

باااا پااارچم و  اررخااادبااار هماااان صاااندلی چ
پالکاردهاااای چریکهاااای فااادائی خلاااق در 

شااعارهای تظاااهرات را فریاااد ماای  ،دساات
 باید گفت که رفیق کبیار تاوخی  حقبه  زد.  

 به مثابه یک انساان کمونیسات و انقالبای
به نوبه رولتری  پ  سیونالیسم  وفادار به انترنا

همبستگی انقالبی بین به امر تحکیم  ود  خ

ت می کرد خدم  انخلقهای ایران و افغانست
 .و نمایانگر این ضرورت اجتناب ناپذیر بود

رفیااااق  ماااایالدی( 2006) 1385سااااال در 
غول انتشاار دفتار شاعری از مشکه    خیتو

 پ.رتبیالبا نام  خود به نام "عبور لحظه ها"

اگار داده بود که من   بود پیغام  )کبیر توخی(
مایاال بااودم مطلباای باارای آن دفتاار شااعر 

اجابات آن  دریاد ی آبنویسم. آنچه در زیر ما
 درخواست نوشته شده است:

"عبور لحظه ها" با زباان شاعر، ساتمکاران 
ان را به تصاویر کشایده اسات ، در افغانست

چه ماردوش ضحاک باشند، چه ساطور باه 

 زان سنگسااردستان  جالد و چه تهای مغا
هاا" از مباارزه خلقهاای   چی. " عبور لحظه

آزاده افغااان گفتااه اساات و از انسااان هااای 
ای که ناه دمای از مباارزه باا ساتم و ده  آزا

ظلمت بااز مای مانناد و ناه امیاد باه آیناده 

ت وا می نهند. با ایمان باه روشن را از دس
پیااااروزی خلقهااااای آزاده افغانسااااتان باااار 

ا هستند، دشمنانشان که دشمنان همه م
تاار "عبااور لحظااه هااا" از طعااه زیاار را بااه دفق

 شاعر گرامی، پ. رتبیل تقدیم می کنم.

 
 هاای آزاده افغااان  لاقه خب

 به آزاده هائی که هانوز
 از عابور لحظه های ظلامانی

 شاساته بر جان دارندجانکاه دردی ن
 و لیک هانوز

 آزادی را، عاشااق را

 و باید انسان گاونه زیسااتن را
 دهاندیاد سر می  فر

از میااان ویرانااه هااای جااای جاااای          
 خونین میهن شان.

                       ❋ 

 فریاد سر می دهاند 
 از سرزمینی که ارتجاع

 اارشدر چندین سال تهاجاام ویرانگ

 چندین چهاره عوض کارد در آنجاا
 به سان جادوگار زشت خاوی افسااانه ها.

                         ❋                                                           

سااااایه، یااااار همه دمناااادبااااه خلقهااااای رز
 افغاانساتان،

 آنجا که ارباب جای غاالمش را خود گارفت
 نو ارتجاع سیاه طالبا

 مغلوب ساکانین بی روح خانه ابیاض شااد

❋                         

 افغاانساااتان،

ه  ر کاااه رناااگ باااه چهاااارآنجاااا کاااه جادوگاااا

 نداشاات
 های و هوی ورودش را پیاشااپیاش 

 ااتمیخر آبا سهامناک غرشی د
شی از آوار ریخاتگی یادگارهاای شاارق غر

 کهان  )*(
 و تباهی از حااد گاذشت.

❋                         

 ،به خلقهای آزاده افغااان
 به خلقهای رزمناده ای که هانوز

های اضاطراب هاا و با دردی از عابور لحظه  

 ظلمت ها
از میان ویرانه های جاای                        

 انمیهن شین  خونجای 
 "درد مشترک" را فریاد می زنند

 و آزادی را، عشاق را

 ن راو باید انسان گاونه زیسات
 تکارار

 تکارار
           می کانند.            

                        ❋                        

 ائی که هانوزبه آزاده ه
 ندای آزادی سر می دهاند

نه هاای جاای ن ویرامیااز                        

 جای خونین میهن شان

   ❋                          

 هازاران درود

 اران درود بر این خلاقهای مباارز بااادهاز
                      !افغاااااان بااااااد ود بااار آزاده هاااای دالوردر

❋  ❋ 

ره به مجسمه های عظیم بودا کاه )*( اشا
 در نااابود سااازی آنهااا بااه دساات طالبااان

ه جلوه دادن لشاکر کشای باه مت موجخد
اصااطالح دنیااای تماادن بااه افغانسااتان قاارار 

 گرفت .
 نی اشرف دهقا 
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 22از صفحه     ...  مالحظاتی در باره رشد سرمایه داری

لتی  کوب دوستفاده از دستگاه سردر اچین    کارگریضددیکتاتوری و  که رژیم  و به آنها اطمینان میداد    سرمایه گذاران خارجی بود
و تغییر توازن نیرو در اردوگاه امپریالیستها به    ، رشد اقتصادی چین با این حال  د.گر درنگ نخواهد کرارمیهای آینده طبقه کعلیه ناآرا 

ایر قدرتهای  است. آمریکا و س  نیز قرار دادهجهانی تحت سلطه امپریالیسم آمریکا  با نظم  در رودررویی  این کشور را  طور طبیعی  

حاصل از نیروی  های سرشار  ی از سود  نکشد، بهره ورآنها را به چالش    طهترش اقتصادی چین سل تا زمانی که گسیستی،  امپریال
اد اولیه، بازارهای جدید، و رشد آن در صنایع پیشرفته اما، نیاز چین به منابع عظیم انرژی، مو  .را ادامه خواهند دادکار ارزان چین  

م آمریکا در  امپریالیس که    . از این جهت است دکن الیسم آمریکا وارد  سیاسی امپری-دیاقتصا  ضرباتی به منافعاست  ممکن  مدرن،  
نظامی استفاده تالش برای حفظ سلطه جهانی در حال تضعیف خود، برای مقابله با چین از روشهای اقتصادی، سیاسی و حتی  

حتی به جنگ  ه  امپریالسم آمریکا کطبیعی اش با    تعارضاتدر چند دهه اخیر  و  رشد روز افزون امپریالیسم چین  کرده و خواهد کرد.  
طبقه نجر شده است بطور عینی احتمال خطرات بزرگی را در جهان سبب شده است تجربه نشان داده که   بین دو قدرت متجاری  

قدیمی تر  ی ست ها افروزیهای امپریالی قادر است علیه جنگبه خاطر ماهیت طبقاتی خویش تنها نیرویی است که کارگر آگاه جهان 

 1400تیرماه  -سهیال              .دیی نو دراندازو دنیا به پا خیزدن  پریالیسم نوظهور چی و ام
 :  نویسزیر
 2017مارچ   ٦گزارش رویتر در ( 8)
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مجتمع   و  گسترده  های  زیرساخت  چین 
داخل تولیدی گسترده ای در  اتیوپی    های 

  خود را بسیاری از کارخانجات  و  ده  ایجاد کر

وی  از نیرها  آن  کرده که در به اتیوپی منتقل  
فوق   میکند  اتیوپی  ارزانکار  به    .استفاده 

)که قرار  عنوان مثال هزاران کارگر اتیوپیایی 
  به بیش از   2025  تعدادشان تا سال  است

کفش در  برسد(  نفر  هزار    50 کارخانه 

در   "هوجیان"    13  های  شیفتچینی 
)یک  ساعت فقر  خط  زیر  دستمزدهای  با  ه 

، و نند میکپنجم دستمزد کارگر چینی( کار  
تبلیغاتی  دی شعارهای  با  کارخانه  وارهای 

ای پوشیده شده اند که آنها را به "کسب  
کشور افتخ برای  از  شانار  "اطاعت  و   "

کنند.  تشویقکارفرما"   داران    می  سرمایه 

برداری   بهره  در  نیز  کار آمریکایی  نیروی  از 
میکنند.  ارز رقابت  ها  چینی  با  اتیوپی  ان 

شتر  بیاتیوپی  با    2013  آمریکا قبل از سال
سومالی   در  اش  نظامی  نقش  دلیل  به 

های  شرکت  اکنون  اما  بود،  مرتبط 

در اتیوپی سرمایه   لیاردها دالرآمریکایی می
با افزایش منافع اقتصادی   گذاری کرده اند.

نظام  حضور  آفریقا،  در  این  چین  در  آن  ی 
در    قاره چین  است.  یافته  گسترش  نیز 

نیرو  ین  مقایسه با کشورهای دیگر، بیشتر
دارد.  د  را ملل  سازمان  "صلح"  نیروهای  ر 

های  رسانه  مطبوعاتی  اطالعیه  طبق 

یروهای حافظ ظیفه اصلی "ن دولتی چین، و
صلح" چینی "همکاری با نهادها و سازمان  

برای   اقامت  محل  کشور  در  چینی  های 
قم منافع  از  و شرکت حافظت  مردم  انونی 

   های چینی است."

 
مثال،   عنوان  از به  سرباز    00٤2  بیش 

چین  چی دارند.  حضور  آفریقا  در  نی 
اولین پایگاه نظامی دائمی خود را در  

کشور  از  سال   خارج  در    2017  در 

بر   عالوه  که  کرد،  افتتاح  جیبوتی 
در   چین  صلح"  "عملیات  از  پشتیبانی 

ین را  نیروی دریایی چ ی  نیاز هاآفریقا، 

و   یمن  سواحل  در  گشت  برای 
کند. می  تأمین    گشت های   سومالی 

دریا   ضد سومالی  دزد  اطراف  در  یی 

پاسخ   دارد،  مشارکت  آن  در  چین  که 
تا حد زیاد به  به مشکلی است که  ی 

فق  ماهیگیران  دلیل  شدید  ر 
ماهیگیری   از  ناشی  سومالیایی 

آغاز   آب های سومالی  در  غیرقانونی 

نا چیشد.  ماهیگیری  ده  وگان  که  ن 
و   است  آمریکایی  ناوگان  برابر 

دماه نده  صادرکن بزرگترین   جهان  ی  ر 
ت، همراه با ماهیگیران آمریکایی،  اس 

نقش   کشورها،  سایر  و  اروپایی 
ک نابود  در  زندگی  بسزایی  ردن 

چین    هیگیران منطقه داشته است. ما

از  بیش  تأسیس  حال  پایگاه    18  در 
)از جمله  های نظامی دیگر در آفریق  ا 

ماداگاسکار،  نامیب کنیا،  نیجریه،  یا، 
   ت.تانزانیا و آنگوال( اس 

 

ی چی بزرن  از  و کی  جهان  ارتشهای  گترین 
دومین بودجه نظامی جهان )پس از آمریکا(  

طور به  که  دارد  ای    را  تالش  فزاینده  در 
در  منافع خود  پیشبرد  برای  آن  از  تا  است 

ممکن است    مقیاس جهانی استفاده کند.
بیایدای پیش  سوال  قدرت    ن  استحکام  که 

نظامی برای یک کشور سوسیالیستی نیز  

د دلیلی    اردضرورت  امپریالیست  و  برای 
این سوال   به  پاسخ  بودن چین نیست. در 

قد مورد  در  ما  که  گفت  نظامی  باید  رت 
صحبت  دفا است،  ضروری  امری  که  عی 

نمیکنیم. در مورد ارتش امپریالیستی چین  

نق که  میکنیم  نه    تعرضی  شصحبت  دارد 
چین  دفاع.   هوایی  سومین  که  نیروی 

بزرگ   هوایی  استنیروی  طور  به  ،  جهان 
ده ای برای اقدامات تهاجمی در خارج فزاین

می شود. آماده  کشور  در   از  که  نیرو  این 

بیستم نقشی دفاعی   و اواخر قرن  اواسط
و   مدرن  جنگنده  هزار  چند  امروز  داشت، 

دوربرد موشکهای  و  افکن  م   بمب  و    درنو 

سیص از  که  بیش  دارد  پرسنل  هزار  د 
ترین  پیشرفته  و  آنها  تکنولوژی    توانایی 

اشان،  نظا همی  از  بیش  را  کشور   رآنها 
تهاجمی   جنگهای  انجام  به  قادر  دیگری 

است. و هواپی (  8)   کرده  مسلح    ماهای 

از  دیگر  یکی  چینی  سرنشین  بدون 
میدهند.   تشکیل  را  آن  نظامی  برتریهای 

در شده  خاورمیانه نیز صااین هواپیماها به  
های   ارتش  نظامی  عملیات  در  و  اند 

سع عراقعربستان  و  داشته  ش  نق  ودی 
 ند.  ا

 

آمریکا   از  گرفتن  پیشی  حال  در  در چین 
"گله  تولید   سرنشین  بدون  هواپیماهای 

هواپاست   ای" بدون  ،  نظامی  یماهای 
بزرگ   سرنشین کوچکی که در گروه های 

کنند.   می  عمل  همزمان  طور  به  نیروی  و 

و یع  نیز در حال گسترش سر  دریایی چین 
العاده ای است. ا  که چین رکسانی    فوق 

ارتش    مپریالیستا که  معتقدند  نمیدانند، 
آمریکا   از  تر  مانده  عقب  بسیار  کشور  این 

"حمله   و  باست  چین  ه  کشتیهای 
که  ویتنام  یا  فیلیپین  ماهیگیری  کشتیهای 

بر   دلیلی  اند،  شده  چین  آبهای  وارد 

هامپریال و  چین  بودن  بودن  یست  ردیف  م 
نیست". آمریکا  امپریالیسم  با  که    آن  این 

پ  سرییشرعلیرغم  چین،  فتهای  ارتش  ع 
آمریکا  هنوز   چین  بزرگتر  ارتش  ارتش  از 

ا از  اما  است.  درست  کامال  ین است، 

نمیت چین موضوع  که  گرفت  نتیجه  وان 
امپریالیست نیست. به عنوان مثال، ارتش  

ای انی اول از نیروهایتالیا در طول جنگ جه
جهانی  جنگ  در  و  خورد  آلمانی شکست 

ار توسط  نیز  انگلی دوم  م تش  تالشی  س 

دیگر شد   نظامی  شکستهای  بسیاری    و 
امر    نمیتواناما  داشت.    نیز این    نتیجه از 

ایفت  گر دکه  آن  در  کشور  تالیا  یک  وره 
 امپریالیستی نبود. 

فت نتیجه گرمیتوان  از آنچه که گفته شد،  
بزرگتکه   جهان  چین  اقتصاد  نظر  رین  از 

تعداد    . این کشوراست  قدرت خرید از نظر 

قدرت غولان   شرکتهای  و  در    حصاری  پیکر، 
رده دوم پس از آمریکا و بسیار باالتر از دیگر  

 . ر داردقدرتهای امپریالیستی قرا
 

سودآورترین  بان و  بزرگترین  چین  های  ک 

هستند جهان  در  ها  صدور  و    بانک  نظر  از 
رت  در  دوم  سرمایه  یا  سوم  قرار  هان  ج  به 

این کشور به طور فزاینده ای در حال    د.ندار
ه و سایر بخشهای  ری پیشرفتناوافزایش ف

گذاری   سرمایه  است.  چین  های  صنعتی 
جهان بازارهای  در   بویژه سراسر  در    ، 

روز به   حت سلطه امپریالیسمکشورهای ت 

شده   گسترده  استخراجو  روز  مواد    در 
اولیه و  کاالهای آفریقا    معدنی  صدور  و 

چنین استفاده فزاینده  صرفی به آن، و هم م
م عنوان  به  قاره  آن  کا  نبعاز  فوق نیروی  ر 

را   سهم  ترین  عظیم  به  ارزان،  نسبت 

دیگر   فعالیتهای   دارد.امپریالیستهای  اما 
چ  آفریقا  امپریالیستی  به  محدود  ین 

اروپا،  اقتصادی  بحران  در پی  نیست. چین 
اروپ وارد  ا شد و عالوه  در مقیاس وسیعی 

هاافزایش  بر   فرانسه،  سرمایه  در  یش 

گذاری سرمایه  انگلیس،  و    های آلمان 

 مالحظاتی در باره رشد سرمایه داری در چین

 ( بخش پایانی)
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مانند  سودآوری   کشورهایی  در  نیز  را 
انجام   پرتغال  و  مجارستان  ایتالیا،  یونان، 

بهزرادخان  داد. چین  ارتش  فزاینده    ه  طور 
اقتصادی   از منافع  آن کشور  ای برای دفاع 

جهان    اقصی  در یافتهنقاط  و    گسترش 

اندمستقر   این،  شده  بر  ارتشهای  . عالوه 
نزدیک   روابط  چین  با  که  کشورهایی 

ا -سی سیا عنوان  اقتصادی  )به  کرده  یجاد 
و احتماال در    مثال ارتش پاکستان و میانمار 

المی با  ران جمهوری اسآینده سپاه پاسدا
توافقنامه   سند  به  به ساله    25توجه   )

نیابتی   سرکوب  صورت  با  مثال  عنوان  )به 

ران  ت سلطۀ سرمایه دا ارگران ناراضی تحک
کشورها  چینی(   این  در  چین  منافع  از 

ال،  وحااین  همه  با    کنند.می   حمایت
قابل   ضعف  نقاط  چین  جهانی  موقعیت 

آننیز  توجهی   داخلی  اقتصاد  دچار   دارد. 

داری  بحرانها سرمایه  سیستم  ذاتی  ی 
از   که  میکند  تالش  حاکم  طبقه  و  است 

ی های خارجی طریق تشدید سرمایه گذار
 . بحرانها مقابله کند ین  با ا

 
چین نسبت به  ضعف نظامی و دیپلماتیک  

واداآمر مانند  رش  یکا،  مناطقی  در  تا  کرده 

فروپاشی   انداز  چشم  با  )که  پاکستان 
نظامی   یا  که  اقتصادی  است  ممکن  روبرو 

بزرگ  برای چیناست منجر به خسارات    ی 
های   گذاری  سرمایه  به  و شود(  ریسکی 

دس عنوان پرخطر  به  بزند.    چین  المث  ت 

اثر   در  زیادی  خسارات  متحمل  نیز  اخیرأ 
  لیبی شد.   صنعت نفت  در   سرمایه گذاری

عالوه بر این، چین اغلب مجبور به پرداخت  
سرما به  دسترسی  برای  العمل  یه  حق 

ح در  قدرتهای  گذاری  نفوذ  های  وزه 

گاهی   حتی  و  است،  دیگر  امپریالیستی 
بل هایش  گذاری  سرمایه  و  اوقات  وکه 

میشو  عظیم    ند.مسدود  های  طلبی  جاه 
و   "کمربند  مانند  هایی  پروژه  در  سیاسی 

ش و نوسازی ظرفیت نظامی  "، و گسترراه
دهنده    به قصد مداخله بین المللی، نشان

مت در به مقاور چین  گرایش طبقه حاکم ب

و این محدودیت ها و حق العمل ها  مقابل  
 است. تن ندادن به آنها 

 
است این  ن که    واقعیت  های  ظم  موءلفه 

تغییر   ،مپریالیستی ا غیرقابل  و    منجمد 

نیروه  ستندنی تعادل  بو  زما  گذشت  ان  ا 
قدرت های  ظهور  پتانسیل  و    تغییر می کند 

های  جدید  امپریالیستی   قدرت  تضعیف  یا 
داردشینپی وجود  زمانی   .،  که  همانطور 

بعد   و  بود  جهانی  فائقه  قدرت  انگلستان 
گرفت.   آنرا  جای  یک چیآمریکا  وضوح  به  ن 

امقدر و  ت  است  توجه  قابل  پریالیستی 

درتهای  ر قدرگیری میان چین و سایاحتمال  
های  )پریالیستی  ام جنگ  صورت  به  خواه 

ینیابتی   شکل    او  های  به  درگیری 
ن  درک همی   . ی است( خطری جد مستقیم

واقعیت و خطرات ناشی از آن توسط دولت  

استراتژی   ثقل  تا  شده  باعث  آمریکا 
دورهامپریالیس از  آمریکا  از    م  رسما  اوباما 

خاورمیانه به سوی کشوهای اقیانوسیه و 
مت ب  وجهچین  و  تنش گردد  خاطر  همین  ه 

بین   سطح  در  چین  و  آمریکا  بین  های 

اطراف  المللی مناطق  در  بویژه  چین    و 
 سابقه ای یابد.   افزایش کم

چرایی   و  چگونگی  درک  مجدد برای    ظهور 
دن آن به سرمایه داری در چین و تبدیل ش

فرصتهای ی امپریال در  که  است  الزم  سم، 

بررسی  مناسب به  های    تر  ریشه 
آن  ت-سیاسی -یصاداقت پرداخته  اریخی 

اندوزی    .شود تجربه  برای  میتواند  امر  این 
کار طبقه  نظری  و  در  سیاسی  انقالبی  گر 

امر مبارزه برای دستیابی به سوسیالیسم  
آن   به  اختصار  به  اینجا  در  اما  باشد.  مفید 

میشود. دال اشاره  انقالب    یل  پیروزی 

های  توده  و  کارگر  طبقه  ضدامپریالیستی 
چی کن،  مردم  انقیاد  انقالبی  قرن  یک  به  ه 

پایان داد،   امپریالیستی خلقهای آن کشور 
روید بزرگترین  از  جهیکی  تاریخ  ان  ادهای 

ویرانی   از  پس  جهانی  امپریالیسم  بود. 

اروپا و آسیا در جنگ جهانی دوم، کوشش  
ثباتفراوا که  میکرد  برای    نی  مجددی 

اما   کند،  ایجاد  داری  سرمایه  سیستم 
انقالب دیچی   پیروزی  ضربه  به  ن  آن گری 

آمریکا  کردوارد   دولت  جنگ  .  جریان  در  که 
در چین از  و با ژاپن جنگیده بود دوم جهانی 

کرد  چا می  پشتیبانی  تالش  نکایچک  در 

برای سوءاستفاده هر چه بیشتر از نیروی  
ابع و فرصتهای  نین و بازارها و مکار ارزان چ

بود،   آن کشور  در  گذاری  گسترده سرمایه 
پیرو چی زی  با  آن  انقالب  در  نتوانست  ن، 

 به دنبالش بود. زمان به اهدافی برسد که 

 
آرم بیانگر  چین  میلیون  انقالب  صدها  ان 

که   بود  روشنفکر  و  جوان  دهقان،  کارگر، 
آشفتگی   و  جنگ  دهه  چندین  از  پس 

رنج و  حکوماجتماعی  از  ناشی  ت  های 

و   آزادی  به  دستیابی  برای  دیکتاتوری، 
ترین   ابتدایی  و  دموکراتحقوامنیت  یک  ق 

خلق  آگاه  نیروهای  میکردند.  مبارزه  خود 
به   هنوز  که  کارگر  طبقه  بخصوص  چین، 

سوسیالیستی  سنت   گرفته  های  نشأت 
  1921  از تشکیل حزب کمونیست در سال

پایبند   آن  متعاقب  انقالبی  تحوالت  بود،  و 

های با  ب  فداکاری  مبارزه  در  زرگی 
)و   دامپریالیسم  آن  به  وابسته  ر  نیروهای 

کشور( د و    اخل  دادند  نشان  خود  از 
مبارزه   این  در  را  خود  جان  آنها  از  بسیاری 

کردند. پ   فدا  ناما  با  مدتی،  از  فوذ  س 

چین  کمونیست  حزب  در  و    اپورتونیسم 
حزب   این  ماهیت  پروسه  تغییر  تدریج  به   ،

و اسرشد س داری   کار  مار  تثرمایه  نیروی 
خصوصی  ارزان   گرفت.  قرار  کار  دستور  در 

ارع اشتراکی به مزارع  مزتقسیم    با  سازیها
شخصی   شد  کوچک  سیستم  شروع  و 

خصوصی   گیریمالکیت  جهت  مثابه   به 

نظام   از  ت  د.گردیحیا  ااقتصادی  زیادی  عداد 
کارخانه ها و شرکتهای صنعتی دولتی به  

فرو داران  شدند.سرمایه  دولت    خته 
خصوصی  ارک روند  این  نتیجه  در  گری 

حاکم بر  ای  سازیها برچیده شد و بوروکراته

جدید  ح طبقه  یک  عنوان  به  را  خود  زب، 
کرد تثبیت  حاکم  دار  با    .ندسرمایه 

طبقه   چین  همدستی  دار  با  سرمایه 
روی  امپریالیسم   به  چین  بازارهای  آمریکا، 

ند.  سرمایه های امپریالیستی گشوده شد

برداری  ب طبقه  مستقیهره  دسترنج  از  م 

شد. آغاز  زحمتکشان  و  طبقه    کارگر 
دار  کتا  سرمایه  ظهور  کرد  می تالش  رده  زه 

و   توهمات  با  را  فرایند  این  ادعاهای که 
کتئوریک  -شبه به  ن توجیه  مثال  د.  عنوان 

ایجاد    گفته با  میتواند  چین  که  میشد 

در   چین  داخل  در  داری  سرمایه  مناطق 
انع ذاتی  از مو  "ه اقتصادی مناطق ویژ"قالب  

منزوی،   كشور  یك  در  سوسیالیسم  ایجاد 
 عبور كند. 

 
اقو    رفاه پس  -تصادیبرابری  که  اجتماعی 

انقالب پیروزی  کشور  از  برقرار    در سراسر 

و   ده شده و کارگرانشده بود، اکنون برچی
های  هزینه  تأمین  به  قادر  زحمتکشان 

درمان، مراقبت از کودکان و تحصیل و سایر  
ند. با آزادی ای که  نیستمات اجتماعی  خد

طبقه   استثمار  برای  دار  سرمایه  طبقه 

آورد  به  کارگر های  دست  آسیب  ه، 
اجتماعی که تا حد زیادی توسط انقالب از  

اعتیاد،  مانند  بود،  رفته  و   ءفحشا  بین 
و جامعه   بردگی  به  دوباره  غیره،   ...

است.  که    بازگشته  کشور  از  این  پس 
به   برانقالب  از  کشوریکی  های  ابرترین 

اقتصادی نظر  از  تماعی  جا-سیاسی-جهان 

شده   به تبدیل  از  به  تدریج    بود،  یکی 
شده  نا تبدیل  جهان  کشورهای  برابرترین 

رشد اقتصادی حیرت انگیز چین در     است.
برابری های  ذشته با ستم و ناسه دهه گ

تمرکز -اقتصادی آور،  سرسام  اجتماعی 

  ثروتهای نجومی در دست تعدادی انگشت 
میل  از  بیاردشمار  وحشیانه رها  استثمار  ا 

که در فقر و دهقان  و   صدها میلیون کارگر 
دست تالش    فالکت  بقا  برای  و  زده  پا  و 

است. بوده  همراه  سیستم    میکنند، 

د-اقتصادی موجود  یعنی  سیاسی  چین،  ر 
حاکم، دیکت دار  سرمایه  طبقه  اتوری 

عظیم،  حاکمیت   خصوصی  شرکتهای 
قدرتمند، سهام  سرمایه    بازارهای 

خارجی نجومی و ستم طبقاتی    یهایگذار
خار و  داخل  در  کارگر  طبقه  و و سرکوب    ج 

ه چیز از جمله کار مزدی به کاال  تبدیل هم

و   آن کشور  بر  که طبقه حاکم  ... غیره،  و 
"سوسیالیسم با   ن در جهان  آن راپیروان آ

درواقع   نامند،  می  چینی"  خصوصیات 
یک   عیار  تمام  و  بارز  ت  قدرخصوصیات 

 تند. ی هس امپریالیست

 
ظهور چین به عنوان  نباید فراموش کرد که  

ک صنعتی  غول  ا یک  دومیه  اقتصاد مروز  ن 
معرف   نه  آید،  می  شمار  به  جهان  بزرگ 

نه   و  داری است  شکوفایی جدید سرمایه 
ا  ذاتی  قدرت  رشد  محصول  چین.  قتصاد 

منابع  تاراج  نتیجه  چین  اقتصادی  سریع 

ا کار  نیروی  دسترنج  و  آن  طبیعی  رزان 
توس  و  کشور  جهانی  داری  سرمایه  ط 

  تالش آنها برای تهای داخلی آنها و  همدس
سقوغل بر  سرمایه  به  سود  نرخ    . بودط 

به   خارجی  های  سرمایه  شدن  سرازیر 

با   از  چین،  انقالب دستاواستفاده    ردهای 
اقتصادییعنی    ، چین  های  -زیرساخت 

شد.   تسهیل  ماهر،  کار  نیروی  و  صنعتی 
 ای الفین، تضمینی برسرکوب وحشیانه مخ

 

 20ادامه در صفحۀ 



63 صفحه                                                        622 شماره                                         ي  يادف مایپ
 

  

به     مقرهای حمله 

کرد   در  نیروهای 

 عراق   تانکردس

 کوم است! مح 
اخیر های  هفته  رژیم    ،در 

جمهوری   خلقی  ضد 

ادامه   در  دیگر  بار  اسالمی، 
و  سیاس  سرکوبگرانه  تهای 

علیه   خویش  تروریستی 

کرد، رزمنده  خلق  بویژه  و  ایران  ستم  تحت  خلقهای  و    کارگران 
حمله  ا به  توپیی  هواقدام  حضور   و  مناطق  وحشیانه  باران 

کرد   احزاب  و  خ  سیونوزیاپسازمانها  کرده در  عراق  کردستان  اک 
در  است.   که  آنند  از  سپتامبر   9تاریخ  گزارشهای منتشره حاکی 

علیه دفاتر و مقرهای نیروهای   ،سال جاری اولین موج این حمالت
کارگیریبا  کرد   جن  به  هواپیمای  بارگن چند  توپ  و سپس  و ده  ان 

ات هواپیماهای بدون سرنشین، صورت گرفت و ارتفاعاستفاده از  

ایرا مناطقمرزی  در  عراق  و  و  "  ن  "چومان"  حاجی " سیدکان"، 
ضد ارتش  و  سپاه  آتشباری  تحت  جمهوری    عمران"  خلقی 

این   در  گرفت.  قرار  ادامه  حمالت  اسالمی  نیز  بعد  روز  تا چند  که 
نیرویافت،   به  مخالفهاآسیبی  کرد  ولی   نشد وارد    رژیم  ی 

   د.شتنمتحمل خسارات زیادی گروستاییان و اهالی منطقه  

 
راین   که  نیست  بار  به  اولین  اسالمی  جمهوری  خلقی  ضد  ژیم 

فرامرزی و  تروریستی  و متوس  حمالت  شده  سازمانهای    ل 
اپوزیسیون و نیروهای مخالف خود در خارج از مرزها و در شهرهای 

حمله و سرکوب قرار می    مورد  را  مله عراقنجکشورهای دیگر م
گیرد   ن صورت میز آدهد. این حمالت وحشیانه چند هفته پس ا

"حزب این حکومت، یکی از اعضای کمیته مرکزی    که تروریستهای

کردستان" اربیل    دمکرات  شهر  در  را  باباخانی"  "موسی  نام  به 
ربود های    هعراق  شکنجه  از  پس  قتل ،  وحشیانهو  به  را  وی 

نشان می دهد که جمهوری اسالمی با این  همه قرائن  ندند.  سار
قصد   تهدیدات  و  هداراقدامات  موانع  برای  د  بزرگتری  چه  ر 

 نیرو های مخالف خود در کردستان عراق ایجاد نماید. عالیتهای  ف

 
که در پی تهدیدات محمد پاکپور   ،اخیر  رسوایوحشیانه و  حمالت  

اسالمی   جمهوری  زمینی  نیروی  شده،شرفرمانده  دیگر  وع   بار 
فاسد و بحران  مردم ستیز این رژیم    ، تروریست وچهره ضد خلقی

نماده  ز به  گذاشته  را  وحشت  و  یش  اسالمی  از  از  جمهوری 
   کرد خبر می دهد.گسترش مبارزات توده ها بویژه مبارزات خلق 

 

و  احزاب  مقرهای  ها،  اردوگاه  به  حمله  خلق  فدایی  چریکهای 
نواحی در  کرد  و همچنین صدمم  نیروهای  و  رزی  حیات  به  زدن  ه 

کوم می مح  هستی توده های تحت ستم و غیر نظامی منطقه را
و کن خلقی  ضد  رژیم  این  بیشتر  چه  هر  افشای  ضرورت  بر  و  ند 

سرنگونی   برای  مبارزه  و تشدید  کارگران  دست  به  آن  انقالبی 

 خلقهای تحت ستم ایران تاکید می ورزند.  
 

اسالمی به   مپریالیسم جمهوری ا  نابود باد رژیم وابسته به
 دست توانای توده ها! 

 زنده باد انقالب! 

 ه که تنها راه رسیدن  زه مسلحانبارم زنده باد  
 به آزادی ست! 

 
 چریکهای فدایی خلق ایران

 1400شهریور  27
 

 : به یاد جانباختگان قتل عام زندانیان سیاسی ندهل

 60در دهه  

ایت  کمیته حمسیاسی،    با فرا رسیدن سالگرد قتل عام زندانیان 
ایران   زحمتکشان  و  کارگران  مبارزات  فعالین    –از  که  هلند 

فدایریکچ آن های  دهندگان  تشکیل  از  یکی  هلند  در  خلق  ی 
هباشند،  می یاد  بزرگداشت  برای  را  از  مراسمی  تن  زاران 

آمستردام   "دام"  میدان  در  تاریخی  جنایت  این  برگزار جانباختگان 

   کردند.
 

این   جریان  بزردر  تصاویر  گوشه  حرکت،  از  جنایات هایگی  از  ی 
خلق و  کارگران  علیه  اسالمی  محل  تحت ستم    هایجمهوری  در 

آکسیون نصب شده بود که توجه بازدید کنندگان را به خود جلب 
رژیم    مراسم  می کرد. در طول  به ماهیت  راجع  سخنرانی هایی 

در سرکو آن  جنایات  گستردگی  و  اسالمی  کشتار  جمهوری  و  ب 

سال ضبط شده بود به    40طول بیش از    ه های تحت ستم درتود
انگلیسی   فارسی،  های  هزبان  پخش  بار  چند  لندی  و  بلندگو  از 

از این حرکت چند ترانه سرود با هنرمندی   شد. در بخش دیگری 
به هنرم کمیته  اطالعیه  همچنین  شد.  اجرا  آناهیتا،  نوجوان،  ند 

زندان عام  قتل  سالگرد  از  مناسبت  سیاسی  مراسم  یان  تریبون 

 نده شد. خوا
 

سازمان پرچم  نصب  با  ایران  خلق  فدایی  چریکهای  و   فعالین 
اف این  بنرهای  در  فعاالنه  کتاب،  میز  برقراری  همچنین  و  شاگرانه 

یادی کتابها و نشریات سازمان را کسیون شرکت کردند و تعداد زآ
ژیم تالش کرد  توزیع کردند. در جریان این برنامه یکی از مزدوران ر

پاس سپاه  پرچم  برنامه تا  محل  نزدیکی  در  را  خلقی  ضد  داران 

رفقا توسط  که  کند  دور    از  نصب  نیروهای   شد.محل  که  آنجا  از 
در   کشور،  این  در  اخیر  تحوالت  به  واکنش  در  افغان،  سیاسی 

مان روز در همان محل، بر علیه به قدرت رسیدن دو باره طالبان ه
به   داشتند  هبرنامه  در  و  آنها  تحمخواست  مردم  با  ت  بستگی 

تغیی را  خود  برنامه  کننده ساعت  برگزار  رفقای  افغانستان  ر  ستم 

 ادند. د
از پایان برنامه بزرگداشت یاد زندانیان قتل عام شده در دهه پس  

ده این آکسیون در همبستگی با توده های ، رفقای برگزار کنن 60
افغانستان علیه   طالتحت ستم  تبهکار  و مزدوران  ن باامپریالیسم 

تسهیالت دولت آمریکا هم اکنون به قدرت سیاسی  که با اراده و  

و کرده  پیدا  ما  بر  دست  و  افغانستان  جان  محروم  های  توده  ل 
اند شده  افغانه   ، حاکم  توسط  شده  داده  ترتیب  برنامۀ  نیز در  ا 

از  بزرگی  راهپیمایی  برنامه  این  پایان  بدنبال  کردند.  محل    شرکت 
 ردند.  نفر در آن شرکت ک  0100آکسیون آغاز شد که حدود 

 
 60جاودان باد خاطره جانباختگان قتل عام دهه 

 روز باد سوسیالیزم! نقالب! پی د ازنده با 

 
 فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در هلند 
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های   ه وگر  دمکراتیک،بر اساس یک سنت قدیمی  الهاست که  س
آزادی بیان   جهتدر وین  و کمونیست  سیاسی چپ   از  پاسداری 

ره با استقبال مردم مواجه شده  که هموا  دکنن جشنی برگزار می  
نیز در روزهای    است.   روال    5و    4امسال  به  سنت هر سپتامبر 

برگزار   Jesuitenwiese im Wiener Praterدر  ساله "جشن مردم"  

شن های ها و جین مراسم  راین جشنواره یکی از سنتی ت  .شد
که هر  وین   شهر  محلی باشد  چندین هزار شرکت    باساله    می 

مردم    نفر شهر  از  شود.  برگزاراین  برنامه   نوارهجشاین    می  با 
ورزشی فرهنگیهای  هنرن  ،  و  موزیک  هنرمندانو  تعداد    ،مائی 

کند. می  جلب  خود  به  را  شهر  اهالی  از  نظر    زیادی  اساس  بر 
ر این  زده  ،یدادوسازماندهندگان  که    تخمین  شد  در می  امسال 

 ت داشتند. شرکهزار نفر در این جشن  60نزدیک به  مجموع، 

 
این جشنواره  از    ،در طول    متنوع،  برنامه های هنریرگزاری  بجدا 

چپ   سیاسی  های  به  گروه  کتاب  میز  گذاشتن  با  کمونیست  و 
  شان در میان مردمتوزیع انتشارات خود و تبلیغ مواضع و آرمانهای  

جدا از براین، برنامه جشن مردم فرصتی ست که  بنا  می پردازند.

اتر چپ  از  فعالین    ،یشیسازمانهای  وین   مقیم  چپ  سیاسی 
 . کنند  فعاالنه شرکت در آنمختلف نیز  کشور های

 
الین چریکهای فدائی خلق در اتریش با گذاشتن میز  فعامسال نیز  

داشتند. حضور  مراسم  این  در  بزرگی  میا  کتاب  با   زطراف  کتاب 
ها مقاالت و    عکس  و  کتابها  و  بود  تزئین شده  گوناگون  های  بنر 

آ به  سازمان   قزبانهای  همگان  دسترس  در  فارسی  و  رار  لمانی 

این جشنواره داشت.   کتاب  ،در طول  میز  واق  ،هر  مرکزی در  به  ع 

مسائل   باره  در  بحث  و  تجمع  برای 
  به جز گوناگون سیاسی بدل می شود.  

های   شعار  و  ها  معرف    نقالبیابنر 
ما، ضع  موا هم    سازمان  هائی  نوشته 

د که بو  در کنار میز کتاب قرار داده شده

هه کشتار د  در یکی از آنها    نمونه  برای
در    60 سیاسی  زندانیان  عام  قتل  و 

سال   دژخیمان    توسط    67تابستان 
اسالمی   آلمانی  جمهوری  زبان  به 

 . این مساله توجهتوضیح داده شده بود
مرا از  ججبسیاری  خود  به  را  لب  عین 

میز  محل  از  بازدیدکنندگان  کرد.  می 

دیدن    ،کتاب جنابا  جمهوری    یاتآثار 
و    سالمی  ا ایستادند  پارچه می    متن 

را کردند. همچنین    نوشته  مطالعه می 
زیادی   کنار   ، بازدیدکنندگان از  تعداد    در 

سازمان   آرم  و  ها  بنر  و  می  عکسها 

و   گعکس  ایستادند  کال    رفتند.می 
قابل توجه  اب  مردم از میز کت    استقبال

صد  در طول برگزاری این جشنواره،    .بود
ایل  چریکهای فدایی خلق در مورد مسی  نوشته ها  وه  ها اعالمی

جمله   از  از  مختلف،  در      200بیش  سازمان  با  اعالمیه  رابطه 
افغانستان   در  جاری  بهرویدادهای  شده    زبان  که  ترجمه  آلمانی 

چریکهای فدائی  "  همقالنسخه های  ز  ا تعداد زیادی  ، به همراه  بود

اد  تعد  ش شد.پخ   بین مردم  به زبان آلمانی  ؟"چه می گویندخلق  
 بفروش رفت.   ن نیزهای سازما کتاباز  قابل توجهی

 
دو هر  در  این جشنواره  های  از    برنامه  صبح    9حدود  ساعت  روز 

دا ادامه  شب  وقت  دیر  تا  و  مدت    شتشروع  این  تمام  در  و 

بف غذا  و  رس   وش رنوشیدنی  و  با    د. یمی  بحث  فضای  به  توجه 
ایران   اره اوضاعر بگفتگو در محل میز کتاب به پرسش هائی که د

  می   های الزم داده شد پاسخ    یو موقعیت جمهوری اسالمی م
 شد.  

 

کنندگان می توانستند سواالت خود را از گروه بازدیدبه طور کلی  
چپ   مبارز  های  آشنا شوند.   و  آنها  مواضع  با  و  مهم  ن طرح  کته 

و  با توجه به تنوع برنامه ها  ن جشنواره این واقعیت بود که  دیگر ای
فاوت می  های مت  سلیقهصاحبان نظرات و    حث،  ات مورد ب ضوعمو

را  وعات دلخواهشان  یا موضو  برنامه مورد پسند    توانستند براحتی 
مختلف  های  برنامه  و  سیاسی  جریانات  گوناگون  طیف  میان    در 

 د. نپیدا کن 

 وین  –لق ایران چریکهای فدایی خ  فعالین
 2021سپتامبر  6
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