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گرامی باد روز جهااا ی 

کارگر و اولین سالگرد 

تشکیل حزب کمو یست 

) مائوئیست (       
فااارا رسااای م اوو مااای روز جهاااا ی 

کااااارگر را بااااا تمااااامی ا   بیااااوم 

هاام   در آگااه جپرولتری و کارگرام  

  تبریا  افغا ستام و سائر کشور ها  

اولاااین  وئیم . اوو مااای امسااااوگااامی

سالگرد ت ویر موف ا ا کنگره وحا   

جنبش کمو یستی ) م و م ( افغا ستام 

         و تشاااااااکیل حااااااازب کمو یسااااااات 

ستام اسات . با ین مائوئیست ( افغا )

و  مناساابت  یااز مائوئیسااتهای کشااور

ا تر اسیو الستی را  کل جنبش ا   بی

 (   2در صفحه )  .    شاد باش میگوئیم
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( 31در صفحه )   
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 شیندند 
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استثمار 
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مشترک جنگ 

ساالر جهادی و  

 کمپنی خارجی 

( 24صفحه )   
اعتصاب کا رگرام پروژه سرک  

آباد راهام میمنا " شرکت   –هرا  

 پارس " را سراسیما کرد 

( 33در صفحه )   
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شعلا جاوی          
ارگام مركزي     
كمو یست)مائوئیست( حزب  

    افغا ستام

مركزي   ارگام  جاوی   شعلا  جری ه 

  ) مائوئیست   ( كمو یست  حزب 

افغا ستام است كا عم تا در خ مت 

جنگ  پیشبرد  و  برپایي  ت ارك   

ا   بي و  مردمي  ملي         م اومت 

) شكل مشخص كنو ي جنگ خلق (   

                 قرار دارد .                

 ) اساسناما حزب … ( 
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رامی باد روز جها ی کارگرگ  

 و

مو یست ) مائوئیست ( اولین سالگرد تشکیل حزب ک  

 
فرا رسیدن اول می روز جهانی کااار ر     

را به تمامی انقالبیون پرولتری و کار ران 

آ اه در جهان ، به ویژه بااه رفقااای مااان در 

افغانسااتان و ساااشر کهااور هااا ت ریاا  ماای 

  وشیم .                                             

ولاای  اول می امسال مصااادا اساا  بااا ا    

سالگرد تدویر موفقانه کنگره وحدت جناا   

 –لنینیسااااتی  –کمونیساااتی ) مارکسیساااتی 

ماشوشیساااتی ( افغانساااتان و تهااا ی  حااا   

کمونیساا  ) ماشوشیساا  ( افغانسااتان . باادی  

مناس   نی  ماشوشیس  های افغانسااتان وکاا  

جن   انقالبی انترناسیونالیستی را شاد بااا  

، در اول   می  وشیم.  ی سال ق اا  از امااروز

(  وحاادت مارکسیساا   1383)  2004ماای 

ماشوشیساا  هااای افغانسااتان در   –لنینیس     –

   کمونیساا  واحااد ) حاا   کمونیساا  حاا 

ماشوشیساا  ( افغانسااتان ( تااامی   ردیااد . )

دستیابی به برنامه و اساسنامه ح باای واحااد 

محااور اساساای ایاا  وحاادت را تهاا ی  داد . 

سیاسااای و  –ایااا  دساااتاورد ایااادشولو ی  

 –تهااا یالتی هماااره م اااارزه ایااادشولو ی  

ات " سیاسی چند ساااله ای بااود کااه در چوکاا 

پروساااااه وحااااادت جنااااا   کمونیساااااتی 

ماشوشیساااتی(  –لنینیساااتی  –مارکسیساااتی )

مساالم اساا  کااه ایاا   ف .رافغانسااتان( پیهاا 

        سیاسااای همانناااد –م اااارزه ایااادشولو ی  

 –هر م ارزه جدی و پیچیده نماای توانساا    

بااادون فاااراز و نهااای  و   –و نتوانسااا   

بصاااورت صااااا و هماااوار پااای  بااارود .    

جریان م ارزه در چوکات " پروسه وحاادت 

لنینیسااتی   –جن   کمونیستی ) مارکسیسااتی  

ماشوشیستی ( افغانستان ( نهااان داد کااه در   –

درون ای  پروسااه یاا  کاار س تاریسااتی و 

 ااروه  رایانااه وجااود دارد کااه  اارورت 

 –سااا  لنینی –وحااادت لاجااا  مارکسیسااا  

ماشوشیساااا  هااااای افغانسااااتان در حاااا   

کمونیس  واحد را در شاارایر کنااونی در  

هاارف  نماای نمایااد . ایاا  کاار للیااه رونااد پی

پروساااااه وحااااادت جنااااا   کمونیساااااتی 

ماشوشیساااتی (  –لنینیساااتی  –مارکسیساااتی )

افغانساااتان ایساااتاد و تاااال  نماااود کاااه از 

پیهرف  ای  پروسه جلو  یااری نمااوده و در 
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ا فروپاشاای مواجااه صااورت ام ااان آناارا باا 

سااازد . امااا ایاا  تااال  س تاریسااتی صاارفا 

توانس  پیهاارف  " پروسااه وحاادت ... " را 

کم و بی  کنااد سااازد ، ولاای نااه توانساا  از 

پیهرف  آن جلو  یااری نمایااد و نااه توانساا  

  آنرا با فرو پاشی مواجه سازد .              

" پروسه وحدت ... " طاای یاا  م ااارزه     

ساااله توانساا  بااه فرجااام  تقری ااا دو وناایم

موفقی  آمی  برسد و منجر به تدویر کنگااره 

وحاادت و تااامی  وحاادت مهاامولی  پروسااه 

درحاا   کمونیساا  واحااد  ااردد . ط یعاای 

 اس  که حاملی  کر  س تاریستی در درون  

" پروسااااه وحاااادت ... " کااااه در جریااااان 

پیهرف  م ااارزه وحاادت طل انااه کااود را از 

وانسااتند در ایاا  جریااان بیاارون کهاایدند ، نت

 چوکات ای  وحدت جای بگیرند و بیرون از  

آن باااقی ماندنااد .  بااه ایاا  ترتیاا  " کنگااره 

وحدت ... " در بر  یرنااده تمااامی مهاامولی  

اولیه " پروسه وحدت ... " ن ااود . در واقاا  

" پروساااه وحااادت ... " در جریاااان یااا  

م ارزه کطی ، به دو بخ  ، ی اای اصااولی 

و غیر لمااده  و لمده و دیگری غیر اصولی

تقساایم  ردیااد . بخاا  اصااولی و لمااده ، " 

پروسه وحدت ... " را پاای  باارد و آناارا بااه 

فرجام رساند و بخاا  غیاار اصااولی و غیاار 

لماااده کاااود را از آن کناااار کهاااید و باااه 

ساا تاری م و  ااروه  راشاای انحااالل طل انااه 

کااود ادامااه داد . معهاارا ، در"  اا ار  بااه 

کنگاااااره وحااااادت جنااااا   کمونیساااااتی 

ماشوشیساااتی (  –لنینیساااتی  –یساااتی مارکس)

 افغانستان " ، " پروسه وحدت ... "  کاتمه 

یافتااه الااالم  ردیااد . "  اا ار  بااه کنگااره 

قاطعی  میگوید :   وحد ت ... " درینمورد با

" بااا تاادویر موفقانااه و اکتتااام پیروزمندانااه  

اماار تااامی  وحاادت جناا    ایاا  کنگااره ،

 –لنینیسااااتی  –کمونیسااااتی )مارکسیسااااتی

دریاااا  حاااا   وشیسااااتی( افغانسااااتان ،ماش

ی انجام ماا کمونیساا  واحااد اسااار بااه ساار

                                            ."   رسد

همچنان قطعنامه " کنگره وحاادت ... "       

در اینمااورد بااه صااراح  بیااان ماای نمایااد :     

" با سر فرازی و افتخار ، وحاادت جناا     

ن در حااا   کمونیساااتی ) م ل م ( افغانساااتا

            کمونیس  واحد ) ح   کمونیس   

الااالم ماای   ) ماشوشیساا  ( افغانسااتان ( را

 نماشیم . ای   ام موفقی  آ می  م ارزاتی پر 

افتخااار ، در نتیجااه پیهاارف  و بااه فرجااام 

دن پروسه وحدت جن   کمونیسااتی ) م رسی

ل م ( افغانستان و بطور مهااخد در نتیجااه 

نگره وحدت جن    تدویر پیروزمندانه ک  

کمونیسااتی ) م ل م ( افغانسااتان ، بااه پاای  

                                برداشته شد . "    

در جااای دیگااری از " قطعنامااه کنگااره      

وحدت ... " بااازهم در اینمااورد بااا قاطعیاا  

 الالم می  ردد :                                

بااا اکتتااام " مااا الااالم ماای نماااشیم کااه      

موفقیاااا  آمیاااا  کنگااااره وحاااادت جناااا   

کمونیستی ) م ل م ( افغانستان ، وحدت ایاا  

جن   در ح   کمونیس  واحد ، در ح   

 کمونیس  ) ماشوشیس  ( افغانستان ، تامی   

 

          ردیده اس  . "                         

چرا للیرغم آن ااه بخهاای از مهاامولی        

ت ... " کاااود را از اولیاااه " پروساااه وحاااد

جریان پیهرف  ای  پروسااه کنااار کهاایدند و 

در ترکی  " کنگره وحدت ... "  و ط عا در 

      ترکی  ح   کمونیس  ) ماشوشیس  (  
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افغانسااتان سااهم نداشااتند ، مااا ، " پروسااه 

وحدت ... " را کاتمه یافته و وحدت جناا   

کمونیساااتی ) م ل م ( در حااا   کمونیسااا  

شااده الااالم کااردیم ل   اولاای  واحد را تامی   

سیاساای و دوماای   –دلیاا  آن ایاادشولو ی  

                   دلی  آن ته یالتی بود .       

سیاساااای ،  –از لحاااااد ایاااادشولو ی        

ماشوشیساا    –لنینیساا     –وحدت مارکسیس   

ها در ی  ح   کمونیس  واحد ، ال اما به 

 –مفهوم وحاادت تمااامی ماادلیان مارکساای م  

ماااشوشی م در یاا  حاا   نیساا  ،   –ی م  لنین

لنینس    –بل ه به مفهوم وحدت مارکسیس   

             ماشوشیسااااا  هاااااای حقیقااااای در یااااا   –

حاا   اساا  . ا اار ادلااای همااه ماادلیان ،  

 اصولی و حقیقی باشد ، تامی  وحدت همه 

آنها در ی  ح   واحد هم اصولی اساا  و 

هم قاب  حصول . ولاای ا اار چناای  ن اشااد و 

ن دروغی  و حتی غیر قاطعی وجااود مدلیا

 داشته باشند ، تامی  وحدت همه در ی  

ح   نه اصولی اس  و نه قاباا  حصااول .  

جریان پیهرف  " پروسه وحدت ... " هم    

از لحاااد تروریاا  و هاام از لحاااد پراتیاا  

نهان داد که کسانی از مهاامولی  اولیااه ایاا  

پروسه ، مدلیان اصولی  ، حقیقی و قاااط  

ماشوشی م ن ودنااد . از   –لنینی م    – م  مارکسی

                            چند لحاد :             

: اینهااا از در  مزمااه اصااول لااام  1     

ماااشوشی م ، منجملااه  –لنینیاا م  –مارکساای م 

در مااورد حاا   و ح بیاا  ، برکااوردار 

 ن ودند .                                           

رورت لاجاااااا  وحاااااادت :  اااااا  2     

ماشوشیساا  هااا را   –لنینیساا     –مارکسیس   

در شاارایر کنااونی کهااور ، کااه باار پاااشی و 

پیهااا رد جنااام مقاومااا  ملااای مردمااای و 

 انقالبی للیه اشغالگران امپریالیس  و 

 

ر یم دس  نهانده آنااان یاا  اماار لاجاا  و 

 ا طراری اس  ، در  نمی کردند .      

ساااای سیا –: مفهااااوم ایاااادشولو ی   3     

حمایااااااا  قااااااااط  جنااااااا   انقالبااااااای 

انترناسیونالیستی از " پروسااه وحاادت ... " 

را در  ن ردند و للیرغم الالم حمای  از 

" جن   " ، دریاا  مااورد للنااا و لمااال در 

 مقاب  آن قرار  رفتند .                    

: سااا تاری م و محفااا  باااازی شاااان  4     

سااخ  جااان بااود  کاار و روحیااه وحاادت 

  شتند  .                                طل انه ندا

: هم از لحاد تروری  و هم از لحاد   5     

          پراتی   انحرافات متعدد ، منجمله 

انحرافات شوونیستی غلیظ ، از کااود نهااان 

 دادند .                                             

 –از لحاااد تهاا یالتی وحاادت مارکسیساا  

ماشوشیساا  هااا در یاا  حاا    –لنینیساا  

کمونیس  واحد ، اساسا بااه مفهااوم  وحاادت 

  –لنینیس    –ته الت مختلف مارکسیس   

ماشوشیس  در ی  ح   اساا  . ا اار چناای  

وحاادتی حاصاا  شااود ، ولااو این ااه افااراد و 

حتاای محافاا  کااورد و کااوچ ی از جریااان 

وحدت کنار بمانند ، در واق  وحدت جناا   

                      تامی   ردیده اس  .       

در جریاااان پیهااارف  پروساااه وحااادت      

جنااا   کمونیساااتی ) م ل م ( افغانساااتان ، 

نظرا ولمال هاب   ردید که غیاار از حاا   

کمونیس  افغانستان ، سازمان پی ااار باارای 

نجات افغانستان و اتحاااد انقالباای کااار ران 

افغانستان ، در واقاا  تهاا   دیگااری وجااود 

رک  در پروسااه ناادارد کااه صااالحی  شاا 

وحدت را به مثابه ی  جناااد داشااته باشااد . 

مان پی ااار باارای نجااات افغانسااتان " ساااز

اصولی  انقالبی پرولتری ( " نه تنها یاا  )

 سازمان بل ه ی   روپ منظم سه نفره نی   
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ن ود . فردی در ی   وشه دنیا الالمیااه هااا 

و اساانادی ماای نوشاا  و زیاار آنهااا بجااای 

زمان پی ااار باارای امضای کود ، نااام " سااا

نجااااات افغانسااااتان ) اصااااولی  انقالباااای 

پرولتاااری ( " را مااای نوشااا  . " محفااا  

جوانااان مترقاای " و " م ااارزی  راه آزادی 

مردم " محاف  کصوصی ای بودند که سال 

هااا در " کمیتااه وحاادت و " تاااوان  ااردن 

سازمان پی ار بودند .  م ااارزی  راه آزادی 

به ی  مردم صرفا ی  نام بود وهیچگاهی  

مو ااعگیری رساامی و مسااتند ، حتاای در 

سطح یاا  الالمیااه ، دساا  نیافاا  . محفاا  

رفیاا   جوانااان مترقاای نیاا  بعااد از وفااات 

بنیانگ ار آن ، در واق  بااه سااطح م ااارزی  

 راه آزادی مردم سقوط کرد . در حقیق  

ا اار پااای ی اای از افااراد ره ااری سااازمان 

پی ار در میان نمی بود ، دو محفاا  متاارکره 

 قااادر بااه هیچگونااه مو ااعگیری ای اصااال

للیه پروسه وحاادت ن ودنااد و قویااا احتمااال 

داش  که بدون ساارو صاادا و کااامال ساااک  

 کود را از جریان ای  پروسه کنار ب هند . 

فااردی از ره ااری سااازمان پی ااار کااه در 

مقاب  پروسااه وحاادت قاارار  رفاا  ، باارای 

این اااه تنهاااا باااودن  را اساااتتار نمایاااد ، 

شدن " سازمان پی ار در مو وع " لجی   

کمیتااه وحاادت را بااه میااان کهااید . وی بااه 

ناح  ادلا کرد که کمیته وحدت دارای ی  

برنامه مهتر  اساا  . در حالی ااه واقعیاا  

ای  بود که نه برنامه مهترکی در میان بااود 

و نااه وحاادت تهاا یالتی در میااان مهاامولی  

کمیتااه وحاادت بمیااان آمااده بااود تااا سااازمان 

ت تح  ره ااری آن کمیتااه پی ار در ته یال

" لجی  " شده باشد . بااه هماای  جهاا  بااود 

که تا آکر اسم کمیته شی کااود را حفااظ کاارد 

 و نام دیگری بخود نگرف  ، حتی بعد از 

 

آن ه بنام آن ، مخالفاا  بااا پیهاارف  پروسااه 

                      وحدت شروع  ردید .     

ای        به  وجه  هیچ  به  م احث  ای   طرد 

م نیس  که ح   کمونیس  افغانستان  مفهو

و   افغانستان  نجات  برای  پی ار  سازمان   ،

 ، افغانستان  کار ران  انقالبی  اتحاد 

ته التی بوده اند  سترده و وسی  . واقعی   

اس  افغانستان    ای   جن    جان اکتگان  که 

جن    ) و  کمونیستی  جن    از  الم 

دموکراتی  نوی  ( ه اران نفر و بل ه ده  

فر را در بر می  یرند . لالوتا ها ه ار ن

های زنده  که  ای  سابقه  به    منسوبی   مرده 

هم   که  شد انی  بیراه  و  روند  می  شمار 

 اکنون در صفوا دشمنان ما قرار       

می    شام   را  لظیمی  کی    ، اند   رفته 

ای  جه  " جن هی که  زمانی  . به   ردند 

مه    ی   در  حام   ، نمی  نجید  بغ   در 

"  درینجا منظور ما بیهتر  جای می  یرد .  

و   یافته  سازمان  م ارزاتی  کیفی   

اق  برای پیه رد  موجودی  ی  کمی  حد 

 فعالی  های جمعی اس  . در واق  هم 

  ) ماشوشیس    ( کمونیس   ح    اکنون 

سه  هر  روابر  بر  یرنده  در  که  افغانستان 

ته   مترکره ساب  می باشد نی  ته یالتی  

کمی و  از  سترد ی  که  زیادی  نیس     

که   اس   مه لی  ای    . باشد  برکوردار 

برای رف  آن شدیدا باید تال  و کوش  به 

کیفی    به ود  برای  م ارزه  و  آورد  لم  

برای  م ارزه  همچنان  و  ح    ته یالت 

 ستر  کمی  ته یالت ح   را بصورت 

هم مان به پی  برد . ولی کامال مزم اس   

تح یم  که  بود  متوجه  مرحله  هر  در  که 

پیه رد    لمده روی  و  یا  ستر   اس  

ودیفه لمده کود را متمرک  نمود .    در  

      هر حال . جریان پراتی  م ارزاتی در
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که  داد  نهان  بخوبی  ی سال  رشته  طول 

جن     وحدت  کنگره  مو عگیری 

مورد  در  افغانستان   ) م  ل  م   ( کمونیستی 

الالم اکتتام موفقی  آمی  پروسه وحدت و 

ا جن    وحدت  ح    تامی   در  فغانستان 

بر  و  اصولی   ، درس    ، واحد  کمونیس  

         ح  بوده اس  .                          

ی ی از س تاریس  های کنار رفته از       

جریان پیهرف  " پروسه وحدت ... " ، در  

  " مو عگیری  ای   للیه  العم   ل س 

پروسه  که  کرد  ادلا   "  ... وحدت  کنگره 

     کماکان ادامه دارد. وحدت کاتمه نیافته و

ساشر           و    وی  که  بود  ای   وی  منظور 

 کسانی که ناتوان از شرک  در کنگره بوده  

ن کمونیس   و  ح    ترکی   در  توانستند 

ماشوشیس  ( شام   ردند ، پروسه وحدت )

جریان  اما   . برند  می  پی   را  شان  میان 

نهان  روشنی  به  سال  رشته  ی   در  لم  

ادلا ای   که  میان   داد  لفادی  ی   از  غیر 

. س تاریس    ن وده اس   دیگری  تهی چی  

 هاشی ه ی  پروسه دارای کیفی  لالی  

سیاسی و  سترد ی لمومی    –ایدشولو ی   

انقالبی   جن    حمای   مورد  و 

و  انحرافات  نتوانس   انترناسیونالیستی 

؛  به ند  را  شان  محف   رایانه  روحیات 

کی دارای  پروسه  در ی    ، توانند  فی   نمی 

و  سترد ی بسیار بسیار کمتر و من وی ، 

در م ارزه للیه انحرافات شان موف   ردند 

  ، نتوانستند  و   ، توانند  نمی  آن  بر  مقدم  و 

پروسه ای برای تامی  وحدت میان شان به 

   . برند  پی   به  آنرا موفقانه  و  آورند  وجود 

پروسه   آمی   موفقی   اکتتام  الالم  ال ته 

کمونیستی   جن    (  وحدت  م  ل  م   (

در   نیس  که ح    ای  معنی  به  افغانستان 

 مورد جل  و جر  آن منسوبی  سابقه 

 

  –لنینیس     –جن   ما که توان مارکسیس   

ماشویس  شدن و شمولی  در ح   را پیدا  

پی   در  را  بسته  های  در  سیاس    ، نمایند 

برای   ، باید  و   ، تواند  می  ح     . بگیرد 

های   جل  و جر  چنی  لناصری تاکتی 

م ارزاتی معی  و مهخصی فرموله کرده و 

                              لمال تط ی  نماید . 

هاشی باید بر پایه دفاع  چنی  تاکتی           

ایدشولو ی    های  دستاورد  و    -از  سیاسی 

کمونیستی  جن    وحدت  کنگره    ته یالتی 

م ل م ( افغانستان یعنی بر پایه  دفاع      )  

سیاسااای و تهااا یالتی از  –ی  ایااادشولو  

 ح   کمونیس  ) ماشوشیس  ( افغانستان و 

م ارزه للیااه کطااوط و  رایهااات انحرافاای 

در میان منسوبی  سابقه جن   کهااور پاای  

باارده شااود . ایاا  تاکتیاا  هااا در مااورد 

س تاریس  هاشی که از جریااان پیهاارف  " 

پروسه وحدت ... " کنار رفتنااد و نتوانسااتند 

مونیساا  ) ماشوشیساا  ( در ترکی  حاا   ک

سااهم بگیرنااد نیاا  قاباا  تط یاا  اساا  : در 

   ار  به کنگره وحدت جن   کمونیستی  

) م ل م ( افغانساااتان  فتاااه شاااده اسااا  :         

" آنهاشی ااه نتوانسااتند و یااا نخواسااتند ،      

للیرغم تعهدات اولیه شان ، در امر به ساار 

انجاااام رسااااندن پروساااه وحااادت جنااا   

 –لنینیساااتی  –رکسیساااتی کمونیساااتی ) ما

ماشوشیستی ( افغانستان هاب  قدم باقی بماننااد 

، چانس شرک  در ای  کنگااره را از دساا  

دادنااد . مااا ازایاا  و ااعی  نهایاا  متاسااف 

هسااتیم و در حااد تااوان کااود و تااا آنجاشی ااه 

اصولی  ایجا  می رد ، به سختی کوشیدیم 

کااه از وقااوع آن جلااو یری نماااشیم . ولاای 

العجاله نتوانسااتیم باار انحااالل متاسفانه للی  

طل ی ها و انحرافات سخ  جان ای  رفقای 

 ساب  مان ، فای  آشیم و آنها را در مسیر پر 
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پاایچ و کاام م ااارزات آینااده مااان ، بااا کااود 

              همراه و همنوا سازیم . "          

این ااه  فتااه ماای شااود کااه للاای العجالااه     

و انحرافااات  نتوانستیم بر انحااالل طل اای هااا

سخ  جان ای  رفقای ساب  مان فای  آشیم ، 

به ای  معناای اساا  کااه ایاا  م ااارزه کاتمااه 

یافته تلقی نمی  ردد . اما چگونااه بایااد آناارا 

 –اداماااه داد ل  دفااااع قااااط  ایااادشولو ی  

اساای و تهاا یالتی از حاا   کمونیساا  سی

ماشوشیس  ( و م ارزه للیه " انحالل طل ی )

ان ای  رفقای ساب  ها و انحرافات سخ  ج  

مان "  پایه های اصاالی تالشااهای کنااونی و 

 بعدی ما برای جل  و جر  لناصر معینی  

از آنها به ح   را ته ی  می دهد .  تاارکر 

در مورد جل  و جر  لناصر معی  ، و نه 

تمام شان ، به ای  معنی اس  که به احتمااال 

قریاا  بااه یقاای  ، تعاادادی از آنهااا للیاارغم 

قادر نخواهنااد شااد صااالحی  تال  های ما  

شمولی  در صفوا ح   را حاص  نمایند 

 و به تدریج به مرده های متحر  م دل 

کواهند  ردید . هم اکنون بعضی از آنها به 

                 چنی  حالتی افتاده اند .         

ما در طی ی سال  رشااته باارای تح اایم      

 –وحدت بدس  آمده از لحاااد ایاادشولو ی  

اسی و ته یالتی م ارزه کرده ایاام . ایاا  سی

م ااارزه باار پایااه دفاااع قاااط  و اصااولی از 

دساااتاورد هاااای کنگاااره وحااادت جنااا   

 –لنینیساااتی  –کمونیساااتی ) مارکسیساااتی 

ماشوشیستی ( افغانسااتان یعناای دفاااع قاااط  و 

اصولی از برنامه و اساسنامه ح باای واحااد 

 ) برنامه و اساسنامه ح   ( و دفاااع قاااط 

از تهااا ی  حااا   کمونیسااا   و اصاااولی

، استوار بوده اس . س ( افغانستانماشوشی)  

در اهاار پیهاا رد ایاا  م ااارزه اصااولی و      

(  ، اکنون ح   کمونیس  )ماشوشیس   قاط   

 

بصاااورت قااااطعی باااه یااا  کلیااا  واحاااد 

سیاساای و تهاا یالتی م اادل  –ایاادشولو ی  

 ردیده اس  .   در ناا د اکثریاا  قریاا  بااه 

از ره ری  رفتااه تااا اتفاق الضای ح   ،  

صفوا ، برنامه و اساسنامه ح   و ساااشر 

اسااناد فیصااله شااده در کنگااره ، بصااورت 

 –مح مااای پایاااه و اساااار ایااادشولو ی  

سیاساای قاارار  رفتااه اساا  . رفقااا نااه تنهااا 

درستی و نااا درسااتی هاار کاار و  اارای  و 

سیاساای دیگاار   –مو عگیری ایدشولو ی   

 را با ای  مح  می سنجند ، بل ه کر و 

 رایهاااات و مو اااعگیری هاااای سااااب  

 مهمولی  پروسه وحدت ، منجمله جناد   

ق لاای کااود شااان ، را نیاا  بااا هماای  مقیااار 

توزی  و اندازه  یری ماای نماینااد . باار ایاا  

اسار دیگر اکثری  قری  به اتفاق الضای 

ح   ، آن مو عگیری ها و لمل رد های 

ساب  ح   کمونیس  افغانستان ، سااازمان 

نجاااات افغانساااتان و اتحااااد  پی اااار بااارای

 انقالبی کار ران افغانستان را که در 

 اادی  بااا مناادرجات برنامااه و اساساانامه 

ح   و ساشر اسناد فیصااله شااده در کنگااره 

وحدت قرار داشته باشااد ، قاطعانااه رد ماای 

نمایند و بصورت روش  باار نادرسااتی آنهااا 

             انگه  می   ارند .                

سیاساای دفاااع از  –ی  ایاادشولو ی   را    

موا   و لمل اارد هااای تهاا الت ساااب  ، 

که با ته ی  ح   کمونیس  ) ماشوشیس  ( 

در داکاا  حاا   جااای  رفتااه و موجودیاا  

شان به مثابه ته الت مستق  از میان رفاا  

، در داک  ح   بسیار  عیف اساا  و بااه 

هیچوجه ف ر نمی شااود کااه بتوانااد بااه یاا  

 دل  ردد . ای   اارای   رای  نس تا قوی م

 عیف  غال ا بصااورت مااوقتی و  ااررا در 

 ن د ای  یا آن لضو ح   بروز می نماید  
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و به ساارل  از میااان ماای رود . در حالاا  

دیگر ، چنانچه ایاا   اارای  کاام و باای  در 

ناا د لضااوی از الضااای حاا   بصااورت 

نساا ی تث یاا  نیاا   ااردد ، داااهر دفاااع از 

ود ماای ح   و دفاع از ت ام  ح   را بخاا 

 یرد و نمی تواند بصورت برهنه و لریان 

           مطرد  ردد .                          

به ای  ترتی  تح یم وحدت بدس  آمده       

کمونیستی  جن    وحدت  کنگره             در 

ایدشولو ی     )  لحاد  از  افغانستان   ) م  ل  م 

سیاسی در حد قاب  ق ولی تامی  شده اس     -  

ای    دو   .  م ارزات  که  شود  می  بالث  امر 

 کطی جاری و آینده در درون ح   ، 

نتواند باف  جناد بندی های ساب  را بخود 

بگیرد ، بل ه بصورت مرزبندی های جدید 

دید به میان آمده و کواهد آمد . و ترکی  ج  

از      معینی  سطح  نهاندهنده  حالتی  چنی  

ایدشولو ی    در    –ت ام   ح    سیاسی 

ی   برای طی  هنوز  اما   ، اس   سال  رشته 

 جوابدهی مزم برای  رورت های انقال  

و بطور مهخد  رورت های بر پاشی و 

و   مردمی  ملی  مقاوم   جنم  پیه رد 

نهاند ان   دس   و  اشغالگران  للیه  انقالبی 

شان ) ش   مهخد کنونی جنم کل  در  

افغانستان ( کافی نیس  . واقعی  ای  اس   

ایدشولو ی    سطح  ما   –که  ح    سیاسی 

برای   باید  ما  و  اس   پاشی   بسیار  هنوز 

عی و تال  کنیم .      ارتقای آن به شدت س  

ای  ارتقا بر پایه ارتقااای سااطح فعالیاا       

های لملی و پراتیاا  م ااارزاتی و ارتقااای 

سطح ترااوری ی حاا   ، پیهاا رد م ااارزات 

کطی بیرونی و درونی و پیه رد م ااارزات 

ر رابطه بااا مساااش  سیاسی د  –ایدشولو ی   

انقال  افغانستان و مساش  مربوط به جن   

    بی  المللی کمونیستی حاص  می  ردد .

  

پراتیاا  م ااارزاتی و تااوان ترااوری ی       

ح   بصورت تااوام ارتقااا  ماای یابنااد . از 

ایاا  جهاا  " لماا  زد اای باای مغاا  " و " 

تروری بافی بی لم  " هر دو غیر اصولی 

نماای توانااد بالااث  و مضاار انااد و هیچ اادام

سیاساای و  پیهاارف   –ارتقای ایاادشولو ی  

                                    ح    ردد . 

را باید در نظر  رف  و   مراح  مختلفاما  

        بایااد بصااورت مهااخد دیااد کااه در هاار

ترااوری ی و کاادام یاا  از دو جهاا   مرحله  

پراتی ی ، جه  لمده را ته ی  می دهااد . 

پیهاا رد پروسااه وحاادت ، باار ما در مرحلااه  

 پایه پراتی  م ارزاتی  رشته مان به پای 

جمع نااادی تروریااا  نهساااتیم و در نهایااا  

توانسااتیم بااه تاادوی  و تصااوی  برنامااه و 

اساسنامه ح بی واحد موف  شویم . در ایاا  

مرحلاااه جمع نااادی تروریااا  از پراتیااا  

 رشته ، جه  لمده م ارزات ایاادشولو ی  

ی داد . پااس از سیاساای مااا را تهاا ی  ماا  –

 تدویر پیروزمندانه کنگره وحدت و ته ی   

ح   کمونیساا  ) ماشوشیساا  ( ، در طااول 

ی سال  رشته کااه لماادتا مصااروا تح اایم 

سیاسی بدس    –دستاورد های ایدشولو ی   

آمااده بااوده ایاام نیاا  در واقاا  فعالیاا  هااای 

تروری ی جهاا  لمااده را تهاا ی  ماای داد . 

باید جهاا    این  به مرحله ای رسیده ایم که

لمده و جه  غیر لمده جااا لااون کننااد .  

به ای  معنی که در ای  مرحلااه بااه پراتیاا  

 راشت  دستاورد های تروری ی بدس  آمااده 

 –بااه جهاا  لمااده م ااارزات ایاادشولو ی  

سیاسی ح   م دل  ردد . این ه ای  مرحله 

چقاادر دوام ماای نمایااد بااه لواماا  مختلفاای 

تحاا  بسااتگی دارد .  قاادر مساالم اساا  کااه 

شرایر کاصی در آینده بازهم فعالیاا  هااای 

    تروری ی ح   به جه  لمده م ارزات 



شماره هفتم                                 شعله جاوید                                  دوره سوم     

9 

 

سیاسی آن م دل کواهد شد .    –ایدشولو ی     

م ارزات کطی بیرونی و دروناای نیاا        

بصورت توام و پهلو به پهلوی هم پی  ماای 

      رود . ت یه ی جان ه به  ی ی از ای  دو 

لی و نااا شاا   م ااارزه کطاای غیاار اصااو

 درس  اس  . نه " جنجال آفرینی درونی 

" ی جان اااه و غفلااا  از مساااای  بیرونااای 

اصااولی  و درساا  اساا  و نااه " بیاارون      

نگااری " صاارا و لاادم توجااه بااه مساااش  

دروناای . امااا دراینمااورد نیاا  بایااد مراحاا  

مختلااااف را در نظر رفاااا  و بصااااورت 

مهخد دید که در هر مرحله کدام ی ی از 

م ارزه کطی لمده اس  . در ای  دو ش     

مرحله ای که پروسه وحدت جریااان داشاا  

، بصاااورت بسااایار وا اااح و روشااا  ، 

م ااارزات کطاای دروناای میااان مهاامولی  

پروسه از لمد ی برکوردار بود .  پااس از 

تاادویر موفقانااه کنگااره وحاادت و تهاا ی  

ح   کمونیساا  ) ماشوشیساا  ( ، در طااول 

  ی سال  رشته بازهم در واق  توجه به

مساش  کطی دروناای بخاااطر تح اایم حاا   

از لمااد ی برکااوردار بااود . امااا ا اار ایاا  

حال  را بی  از اناادازه کهاادار و طااومنی 

بسازیم به  د کود م دل می  ردد . از ای  

جه  مزم اس  که ای  مرحله را بااه پایااان 

رساند و مرحلااه دیگااری را آغاااز کاارد کااه 

م ااارزات کطاای بیروناای حاا   ، یعناای 

کطی للیه دشم  لمده و دشمنان   م ارزات

غیر لمده و همچنان م ارزات کطاای للیااه 

کطاااوط انحرافااای و غیااار اصاااولی درون 

کلقاای و بیاارون از حاا   در افغانسااتان ، 

حال  لمده بخود بگیرد . ای  حال  نی  در 

آینااده تغییاار کواهااد کااورد و ی  ااار دیگاار 

    م ارزات کطی درونی لمده کواهد شد .

      سیاسی در –دشولو ی   م ارزات ای     

 

سااطح جناا   کهااور و در سااطح جناا   

کمونیستی بی  المللی نیاا  بصااورت تااوام و 

 در تداک  با هم پی  می رود . ی جان ه 

نگری در ای  مورد نیاا  نااا درساا  و غیاار 

اصااولی اساا  . بااه ل ااارت دیگاار ، نااه "       

انااااا وا طل ااااای ملااااای " در م اااااارزات 

اصااولی    سیاساای درساا  و  –ایاادشولو ی  

اس  و نه " بی تااوجهی بااه مساااش  انقااال  

در کهور کود " .  ولاای در هاار مرحلااه از 

مراح  مختلااف م ااارزاتی ی اای از ایاا  دو 

شاا   لمااده ماای شااود و ط یعاای اساا  کااه 

ش   دیگر بصورت غیر لمده در ماای آیااد 

 . مثال در مرحله ای ه ش لگیری جن    

نوی  کمونیستی کهور و تعمیاا  کاار مهاای  

های مختلف آن ، ق   از همه مهروط جناد  

و وابسته به در  و اتخاذ کر ایدشولو ی  

سیاسی جناا   انقالباای انترناسیونالیسااتی   –

بااود ، توجااه بااه مساااش  جناا   باای  المللاای 

کمونیستی از لمد ی برکااوردار بااود . امااا 

 پس از آن ه مرحله اتخاذ ای  کر 

سیاساای توساار جناااد هااای  –ایاادشولو ی  

نوی  کمونیسااتی ، کااه بساایار مختلف جن    

ناهموار و توام بااا پاایچ و کاام هااا و فااراز و 

نهی  های فراوان و یقینا مهااروط و نساا ی 

بود ، اساسا به پایان رسید ؛ مساش  مربااوط 

به جن   کهااور، یعناای تط یاا  کاار جناا   

جهانی در شرایر مهخد کهور، به جن ااه 

سیاسی م اادل   -لمده م ارزات ایدشولو ی   

  نی  نمی تواند تااا ماادت هااای شد. ای  حال

مدید ادامه یابد بل ااه تحاا  شاارایر کاصاای 

باااز هاام تغییاار کواهااد کااورد و  مساااش  

مربااوط بااه جناا    باای  المللاای کمونیسااتی 

 لمده کواهد شد .                                

در حال حا ر م ااارزات ایاادشولو ی       

        سیاسی مهمی در جن   بی  المللی  –
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کمونیساااتی و بصاااورت مهاااخد جنااا   

 انقالبی انترناسیونالیستی در جریان اس  . 

توجه به ایاا  م ااارزات و شاارک  فعااال در 

پیه رد آنها ، بااه ویااژه در دو زمینااه مهاام ،   

سیاساای   –ی ی ارتقا و ت ام  ایاادشولو ی   

جمع نااادی از  رشاااته جنااا   بااای  المللااای        

کمونیسااااتی و دیگااااری ارتقااااای در  از  

ییاارات و تحااومت جدیااد جهااانی ، بساایار تغ

مهم و ارزشمند اس  و نق  ره ااری کننااده 

و جه  دهنده بازی می نماید . امااا کماکااان 

در شرایر فعلی ، مسرله لمده ایاادشولو ی  

سیاسی ح   را نمی سازد . مسرله لمده   –

سیاسی ح   ل ارت اس   –ایدشولو ی     

 –از حااا  و فصااا  مسااااش  ایااادشولو ی  

ربااوط بااه انقااال  افغانسااتان و یااا سیاساای م

ارتقااای سااطح آن کااه محااور آناارا مساااش  

سیاسی مربوط بااه تاادار  ،   –ایدشولو ی   

برپااااشی و پیهااا رد جنااام مقاومااا  ملااای 

 مردمی و انقالبی بمثابه ش   مهخد 

کنونی جناام کلاا  در افغانسااتان ، تهاا ی  

 می دهد .                                         

صااااه در شاااارایطی کااااه مساااااش  کال     

پراتی اای م ااارزاتی لمااده اساا  ، کااود را 

بیهتر به مساش  تروری ی مصااروا کااردن 

؛ در شرایطی کااه م ااارزات بیروناای لمااده 

اس  ، کود را بیهتر در م ااارزات دروناای 

انداکت  و در شرایطی که توجااه بااه مساااش  

سیاساای مربااوط بااه انقااال   –ایاادشولو ی  

  بااه مساااش  کهااور لمااده اساا  ، پاارداکت

سیاسی جن   بی  المللاای را   –ایدشولو ی   

به ودیفه درجه اول م دل کردن ؛ نا درس  

و غیر اصولی اس  و نمیتواند بالث ارتقااا 

                  و پیهرف  ح    ردد .       

تح یم وحدت بدس  آمده در کنگااره از      

 لحاد ته یالتی نی  بصورت لمده حاص  

 

لمااده بااودن ودیفااه تح اایم   شده اس  . امااا

 ته یالتی ح   چی ی نیس  که بصورت  

مستمر ادامه یابد .  به ل ارت دیگر ما ن اید 

بی  از اندازه " بخود بپیچاایم " . ایناا  مااا 

به مرحله ای رساایده ایاام کااه تح اایم بیهااتر 

تهااااااا یالتی حااااااا    و در مجماااااااوع        

پیهرف  و ارتقای ح   ، مستل م  سااتر  

                               . ته یالت آن اس

 ستر  ته یالت ح   هم از طری         

جل  و جاار  منسااوبی  سااابقه جناا   چاا  

کهور به ح   مم   و میساار اساا  و هاام 

از طریاا  جلاا  و جاار  کااون تااازه یعناای 

 سرباز  یری از میان توده های م ارز و 

پیهرو ، به ویااژه جوانااان و بیهااتر جوانااان 

دکتااران و پسااران ( کااه روشنف ر ) شااام   

تاااازه سااار بلناااد کااارده و للیااارغم تماااامی 

لق ماند ی ها و سر در می  های ف ااری و 

سیاسی ، در بدر به دن ال کاار و تهاا یالت 

 م ارزاتی می  ردند . اما کامال مزم اس  

کااه تناساا  میااان ایاا  دو لرصااه  سااتر  

صفوا ح   را در نظر  رفته و لرصااه 

هاام بصااورت های لمده و غیر لمده را بااا  

                  لو ی در نظر نگرف  .    

وا ح اساا  کااه مااا در مرحلااه پیهاا رد     

پروسااه وحاادت و در مرحلااه کااار تح یماای 

ی سااااال  رشااااته بصااااورت لمااااده روی 

منسوبی  سابقه جن   کهااور ت یااه کااردیم . 

اما نااا درساا  اساا  کااه در کااار  سترشاای 

آینده مااان لرصااه جلاا  و جاار  منسااوبی  

   کهور و به ل ارت دیگر جل  سابقه جن

و جر  شااعله شاای هااای ساااب  را بااه مثابااه 

لرصه لمده کااار تهاا یالتی مااان در نظاار 

         بگیریم .                                   

واقعی  ای  اس  که ل  و ل ااا  جناا        

 کمونیساا   ح  ماشوشیستی کهوراکنون در 
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ان فهرده شده اس  ، ) ماشوشیس  ( افغانست 

    به قسمی که می توان  ف  بیرون از آن 

در واق  جناا   زنااده ای کااه لالشاام حیاااتی 

دیگر    ،  از کود نهان دهدم ارزاتی روش   

بصااورت باالفعاا  وجااود ناادارد . اکثریاا  

قری  به اتفاق شااعله هااای ساااب  بیاارون از 

حاا   کااه تااا حااال زنااده هسااتند ) از لحاااد 

نچنااان بی اااره و " باای بیولااو ی ی ( ، یااا آ

شاایمه " شااده انااد کااه بلنااد کااردن آنهااا در 

شرایر فعلاای باارای حاا   غال ااا نااا مم اا  

 اس  و یا این ه بد تر از آن به انحرافات 

سیاسی لدیده دچار هسااتند .   –ایدشولو ی   

لالوتا هم اکنااون کیاا  لظیماای از آنهااا در 

کااادم  اشاااغالگران امپریالیسااا  و ر یااام 

رنااد و از ایاا  باباا  دساا  نهااانده قاارار دا

امتیازاتی بدس  آورده اند که در دوره های 

 ق   از تجاوز امپریالیس  های امری اشی و 

متحدی  شان بر افغانسااتان ، در کااوا  هاام 

نمی دیدنااد . ال تااه باااز هاام ماای تااوان باارای 

جل  و جاار  لناصاار معیناای از شااعله شاای 

هااای ساااب  بااه صاافوا حاا   تااال  و 

ای  لرصه کار  کوش  به لم  آورد . ولی

بساایار محاادود اساا  و همااره آن نیاا  بساایار 

               معدود کواهد بود .                

بر لالوه باید توجه داش  کااه افاارادی       

از شعله شی های ساب  بیرون از حاا   کااه 

ف ر می کنند هنوز شعله شی باقی مانااده انااد 

، غال ا  رشته نگر اند و کاطرات کو  بر 

یا ناح   رشته را حد الااالی ت اماا    ح  و

م ارزاتی می دانند و حسرت  رشااته هااا را 

می کورند . آنها یاد و کاااطره جان اکتگااان 

 شعله شی را به س   کود شان  رامی 

میدارند و باارای آنهااا نالااه ساار ماای دهنااد و 

بعضا هم اش  می ری ند . امااا نااه بخاااطر 

              آن ااااه راه آنهااااا ادامااااه یابااااد و ت اماااا 

  

داده شود ، بل ه بخاطر آن ه بگوینااد دیگاار 

 کسی و کسانی در افغانستان نمانده اند که   

بتوانناااد کااااری راه بیندازناااد و کارساااتانی 

 بیافرینند .                                        

می توان امید وار بود که در آینده ها ،       

مااادامی کااه شااگوفاشی م ااارزاتی حاا   در 

سطح جامعه مت ارز شده و صفوا ح   " 

پاار جماا  و جااو  "  ااردد ، تعااداد نساا تا 

زیااادی از شااعله شاای هااای ساااب  بااه سااوی 

حاا   بیاینااد ، ولاای در حااال حا اار کااه 

 ح    عیف اس  و صفوا آن نی  

معدود و محدود ، چنی  چی ی ام ان ندارد 

. ال تاااه چنااای  ام اااانی نیااا  در آیناااده در 

د بیایااد کااه  صااورتی ماای توانااد بااه وجااو

م ااارزات فهاارده و جاادی ای للیااه کطااوط 

انحرافاای  بااه لماا  آیااد و للاا  و لواماا  

سیاسی تسلیم طل ی ها و به  –ایدشولو ی     

بیراهه رفت  های  رشته و کنااونی در میااان 

شااعله ایهااای ساااب  ، بصااورت همااه جان ااه 

افها و بی نقااا   ااردد . از ایاا  جهاا  بایااد 

ی ، چناای  م ااارزه ای را بصااورت اصااول

سنجیده و پیگیر بااه پاای  باارد . یقینااا چناای  

م ااارزه ای نتااایج زود هماار نخواهااد داشاا  

ولااای پاااس از مااادتی پاااا بپاااای قوتیاااابی و 

شااگوفاشی م ااارزاتی حاا   ، نتااایج  را 

 نهان کواهد داد .                               

در حااال حا اار ، حاا   ناچااار اساا       

روی برای  ستر  تهاا یالتی کااود لماادتا 

جل  و جر  توده های م ارز و پیهاارو کااه 

از نامالیمات شرایر حا ر در رنج بوده و 

هان تحااول انااد ، بااه ویااژه جوانااان قویا کوا

الم از دکتر و پسر ( یعنی نس  جدیدی )  

که سر شار از نیرو و توان م ارزاتی اس  

و بااه آینااده ماای نگاارد ، ت یااه نمایااد .  بااه 

 سااتر  ل ارت دیگر لرصه لمده باارای  
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وا ح   ، توده هااای تحاا  اسااتثمار صف  

و ستم هستند که موقعی  لینی شان آنهااا را 

در  دی  با مجموع سیسااتم امپریالیسااتی    

 جهانی ، به ویژه امپریالیس  های اشغالگر 

و ارتجاااع بااومی ، بااه ویااژه ر یاام دساا  

 نهانده ، قرار می دهد .                       

حاا   مو ااولی  سااتر  تهاا یالتی      

نیساا  کااه لماادتا از طریاا  جلاا  و جاار  

انفرادی ای  شخد و آن شااخد و دلااوت 

و تنظاایم منفااردی  توساار ایاا  رفیاا  یااا آن 

 رفی  ح بی به صفوا ح   متحق  شده 

بتوانااد . ال تااه چناای  روشاای را نماای تااوان 

تحریم کرد ، امااا موهریاا  چناادانی ناادارد . 

بهتاااری  راه  ساااتر  تهااا یالتی حااا   

هی م ااارزات لملاای و تااوده شاای و سااازماند

جل  و جاار  پیهااروان م ااارز بااه صاافوا 

 ح   اس  .  قدر مسلم اس  که در 

نیمااه  –کهااوری بااا شاارایر مسااتعمراتی 

فراااودالی مثااا  افغانساااتان ، شااا   لماااده 

ته یالت ارت  اس  و ش   لمده م ااارزه 

جنم . بنابری  تا زمانی که جنم کلاا  در 

شاا   مهااخد کنااونی کااود یعناای جناام 

مقاوماا  ملاای مردماای و انقالباای باار پااا 

نگردیااده و حاا   للنااا در میاادان کااارزار 

م ارزاتی کهور قااد للاام ن نااد ، نماای تااوان 

آناارا بااه یاا  حاا   باا رب و وساای  م اادل 

نمود .  حتی مقدم بر ای  تا زمانی که جنم 

بااار پاااا نگردیاااده و حااا   دارای نیاااروی 

نظامی و پایگاه هااای انقالباای ن اشااد ، نماای 

را تا سطح ی  ح   واقعی  توان ح    

ماشوشیس  یعنی   –لنینیس    –مارکسیس     

 

ح باای کااه واقعااا و بصااورت باالفعاا  و در 

میاادان لماا  م ااارزاتی " حاا   سیاساای 

پرولتاریاااا و پااای  آهنااام پرولتاریاااا در 

 افغانستان " باشد ، ارتقا داد .                 

به ای  ترتی  ، نمی توان انتظااار داشاا      

شاارایر ق اا  از برپاااشی و پیهاا رد       کااه در 

جنم مقاوم  ملی مردمی و انقالبی بمثابه 

ش   مهخد کنونی جنم کل  ،  صفوا 

ح   وسیعا  ستر  یابد و بااه یاا  حاا   

توده شی م دل شود . ولی در لی  حال بایااد 

توجاااه داشااا  کاااه بااادون یااا  کمیااا  و 

 سترد ی حد اق  ح بی نمی توان دس  بااه 

  باارد . برنامااه حاا   جنم زد و آناارا پاای

کمونیساا  ) ماشوشیساا  ( در اینمااورد ماای 

  وید : " اما  آماد ی ته یالتی ح   برای  

آغاز جناام صاارفا بااه اسااتح ام تهاا یالتی 

حاا   کالصااه نماای  ااردد ، بل ااه درجااه 

معینی از  ستر  ته یالتی حاا   را نیاا  

در بااار مااای  یااارد . حاااد بسااایار معااای  و 

مهخصی باارای  سااتر  تهاا یالتی حاا   

 نمی توان در نظر  رف  . ولی اوم توسر  

ی  حاا   چنااد نفااره نماای تااوان جناام را 

آغاااز نمااود و هانیااا در شاارایر اساات دادی 

جامعه افغانستان ،  سااتر  وساای  صاافوا 

ح   در شرایر ق   از  آغاااز جناام نماای 

تواند مم اا  و میساار باشااد . از ایاا  جهاا  

راه مااوهر باارای  سااتر  وساای  صاافوا 

 یهاا رد جناام اساا  ."حاا   ، برپاااشی و پ

م حث تدار  باارای آغاااز   –برنامه ح    )

(                         132صفحه  –جنم    

در شاارایر فعلاای کااه مااا در مرحلااه       

تااادار  بااارای برپااااشی و پیهااا رد جنااام 

مقاوم  ملی مردمی و انقالبی قاارار داریاام 

بایااد فعالیاا  هااای تاادارکی باارای جناام  

ما را ته ی  محور تمامی اش ال م ارزاتی  

 دهد .  ی ی از لرصه های مهم تدار  

برای آغاز جنم ، تدار  توده شاای اساا  . 

برنامااه حاا   در اینمااورد میگویااد :      " 

جنم ،    دومی  لرصه تدار  برای آغاز  

 تدار  توده شی اس  . جنم مقاوم  ملی 
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                 مردماااااای و انقالباااااای جناااااام تااااااوده 

کالقیااا  و هاااا اسااا  و بااادون آ ااااهی ، 

سازمانیابی آنااان نماای توانااد آغاااز  ااردد و    

پی  برده شود . اما در مورد تدار  تااوده  

شی برای آغاااز جناام بایااد بصااورت جاادی 

توجه داش  کااه تااوده هااا از لحاااد آماااد ی 

شااان باارای شاارک  در لملیااات آغااازی  

جنم و پیهاا رد بعاادی آن ، در یاا  سااطح 

،   قرار ندارند ، بل ه به بخاا  هااای پیهاارو

 میانه و لق مانده تقسیم می  ردند . فعالی   

های تدارکی توده شاای باارای آغاااز جناام ، 

لمدتا در میااان تااوده هااای پیهاارو متمرکاا  

می  ردد . در واق  پااس از آ غااار جناام و 

پیه رد کم و بی  موفقی  آمی  آن اس  کااه 

می توان توده های میانی را به سوی جنم 

ا ارتقا داد جل  کرد و توده های لق مانده ر  

 –و یا م اق  کنثی نمود . " ) برنامه ح    

 -م حااث تاادار  باارای برپاااشی جناام و 

                                  (    132صفحه 

اکنون باید به تدار  تااوده شاای باارای آغاااز 

جناام توجااه جاادی بااه لماا  آورد و باارای 

بااردن آ اااهی انقالباای در میااان تااوده هااای 

و بسیج آنان در مساایر پیهرو و سازماندهی  

برپااااشی جنااام مقاومااا  ملااای مردمااای و 

انقالبی برنامه های معی  و اش ال مهخد 

سازماندهی توده شاای را رویدساا   رفاا  . 

ای  برنامه ها و سازماندهی های م ااارزاتی 

بااا توجااه بااه شاارایر و همچنااان  اارورت 

 های م ارزاتی ، می توانند مخفی ، نیمه 

باشااند و   مخفی و در صورت ام ااان للناای

.   ال مختلف و متنوع پی  برده شونددر اش  

منظور از برنامه ها و سازماندهی های      

م ااااااارزاتی للناااااای ، برنامااااااه هااااااا و     

سااازماندهی هااای قااانونی نیساا  .  منظااور 

 ای  اس  که ما باید روحیه مخالف  للنی 

 

للیااه موجودیاا  قااوای اشااغالگر و ر یاام 

را در      دساا  نهااانده و برنامااه هااای آنااان 

میااان تااوده هااا تهااوی  و تقویااه نماااشیم و 

بصورت هااای مناساا ی سااازماندهی کناایم .    

مهم تااری  شاا   سااازماندهی م ااارزاتی     

توده های  پیهرو ، ش   سازماندهی مخفی 

                                         آنان اس  .

همچنان می توان به سازماندهی نیمه مخفی 

ی ( آنااان توجااه کاارده و اشاا ال ) نیمااه للناا 

مناس ی برای ان بوجود آورد . ایاا  اشاا ال 

سازماندهی را می توان در میان توده هااای 

پیهرو کار ر ، دهقان و کاارده بااور وازی 

، باااه ویاااژه در میاااان جواناااان و زناااان و 

دکتران ای  ط قات پاای  باارد و در شاارایر 

حا ر  بااه قهاار روشاانف ر ایاا  جوانااان و 

توجااه ویااژه ای م اارول  زنااان و دکتااران

                              داش  .               

در کالل پیه رد ای  م ارزات توده شی        

اس  که می توانیم پیهرو تری  و رزمنده  

تری  لناصر را بسوی ح   جل  و جر   

کرده و صفوا ح   را  ستر  دهیم و 

کیفی  توده شی آنرا به ود بخهیم . ال ته نا 

 فته پیدا اس  که در کالل همی  م ارزات  

توده شی  می توان رزمند ان شایسته ای 

برای جنم مقاوم  ملی مردمی و انقالبی  

یاف  و از لحاد سیاسی و نظامی تربی   

                              شان کرد .          

تح یم   برای  م ارزه  ن اید  ما  حال  هر  در 

یده بگیریم . ما  بیهتر ته یالت ح   را ناد

و  ارتقا  پی   از  بیهتر  را  م ارزه  ای   باید 

طری   ستر    ای   از  و  دهیم   ستر  

لمده  ودیفه  بمثابه  ح    ته یالت 

و   تر  موفقانه  چه  هر  را  فعلی  ته یالتی 

                               شگوفا تر بسازیم .
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 گزارشی از اوو ماه می سرخ در شهر برلین 

 
 

بااه  جهااانی کااار ران را روزاول ماااه ماای 
قاارن   کار ران سراسرجهان ت ریاا   فتااه و

 سااتم و  ی کاماا  اسااتثمار ودقرن نابو  را  21
 مینماشیم . نظام کمونیستی آرزو استقرار

 یاا  اسااتثمار وو  درآستانه قاارن بیساا        
م  زحمت هان جهااان توساار امپریااالی ستم بر

دسااا   باااه افااا ای  اسااا  و جهاااانی رو
کهاااورهای هاااای   کاااه کلااا  ی راشآوردهاااا

مختلف جهان بخصوص کهورهای اروپاشی 
 سااال دراهاار صااد امری اااشط طاای چنااد و

 ,  جان اه بدس  آورده انااد  م ارزات سخ  و
نظاام  » بااا میخواهااد  م جهااان کااوار امپریالی

 و  تجاااوز  .    بگیرد  ا  ازآنها  «  نوی  جهانی
 تهااااجم نظاااامی باااه کهاااورهای لاااراق و

ایاا  هااای  سرکو  کونی  کلاا     افغانستان و
 دراز پایگاههای نیرومند  استقرار  و  کهورها

حاااکم  افغانسااتان بمنظااور ماادت نظااامی در
منطقااه  یدن قدرت امپریالیسااتی ا  بااران رد
دادن  کهااور هااای  تحاا  نظااارت قاارار و

بخهااای از ایااا  سیاسااا  جهاااانی منطقاااه 
امپریالیسااتی اساا  . از لحاااد اقتصااادی ، 

توجااه هاار چااه بیهااتری  بااه   امپریالیس  ها  
مار مضالف کار ران جنو  ،  جنااو  استث

شرق و شرق آسیا ، به ویژه کااار ران چاای  
به لماا  ماای آورنااد . بااا اسااتثمار مضااالف 
کار ران ای  کهور ها ، به ویااژه چاای  ، بااا 

ساارمایه اسااتفاده از نیااروی کااار ارزان ،  
هااای امپریالیسااتهای جهااانخوار بااه ساارل  

افااا ای  یافتاااه  ومنااااف   سرساااام آوری ,
 ه جیااا  هاااای  هااااد آنهااااسرشااااری بااا 

طاارد  طاارا دیگاار شااود. ازمی ساارازیر
بخصااوص  ولملاای نمااودن قااانون هااارتر

پاااشی   اروپااا را کااار در ماا د چهااار هااارتر
کی  کار ران بی اراف وده اس    بر  آورده و

 ایاا  ترتیاا  کااار ران شاااغ  بخاااطرازه  . ب

کااار ران بی ااار  کااه  و دساا  دادن کااار
 مؤسسااات یااا توساار بخهااهای اجتمااالی و

 بخاااطر کاریااابی حمایااه والاشااه میهااوند
کاسااته  کم  بااه آنهااا  از  بدس  نیاوردن کار

ونگااون ختی رانااده  بااه سااوی فقاار و شااده
 میهوند .

که برای ط قه کار ر   شراشر اس   ای  »    
انگیاا ه و هاادا کلاا  می نااد تااا باارای آن 

در واق  ایاا  ایااده کااه باادون ریهااه     .  برزمد
تااوان کاا  ساااکت  سیسااتم ساارمایه داری می

مه الت جامعه انسااانی را باار طاارا کاارد 
ی  فری  کطرنا  اس . « )کمیتااه جناا   

 ( 2003می  1  --انقالبی انترناسیونالیستی  
 بااا و آینااد بخااود کااار ران جهااان بایااد     

کااه   سااتمی را  و  م ااارزه اسااتثمار  مقاوم  و
جهان توسر لدة قلیلی کااه زمااام   سراسر  در

 جهاااان و بااار بدسااا  داشاااته و را اماااور
انسااان زحماات   ح اام میراننااد ,  میلیاردهااا
کاتمااه   آنهااا  وار  زند ی زالااوه  ب  سرنگون و
 وجااوده باا  نظامهااای سوسیالیسااتی را داده  و
 بیاورند.

م ااااارزه  اول ماااای ممثاااا  مقاوماااا  و     
آن وسااارکو  کاااونی    کاااار ران امری اااا
 در نظاااام ستمگرآن هاااورم اااارزه توسااار 

سال  رشته اس  . کار ران طی ایاا    ی صد
انقااال    پهناااور  کهااور  دو  در  و  رن دوبااارق

مسااتقر  نظااام سوسیالیساای شااان را نمااوده و
 ااربات  م جهااانخوار برامپریااالی نمااوده و
بنابه دمیلاای   , هرچند  نمودند  وارد  سختی را

نتوانساا  دوام   چند سوسیالی م درآن هااورها
جهاااانی شااادن نظاااام کمونیساااتی ه وبااا  یاباااد

 زولی دسااترورد هااای درکهااانی ا  ؛  بیانجامد
برای کااار ران  آن هورهاهای تجار  کل   

 زحمت هان جهان باقی مانده  کااه در  سایر  و
 مناط  تح  سلطة دول   در حال حا ر
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شااایان تااوجهی   هاستفاد  آنها  نیپال از  کل  در
 در  (  م  .  ل  .  م  اهداا )  پیه رد  در   ردیده و
 سااازمانهای ماشویسااتی جهااان و احاا ا  و

 ی بحیااث مماادجن   انقالبی انترناسیونالیساات
  رفتااه اساا  و اسااتفاده قاارار  مااورد  هبرازند
رسااان مااوهری   به انقالبهای آتی مدد  میتواند

ایاا    زحمت هااان در  سااایر  باشد. کار ران و
 اساا  کاااه فقاار زنجیرهایهاااان را انقالبهااا

ساااارانجام پیااااروزی  و ازدساااا  میدهنااااد
 حتمااط  نابودی امپریااالی م    و  سرتاسری آنها

 س  .ا
ه ل مصاااادا بااا اول مااااه مااای امساااا     

. اکثریاا  شاارک  کننااد ان   روزی هن ه بااود
هفتااة  رشااته بااه باارلی  رفتااه  جریااان دو در

راهپیماااشی  تاادارکات میتناام و در تااا بودنااد
هم اااری  مقیم آن شهری رفقأ اول ماه می با

 مهاااتر  نماااوده ودرهرچاااه باشااا وه تااار
 سهم بگیرند.   بر  ارشدن آن ,

ی شرفقااا  هگیری همه جان اا مزحمات وسه     
شاا انروزی دریاا   ونااه  محافاا  ,   که طااور
راهپیماشی هایط که   و  کنفرانس ها  مجالس ,  

ارتجاااع   م و لمل ردهااای امپریااالی   ااد  بر
 ماهانااه چناادی  بااار  اروپا  سراسر  جهانی در

اساا .  افتخااار و قاباا  قاادر , میگااردد برپااا
 پرتحر  وبی باکانااة بااال  ,    سهمگیری فعال
ه باا  ورده وآ وجااده  باا   بیننااده را  وقفة ای  رفقأ

 دمیلاای کااه هاار ی اای از   .  تحر  وامیاادارد
اکسیونهای   شرک  کنند ان در  به تعداد  روز

  د امپریالیستی وارتجااالی افاا وده میهااود
ایاا    هم همی  اس  . لج  توانمندیط دارنااد

  رشاا  وازکااود  تحماا  وبردباااری , . رفقااأ
قاب  ارج وافتخاراساا   واقعا     رری ای  رفقأ

کارهااای  سااهمگیری در  رلالوه ب  . ای  رفقأ
درکوانااادن مقاااامت  تااادارکاتی اکسااایونها

, بیااان شااعارهای کوبنااده وتوزیاا   پرشااور
نهاارات کمونیسااتی کااه حاماا    و  الالمیه هااا
نمااودن   وافهأ  توده هابه  کننده    پیامهای بیدار

چهااااره هااااای کریااااه ر یمهااااای وابسااااته 
 اساااا  , « آنهااااا دمااااوکرات واربابااااان»

 روشان موج ک شند ی تازه بخهیده ووکر

 
  .   دنم ارزه را متحر  ومواج ترمیساز

 اتفاق افتاده که ای  جوانان غیااور  حتی بارها
ددماان    پولیس های غااول هی اا  کهاا  و  با
زکماای  شدیدا   نتیجه یا که در شده اند  یر  در
 زندان  ردیده اند. یاروانة و
بااه   مااا  کااه قطااار  سال  ههاا  شااام بااود    

نم ی اای همراهااا  نفااراز  چهااار    .  برلی  رسید
ترکی   دیگری  دیگری فلسطینی ودو  نیپالی ,

احاا ا    نماینااد ی ازه  باا   مااا  .  وایرانی بودند
ی  هم سااتگی   بامختلف  همرزم کهورهای  
 در  رفتااه بااودیم تااا  آنجاااه  انترناسیونالیستی ب

پیااام  اشااترا  نمااوده و جهااانی کااار ر روز
 پیهاا رد در را هااا هم سااتگی وآماااد ی کااود
ی به زحمت هااان ودایف وامی انقال  جهان

 , ابرازنماشیم .  سراسر یتی
 داشااتند حضااور ی کااه درآن شااهرشرفقااا     

 رماای اسااتق ال ه باا  مااا درایسااتگاه قطاااراز
محاا  تاادار  تظاااهرات  تااا را مااا نمااوده و

 چهااره هااا  کسااتگی از . همراهاای نمودنااد
 بااا  مساارولی   ی اای از  رفقا می بارید . با آنهم

 قااأرف  دیگران نمااوده  فاا :ه  روب  کوشروشی
کوابگاااه ه  را برای رفاات  باا   آنها  کسته استند
پرو اارام   باارای شاارک  در  تااا  هدای  نماشید

 آماده شوند. , فردا
رفیاا    ماا  و  رفیقی که ودیفه داش  تااا      

,   کوابگاه هدای  نمایده  ب  نیپالی همراه ام را
  .  کو  اناادامی بااود  و  جوان آلمانی میانه قد

دیااده   اکساایونها  درمحافاا  و  بارهااا  را  م  او
 وی را بااودم وهمیهااه آرزوی صااح   بااا

 میسرای آن ش  چنی  زمینة  ولی تا  داشتم ؛
 نگردیده بود .  مسالد و

پیاااده  راه ی سااالته را تاارجیح دادیاام تااا     
کااه مااط ای  طاارا جااادة    دو  طی نماشیم . در
 وپالکارت های  لگون در  پیمودیم ل س ها

.   فاصله های ن دی  بهم چسااپانده شااده بااود
کیلاای زحماا    رفیاا   فااتم معلااوم میهااودبه  

سااربلندی   کوشااروشی و  ل رفی  با  کهیده اید
مهااترکا  انجااام  را وقتاای آدم کااار  جوابااداد
 احسااار نمی نااد  زحم  را  کستگی و  میدهد

 کصوصا  که ق ال  هماهنگط صورت  رفته 
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. رفیاا  نیپااالی  ودااایف تقساایم شااده باشااد و
 کسی  ل حی  چسپاندن الالمیه ها  پرسید
نمااط شااودل رفیاا  ل خناادی زده  حم شااماماا ا

دشاام     فاا  : ایاا  یاا  امرلااادی اساا  .
را کنثاای   همیهه ت لیغات مااا  تا  تال  مینماید

 بهمی    . بیخ ری نگهداردر د ومردم را  نماید
زناام ه نگه انان ر یم همیهه  ااو  باا   س  
وقتااای میخاااواهیم  . درکماای  نهساااته اناااد و

 ومیتناام  یااا و  بااراه بیناادازیم تظاااهراتی را
اجااازة آن  نماااشیم , هرچنااد  برپا  کنفرانسی را

درکواساااا  بر اااا اری  مااااثال   میدهنااااد را
چهارسال ق اا  داده بااودیم   را  تظاهرات فردا

آلمااان تاشیاادی آن   ه  مطرا مح  از  که هنوز
 سال  ق   از  نرسیده ولی معموم  چند  ماه  ب

 ازآن ه پااولیس هااا  بعد  بر  اری پرو رام و
راه  ساایر کاار باار جواساایس ر یاام کااامال   و

 ابالغ میگردد  برای ما  ,  پیماشی مسلر  ردند
که اجازه  نی اتفاق مط افتد بعضی وق  ها  .  

 بر اارار  را  پرو اارام کااود  مااا  امااا  ؛  نمیدهند
هاام آماااد ی  برای اینگونااه مااوارد مینماشیم و

کوشاا   امااا ؛ میگیااریم قاا ال   هااای مزم را
بگااو  مااردم   را  نتوانیم پیااام کااود  تا  می نند
برای شاارک  درآن   را  ذهنی  آنهاو  رسانده  

 الالمیااه یااا وقاا  مااا . هاار آماااده سااازیم
 درنظاار پالکااارت چاااپ مینماااشیم تلفااات را

زحماات  ه  باا   اما  میگیریم . تلفات زیاداس  ؛
طاارا  دوه دساا  اشاااره باا  بااا  . ماای ارزد

 می بینیااد  دق  نماشید  سر  کرده  ف  : ا ر
 روی هم چسااپانده و  پالکارت ها  بار  که چند
, بیننااده   رفی  راس  میگفاا   .    شده اندکنده  
بااه  . در  می اارد ی  نگاه ای  مساارله را  با

آفری   فتم   ای  رفقأ  پهت ار  حوصله مندی و
 مامیچسااپانیم آنهااامط کننااد . رفیاا  ادامااه داد

 سااخ  تاار آنها . کار بازمیچسپانیم بازمی نند
سااط   یاا  نفرمااا زیاارا اساا  ؛ کارمااا از

وماای باارر د  نفاار  ,  دساا  دارد  در  چس  را
ورق ر هاا  , وسااومی پالکااارت یاالالمیااه را

پاانج   وتااا  میگیرد  بر  در  دقیقه را  دو  اکثر  حد
وقتاای پااولیس  . کهاا  میهااود دقیقااة کااامال  
 چس  که  شده وکندن آن   هامیرسند

 

  با ذره ذرة آنرا باید  آنها . بسیارسخ  اس 
 ناااک  ودناادان ب نناادب همااه باصاادای بلنااد

 کندیدیم . 
وقفااه ,  الباا  یدم ب ایاا  کاااررفیاا  پرساا  از    

بلندی  سر رفی  با ل  کسته نمط سازد  شمارا
 کستگی   ی  کمونیس  باید   ف  : وافتخار
میاادانهای  ی کااه درش. آن رفقااا باشااد ناپااریر
  نقاااط جهااان باا  دیگاار و پیاارو , نیپااال ن اارد

 سااخ  ی کااه درش, آن رفقااا اوقفااه میرزمنااد
و با ق ول کطاار مختن  تری  شرایر    تری  و
کهااته شاادن  و نجه هااای طاقاا  فرساااشاا  

 شهرهای پر  در  باند  توسر د کیمان بو  و
 کود  دس  به تظاهرات زده و  نفور امری ا

 تااا  می ننااد  زنجیر  به ستونهای برق قف  و  را
زندان برده شده وصدای التران ه ب تر دیر

نس   به المال کصمانة نظام منحر   شان را
آن ,    جامعه بگو  جهانیان برسانند  حاکم بر
فلسااطی    لااراق و  ی که درافغانسااتان ,شرفقا
سالحهای متجاوزی  به میه    ر  ار  زیر  در

زنااادانهای مخاااوا قااارون  در یاااا شاااان و
ی کاااه شو آن رفقاااا وساااطاشی جاااان می ازناااد

نظاام   نپااریرفت  »  نقاط جهان بخاطر  دراقصا
, مح ور  ردیده   « بو  و باند  نوی  جهانی

  ماا   , همه وهمااه بیهااتراز  ش نجه میهوند  و
میخااااواهیم  وا اااار کسااااتگی ناپریرهسااااتند

بااه تااوده  راه نجااات را و  واقعیااات موجااود
کسااتگی  هااای میلیااونی جهااان بنمایااانیم بایااد

 باشیم .   ناپریر,
 ا ااارمم   باشاااد: رفیااا  پرسااایدم  از     

 درپیهاا رد  میخواهم بدانم کااه رو  کارشااما
ت ساامی نمااوده ودایف چگونه اساا ل رفیاا   

رل  انجااام بااه ساا  همااه کارهااای مااا : فاا  
کاام  وقاا  مااا کوتاااه و لمرمااا زیاارا ؛ مییابااد
به ساارل  انجااام   را  کارهای کود  ما  .  اس 
بااه  ودااایف آتاای را پاای  می ااریم و داده و

ه ,میسااپاریم . باا   آینااد  مط  ازما  دیگرانی ه بعد
ته اشاا کااه برافر  ساارکی را  درف ای  ترتی   

م  تحقاا  کاماا  کمااونی تااا ایاام , همیهااه و
مو ااوع  اشاا  . ازبرافراشته نگه کواهیم د

 ای  اس  که  ما نهویم . جریان کار دور
پایااان   مثال همی  فردا  وقتی تظاهرات بطور
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  توسااار یافااا  , طوری اااه اطاااالع داریاااد
       شاااارک   سااااازمانهای  نماینااااد ان تمااااام

 ی  جمع ندی صورت  کتم روز کننده در
بااه سااازمانهای  ونتیجااه  یااری هااا میگیاارد

 دای ای  درفر  . مربوطه   ار  میهود
دوباره   رفقا ودیفه داریم تا  دیگر  م  و  روز

 نقاط   جمع ندی نموده و را کارهای کود
سااپس یاا  .  نهانی نماشیم    قوت را   عف و

 روزه مینماشیم . استراح  کوتاه چند
رفیاا    لهجااه شاایرین  از  رفی  نیپالی با     

چگونااااااه  دورة اساااااتراح  را : پرساااااید
 ه بااامیگررانیاادل رفیاا  م ااث کوتاااهی نمااود

 کونساااردی ومتانااا   فااا  : درآن روزهاااا
بااه ماادت  که نظاار  را  جلسات ته یالتی کود
میااان   در  یاا  روز  یااا  استراح  هرروزه و

باااه آماااوز   داشرنماااوده و , انجاااام میهاااود
یاا  کمونیساا    زیاارا  تروری ی میپااردازیم ؛

 تااا  داناا  ا  بپااردازد  همیهه به تجهیاا   باید
ت لاا ل   ودایف  دچااارانحراا و  پیه رد  در
بااه کاراقتصااادی  وقاا  ا ااافی را و رددنگاا 

وتحصی  میپردازیم . ماا  فاکولتااة انجینااری 
درهمی  وقفه های کاری کوانااده وکاتمااه   را

دادم واکناااون دریااا  شااارک  کصوصااای 
 کارساایاه )کساای کااه کارساایاه مینمایااد بطااور

بیمااه  رساامی ه اا  ن ااوده وباادول  مالیااه و
کااه ازآن  پااولی را ماای نمااایم و ( نمیپااردازد
بعدازصرا مصااارفم ،    میرورم  باب  بدس

 باااه تهااا یالتم میساااپارم تاااا باقیمانااادة آنااارا
مصاارا ه  ی که  اارورت اساا  باا شدرجاها
 برسد .
که توسر رفی  بااه آن رهنماااشی ای  کانة      

یاا  محاا    شدیم ی  اپارتمان ی  اطاقه در
 کنج ااااو تاااازه وارد  . باااود قااادیمی شاااهر

مردماای   دراولی  نگاه میتوانساا  فاارق زیاااد
 مااردم دیگاار  بااا  بودنااد  رفاا  وآمااد  که در  را

 . مااردم ایاا  محاا  بیهااتر  مناط  در  نماید
 و  تاا  داشااتنده  ل ار هااای ساااده کااار ری باا 

نمایااان   سراپای آنهااا  بی آمیهی از  ساد ی و
 دورهم جم  ای . درجاه جاه مح  لدة  بود
 

 دساا  داشااتة شااان را پتاااقی هااای بااوده و

وبدی  وسیله به استق ال اول   می ردند  منفجر
 , میرفتند. جهانی شان ماه می روز

باارهم ولاای  درهاام و کانااة تیماای هرچنااد    
 دیوارهای آن ل س  در , بود  پا  وتمی 

ره ااران جناا    هااای رنگااه وساایاه وساافید
ی  سم   در  و  کمونیستی  چسپانده شده بود
زبانهااای ه کتااا  باا  اطاااق الماااری مملااواز
پو    ترکی که بیهترآنها  آلمانی , انگلیسی و

رفیاا  نااان   . مهاااهده میهااد , اشااتندساارد د
 نهااان داده  فاا  ماا  میااروم تااا بمااا وآ  را

 انجام دهم ِ. ودایف بعدی را
 دهرآغاااز از میتناام سااال  یاا  بعااد      
  ازآن ه نمایند ان جناا   انقالباای  بعد  یافته و

حاااا   کمونیسااااتی  باااای  المللاااای و چنااااد
 , قراشاا  کردنااد وکااار ری بیانااات شااان را

 ش وه و  تظاهرات با      .یاف  تظاهرات آغاز
شااوق انقالباای همااة  و شااور.  پرابهتاای بااود
پیهاپی   در  . بر رفته بود در  راهپیمایان ر

شاا  متاارة کااه باااآرم جناا     درفاا جریان  
 ,  انقالبی انترناسیونالیستی م ی   ردیده بود

هاااای  درفااا دن اااال آن ه بااا  قرار رفااا  و
احاا ا  کمونیسااتی وجناا   مقاوماا  کلاا  

 نااددیگرقرار رفته بود  بعدی ی    های جهان ,
 و  امهااای اسااتوار بااا درفاا  هاااحاااملی   . 

 بااه نظرهااای کنج اااو و متاای  پاای  میرفتنااد
 پولیس هاشی ه ل ار های مختلفی بت  داشااتند
  . کااااوچ تری  توجااااه والتناااااشی نداشااااتند

ی ازکهاااورهای مختلاااف جهاااان شسااارودها
 راهپیمایااان را  و     ردیااده  ازمی روفون بلنااد

ساارد مااواج  بیاارق هااای.  آورد مااط وجده  ب
فاصاالة  ازتسااه دون ماا ی  بااه پترتاارت ماشو

کااه کااون ساارد   دی میمانشنس تا  دور به دریا
 طااول مساایر ماا  در  . درآن جاااری باشااد

رفیاا  هماارزم  نظااری کنج اااو  تظاهرات بااا
وی صح   داشااتم   که ش   رشته با  را  کود

 در  او.  یااافتم    مکره اوراااین ه بااا  میجستم تا
پهااا  می روفاااون  درپیهااااپی  جمعیااا  

سااردادن شااعارهای انقالباای   با  قرار رفته و
   کننااد ان تظاااهر شااوق انقالباای در و شااور

 یله    وس  بدی  مط آفرید و
 کستگی ناپریر بودن  را نهان میداد .
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 دومین تظاهرا  کارگری در شین   
 

(  2005می  15) یکشنبا   

     

 بعد از مرحله اول تظاهرات کار ری که 
ف ااروری   7)    1383دلو    19به تاریخ    که

( در کمپناااای ساااار  سااااازی  "  2005

  -   G  G  J  V   –چوکوروا"  – لسان 

اتفااااق افتااااده باااود ، ایااا  مرحلاااه دوم  

تظاااهرات آنهااا بااه شاامار میاارود کااه در 

ولسااوالی شاایندند بوقااوع   –منطقه شااووز  

پیوساا  ، ال تااه ایاا  تظاااهرات بااه تاادریج 

ول آن  ردیااد .  کیلی شدید تر از مرحلااه ا

                        حادهه چنی  آغاز شد : 

ی از دکیفیاا  بساایار پاااشی  غاارا تعاادا     

کار ران را به بستر مریضی  می اناادازد 

. لده زیادی از کار ران در التران به 

ای  و عی  دس  به التران می زنند . 

به هنگام کوردن غاارای شاا  ، داکتااران  

شرک  ، برای مسرول کلینی  کصوصی  

معاینه غرای کار ران میروند .  بااا ورود 

داکتااران ، کااار ران کااه تواناااشی دیاادن 

کیفی  پاشی  غرا و مریضااان در بسااتر را 

ندارند به ای  نتیجه میرسااند کااه دساا  بااه 

نفاار از   350شاا ای  ب ننااد . در حاادود 

آنها از کم  معروا به  " کم  افغانهااا" 

دفتاار   بیرون آمده وروبروی ریاساا  کااار

تر  ها بدون سر دادن کاادام شااعاری در 

ی  نقطه تجم  می نند و کواسااتار به ااود 

کیفی  غرای کود میهوند . صدای همهمه 

کار ران که در بی  کود درحال صااح   

 شاا ند   بودند، س وت شاا  را در هاام ماای

بعد از دهر روز ی هاان ه   7سال  حدود  

بود که ای  حادهااه بوقااوع    2005می    15

رشیس تر  ها که ازی  حرک  پیوس  .   

کااار ران بااه کهاام آمااده بااود جمعاای از 

لساکر تر  را مودف کرد تا کااار ران 

را کامو  نموده و به اتاق هایهان روان 

کنند . لساکر تر  با تمااام سااعی وتااال  

کااااود کواسااااتند از تجماااا  کااااار ران 

جلااو یری کننااد ولاای ا اار از یاا  سااو 

کااار ران را متفاارق می ردنااد از سااوی 

دوباااره کااار ران تجماا  می ردنااد .   دیگر

آنها کواستار بیرون آمدن رشیس تر  هااا 

از اتاااق کااار  میهااوند . بااامکره چااون 

تال  لساکر تاار  بااه جااایی نمیرسااد از 

رشیس کود می کواهند تا کااود  بیاارون 

آمده وجوابگوی مه الت کااار ران باشااد 

. وی هماااراه باااا مسااارول کمااا  کاااه از 

ند . هنگامی تاجی ستان اس  بیرون می آی

که آنها بیاارون ماای آینااد ، کااار ران همااه 

ساک  میهوند .  در حالی ه در په  ساار 

رشیس تر  ها لساکر مسلح برچپ  می 

ایستند ، مسرول کم  از کار ران میپرسد 

که چرا در ای  مح  تجم  کرده ایدل چرا 

به اتاق های کود نمی رویدل کار ران که 

واقعااا ازیاا  و ااعی  کسااته بااه نظاار 

یرسااایدند در جاااوا  کواساااتار به اااود م

کیفیاا  غاارا و رسااید ی کاماا  بااه و اا  

صاااحی شاااان شااادند . اماااا در مقابااا  ،  
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مساارول کماا  بااا فحاشاای هااای رکیاا  و 

فرزنااد  سروصدای بدون کنتاارول ، زن و

 می نااد : "   فریاااد داده و   آنهااا را دشاانام

کاااود هرشااا  مگربخاناااه  کاااره کرهاااا،

   وش  وبرنج میخوریااد کااه اینجااا از ماا 

                      توق  نان کو  داریدل"

ی ی از کار ران که ازمردمان ه اره     

بااود جلااو آمااد و  فاا  : اوم کساای بااه تااو 

اجااازه نماای دهااد نااام زن و فرزنااد مااا را 

بگیری . هانیااا ایاا  حاا  ماساا  ، ا اار مااا 

درکانه کود نان و چای هم بخااوریم ، در 

شده باید اینجا بنا به قولی که برای ما داده 

کیفی  غاارای مااا کااو  باشااد . ا اار یاا  

باردیگر زن و فرزند مااا را دشاانام باادهی 

جنازه ات را کودم به تنهاشی در همی  جا 

                          دراز کواهم کهید . "

تو اایحی در مااورد شاارایر کاااری :     

کاااار ران واهااا  کسااا ه بطاااور شااافاهی 

استخدام میهااوند وکاادام قاارار داد رساامی 

باآنها بسااته نمیهااود . فقاار بطااور شاافاهی 

شرایر کاری رابرای آنها درروز شااروع 

کار  فتااه ونااام آنهااا را درحا ااری ه اا  

می نند وازهمان تاریخ ه   نااام کااار آنهااا 

آغاز میهااود .  مطاااب  بااه شاارایر کاااری 

  Afsای که برای کار ران ولده داده شده

برای کااار ران بطااور ماهانااه   6000/    

یهااود و بنااا هااای حرفااوی فاای پرداکاا  م

Afsبرج   معا  اکر می ننااد.   13000/     

 8شرایر دیگر ل ارت انااد از :  روزانااه  

سال  کار، سه ولااده غاارای سااالم ، فاای 

برج دو روزمرکصی بدون کساار معااا  

، تهیه آ  باارای حمااام و غساا  کااار ران 

وشساات  ل ااار هااا ومحاا  مناساا  باارای 

                     استراح  تمام کار ران .

بااامکره رشاایس تاار  هااا قاادم پاای       

 راش  و به کار ران  ف  :" اینجااا فقاار 

م  هستم که دستورمیدهم وبه هیچ لنوان 

اجازه کهون  را هم نخواهم داد .    به شما  

  فقر بهتر اس  هر کس ا اار میاا  کااار بااا 

کمپناای مااا را دارد کهاام کااود را فاارو    

از برده وبه اتاق  باز  ااردد و رنااه ساار  

ص ح اجااازه کاااردرای  کمپناای رانخواهااد 

داشاا  وازطاارا ماا  رسااما رکصاا  

                                    کواهد بود ."

کار ران بااا کهاام ونفاارت بیهااتر دوباااره 

همهمااه راه انداکتنااد ، رشاایس تاار  هااا 

فریاااد زد : " حااام هرکاااری میخواهیااد 

ب نیااد ، ولااده ماا  وشااما فااردا صاا ح ب " 

ق کار  باز  ه  ولساکر وبه طرا اتا

تااار  هااام اطاااراا اتااااق  را  رفتناااد . 

کااار ران کااه دیدنااد کارشااان نتیجااه ای 

LBG ناادارد بطاارا کماا    آمدنااد واز  

آمری اشیانی کااه دررار کااار ایاا  کمپناای 

هسااتند تقا ااای هم اااری کردنااد ، زیاارا 

   Subcontractorشرک   لسااان یاا  

LBG دفتر  اس  ، یعنی ی  قراردادی  

بااه شاامار ماای رود و  ایاا  دفتاار  LBG  

مسرول کلاای تفتاای  وارزیااابی و کنتاارول 

آن دفتاار می اشااد . در اینجااا کااار ران بااه 

چناای  جااوابی مواجااه شاادند : " مااا فقاار 

مسرول کنترول کیفیاا  کاااری آن شاارک  

هستیم وبه کارهای کصوصی آن در ق ال 

اسااااتخدام وبرطرفاااای کااااار ر ودیگاااار 

پرسون  آن هیچگونه دکااالتی کاارده نماای 

توانیم . ما پرو ه را بااه م لغاای در حاادود 

میلیون دالر به آن شرک  اجاااره داده   51

ایااام وفقااار کیفیااا  لاااالی کاااار را از آن 

میخواهیم . این ه شاارک  چگونااه بااا شااما 

برکورد می ند اصال به ما ربطی ناادارد . 

ال ته بهتراس  تا از کود کهااون   نهااان 

ندهید و صاا ر کنیااد تااا کااود شااان متوجااه 

. شما که به تظاهرات آمااده ایااد وبااا شوند  
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ه چه ماای کواهیااد ای  کار نهان داده اید ک

بااه     شااده انااد .    متوجه    شان  ، حتما کود  

اتاااق هایتااان برویااد وصاا ر کنیااد تااا چااه 

کواهد شد ، شاا رکدا شااما همااه مساالمان 

هساااتید . کااادا  فتاااه کاااه : " ان   مااا  

                                    الصابری  "ب

کار ران با دلی ش سااته ومااایور وبااا     

تناای کسااته از کااار وبااا سااری افتاااده در 

پاشی  بطرا اتاقهااای کااود رفتنااد واین ااه 

آکرای  ماجرابه کجااا کهااانده کواهااد شااد  

          سوالی بود در دل هری  از آنها .

 16فردای آنااروز یعناای روز دوشاان ه      

صاااا ح ط اااا  روال  6ماااای ، سااااال  

ان را باارای چااای صاا ح همیهگی کااار ر

فاارا کواندنااد ، امااا کااار ران کااه واقعااا 

مصمم بودند ، اکثاارا صاا حانه نخوردنااد . 

رشاایس تاار   هااا بااا شاانیدن ایاا  ک اار بااه 

همراه چهار نفر از فورمی  های ساااحوی 

وش  نفر لساا ر مساالح بااه داکاا  کماا  

آنهااا رفتااه وازآنهااا سااوال کاارد کااه چاارا 

صاا حانه کااود را زهاار مااار ن ردیااد لبب  

مگااار دلتاااان نمااای کواهاااد باااه کارتاااان 

                                    باز ردید لبب

کار ران معترن در جااوا   فتنااد: "     

درای  جا کسی به ما رسید ی نماای کنااد . 

کسی با ما مطاب  قول داده شااده برکااورد 

نمی ند . برلالوه همیهااه تااوهی  وتحقیاار 

ماای هم می شویم . به ما غرای سااالم داده ن

شود، در اهر غرای شما اکثرا مریض می 

شااویم . در حالی ااه ل ااار هااای مااا کثیااف 

شده برای ما کسی آ  نمی دهد تا آنهااا را 

بهوشیم . همه بااه حمااام نیااازداریم امااا آ  

کااافی باارای همااه میساار نماای باشااد . آ  

آشااامیدنی مااا را از رودکانااه میرورنااد، 

درحالی ه باارای کودتااان از دوحلقااه چاااه 

 داک  کمپنی همه چی  میسراس  ولمی   

تماااام ام اناااات بهاااره مناااد هساااتید .  از

بهتر   ما   به   نس    را  تر   کار ران  

 8رسید ی کرده وبهتر نااواز  می نیااد و 

برابر مااا برایهااان حقااوق پرداکاا   10تا  

می نید . مگر ما حیااوان هسااتیم کااه بااا مااا 

چنی  برکااورد میهااود . بااا درنظرداشاا  

قتاای از شااما تقا ااای تمااام ایاا  مسااای  و

رسید ی می کنیم ، از ی  طرا لساکر 

را برای سرکو  ما می فرستید ، از ی  

طرا به ما بی حرمتاای می نیااد ونااام زن 

وفرزنااد مااا را برباااد ماای دهیااد . دیگاار 

چگونه توق  دارید تا ما با شما کار کناایم . 

ما همه التصا  کاارده ایاام  وتااا زمانی ااه 

دد بااه نیازمناادی هااای مااا مرفااوع نگاار

               کارکود باز نخواهیم  ه  . "

رشیس تر  ها  ف  : " بسیار کو  ،     

مه لی برای م  نیس  ، هاارکس کااه بااه 

کار نمی رود بیاید دفتاار، معااا  کااود را 

 رفته و هرچااه زودتاار از کمپناای بیاارون 

                                            شود."

د: " مااا ازیاا  کااار ران معتاارن  فتناا     

کمپنی نخااواهیم رفاا  وکااار هاام نخااواهیم 

کرد . تا زمانی ه از تمام بی ل تاای هااای 

کااود ادهااار ناادام  ن نیااد ورسااما ازمااا 

معااررت نخواهیااد ونیاااز مااا را مرفااوع 

ن نید ، ما همه اینجا می نهااینیم تااا حقیقتااا 

با چهم کود ب یناایم کااه مطاااب   فتااه هااای 

                   کود با ما رفتارمی کنیدبب"

رشاایس تاار   هااا از ایاا  سااخنان بااه      

کهم آمده و ف  : " معااررت کااه نخااواهم 

کواس  ، بل ه ایاا  حاا  ماا  اساا  وحاا  

کمپنی تا انسانهای بی شااعوری مثاا  شااما 

افغانهااااای احماااا  را تربیااااه کاااانم." او 

درحالی ااه بااا کهااون  صااح   می اارد 

دونفاار کااار ری را کااه مقاباا  او بودنااد 

قاارار داد وبااه لساا ر   مورد  ر  وشتم
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تر   ف  : " نامردها چرا ایسااتاده ایااد ، 

ای  افغان های پلید و بی وجدان را ب نیااد 

ب"  رشاایس ، فااورمی  هااا ولساااکر همااه 

بامی کار ران حمله کاارده و بااا ساانم ، 

چو  و میله تفناام آنااان را ی اای بعااد از 

دیگااری مااورد لاا  وکااو  قاارار دادنااد و 

 فتنااد:"   روی به دیگر کااار ران کاارده و

هرکس از قانون ما سرکهی کند به چناای  

روز دچار کواهد شد . "  آنها چهااار نفاار 

 از کار ران معترن را کهان کهان به 

موترهای کود بام کردنااد تااا بااه قرار اااه 

کود ب رند . ازی  کارها کار ران به کهم 

آمده وی  اره برسروروی تر   ها حملااه 

آمد ور شدند وهرچه که به دس  شان می 

بر سر و روی تر   ها فرود میروردند . 

تر  ها که دیگرمجااال تحماا  را نداشااتند 

دس  به سالد باارده وبااا فیرهااای هااواشی 

معتر ااان رامتفاارق کردنااد . ایاا  فیرهااا 

حدود ناایم سااال  دوام یافاا  تااا این ااه بااا 

مداکلااه مسااتقیم نیروهااای مساالح محلاای 

تحاا  قوماناادانی آقااا سااید داود  فااروک  

از لساکر محلاای بااه طاارا   نمود .  ی ی

رشیس تر   ها رف  ومیله تفنم کود را 

روی سینه او  راش  و کواسااتار رهااایی 

چهااار کااار ر باای دفاااع  ردیااد . لساااکر 

تاار  فاای الفااور هرچهااار نفاار را آزاد 

کردند . بعد از رهاشی کار ران ، لساکر 

تر  ، فورمی  هااا و رشاایس تاار  هااا را 

از محااا  حادهاااه بیااارون کهااایدند وباااه 

کار ران معترن  فتند که مه الت آنهااا 

را درنظر میگیرند وکود شااان بااا رشاایس 

                    تااااااار   هاااااااا صاااااااح   می نناااااااد.

درای  هنگام ی ی از کار ران بنااام "      

استا کادم" که از مردمان هاا اره می اشااد 

مه  کود را پاار از پوچاا  مرماای کاارد 

وبرای دیگران نهان داد و  ف  : " نگاااه 

ناااه ماااا د کاااه بیگاناااه ای دردرون کاکنیااا 

ایاا  جااوا  چگونه ازمااا پااریراشی می نااد. 

ها درمقاباا  کااار رانی اساا       نی  تر

که بخاطر لقمه نانی به اینجا امااده انااد . " 

و بعد از آن رو ب ار ران کرد و ف  : " 

درای  کم  تمام کااار ران هر ونااه حقاای 

که دارند بایااد بااه آن برسااند ، ایاا  تاار   

رت   چنی  لملی شده بایااد از هایی که م

بعااد  بااه لساااکر     کمپنی اکراج شوند . "

افغانی  ف  کااه " آقااا صاااح  را بگوشیااد 

کااه اینجااا بیایااد تااا مااا مهاا الت کااود را 

باارای  باااز و کناایم . "  قوماناادان محلاای 

باارادر سااید داود یعناای سااید فضاا  احمااد 

فرزند حاجی سیدوجان اس  که درجناام 

اشاا  .  ایاا  للیااه اساامالی  کااان سااهم د

جنم به مستقر شدن نیروهای آمری اااشی 

شیندند منجر شد . وقتی " آقا   21در فرقه  

صاح  " که حام بعنوان قوماندان محلی 

صاح  نفااوذ اساا  ، آمااد و مهاا الت را 

                   پرسان کرد ، چنی  شنید : 

کار ران ماادت سااه باارج اساا  کااه  -  1"  

پرداکاا  معا  نگرفته اند ، امااروز بایااد  

                                              شود.

لساکری که بامی ما فیر کرده اند   -  2   

                           باید اکراج  ردند.

رشاایس تاار   هااا و مساارول کماا   - 3   

 باید رسما از ما معررت کواهی کنند .

ط   ولااده ای کااه داده انااد کیفیاا    -  4   

یفی  غاارای کااار ران تاار  غرای ما با ک

بایاااد برابااار باشاااد و همانناااد آنهاااا آ  

                 آشامیدنی برای ما مهیا شود.

سااال  ا ااافه کاااری  4روزانااه   - 5   

داریم، سراز فااردا ا ااافه کاااری مااا بایااد 

                                        داده شود.

آ  کاااافی جهااا  غسااا  ، حماااام   - 6   

ی بااه دسااتر ر مااا قاارار داده ول ار شااوی
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                                              شود.

 اتاق های ما کانتینرهای فل ی اساا   -  7 

درهوای  رم اصال قاب  زند ی نیس  . و 

                  باید پن ه برای ما داده شود.
اینهاا نیازمنادیهای ماساا  ، ا ار باه آن لماا  

   داد."مه کواهیم ن نند، به التصا  کود ادا

صاااح   هاااا میاااان قومانااادان محلااای     

ورشیس تاار  هااا شااروع شااد . کااار ران 

منتظر کتم کااار بودنااد و کااار ران تاار  

که از شدت کااارپیهم چناادی  روزه کسااته 

شده بودند ازحرک  کااار ران افغانسااتانی 

کوشااحال بودنااد ، زیاارا میتوانسااتند در 

     جریان التصا  کمی استراح  کنند .

بااامکره حااوالی دهاار روز دوشاان ه     

رشیس تر   ها به همراه مساارول کماا  و 

قوماندان محلی به مح  در یری رفته وبا 

سر افتاده به پاشی  ادهااار ناادام  نمااود و 

از کااار ران بااه نماینااد ی ازفااورمی  هااا 

ولساااکر کااود معااررت کواساا  وباارای 

آنهااا ولااده داد کااه ساار ازامااروز تمااام 

رده کواهااد شااد ، کواس  های شان بر آو

به استثنای ا افه کاااری یومیااه و اکااراج 

لساااکر تاار  کااه دساا  بااه سااالد باارده 

بودند . رشیس تر  هااا در ایاا  دو مااورد 

از کار ران لرر کواهی کرد و  ف  کااه 

اجرا کرده نمی تواند . او می  ف  که ای  

کااار از لهااده رشاایس ماا  کااه درآن ااارا، 

اس  بر می آیااد وماا  هاایچ وقاا  جرشاا  

رم   ار  تظاااهرات شاامارا باارای او ندا

                                     ارسال کنم. 

چاش  از غرای تاار   هااا باارای آنهااا     

داده شد ، تان رهای آ  صااحی بااه کماا  

آنها روان  ردید ، تان ر ذکیره آ  حمااام 

پاار شااد ، آ  کااافی باارای ل ااار شااویی و 

نظافاا  داده شااد ، پن ااه باارای هاار اتاااق 

   ردید و معا  سه برجه کار ران توزی

                                   پرداکته شد . 

کااااار ران کوشااااحال  2:  30سااااال  

برسرکار کود باز هتند واو اع داااهرا 

به حال  لادی کود باز ه  .  بعد از آن 

فورمی  ها در ساحه کار کیلی محتاطانااه 

با کار ران برکورد می کردنااد وهرکاادام 

بااه لااون یاا  نفاار مساالح ، یاا  مااوتر 

                    بادی  ارد با کود داشتند .

او اااع بااه حالاا  لااادی باار   آیا واقعا    

 ه  ، آیا معررت کااواهی رشاایس تاار   

هااا حقیقاا  داشاا  ویااا بااازی پهاا  پاارده 

بودل آیا براستی حقوق کار ران که دلااوا 

             داشتند به آنها رسانده شد ل و ...

           نه کیر ، اینها همه توطره بودند .

روز پااس از تظاااهرات ،  7درساا       

کااار رانی کااه اکااراج  تعااداد مجمااولی

نفر رسید وجای آنها را    104 ردیدند به  

کااار ران محلاای شااووز وشاایندند کااه از 

طاارا آقااا سااید داود وآقااا فضاا  احمااد 

قوماندانان محلاای معرفاای شااده بودنااد پاار 

نماااود ب آقاااا صااااح ان فراااودال هرکااادام 

جریاا  زماای  می ااا   600تااا    500صاح   

شند که درطول جهاااد کااود بدساا  آورده 

بب آنها کااار رانی را معرفاای می ننااد اند ب

Afsکااه مااا هانااه از  الاای   500/   Afs  

از معااا  ماااهوار شااان بااه نفاا    1500/

شخصی کااود بعنااوان حاا  سااهم فیصاادی 

سااالته کااار  12بگیرند ودرمقاب  نیااروی 

 آنها را تحوی  تر  ها بدهندببب

درصح   های رشیس تاار  هااا و آقااا     

ود کااه های صاح  نفوذ چنی  بیان شده باا 

کار ران را برای چند روز نواز  دهنااد 

تا بتوانند بمدت مزم از آنها کااار ب هااند . 

ر هر زمان کار ر جدید آمد آنگاه فی الفااو

این ااه آنهااا را میتواننااد جااوا  دهنااد .  

رشاایس تاار  هااا بیااان کاارد کااه جرشاا  
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ارسال ک ر تظاااهرات آنهااا را بااه آن ااارا 

برای رشیس کود ندارد ی  دروغ محض 

ی فری  کار ران بی نوا بود ،  زیاارا برا

ماای بعااد از فیاار  16صاا ح روز دوشاان ه 

ماارکور بااه های هااواشی تاار  هااا ، ک اار  

کااه    تمام جاهاااشی کااه LBG وتاار  هااا      

دفتااار دارناااد بصاااورت کت ااای ورسااامی  

                              انتهار نموده بود .

او اااع باارای کااار ران افغانسااتانی ،   

ل ، دوم وسوم بعااد از فقر درروز های او

تظاهرات کو  پی  رفاا  ، ولاای آهسااته 

آهسته حال  ساب  را به کود اکتیار کاارد 

و در روز هفتم ب لی به حالاا  روزهااای 

ق   از تظاهرات بر هاا  وحتاای کرابتاار 

از آن  ردید . کیفی  غاارا آنچنااان کاارا  

شده که اکثر کار ران باقیمانده آشااپ کانه 

ویاااا  را رهاااا کااارده بصاااورت انفااارادی

             روپی بی  کود اندیوالی دارند .

  ( 36بقیه از صفحه ) 

نفااااار از نیروهاااااای مسااااالح  300000

کاااه از نظااار  –نفاااری ترکیاااه  800000

در  –تعاااداد دومااای  ارتااا  نااااتو اسااا  

کردستان ، در شرق ترکیه مستقر شده اند 

 8. ایاا  نظااامیگری در کردسااتان سااامنه 

انه هااای میلیااارد دالاار ه ینااه دارد . رساا 

ک ااری  اا ار  کاارده انااد کااه در کااالل 

نفاار جااان  80000جناام هااای ایاا  دوره 

.                     شاااااااااانرا از دسااااااااا  داده اناااااااااد 

                  

                                                   

                                                   

                                                 

  

( 40بقیه از صفحه )   

باارای بااه دساا   اارفت  کنتاارل زنااد ی 

روزانه کود ، که بخاااطر نتیجااه ی سااو  

ماادیری  باای صااالحی  قصاار ساافید در 

 لراق بد تر شده اس  ، میدانستند .        

بر اسار  اا ار  کمیساایون حقااوق بهاار 

سازمان مل  متحد که توسر جان زیگل  ، 

تخصااد ناماادار و معتاارن بااه       یاا  م

 رساانگی جهااانی تهیااه شااده اساا  : از  

هنگام شروع اشغال توساار امری ااا تعااداد 

کودکان  رسنه درلراق تقری ااا دو براباار 

شده اس . زیگلر می  وید : بی  از یاا  

چهارم کودکان لراقی به اندازه کافی غرا 

برای کااوردن ندارنااد و تقری ااا ههاا  در 

کهااند .   تعااداد  صااد آنهااا  رساانگی ماای

لراقاای هاااشی کااه توساار امری اااشی هااا 

زناادانی ماای شااوند طاای ماااه هااای  رشااته 

یعناای دو براباار شااده انااد . ایاا   10400

نهانه آن اس  که بر کورد میان مااردم و 

اشغالگران در حال اف ای  اساا  . دروغ 

 فت  به مااردم کطرنااا  اساا  و شاارایر 

ردم را وادار به مقاوم  می کند  اشغال م  

 

 

 

 

 

 ایمیل آدرس شعلا جاوی  : 

 

Sholajawid2@hotmail.com 

 

 

آدرس پستي جها ي براي فتح:                     

    AWTW – Gloucester  Street 

 LONDON WC1N 3XX UK. 

   :ایت ا تر یتی جهام برای فتحس

WWW.AWTW.org 

 سایت  حزب كمو یست ایرام ) م و م ( در ا تر یت : 

WWW.SARBEDARAN.ORG 

 آدرس ایمیل ح ی ت : 

Haghighat@sarbedaran.org                   

                        

                                     

 

mailto:Sholajawid2@hotmail.com
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 استثمار بیرحما ا 
دم و دستگاهی اس  بنام       USAID 

که میلیارد ها  دالاار از پااول کهااور هااای   

امپریالیستی را در کنتاارل دارد . ایاا  پااول 

هااا در اکتیااار کمپناای هااا و شاارک  هااای 

ب رب سرمایه داری کهااور هااای مختلااف 

ه هااای لمار پاارو قرار می  یرد تا برای ا

. ی ی از ایاا  پاارو ه   معینی مصرا  ردد

هااا ، المااار و تاارمیم شاااهراه هااای اصاالی 

افغانستان اس  کااه طااول آنهااا مجمولااا بااه 

کیلومتر ماای رسااد . ایاا  پاارو ه بااه   7000

  Lous Bergerکمپنی وسی  لویس بر ر 

کیلااو متاار   7000داده شده اس  . در جمله  

LBGشاهراه هااای اجاااره داده شااده بااه    ،

 650هاارات بااه طااول  -راه قناادهار شاااه

LBGکیلومتر نی شام  می اشد .   نظر به    

ب ر ی و وسع  پرو ه ، قااراردادی هاااشی 

را استخدام نموده اس  تا بتواند کار پرو ه 

ی هااای را بااا اهااداا و پالیساا باا رب کااود 

سیاسی ا  به وجه احس  پی  ب اارد . ایاا  

سیم شده وهرحصااه شاهراه به پنج حصه تق

های بااه شاارکتهای باا رب کهااور  قرار ذی 

                       :مختلااااااااااف اجاااااااااااره داده اساااااااااا 

 110)         شااایندند  –بخااا  هااارات   -

BSCکیلومتر ( باارای شاارک  هناادی   بااه    

                          میلیون دالر . 50م لغ  

       فااااراه رود –بخاااا  شاااایندند   - 1

( Km100  )  برای شرک  ترکی  لسان و

 08000005باااه م لاااغ GCJVچوکاااوروا 

 دالر

دمرام بااه  –بخاا  فااراه رود   -  2

شاارک   ترکاای باارای  Km  100فاصااله 

 .  ( Kolnat ) کولنات  

بااه  – رشاا   –بخاا  دمرام   - 3

 لربستان  سعودیکهورشرکتی از 

قندهار به ی    –بخ   رش      - 4

 شرک  جاپانی . 

پاانج شاارک  فااوق را نیروهااای امنیتاای     

و آیساااا بااا اسااتخدام آمری اااشی ، ترکاای 

نیروهای داکلی و جهادیااان مااورد حفاداا  

 USPIقاارار داده انااد وتحاا  نااام دفتاار 

مسرول امنی  شاهراه و کمپنی ها و وسااای  

                             وافراد آنها می اشند .

فااراه رود کااه فعااال  –در بخاا  شاایندند     

تح  کار اساا  کااار رانی راماای بیناایم کااه 

راند و با شدت کار می نند . ناا د در حال کا

هرکار ر که برساایم ، باادون این ااه حرفاای 

ب نااد بااا چهاامان کسااته کااه بیااانگر لقااده 

درونی او اساا   بااه شااما نگاااه می نااد . از 

چهمانهان می فهمیم که شاید حرفاای باارای 

 فت  دارند ولی نماای تواننااد آناارا باار زبااان 

بیاورنااد . آنهااا آکااری  کوشاا  شااان را بااه 

دند  تا حرا دلهان را بیان دارند کارمی بن

، ولی فقر میگوینااد:" سااالم، کسااته ن اشااید 

        صاح  ب " و سپس کامو  میهوند.

امااا ماای تااوان بخااوبی فهمیااد و دیااد کااه     

چهمان کسااته وافساارده آنهااا حرفاای باارای 

 فاات  دارنااد . ا اار مو ااولی را بمیااان 

ب هیم ، مث  ای  اساا  کااه جرقااه ای تولیااد 

م . درد دلهااای آنهااا ی اای دو تااا کاارده باشاای

نیستند بل ه کوهی از غم بر دل هااای شااان 

سنگینی می کند . هرچه از آنها ماای شاانویم 

نمایااانگر اسااتثمار ط قاااتی ، دلاام ، زور، 

شقاوت ، اسارت ، بنااد ی و باادبختی هاااشی 

اساا  کااه باار آنهااا تحمیاا  میهااوند . اینهااا 

انسااان هاااشی انااد کااه در طااول لماار کااود 

اند و تا ای  نظام استثمار  رانااه تحقیر شده  

و ستمگرانه به لمر ن    بار  ادامه دهد 

 GEJV باز هم تحقیر می شااوند . شاارک 
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آغاااز   2004سااپتم ر  24کااارکود را در 

کاارده و تمااام نیروهااای کاااری را کااه مزم 

داشااته جلاا  وجاار  نمااوده اساا  .  ال تااه 

که با ت یه بر قوماندانان محلی   USPIدفتر

صاااح  نفااوذ در منطقااه  وجهااادی هااای

حضور دارد در جل  وجر  افراد کود را 

ساااهیم مااای داناااد . کاااار ران از طریااا  

قوماناادان محلاای بااه کااار  ماشااته میهااود . 

قومندان از استخدام کار ر محلی  رفته تااا 

وب رب وحتی   بنا وتا تهیه موترهای کورد

نیاز همه را برلهااده کااود   موردتان رهای  

نمی دهد کااه باادون میگیرد وبه کسی اجازه  

اطاااالع وی کسااای را باااه کاااار بگماااارد .  

کار ری که از طاارا قوماناادان وارد کااار 

ساااال    12-10روزاناااه بمااادت شاااده باید

برای کمپنی ترکی درمقاباا  ماا دی کااه در 

ی هه  سال  اس  ، کار نماید حقیق  برا

لالوه  فیصاادی معیناای از ماا د تعیاای  و بر

شده کااود را بااه کاادم  قوماناادان صاااح  

محترم کااه درمنطقااه صاااح  نفااوذ اساا  ، 

تقدیم بدارد .  درصورتی ه از ای  امر ساار 

پیچااای کناااد بااارلالوه آن اااه معاااا  وی 

پرداکااا  نخواهاااد شاااد ، بااادون مااا د از 

کاااراکراج کواهااد شااد . درذیاا  بااه لساا  

 معاشاااات وفیصااادی قابااا  پرداکااا  باااه

نااااادان روشااااانی مااااای اناااااادازیم :اقوم

 

ره 
ما
ش

 

ع مورد  مو و 

 قرارداد 

اهانه یا  معا  م

ه سه ولده روزمر

 کرج

فیصدی پرداک  به  

 قوماندان محلی

 تعداد

2000ماه/$   موترهای چرد مری 1 فی برج $500    لراده 8   

موترهااااای تااااان ر آ   2

 پا 

درروز 15$  50روز/$   لراده 4   

 4موترهاااااای سااااارا  3

 دروازه شی

740ماه / $  فی برج $140    لراده 9   

 4موترهااااای بااااایفور  4

زه شیدروا  

800ماه / $  فی برج $150     11 

 لراده

2000لدد/ $ تان ر ذکیره تی    5  21لدد تان ر از فرقه  10به تعداد   

شیندند توسر کود قوماناادان محلاای 

 به فرو  رسید

300ماه / $ لساکر امنیتی شاهراه 6 فی برج $200  ت  110   

لساااکر امنیتاای داکاا   7

 کم 

200ماه /$  فی برج $100    تاااا  80 

      

 Afsمااااااااااااه /  بنا 8

15000 

Afs فی برج 2000  ت  40   

 

 

Afsماه /  کار ر 9  6000  Afs فی برج 1500  ت  180   
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دریااااوران موترهااااای  10

 کورد تی رفتار

 Afsمااااااااااااه / 

15000 

Afs فی برج 2000  ت  10   

موترهااای شخصاای آقااا  11

 سید داود

 12 شخصی اس   $670  

 لراده

ود دفاااع بعضی از کار ران که از حاا  کاا 

لااالوه باار این ااه معااا  آنهااا را ه انااد کاارد

قوماندان محلی بااه جیاا  زده اساا  ، کااود 

         شان از کار اکراج  ردیده اند . 

بیاشید ب ینیم ای  قوماناادان ارشااد نیروهااای  

جهااادی چااه شخصاایتی می اشاادل سااید داود 

فرزند سید محمد ازاقااوام ن دیاا  امااان   

  والی اس   اس  که درجنم للیه اسمالی

هاارات شاارک  داشااته اساا  .  وی بعااد از 

مستقر شدن نیروهااای آمری اااشی درمیاادان 

هااواشی شاایندند، بااه لنااوان قوماناادان بااا 

پاادر  کااه   رسود منطقااه سااربلند می نااد .

یاد میهود توسر   درمنطقه به نام سیدو جان

هلی وپترهای نظامی آمری اااشی بااه همااراه 

باارده   امان   به ماادت هفاا  ماااه بااه کاباا 

شده و حفاد  و نگهداری  ردید . وی بعد 

از این ه اسمالی  به لنوان وزیاار اناار ی 

و آ  ر یم  منصو  شده و به کاباا  باارده 

دوباااره   1384میهود ، در اواش  ماه حماا   

 آقااابه زاد اه اصلی ا  باز هاا  می نااد .  

و امااان   ، فض  احمد برادر   سید داود  

ی کااااه از حمایاااا  نیروهااااای امری اااااش

برکوردار انااد در منطقااه از زور وقاادرت 

کود به ش   فجیعاای ) کااه درجاادول فااوق 

آقااا سااید دیاادیم ( اسااتفاده می ننااد . لالوتااا 

عنوان قوماندان ارشد نیااروی امنیتاای داود ب

USPIداکلی از طرا دفتر   معااا  $   با    

دربرج به کار  ماشته شده اس  . 800  

ادلااا  ساااله 60سااید محمااد ، پیرماارد      

افغانی  3000د که از معا  اصلی ا  دار

 نصاای    کااار ر جااوان باارای  داده انااد.

روز  13روز کااار ،    17ادلا می ند که از  

قاارار بااوده   معا  به وی داده شده اساا  .  

کااار ر   600تااا    400اس  سید داود برای  

افغانستانی  وش   وسفند تهیه کند .  قرار 

Afs داد وی با تاار  هااا از قاارار   /160 

کیلو  وشاا   وساافند می اشااد ، امااا وی   فی

برای کااار ران  وشاا  ماارغ یااخ زده ماای 

     افغااانی ماای باشااد . 80آورد کااه فاای کیلااو 

                            

سااااید داود دربااااازار شااااووز نااااانواشی    

شخصی دارد ونااان بااازار را از قاارار فاای 

افغااانی قاارار داد کاارده اساا  .   8قاارص 

نماید در حقیقاا  نااان ولی نانی که تهیه می  

سااید داود تمااام بیلاار   چهار افغانیگی اس  .

دالااار   1هاااای کاااالی قیااار را فااای بیلااار 

دالاار بااه    2کریااداری می نااد و فاای بیلاار  

                                 بازار میفروشد .
 

 

 

 

 

 

و   مبارزاتی جهام  اخبار  ها و  تحلیل  آخرین 

ا   بی   جنبش   " های  اع میا 

ا تر اسیو الیستی " را با زبام ا گلیسی از  

 " فتح  برای  جها ی  خبری  سرویس   "

خبری   سرویس  این  با   . کنی   دریافت   

 اشتراک کنی  .    

 خبری جها ی برای فتح آدرس 

Aworldtowinnewsservice- 
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 درگیری های مسلحا ا در هرا  
 

امپریالیساااتهای یاااان ی وکااااشنی  ملااای      

نده آنهااا باارای آن ااه نهااان دهنااد دس  نهااا

تجاااوزی در کااار نیساا  از ی طاارا روز 

استرداد استقالل افغانستان را جه  فریاا  

واغااوای مااردم افغانسااتان " جهاا  " ماای 

 یرناااد و انتخاباااات ریاسااا  جمهاااوری و 

پارلمااانی دایاار  می ننااد واز طرفاای روز 

پیروزی مجاهدی  را به فال نی   رفتااه و 

دی می پردازند و دری  روز به جه  و شا

ر ه نظااامی ومل اای کااود را بااه نمااای  

                                         میگ ارند.

قاادرت را   1371مجاهدی  درههتم هور      

درکاب  بدس   رفتند و به اسار همی  فتح 

الفتود کود هر ساله جهاا  هااای فرمایهاای 

هور بااه نمااای  میگراشااتند .   8را به تاریخ  

نها توسر نیروی طال ااان سااقوط اما دول  آ

کااارد وبعاااد از شااا  ساااال دوره قااارون 

وساااطاشی  درکهاااور، تجااااوز نیروهاااای 

اشااتالا باای  المللاای بااه ره ااری آمری ااا 

آغازشااد . آنهااا بعااد از تجاااوز هاام  جهاا  

هااور  8پیااروزی مجاهاادی  را در تاااریخ 

ادامه دادند، اما ای  نمای  مضح ه آنچنان 

ساا  کااه پاار از تقل ااات و ساااکت اری هااا ا

کمتر کسی به شاافافی  آن باااور دارد . امااا 

توده بی دفالی کااه در طااول تاااریخ رناام 

شااادی را ندیااده ، بساایار زود در تلااه ایاا  

نمایهااات مضااح ه ماای غلطنااد و درجهاا  

                      های آنها شرک  میجویند.

شااااهر  1384هااااور  8روز پنجهاااان ه      

ولاای هرات نی  شاهد ای  جه  تقل ی بود .  

در ش  دوم یعنی جمعااه شاا  ،  در یااری 

کونینی میان نیرو هااای پااولیس و" اردوی 

ملاای" بوقااوع پیوساا  کااه در اهاار ایاا  زد 

وکااورد هااا تعاادادی از مااردم باای دفاااع 

قربانی  ردیااد . ا رچااه رادیااو وتلوی یااون 

هرات تعداد تلفات را انااد  ذکاار کاارد امااا 

حقیقاا  چیاا  دیگاار یساا  ب  حادهااه چناای  

: ی نفااار از ساااربازان " شاااروع میهاااود

اردوی ملی " میخواس  وارد کماا  زنااان 

معارا  ردد وبااه ی اای از زنااان آن کماا  

دس  درازی کند که ی ی از افااراد پااولیس 

درای  کااار دکالاا  کاارد وبااه سااربازاجازه 

داکاا  شاادن را نااداد. میااان ایاا  دو جناام 

لفظی شروع شد و ساارباز " اردوی ملاای" 

اربابااان  که بسیار کود سربوده وبااه زور  

باباشی می ند دس  به تفنم کود باارده وبااا 

تهدیااد وارد کماا  میهااود . جنجااال شااروع 

می شود  وساارباز " اردوی ملاای" بااا فیاار 

چنااد مرماای یاا  زن و یاا  دکتاار را کااه 

ن دی  حادهه بودند بااه هالکاا  میرساااند . 

فقر چند دقیقه بعد از فیر تفناام صاادای دو 

نام" انفجار شدید ی ی در داک  پارکی که ب

پااار  ترقاای" یاااد میگااردد و دیگااری در 

مقاب  دروازه کم  قوماناادانی امنیااه شاانیده 

شد وبه تعقیاا  آن در یااری کااونینی میااان 

هردوجناد در رفاا . افااراد هاار دوطاارا 

در یر بدون توجه به پر ازدحام بودن مح  

وبدون درنظر  اارفت  احتمااال تلفااات زیاااد 

اهالی مل ی ، به طرا هماادیگر نارنجاا  

  می کردند که با انفجار هرکدام آنهااا پرتا

کون مظلومی برزمی  می ریخ  . لاق   

تااوده هااای بااه کهاام آمااده نیاا  بااا " اردوی 

ملی" در  یاار  ردیااده و بااا ساانم وچااو  

 آنها را از منطقه جه  به داک  ساکتمان 

ومی  لق  راندند .ای  در یری تا سااال  

                     ونیم ش  ادامه داش . 11
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هم مااان بااا ایاا  در یااری تلوی یااون     

هاارات برنامااه هااای لااادی کااود را قطاا  

           وابالغیه ذی  را به کوان   رف :

" بسم   الرحم  الاارحیم ، همهااهریان     

محتاارم شااهرهرات ، طوری ااه درجریااان 

قرار دارید در اهر فیری  ساارباز جاهاا  ، 

امنیاا  منطقااه جهاا  مختاا   ردیااده اساا ، 

مردم شهید پرور شااهر هاارات جاادا   بنا  از

تقا ا به لم  میرید که آرام  کورا حفااظ 

 و به کانه های کوی  باز  ردند."

ای  ابالغیااه حاادود ده مرت ااه از صاافحه     

تلوی یون به کوان   رفته شد ، اما جناام 

تااا حااوالی سااالات یااازده و ناایم نیمااه شاا  

 16نی  دوام یاف . دراهر ای  در یااری کااو

نفرزکمی  ردیدند.   22تعداد    نفر کهته وبه

                                          

درجریااان ایاا  زدوکااورد هااا و بااه تعقیاا  

قراشاا  ابالغیااه  از تلوی یااون ، ل ااس دو 

ساله باار   9و    7کود  کورد سال به سنی   

روی صفحه تلوی یااون بااه نمااای   راشااته 

شاادند و از یابنااده آنهااا تقا ااا میگردیااد تااا 

کور را باااه ریاسااا  رادیاااو اطفاااال مااار

وتلوی یون آورده و فامیل  را از پریهااانی 

نجااات دهااد . امااا براسااتی ایاا  بچااه هااا 

                                           پیداشدلل

فاااردای آناااروز مسااارله مهاااخد تااار     

میهود، نه تنها ای  دو طف  بل ااه حاادود ده 

طف  کورد سال دیگر نیاا  ازمنطقااه جهاا  

ه بودند و فامی  های بی پناه شااان ربوده شد

با کهم و نفااری  باادن ال  مهااده هااای کااود 

می  هتند . لده ای ازتوده ها الاام از اهاا  

کس ه، کار ران بااازاری و متعلماای  ایناا  

در مقاب  ومی  تجم  کرده و بااا ساار دادن 

 شعارهای " مرب بر کرزی " ، " مرب 

بر اردوی ملی" ، "مرب بر کیرکااواه" و 

بامی دفتر کار والاای هاارات حملااه غیره ،  

بردنااد . ا اار چااه ایاا  حملااه در ابتاادا بااا 

سختگیری نیروهای دولتی مواجه شد ولاای 

کمربند امنیتی آنها را ش سااتانده و جمعیاا  

وارد دفتر کار والی  ردیدنااد . آنهااا شیهااه 

هااای ساااکتمان ومیاا  را درهاام ش سااته 

ودوماااوتر دولتااای را باااه آتااا  کهااایدند . 

زدو کورد ها ی  تاا  کهااته درجریان ای   

            تااااا  دیگااااار زکمااااای  شااااادند .   12و 

تظاهرکنناااد ان حااادود چهارصاااد نفااار را 

تهاا ی  ماای دادنااد کااه بااا شااعارهای کااود، 

کواهان محاکمه لاملی  قضیه و برطرفاای 

والی هرات بودنااد. آنهااا "اردوی ملاای" را 

قاای مااتهم به باارهم زدن امنیاا  وفساااد اکال

بعااد از   2   تااا سااالکردند . ای  تظاهرات  

                                 دهر دوام یاف  .

بعاااد از دهااار هماااان روز هیرتااای باااه     

سرپرستی محمد اسح  نوری، معاون لوی 

درسااتی  ومحمااد هااارون آصاافی رشاایس 

لمومی پولیس که از طاارا وزارت دفاااع 

و وزارت داکله آمده بود ، به دیدار جنااا  

دمیاا  وقااوع   والی رفاا  تااا  ویااا درمااورد

 در یری درای  شهر تحقیقات نمایند.

هااور اطااراا ومیاا   11/10شاان ه شاا  

حصار امنیتی کهیده شااد واجااازه ورود بااه 

           هیچ ی ی از اهالی شهر داده نهد .

روز ی هن ه بااه جاارم تظاااهرات صاا ح     

شن ه وحمله به دفتر کار والی هرات پنجاااه 

ان تااا ت  بازداش   ردیدند که سرنوش  شاا 

                                حال معلوم نیس .

طوری ااه در برنامااه واساساانامه حاا       

کمونیس  ) ماشوشیساا  ( نیاا  ذکاار  ردیااده 

اس  :" حاکمی  دس  نهانده به هر شاا   

مته   از کاااشنی      آید ،  در    که    و شمایلی

ملااای کاااادم و کااادمتگ ار متجااااوزی  و 

ای  حاکمی    اشغالگران امپریالیس  اس  .

ازلحاااد ط قاااتی بخاا  لمااده فیااودال هااا 
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وکمپااااارادوران را نمایناااااد ی می ناااااد . 

 ردانند ان ای  حاکمی  لناصر جنایت ار، 

ره ن وچپاولگری هستند، کااه در ویراناای 

های کنونی کهور ودربه دری مردمااان آن 

، بصورت مستقیم ویا غیاار مسااتقیم ، نقاا  

هااای مهماای بااازی کاارده انااد .  ترکیاا  

سااای حاکمیااا  پوشاااالی ، چاااه توسااار اسا

کاشنی  ملی درب  بوجود آیااد ،  چااه توساار 

لویااه جر ااه هااای " ا ااطراری" ویااا " 

اساسی" و سرهم ندی بااه اصااطالد قااانون 

اساساای و چااه توساار انتخابااات نمایهاای 

ریاسااا  جمهاااوری و پارلماااانی توسااار 

اشااغالگران امپرالیساا  ، دساا  نخااورده 

ا باقی می مانااد و دچااار تحااول ماااهوی ویاا 

حتی تحومت جدی غیر ماهوی نمی توانااد 

شااود . کیاناا  ملاای ونگه ااانی از اسااتثمار 

ط قاتی فیااودالی وبااور وا کمپاارادوری در 

ذات وسرش  ای  حاکمی  دس  نهاده، که 

سرنوش  آنرا از ابتدا تا انتها رقم می زند، 

ریهه دارد .  شووینیسم و ستمگری ملی و 

مرد سااامری فیااودال کمپاارادور، کصاال  

هاااای برجساااته ایااا  حاکمیااا  ارتجاااالی 

ستمگررا ته ی  میدهااد. هویاا  ارتجااالی 

مره ی ، ی ی از ت ارزات مهم ماهی   ااد 

دموکراتیااا  ایااا  حاکمیااا  اسااات دادی را 

                                          میسازد."

 ) برنامه ح   کمونیس  ) ماشوشیس  ( ...

  

     

 

 

 

 

( 43بقیه از صفحه )   

 ر  ت دهه های  رشااته نیساا  بل ااه انتظاااه ا

دارد نااولی از ه ااات کااامال جدیااد بوجااود 

آورد که فقر میتوانااد بااا  اارار از یاا  باای 

 نظمی کهون  بار بدس  آورد .             

بعد از قت  حریری ، بو  الالم کاارد :     

" سوریه بااا پیهاارف  شاارق میانااه باا رب 

 همگام نیس  . " ماای تااوانیم او را از روی

حرف  تع یر و تفسیر کنیم . زبان زر ری 

سیاس  کارجی بو  مدلی اساا  امری ااا 

می تواند و باید شرق میانه را کامال تغییاار 

شاا   بدهااد . در واقاا  کاا  " شاارق میانااه 

باا رب " از مااراک  تااا افغانسااتان را بااه 

 میمه نو مستعمراتی شاا  دانگااه کااود و 

بااه ساانم بناااشی در امپراطااوری جهااانی 

ی  نمایااد . در ایاا  چهااارچو  امری ااا ت ااد

اس  که مولفااه هااای  ونااا ون سیاساا  در 

شرق میانه معناای پیاادا ماای نمایااد . امری ااا 

در حالی ااااه در میااااان مهاااا الت جاااادی 

محصور اس  ، با ای  وصااف حا اار بااه 

ساااز  بااا سااوریه یااا جمهااوری اسااالمی 

ایران نیساا  . امری ااا بااازی همااه چیاا  یااا 

         هیچ چی  را شروع کرده اس  .     

ح ام امری ا حااس می ننااد بااه چیاا ی       

کمتاار از کنتاارول کاماا  شاارق میانااه نماای 

توانند ر ای  دهند ، حتاای ا اار بااه قیماا  

باای ه اااتی کاماا  و از دساا  دادن کنتاارول 

                                   شان باشد .     

 

 

 

 

 

 

 

با سرویس  تماس برای اشتراک آدرس 

 خبری جها ی برای فتح 

Aworldtowinnewsservice-

subskribe@yahoogroups.com 

آخاارین تحلیاال هااا و اخبااار مبااارزاتی 

جهاااام و اع میاااا هاااای " جنااابش 

ا   بااای ا تر اسیو الیساااتی " را باااا 

زبام ا گلیسای از " سارویس خباری 

جها ی بارای فاتح " دریافات   کنیا  . 

با این سرویس خبری اشتراک کنی  . 
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 تظاهرا  مت اضیام خشمگین پاسپور  در هرا 
 

1384ل حم 29  

 

مطاااب  بااه   1384ماه حماا     28امروز      

ماااایالدی لااااده ای از  2005اپریاااا   17

متقا اایان پاسااپورت کااه از فساااد اداری 

شع ات قوماناادانی امنیااه  بخصااوص شااع ه 

پاسپورت ای  ومی   بااه تناام آمااده بودنااد 

دساا  بااه تظاااهرات کوبنااده ای در مقاباا  

قوماندانی امنیه ای  ومی  زدند . اما چااون 

ز جان  قوماندانی امنیااه بااه آنااان تااوجهی ا

نگردیاااد بااااه کهااام  آمدنااااد واز ساااار  

قوماناادانی بااه طاارا ساار  ومیاا  در 

حرک  شدند.  ا ر چه تعااداد آنهااا از پنجاااه 

نفاار تجاااوز نماای کاارد امااا بااا فریاااد هااا 

وشعارهایی چون مرب بر رشوت کوار ، 

مرب بر حرام کوار ، مرب بر پاسااپورت 

فاصاا  چااو   فاارو  وغیااره و غیااره حااد

سینما تا مقاباا  ومیاا  را کهاامگینانه طاای 

کردند وبه ابراز کهم وان جار کود از ای  

ح وم  پوشالی و دس  نهانده ادامه دادند 

.آنهااا وقتی ااه بااه مقاباا  ساااکتمان اداری 

ومی  رسیدند از طرا محافظی  مساالحی 

که دریهی های سرمه ای متعلاا  بااه پلاایس 

توقف داده شدند نام نهاد ملی را بت  داشتند  

. اتفاقاااا در همااای  موقااا  ماااوتر تاااونس 

روزنامااه ارتجااالی اتفاااق اسااالم هاام در 

مقاباا  ساااکتمان ومیاا  توقااف کاارده بااود 

ول ااار وک اار نگااار مرتجاا  آن ل ااد  

کادم که همه مردم هرات اورا می شناسااند 

و بااا چهااره او از ن دیاا  آشاانایند هاام در 

 حال ل س  رفت  از مظاهره کنند ان بااود

. ل اااد  کاااادم کاااه کاااود را شاااالر هااام 

میپنااادارد ی ااای از کادماااان قافیاااه پااارداز 

امپریااالی م و ارتجاااع از طریاا  ریاساا  

 اطاللات وکلتور می اشد.                      

لحظااه ای بعااد یاا  نفاار کااه دریهاای     

شخصی بااه تاا  داشاا  از داکاا  ساااکتمان 

ومیاا  بااه بیاارون آمااد . تظاااهر کننااد ان 

تنم آمده بودند که حتاای حا اار   آنچنان به

بااه شاانیدن حرفهااای فاارد ماارکور ن ودنااد 

ومیگفتند که  یا ما کودمان به زور ، حتاای 

ا اار همااه مااا هاام کهااته شااویم بااه داکاا  

ساکتمان ومی  می رویم ویا این ااه هماای  

لحظه باید والاای ومیاا  بااه جوابگااویی در 

مقاب  ما حا ر شود . یا او بیرون بیایااد و 

ک  می رویم .                       یا ما به دا  

باامکره بعد از چانااه زناای هااای بساایار     

قرار باار ایاا  شااد کااه چنااد نفاار را بعنااوان 

نماینده از بی  کود انتخا  کنند تااا بااه ناا د 

قاشم مقام والی رفته ولرایض کود را پی  

نمایند . سپس نماینده های انتخااا  شااده بااه 

قام ومیاا  کااه داک  ومی  رفته و با قاشم م

در حال بیرون شدن از ومی  بود روباارو 

شدند . اوبعااد از شاانیدن لاارایض آنااان در 

حالی ه سوار باار موترکااود بااود همااانطور 

سر پایی به آنان  ف  که : بروید و بعااد از 

چاش  سال  سه ونیم بیایید تا مه   شااما 

را از طری  قانونی آن بااا احضااار نماینااده 

م . بعااد از آن هاام شع ه پاسپورت ح  نماااشی

لوام  ح وم  مو وع را بنحوی ماس  

 مالی کردند و بار دیگر با ترفند های 

داشمی کود مردم به ستوه آمده را بااه دن ااال 
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 نخود سیاه فرستادند.                            

ماا  )   ارشاا ر شااعله جاویااد ( مصاااح ه 

هایی را با چند ت  از آنان انجام داده ام کااه 

ختصااار باااه قسااامتی از آن مااای نگااااهی م

 اندازیم:                                           

سااروال : مم اا  اساا  بگوشیااد کااه چاارا     

 امروز اینجا جم  شده ایدل                    

جااوا  : بخاااطر حاارام کااورا، رشااوت     

 کورا، پاسپورت فروشا.                      

پاسپورت به  سروال : پس بخاطر مه      

 اینجا آمده ایدل                                   

جوا  : بله ، سه ماهه کااه هاای امااروز     

وفردا می نند ، اما کمیه  کارا کااه بااا اونااا 

تااا   5000رابطه دارن هر پاسپورت را از  

به فرو  میرسانند.                    7000  

ه سروال : ماای  وینااد کااه قوماناادان امنیاا     

 ومدیر پاسپورت را لون کرده اندل

جااوا  : هاای مم ، دولاا  را کااه الاا      

 )لون( ن رده اند ببب                        

سوال :  بااه نظاار شااما ایاا  تغییاارات  و     

ت دیالت درانجا بالث سریعتر شدن کارهااا 

وکم شاادن رشااوت و پااول سااتانی از مااردم 

             نگردیده اس  ل                      

ب نفر که ری  سفید تر از دیگران بااود     

جلو آمد و چناای   فاا  : مگاار نهاانیدی کااه 

روزی دولاا  ی نفاار والاای را ا زهاارات 

ت اادی  کاارد و مااردم هاارات نماینااده هااای 

بسیاری بطور دسته جمعی بااه ناا د پادشاااه 

وقااا  روان کردناااد و فتناااد کاااه جناااا  

اللیحضرت ، ما همان والی کود را بیهتر 

از هرکس دیگری دوس  داریاام و از شااما 

کااواه  می ناایم کااه اورا از هاارات ت اادی  

ننماشید. پادشاه در جوا  پرسان کاارد کااه : 

 چرا اورا اینقدر میخواهیدل                   

نماینااده هااای مااردم  فتنااد کااه : جنااا      

 اللیحضرت، چند سال اس  که ما کوش  

 

. حااام  کردیم تا ش م ای  والی ما ساایر شااد

چون کو  چاق شده اس  زیاد رغ تاای بااه 

کوردن رشوت ندارد. ولی حام شااما ف اار 

کنید که چند وق  دیگر ما بایااد کاارج کناایم 

تااا والاای جدیااد التقاارر را ساایر نماااشیمل تااا 

 دیگر از شر رشوت دادن کالص شویم.   

بعدا آن ماارد کنااده دردناااکی کاارد و فاا  :   

اب  کااه قوماندان امنیه ومدیر پاسااپورت ساا 

سیر شدند حام نوب  ایاا  جدیااد التقاارر هااا 

 اس  . مم نفس ما مردم که کنده شد.

ن تااه جالاا  و حاااش  اهمیاا  در ایاا      

تظاهرات های  اااه و بیگاااه و پرا نااده ایاا  

اس  که مردم دیگر از ایاا  ر یاام پوشااالی 

دساا  پاارورده امپریالیسااتهای انگلیساای و 

ده انااد آمری اشی کسته شده اند و به تنم آم

و هااراز  ااااه باااه بهاناااه ای باااه تجمعاااات 

والترا ااات کااود جااو  ماای پردازنااد 

ونفاارت وان جااار کااوی  را از ایاا  ر یاام 

 د مردماای بااه نمااای  ماای  رارنااد . ایاا  

میرساااند کااه ایناا  بیهااتر از هاار زمااانی 

ودیفه ما ماشوشیس  هااای انقالباای اساا  تااا 

به ح   درراه ره ری اصولی کل  هااای 

ز پی  کم  برسانیم و آن افغانستان بی  ا

را در میااادانهای م اااارزه بااارای نجاااات 

کلقهای ستم کهیده ای  مرزوبااوم از دساا  

اشاااغالگران و دسااا  نهااااند ان شاااان تاااا 

پیااروزی سراسااری ، در مساایر پیااروزی 

 کل  های سراسر جهان ، یاری دهیم .

امروز ص ح روزنامه واپسگرای اتفاااق     

نوز کودرا تح  لنوان ه  22اسالم شماره  

پاسپورت چاپ نهدهلب به قلم مدیر مساارول 

ای  روزنامه به نهاار رسااانده و بگونااه ای 

 لوام فری انه ای به منحرا نمودن اف ار 

لامااه از للاا  اصاالی تظاااهرات دیااروز 

 پرداک  که ما ای  سرمقاله را برای تحلی   
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و افها  ماهی  ارتجالی ا  بطور م ماا  

             آن در ای  جا میروریم:             

"  هنوز پاسپورت چاپ نهده ب ب ل "         

" پس از  رش  حدود چهارسااال ایجاااد     

دولاا  موقاا  و تاااامروز کااه چنااد ماااه از 

کاردول  منتخ  میگررد هنااوز در برکاای 

از موارد مهاا التی وجااود دارد کااه دمیاا  

لاادم رفاا  آناارا فقاار میتااوان در کاام کاااری 

            ار ان های مربوط جستجو نمود.  

تظاااااهرات دیااااروز مااااراجعی  اکاااار     

پاسپورت نهانگر ی ی از هماای  مهاا الت 

اساا  . وزارت امااور داکلااه بعنااوان رکاا  

اصاالی دولاا  در تنظاایم امااور اجتمااالی 

مساارولی  دارد . تااا هنااوز بااا وجااود تنفیاار 

قانون جدید پاسپورت وای  همه تحومتی ااه 

در لرصااه ساااکتار دولتاای واداری پدیااد 

ساا  ماادیری  پاسااپورت هاارات از آمااده ا

نداشاات  پاسااپورت ساافید سااخ  میگویااد ، 

مسرله ای که بالث انتظار طااومنی و چنااد 

ماهااااه متقا اااایان پاسااااپورت میهااااود و 

تظاهرات دیروز نهااانه آن بااود کااه مسااای  

لادی انتظام شااهروندی از جملااه تاارکره و 

پاسپورت ازصع  تری  امور اداری برای 

مااوارد لااادی مردم اس  . هنااوز درهماای  

که امور اولیه زند ی شهروندان اس  هیچ 

تااوجهی صااورت نگرفتااه اساا  . ایجاااد 

سهول  برای مردم ومراجعی  دفاتر دولتی 

از کواساااتهای دولااا  اسااا  اماااا ماااردم 

مج ورنااد بخاااطر هرکااار بعااد ازماااه هااا 

انتظااار دمیاا  نااه چناادان موجااه ادارات 

مربوط را بهنوند وهمچنان در رفاا  وآمااد 

          ی در ادارات بسر ب رند .وسر ردان

آیا وزارت امورداکله نمی تواند در زمینه  

      توزی  پاسپورت سهول  ایجاد کندلب "

روزنامه درپاشی  صفحه اول کود   ار  

ک رنگار کااود  را بااه نهاار رسااانده  کااه 

ماات  کاماا  ایاا  ک اار را هاام در اینجااا ماای 

            آوریم .                                 

 "  تظاهرکنند ان : پنج ماه منتظر ماندیم " 

" مدیر لمومی پاسپورت : " پاسپورت از 

 وزارت داکله نرسیده اس  ."                

" تعاادادی از مااراجعی  اکاار پاسااپورت     

دیروز  م  تظاهراتی در مقاب  ساکتمان 

مقام ومی  هرات از نحو رسید ی به اماار 

اباااراز ناااا ر اااایتی تقا اااای پاساااپورت 

کردند. ی ی از تظاهرات کنند ان  ف  کااه 

مدت پنج ماه میهود که  لریضه پاسپورت 

داده و پااول پاسااپورت را نیاا  بااه باناا  

تحویاا  نمااوده اساا   و از مهلتاای کااه از 

جان  مدیر پاسااپورت داده شااده بااود ، نیاا  

بیس  روز میگ رد اما هنوز پاسپورت را 

سااارولی  اکااار ننماااوده اسااا  . آناااان از م

کواستند تا در ایاا  باااره قاطعانااه برکااورد 

کنند. ی ی دیگر از تظاهرات کنند ان  ف  

 20تااا  15که شنیده میهود که پاسپورت از  

هااا ار افغاااانی در باااازار سااایاه بفااارو  

میرسد. آنان تظاهرات کود را با فرسااتادن 

پنج ت  از نمایند ان شان ناا د مقااام ومیاا  

ی اساا  کااه هرات کاتمه دادند. ایاا  درحااال

مدیر لمومی پاسپورت د روال نثار احمااد 

پی ار به روزنامااه  فاا  : " مهاا   لمااده 

تاااااکیر در توزیاااا  پاسااااپورت نرساااایدن 

پاسااپورت جدیااد از جاناا  وزارت امااور 

داکله اس  . در هرات ماادیری  پاسااپورت 

از پر مراجعه تری  دفاتر دولتی اساا  کااه 

معماااوم ماااردم ازنحاااوه پاساااخگوشی باااه 

را ی هستند ."                 مراجعی   نا  
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اعتصاب کارگرام پروژه هرا  میمنا 

" شرکت آباد راهام پارس "را سراسیما کرد. 

           1384 حمل 7  روز دوشنبا

( نفر از کار ران پرو ه  60به تعداد)      

هرات میمنه که توسر شرک  ایرانی آباد 

را  میمنه  هرات  سر   پارر  راهان 

الما بی قراراس   اهرفهار،  به  نماید  ر 

های تلفی  وح   ساده   لدالتی  وکار ران 

  شام  نقهه برداردارای تجار   امابودند

دروازه   به  زده  التصا   به  دس   زیاد 

ومی  هرات تجم  کرده وکواهان حقوق 

ا افه کاری وم ایای از دس  رفته کود  

                                             بودند.

ان مرکور ادلا می ردند که آباد  کار ر    

ای   به  شهماه  مدت  از  پارر  راهان 

( نفر کار ر 200طرا  ا افه کاری )  

شود    می  سال   سه  روزانه  که  را 

شرک  آبادراهان پارر للی الرغم ولده  

های ق لی به آنها نداده وحتی آنها را  کال 

ک  . اس   داده  کهجوا   مرکور  ار ران   

دلا می ردند کافی در بخ  راه سازی ، ا

                                                که :

راهان       آباد  شرک   سازی  راه  کیفی  

و  ناکافی  بسیار  میمنه  هرات  مسیر  در 

کرا  بوده با نورم ها واستندرد های بی  

  . ندارد  همخوانی  هیچگونه  المللی 

که  بودند  مدلی  حتی  مرکور  کار ران 

ن مهندسی    ( نظاری  کار(  هیر   ظارت 

کریداری   مرکور  شرک   نی    را  ایرانی 

کرده که از جریان کار بازدید بعم  نمی  

                                           آورند .
 

   ل از شعلا جاوی  دوره اوو   -با مناسبت اوو می روز جها ی کارگر 
 

پرواز شاهین 
یز وادی درد ا گ   نپهنای ای گناهت چیست در         تو ای فرز   ر ج ای کارگر ای اختر روشن    

 مگر موج  وجود   را   باش   ق ر  توفام           با  پا  بر خیز و با اهریمن افسردگی  بستیز 

ی تو  نگ پنجا زور آزما  کا این  نگ است            آرام  ساحل در   مکن   گوهر هستی  ت ش  

چسام  در  بن   افسوم کهن بستن   پای  تو           تو موجی موج را بیمی  باش  از دو  گرداب   

 چرا  در کوره  بی اد این  مشتی  ستم  گستر           روام خویشتن سوزی و شمع غیر افروزی 

کا این ب  گوهرام را  یست سیری اززرا  وزیطلسم شوم این دوم همتام  دد منش بشکن              

با ص  رزمن گی پیکار خو ین را پذیرا شو             مآتش ز برخصم شوخروشام موج رزم ا گیز  

 مباد  افسردگی   روح   ترا  از  خنجر  بی اد            طلوع  مهر عالمتاب  زحمت  را  پذیرا شو 

با پروازآ و مستی کن            کا برآزادگام داغ اسار  سخت  نگینست  قفس بشکنتوشاهینی   

 می  دا ی             ت ش ز  گی درکارزار مرگ شیرین است   مگر ای  کارگر ای  پور ر ج آخر
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 مبارزه دو خط در حزب مائوئیستی  یپاو 

   ار  ویژه برای" جهانی برای فتح " به قلم   ارشگری از جنو  آسیا  – 2005می 

 

طی هفته های اکیر در مورد م ااارزه       

مهماای کااه در حاا   کمونیساا  نیپااال ) 

ان اساا  ،   ارشاااتی ماشوشیس  ( در جریاا 

منتهاار شااد . بااا توجااه بااه پیهاارف  هااای 

ب رب ح   و احتمال پیروزی سراسااری 

انقاااال  در دوره ی پیهااااروی ، ط یعااای 

اس  که اک ار مربوط به م ارزه در ح   

کمونیسااا  نیپاااال ) ماشوشیسااا  ( توجاااه 

انقالبیون نیپااال و جهااان را بااه کااود جلاا  

                                                کند .

اکیرا مط ولااات ک اار از بااروز اکااتالا  

میان صدر پاراچندا که ره ر اصلی ح   

می باشد و رفی  بااابورام باااترای کااه ی اای 

از ره ران قدیمی ح   اس  ، دادند . ای  

ک ر توسر بیانیه های مقامات ح بی مورد 

تاشید واق  شد . اکااتالا از ماادت هااا پاای  

، امااا زمااانی رو در حال ش    یااری بااود 

آمد که کمیته مرک ی ح   تصمیم  رفاا  

ره ری را متمرک  کند و برای ای  منظور 

هر پنج لضو کمیته دایاام حاا   ، منجملااه 

صدر پاراچندا را در رار حاا   ، ارتاا  

رهاشی خ  کل  و دول  نو دهور انقالباای 

قرار دهد . ح   به ای  اص  مارکسیستی 

دارد کااه  ماشوشیسااتی التقاااد –لنینیسااتی  –

ره ری سه اب ار اصلی انقال  بایااد واحااد 

باشد . اما لالوه بر ایاا  ، معتقااد اساا  کااه 

اکنون انقال  در حال ورود بااه مرحلااه ای 

تعیی  کننده اس  و  اارورت کاصاای نیاا  

بااارای ایااا  تمرکااا  وجاااود دارد . کمیتاااه 

مرکاا ی همچناای  ماای کواساا  بااا تاکیااد 

دوباااره ره ااری مرکاا ی صاادر پاراچناادا 

ای به  مانه زنی هاشی که دشم  در  ربه  

مورد سرباز کااردن شاا اا و انهااعا  در 

ره ااری بااامی حاا   راه انداکتااه اساا  ، 

                                               زند .

رفی  باترای مصرانه با تصمیم م تنی باار  

تمرکاا  ره ااری مخالفاا  کاارده اساا  . او 

کاطر نهان کرد که درون ره ااری حاا   

جناام ساارد " دیاار پاااشی باار ساار ایاا  " 

مو وع که آیا اشغال پساا  هااای ره ااری 

در حاا   ، ارتاا  و دولاا  توساار یاا  

شخد واحد صحیح اس  یا کیر ، موجود 

                                        بوده اس  .

مهاجره بر سر " تمرک  " ی سری مساش  

مهاام دیگاار را نیاا  در باار ماای  یاارد . در 

ساااوال قاارار دارد کاااه از مرکاا  آن ایاا  

تجربااااه تاااااریخی طااااومنی دی تاااااتوری 

پرولتاریا در دول  های سوسیالیستی ساب  

، منجملااه از احیااای ساارمایه داری در آن 

کهور هااا چااه نتااایجی بایااد بیاارون کهااید . 

پااای  از ایااا  کمیتاااه مرکااا ی حااا   ، 

قطعناماااااه ای باااااا لناااااوان " ان هااااااا 

دموکراسااای در قااارن بیسااا  و ی ااام " را 

کرده بود . ای  قطعنامه به برکاای   تصوی 

از ای  تجااار  ماای پااردازد . امااا ایاا  نیاا  

    روشاا  اساا  کااه در زمینااه در  از ایاا  

، درون ره ااری حاا   مسای  حیااات       

اکتالفاتی وجود داشته و لمی  تر شده انااد 

. صدر پاراچناادا بیانیااه ای صااادر کاارده و 

 ف  : مهاجرات درون ح   لمدتا حااول 
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بااوط بااه المااال دی تاااتوری و مساااش  مر

دموکراسی پرولتاریا اس  و ط یعاای اساا  

که ح   بطور جدی به بحث باار ساار ایاا  

مساش  بپردازد . وی همچنی  تاکید کرد که 

باید ی سری م احااث همااه جان ااه ، نااه فقاار 

درون ح   بل ااه در میااان کااود تااوده هااا 

صورت  یرد . صدر پاراچندا ماای  ویااد : 

ر کردن توده ها در ای  ی ی از طرق در ی

مورد مساااش  " دموکراساای قاارن بیساا  و 

                                ی م " می باشد .

اراچناادا همچناای  کاااطر بیانیه صدر پ      

نهان می کند که للیرغم م ارزه مهمی کااه 

در جریان اس  ک  ح   باار ساار پیهاا رد 

کر تاکتی ی ، منجمله تعرن اسااتراتژی  

ل امااا کطرنااا  شاااه للیااه ر یاام مت لاا 

 یاندرا ، متحد اس  . رفی  باااترای همااراه 

بااا رفیاا  هیلاای بااامی ، کااه ی اای دیگاار از 

رفقای ره ری اس  ، به سااهم کااود بیانیااه 

ای صادر کردند که در آن الالم کردند : " 

لناصااار اپورتونیسااا  و ر یااام سااالطنتی 

فاشیس  همواره تال  کرده اند با ت لیغااات 

بوجود آورند که باای  شریرانه ای  توهم را  

مااا و رفیاا  پاراچناادا ، صاادر حاا   پاار 

شاا وه مااا ، چهاام و همچهاامی باار ساار 

ره ااری و لااداوت شخصاای وجااود دارد . 

ای  صرفا نگر  ط قاتی ارتجالی آنااان ، 

سو  نی  و فقاار داناا  آنااان را نهااان ماای 

                                            دهد . " 

اتی مانند این ااه مطرد شدن سوامت حی    

چااه نااوع قاادرتی بایااد ایجاااد کاارد و آن را 

     چگونااه اداره کاارد ، چگونااه از تجااار  

منفی و مث   انقالبااات پرولتااری             

قاارن بیسااتم در اتحاااد جماااهیر شااوروی و 

چاای  درر آموکاا  ، لجیاا  نیساا  زیاارا 

انقال  نیپال بر دروازه های قدرت سیاسی 

رایندی اس  کااه سراسری می کوبد . ای  ف

ماشوشیساا  هااا آناارا " م ااارزه دو کاار " 

درون ح   می کواننااد . م ااارزه دو کاار 

در حاا   کمونیساا  ، بخهاای مینفاا  از 

ک  پروسه انقااال  اساا  . در واقاا  تاااریخ 

نهان داده کااه چنااان م ااارزاتی ماای تواننااد 

موتااوری باشااند باارای رساااندن حاا   بااه 

و ود ایدشولو ی ی و سیاسی بامتر و بر 

ای  م نا دس  یافت  به وحدت لم  و اراده 

                                      ی لالی تر .

روشی که ره ری ح   اتخاذ کرده اس   

، منجمله در کهاایدن ایاا  م احااث بااه میااان 

توده ها و در یاار کااردن آنهااا در بحااث باار 

روی ای  مو ولات حیاتی ، تفاوت هااای 

ه جناا   مهمی را بااا بیهااتر تجااار   رشاات

کمونیساااااتی دارد . نیروهاااااای اصااااای  

ماشوشیس  سراسر جهان هدا ای  م ااارزه 

را کااه درون حاا   کمونیساا  نیپااال  مهاام

ماشوشیس  ( ان هاااا ماای یابااد ، نظااارت )

کرده و از آن می آموزند با ای  التقاااد کااه 

ح   از درون آن قدرتمند تر ، متحد تر و 

تواناااا تااار در پیهااا رد انقاااال  باااه سااام  

سراسااااری و ساااااکت  آینااااده  پیااااروزی

              کمونیساااااتی ، بیااااارون کواهاااااد آماااااد .

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

پیشرفتهای جنگ خلق در یپاو مایا امی  

ه واریهای عظیم بارای پرولتاریاا و تاود

هااای جهااام بااوده وضااربا  سااختی بااا 

 پیکرامپریالیزم وارتجاع وارد مینمای  .

 

) بر اما حزب کمو یست ) مائوئیسات (     

 افغا ستام (                 
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درگیری برق آسای شورشیام مائوئیست با ارتش  

 ترکیا 
سرویس ک ری جهانی برای فتح – 2005ف روری  21  

 

بی  چری    2005جنوری    14به تاریخ     

های ح   کمونیس  ماشوشیس  ) ام کااا پ 

هاااای ارتااا  ترکیاااه ( و واحااادی از نیرو

جنگااای در منطقاااه تاااونجلی کردساااتان ) 

درساایم ( روی داد کااه پاانج تاا  از چریاا  

هااای ارتاا  رهاااشی خ  کلاا  جان اکتنااد . 

 رچااه ی اای از سااخنگویان ارتاا  ترکیااه 

ادلا کرد ارت  فقر دو کهته و پنج زکمی 

داشاا  ، امااا حاا   کمونیساا  ماشوشیساا  

الالم کرد که چری  هااای  هفاا  نفاار از 

دشاام  ، منجملااه رشاایس لملیااات   سربازان

منطقه درسیم را کهته و ده نفاار را زکماای 

                                        کرده اند . 

تعاادادی از نیروهااای دشاام  هنگامی ااه     

چریاا  هااا قصااد داشااتند هلی ااوپتر حاماا  

فرماندهان را سرنگون کننااد کهااته شاادند . 

ره ر واحد چری اای جسااورانه   ایلماز  وچ

رفقای  را برای سرنگون کردن هلی وپتر 

هدای  کرد و تیغه هلی وپتر هنگام اصاب  

بر زمی  به او کورده و بطور مهل اای وی 

                                  را زکمی کرد .

درسیم در قلاا  کردسااتان ترکیااه قاارار      

دارد . منطقه محصااوری اساا  در جنااو  

شاارقی کهااور کااه بااه وساایله کااوه هااای 

مون ور احاطااه شااده اساا  . د ی ط یعاای 

اس  که اند  راه های  از میان دره هااای 

لمیاا  و باریاا  بااا شاایار هااای تماشاااشی 

میگررد . ر یم ناسیونالیس  هااای لظماا  

طل  ترکیه سالها تال  کرد تا ایاا  منطقااه 

را تر  نهاای  کنااد و همااواره بااا مقاوماا  

ارتاا    1938مردم روباارو شااد . در سااال  

رکو  شاااور  درسااایم ترکیاااه بااارای سااا 

نفاار را قتاا  لااام کاارد . درساایم  60000

امااروز نیاا  ی اای از نقاااط داغ شااور  و 

مقاوم  اس  . بعد از کودتای نظامی سال 

م اااارزات قهااار آمیااا  زیاااادی در  1980

وهای منطقه رد داد که لمدتا به وسیله نیر

) حااا    ناسیونالیسااا  کااارد  پ کاااا کاااا

کااار ران کردسااتان ( للیااه دولاا  ترکیااه 

 ااری میهااد . درساایم ساانگر تاااریخی ره

نیروهای چری  ماشوشیس  در ترکیااه نیاا  

بوده اس  . هنگامی ه ارتاا  کااارزاری را 

در منطقه آغاز می ند ، ط   قالده معمول 

هاا ار ساارباز و بعااالوه  10تااا  5دولاا  

میلاایس روسااتا و نیروهااای ویااژه کااود را 

بسیج می ند . پایگاه های ارت  در سراسر 

آناارا ت اادی  بااه و  چ روشیااده  منطقه مث  قااار

نظااامی تااری  نقطااه کهااور نمااوده اساا  . 

ر یاام ترکیااه باارای فرونهاااندن مقاوماا  

مردم مرت ا دس  به جابجاشی جمعیاا  ماای 

زند تا چری  ها بدون ت یااه  اااه تااوده یاای 

 ایاا  ترتیاا  دههااا هاا ار نفاار راشوند . به  

رده انااد . مج ور به تر  کانه های شان کاا 

(     23بقیه در صفحه )   
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آقای ج و طالبا ی رئیس تشریفاتی دولت تشریفاتی  

قعرا

   ل از : سرویس خبری جها ی برای فتح 

 

در     انتخابات  دور  به  زیادی  هیاهوی 

لراق برپا شد . اما قوی تری  قدرت جهان 

  . برسد  مطلوب   نتایج  به  نتوانس  

که  مستح می  دول   لراق  انتخابات 

ت  آن  بر  بتواند  بوجود  امری ا   ، کند   یه 

                                            نیاورد .

برای       سیاسی  کهم    ماه  دو  از  پس 

 ، لراق  ح وم   اصلی  های  پس   تقسیم 

ر یم   ای    . شد  جمهور  رشیس  طال انی 

های  کانگستر  و  امری ا  نوکران  اشتالا 

 . دارد  بسیار  عیفی  پایه  و  اس   لراق 

:  مقاماتی که تعیی  شد از  اند  اند ل ارت  ه 

رشیس جمهور ، دو معاون ر شیس جمهور  

 ، الظم  معاون صدر  دو  و  الظم  ، صدر 

 . شورا  رشیس  معاون  دو  و  شورا  رشیس 

لراق   جامعه  های  بدتری   از  اینها  همگی 

. مقام معاون صدر الظم اصال م نای   اند 

کردن   سرهم ندی  برای  اما  ندارد  قانونی 

ل داهه اکتراع اتحاد کانگستر ها بطور فی ا

برای  نهایی  قدم  یعنی  کابینه  انتخا    . شد 

       ته ی  ح وم  نی  پر مجادله اس  .

اشااغالگران امری اااشی ، ق اا  از تعیاای       

ر یم ، ی سلسله قوالد را به لنوان قااانون 

انتقااال ح وماا  تعیاای  کردنااد تااا اطمینااان 

حاصاا  کننااد کااه سیاسااتمداران منتخاا  از 

نخواهنااد کاارد . ی اای   مناف  امری ا تخطاای

 از شااروط قااانون انتقااال ایاا  اساا  کاااه 

ح وماا  بایااد توساار دو سااوم آرا  شااورا 

انتخااا  شااود . ایاا  قااانون همچناای  یاا  

اکثری  سه چهارمی را برای تغییر هر بند 

قانون ال ام آور می سااازد ، بااه قساامی کااه 

کللاای باار المااال اراده امری ااا در شاارایر 

کردی کااه ویژه وارد نهود و دس  اح ا   

للنی تااری  مااوافقی  اشااغال لااراق هسااتند 

هنگام زد و بند با شیعه کااه پیااروزی شااان 

حتمی بود ، تقوی  شود . باااامکره پااس از 

مجادمت طااومنی و نفاارت انگیاا  احاا ا  

بر سر تقسیم غنایم به تواف  رسیدند . هاایچ 

توجهی به آمال مردم به لماا  نیامااد . تمااام 

و حتاای  توافقااات پهاا  پاارده انجااام شااد

جلسات لمومی شورا به روی تماشااا ران 

جالاا  اینجاساات ه     و مط ولات بسته بود .

ره ران شورا و ح وم  جدیااد بااه ترتیاا  

ل س انتخا  شاادند یعناای نخساا  آن کااس 

کاااه اهمیااا  کمتاااری دارد انتخاااا  شاااد . 

تصمیم  رفتااه بودنااد باارای ریاساا  شااورا 

ی  نفر سنی را انتخا  کنند کااه قرلااه بااه 

الحساانی باار آمااد . حساانی لضااو نام حجیم  

ح   سنی اسالمی لراق اس  کااه بیهااتر 

لمر  را در امری ا  ررانده اس  . وقتی 

ای  ح   در التران به حمله نظااامی بااه 

فلوجه کود را از دول  موقاا  ایاااد للااوی 

کنار کهید ، حسنی بجای تاار  شااغل  بااه 

صنای  ، از ح ب          لنوان وزیر  
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رتی ناادارد و نااوکر استعفا کرد . حسنی قااد

                            نااااااااااااوکر اساااااااااااا  . مااااااااااااافوق 

او جااالل طال ااانی رشاایس اتحادیااه میهناای 

کردستان ، که کااود را بطااور دربساا  بااه 

امری ا فروکته بااه لنااوان رشاایس جمهااور 

                                      انتخا  شد .

وزیر کارجه ترکیه ل ااد   اا  شااغ        

را به طال انی ت ری   فتااه و او را "   جدید

ی اای از سیاسااتمداران لااراق کااه ترکیااه 

ب ر تری  اهمیاا  را باارای  قاشاا  اساا  " 

نامید . وقتی نماینده ر یماای کااه مدتهاساا  

دشم  قسم کورده کل  کاارد اساا  از یاا  

سیاستمدار کرد تعریف و تمجید ماای کنااد ، 

باید بااه ف اار افتاااد . پیااام ل ااد   اا  تاکیااد 

شاا  کااه طال ااانی نساا   بااه " تمامیاا  دا

لااراق " تعهااد دارد و نااه بااه حاا  تعیاای  

سرنوش  ) ح  انتخااا  کااود مختاااری یااا 

استقالل ( که مااورد لالقااه اکثریاا  لظاایم 

مااردم کاارد در لااراق اساا  . ر یاام تحاا  

سلطه ترکیه که پایگاااه نظااامی امری اساا  

شدیدا از کود مختاری کردسااتان لااراق و 

رد در کااود ترکیااه تاااهیر آن باار اهااالی کاا 

هاارار دارد . طال ااانی مااورد پسااند ر یاام 

جمهوری اسالمی ایران کااه بااا آن دوسااتی 

ط اا      دیاار پاااشی دارد  نیاا  ماای باشااد . 

  ارشات معامله نیاا  بااا مسااعود بااارزانی 

ره اار حاا   دمااوکرات کردسااتان لااراق 

شده اس  . قرار اس  در ازای حمایاا  از 

تان ریاس  جمهوری طال ااانی اداره کردساا 

                    لراق به وی وا رار شود .

قرار اس  ماارد قدرتمنااد دولاا  جدیااد       

صااادر الظااام شااایعه آن یعنااای اباااراهیم 

الجعفری باشااد . بااا ایاا  حااال وقتاای جااالل 

طال انی در مراسمی ماای کواساا  انتخااا  

     نهاشی را الالم کند نا هان اسم ابراهیم 

 

رد و بجااای الجعفری را نتوانس  بیاااد بیاااو

را تاار  کاارد ب بعاادا  فتنااد کااه      آن تربیون

ر لار ه سل  حافظه شده اس  . اما دچا 

دو روز بعد در مصاااح ه ای در تلوی یااون 

امری اشی از صاادر الظاام لااراق بااا نااام " 

زرقاوی " یاد کرد . زرقاوی ره ر القالده 

در لراق اس  که تح  تعقی  امری ا ماای 

                                     باشد ب         

به دلی  بی التمادی ها و مناااف  ناساااز ار  

موجود در ح وم  لراق اساا  کااه وقتاای 

طال انی برای س ون  در قصاار صاادام بااه 

نفر از پیهمر ه های    3000بغداد رف  ،  

            را باااه لناااوان محاااافظ باااا کاااود بااارد .

جعفری ی ی از ره ران ح   الدلوه       

اس  که اولی  ح   مره ی شاایعه اسالمی  

باارای  1958در لااراق اساا  و در سااال 

ن رد بااا جناا   کمونیسااتی قدرتمنااد آنموقاا  

بوجااود آمااد . از هنگاااام تولااد جمهاااوری 

، ر یااام  1979اساااالمی ایاااران در ساااال 

ایران و سااازمان هااای اطاللااات و ارتاا  

دو معاااون      آن الدلوه را تغریه نموده اند .

ل دالمهدی لضااوی از طال انی ل ارتند از  

شااورای لااالی انقااال  اسااالمی شاایعه در 

لراق ، ب ر تری  ح   شاایعه در کهااور 

که مستقیما توسر جمهوری اسالمی ایااران 

تهاا ی  شااده اساا  و غااازی الیاااور . دو 

معاون صدر الظم ی ی احمد چل ی مامور 

بنا بااه   ارشااات قاارار اساا    سیا اس  که

منیاا  شااود و دیگااری ی اای از مساارول ا

                 رکنان ح بی کردی اس  . کا

به نظر می آید هاایچ  روهاای را در لااراق 

نمی توان یاف  که به اندازه مقامااات بااامی 

           ح وماااا  لااااراق از ی اااادیگر متنفاااار 

                                             باشند .

 برکی از نادری  نوشته اند ترکی  ای  
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      ااا کطرنااا  اساا  ح وماا  باارای امری

چااون قدرتمنااد تااری  چهااره در ح وماا  

جدیااد از حاا   الاادلوه اساا  کااه زمااانی 

 ا آناارا تهاا یالتی " تروریسااتی " بااه یامر

حسااا  ماای آورد و بساایاری از شاایعه هااا 

متحدی  جمهوری اسالمی ایران می باشااند 

. ال ته ای  و   دارای پیچید یهای باااالقوه 

  ولی تا و حتی کطرنا  برای امری ا اس

کنااون امری ااا و حمهااوری اسااالمی ایااران 

کیلااای از ن دیااا  بااارای سااااک  کاااردن 

مقاوم  لراق با ی اادیگر کااار کاارده انااد . 

مقتدا صدر روحانی جوان شیعه لراقی که 

سال  رشته شورشی را للیه اشغال امری ا 

ره ری می رد ، بااه توصاایه اک اار هاشاامی 

رفساانجانی بااه پیااروان   فاا  سااالد هااای 

بااه زماای   اارارده و بااه انتخابااات شااان را 

بپیوندنااد . بایااد بخاااطر داشاا  در حالی ااه 

امری ا نقدا روی تغییر ر یم در ایران کار 

می نااد ، همچناای  بااه دن ااال یااافت  برکاای 

چهره ها از همی  ر یم فعلاای باارای ر یاام 

مااورد نظاار آینااده ا  اساا  . اشااغالگران 

باارای آن ااه پروسااه انتخابااات مطاااب  میاا  

د روی آی    سیستانی ره اار شان کار کن

واقعی اشتالا متحد لراق که هر دو ح   

اصاالی شاایعه بااه آن تعلاا  دارنااد حسااا  

کردند . سیستانی با رود   کمینی تفاااوت 

هاشی دارد . ا اار التقااادات او را در قالاا  

ل ارات انجی  مسیحی بگراریم ، سیسااتانی 

معتقد اس  : " آنچه را که متعل  به ساا ار 

یعناای  –ه ساا ار وا اارار کنیااد " اساا  باا 

برتری هر کس را که واقعا قدرت سیاساای 

  را در دس  دارد باید به رسمی  شناک  .

جاااان کاااول متخصاااد شااارق میاناااه      

       دانهاااگاه میهااایگان در واشااانگت  پسااا  

( در تو یح طرز  2004ا س    15)   

 

تف ااار سیساااتانی چنااای  مااای نویساااد : " 

ن هنگامی ااه معتقااد اساا  شاایعیا   سیستانی  

بعااد از جناام جهااانی اول   1920  در سال  

للیه ح وم  استعماری برتانیه در لااراق 

شاااااور  کردناااااد ، مرت ااااا  کطاااااای 

اسااتراتژی  شاادند . برتانیااه باارای کساا  

حمای  بطرا اقلی  سنی چرکید و تا آکر 

قااارن آنهاااا را درون قااادرت جاااای داد . 

سیسااتانی معتقااد اساا  اکثریاا  شاایعه ماای 

و بهاارط اجتناااا  از  توانااد بااا بردباااری

بیگانااه شاامردن امری اااشی هااا از طریاا  

انتخابااات بااه قاادرت برسااد . " در شاارایر 

موجود امری ااا نماای توانااد فااردی بهتاار از 

سیسااتانی را باارای پااا باار جااا نگاهداشاات  

ر یاام دساا  نهااانده ا  در لااراق بیابااد . 

امپریالیس  های امری اشی بخااوبی اطااالع 

سااتعمراتی دارند که استقرار حاکمی  نااو م

در شاارق میانااه یااا هاار جااای دیگاار باادون 

استفاده از مره  به لنوان ی اای از سااتون 

هااای اصاالی سیاساا  و ایاادشولو ی ، قاباا  

                                  حصول نیس  .

ی اای از   نااده تااری  مسااای  پاای  پااای 

ح وم  دس  نهانده لراق ایاا  اساا  کااه 

 ف  را بااه لهااده کواهاادچه کسی وزارت ن

شاایعه هاام اکنااون شاارک    رفاا  . احاا ا 

نف  جنو  را که دارنده میاادان هااای نفتاای 

لظیمی اس  ، کنتاارل ماای کننااد . بااه آنهااا 

 فتااه شااده روی پااای کااود شااان باشااند و 

نداشااته   دکال  یا تقا ای چندانی از مرک 

ن کنتاارل شااهر باشند . اح ا  کاارد کواهااا

کرکااو  و حاااوزه هااای وسااای  نفتااای آن 

به شرک  نف  شمال اس    هستند که متعل 

هااای . کرکو  که بنا به نظر ناسیونالیس  

به ش     اریخا شهری کردی اس تکرد      

س  . مسلطی مملو از مردم ترکم  شده ا  
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از  صاادام حساای  سااعی کاارد کرکااو  را

ترکم  ها و کرد ها تخلیه کاارده و الاارا  

را به آنجااا کااوچ دهااد . حااال احاا ا  کاارد 

رکم  هااا را سااعی ماای کننااد الاارا  و تاا 

بیرون کرده و کنترل هروت زیر زمینی را 

در دساا   یرنااد . وزارت دفاااع و وزارت 

             داکله نی  غناشمی کلیدی هستند . 

مسرله جدی دیگر نق  رساامی اسااالم در   

ح وم  جدید و درجه حاااکم بااودن قااوانی  

اسالمی ) شااریع  ( اساا  . ط اا  تعریااف 

معنااای بااه  هر اندازه از اتخاااذ شااریع  بااه

رسمی  شناکت  اتوریته سیستانی می اشااد . 

بیهتر نقاااط کهااور هاام اکنااون شااریع    در

مااره ی   توساار ملیهااه هااای بنیاااد رای 

المال می شود و زنان بطرزی جدی تح  

ستم قرار دارند . ای  و عی  در سراساار 

لااراق ، هاار آنجااا کااه حاکمیاا  اسااالمی 

مستقر شده ، حاکم اس  ، منجمله در زاغه 

ا بغااداد و جنااو  ، جاشی ااه ملیهااه هااای هاا 

مقتدا صدر قدرتمند اس  و ال ته در نقاااطی 

مث  فلوجه طی ماه های زیادی که چریاا  

نهادیناااه     هاااا شاااهر را اداره می ردناااد .

کااردن رساامی ایاا  رفتااار بااا زنااان  ااام 

قهقراشی ب ر ی برای جامعه لراق اس  . 

ایاا  شاااکد بهمااان کااوبی شاااکد هااای 

هااد کااه ر یماای کااه زیاار دیگر نهان ماای د

سااایه تفناام هااای امری اااشی برقاارار شااده 

هیچ جن ه دموکراتی  ندارد . ای  ح وم  

مجمولااه لجااام  ساایخته از لق مانااده تااری  

نیروهای ط قاتی و سیاسی لراق اس  کااه 

در لق مانااد ی از هاام  ااوی ساا ق  را ماای 

                رباینااااااااااد : ره ااااااااااران ق ایاااااااااا  و

یتاااه هاااای طواشاااف لااار  و کااارد و اتور

مره ی مرت ر با مناس ات فرودالی ، همااراه 

 با سرمایه داران ب رب وابسته به امری ا .  

 

حاااکمی  امری ااا بااه ایاا  نیروهااای ماارکر 

اجااازه ماای دهنااد درد وابسااتگی کااود بااه 

تفنم های اشغالگر امری اشی را بااا هتاا  

حرم  از زنان تسلی دهند . امری ا باارای 

راق از پیروزمند کردن ساالطه کااود باار لاا 

نظر اجتمااالی و ایاادشولو ی ی بااه لنصاار 

                       پدر سامری نیاز دارد . 

رای مردم یا اراده مردم به هیچ لنوان      

در ش    یری ای  ح وم  نق  نداشاا  . 

نخس  تواف  لمومی بی  دزدان در یر در 

ماجرا حاص  شد و سااپس انتخابااات باارای 

 ار شااد . مهاارولی  بخهاایدن بااه آن بر اا 

ماااودل " دموکراسااای " لاااراق شااا یه " 

راساای " ل نااان اساا  کااه مقااام هااای دموک

متی باای  نیروهااای ط قاااتی و سیاساای ح و

مهابهی تقسیم شااده اساا  تااا اشااتالا حاااکم 

باااای  روسااااای ق ایاااا  و ساااارمایه داران 

      کمپاارادور متحااد بااا آنهااا ، بوجااود آیااد . 

به دلی  تضاااد مناااق  شاادید میااان نیروهااای 

  دهنده ای  ح وماا  و تهاادید تضاااد ته ی

بی  کل  و اشغا ران ) یعنی پایه ای تااری  

ای دیگاار را تضادی که بروز تمام تضاد ه

نظر می رسااد کااه   مهروط می ند ( بعید به

                                بتواند ه ات بیابد .

یاا  روحااانی شاایعه کااه اکنااون ساااک       

  : " امری ااا می اشااد در دنااور پساا  نوشاا 

باادون اسااتثنا  بااا لراقاای هاشی ااه ماا  در 

داکااا  و کاااارج لاااراق صاااح   کاااردم 

انتخابات روز ی هاان ه را در درجااه اول و 

مهمتاار از هاار چیاا  ، رای بااه کااروج بااال 

نیروهاااای اشاااغالگر و هانیاااا رای        فاصاااله

( 22بقیه در صفحه )      
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 قتل رفیق حریری و جاه طلبی های امریکا در شرق میا ا 

 نقل از سرویس خبری جهانی برای فتح 

 

حااوادم متعاقاا  قتاا  رفیاا  حریااری     

صاادرالظم ساااب  ل نااان نهااان ماای دهااد 

امری ااا مگساا  تفاانگ  را بطاارا ر یاام 

سوریه نهانه رفتااه اساا  .  فتااه ماای شااود 

سوریه در قت  رفی  حریری دس  داش  . 

ری هاام دارد . اما ای  قت  مظنون های دیگ 

یاااری ، نیروهاااای بعاااد از مااارب حر     

مخااالف سااوریه تصاامیم  رفتنااد او را بااه 

ساام ول کااود ت اادی  کننااد . ولاای داسااتان 

رابطه او با سااوریه داسااتانی پیچیااده بااود . 

در کالل سالهای بسیار زیاد صدر الظمی 

ا  ، او هر   مخالف کنترول سااوریه باار 

کهور  ن ود . او در ماه سپتام ر  اار شااته 

ن دوره در مخالفاا  بااا طااومنی تاار کاارد

ریاس  جمهوری امی  مهو که رقی   بود 

، اسااتعفا داد . همااه امیاا  مهااو را بازیچااه 

دس  سوری ها به حسا  می آوردند . بنااا 

بر ای  استعفای حریری حرکتی بااود للیااه 

سوری ها . اما کانواده حریری به مقامات 

دولتااای ل ناااان اجاااازه شااارک  در مراسااام 

ا بااه کاکسپاری رفی  حریری را ندادنااد اماا 

مهاااور رشاایس جمهااور سااوریه ل اادالحلیم 

کدام که ی ی از دوستان قاادیمی کااانواد ی 

حریری اساا  کااو  آمااد  فتنااد . برجسااته 

تری  مهمان ،  ا  شیرا  رشیس جمهااور 

فرانسااه بااود . شاایرا  و حریااری شخصااا 

بهم ن دی  بودنااد و حریااری همااواره  بااه 

لنوان دوس  مناف  فرانسااه مهااهور بااود . 

 1559رراناااادن قطعنامااااه فرانسااااه در  

در سال  رشته شورای امنی  سازمان مل   

ه سااربازان سااوریه م نی بر ای  کواس  کاا 

ل نان را تر  کننااد ، بااه امری ااا پیوساا  . 

ولاای شاایرا  موکاادا بااا کااارزار لمااومی 

دیپلماتی  امری ااا للیااه ر یاام سااوریه کااه 

خالف  اریس همواره بر آن نفوذ داشته ، مپ

                             کرده اس  .          

ا ر بپرسیم چه کسی حریااری را کهااته     

سااخ دهاایم . امااا ا اار ، نمی تااوانیم بااه آن پا

از ای  قت  سود می برد ،   بپرسیم چه کسی

ماای تااوانیم جااوا  دهاایم . جااوا  کیلاای 

ا سااود روشاا  اساا  . اسااراشی  و امری اا 

نااد از ر یاام می رنااد . بازنااده هااا ل ااارت ا

       جه ای کمتر فرانسه . سوریه و به در

ای  بحث که حمایاا  از اسااتقالل ل نااان      

در مقاباا  سااوریه ، نقهاای تعیاای  کننااده در 

موا ااا  امری اااا و فرانساااه دارد بحثااای 

م کرا و پوچ اس  . فرانسوی ها بعد از 

جنم جهااانی  اول هاار دو کهااور ل نااان و 

سوریه را اداره می ردند . در اصاا  ل نااان 

قر به ای  دلیاا  جاادا نمودنااد را از سوریه ف

که ک  آنرا برای کود می کواستند . رشیس 

جمهور امری ا جیمی کارتر حمله نخسااتی  

سوریه به ل نان را به لنااوان راهاای باارای 

       ه ااات بخهاایدن در کهااوری هاام ماارز بااا 

 اسراشی  و به ویااژه باارای تحاا  کنتاارل در 

 آوردن جن   مقاوم  فلسطی  در ل نان در  

ترغیاا  کاارد . اسااراشی  نیاا   7619سااال 

به ل نان  1982و مجددا سال  1978سال   
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حمله کرده غر  بیروت را اشغال کرده و 

باار قتاا  لااام در اردو اااه هااای پناهنااد ی 

فلسطینی ها نظارت کاارد . رو  برکااورد 

سااوریه بااه اسااراشی  در کااالل ایاا  ماادت 

ترکی اای بااود از شااراک  در جاارم للیااه 

ول ل نااان . ی کنترفلسطینی ها و رقاب  برا

توسر اسراشی  تا سااال   اشغال جنو  ل نان  

طول کهید . اسراشی  هنااوز بخهاای   2000

از ل نان را در اشغال دارد . چااه کساای در 

تمام ای  مانور هااای ارتجااالی دغدغااه ای 

ی ل ناااانی هاااا داشااا  ل          بااارای حقاااوق ملااا 

امری ااا هاام اکنااون سااوریه را تحااریم      

. بااه نظاار ماای رسااد   اقتصادی نموده اساا 

هدا بال فاصله امری ا اینس  کااه سااوریه 

را کامال از نظر دیپلماتیاا  ، اقتصااادی و 

تدارکات نظامی در جهان منفرد کنااد . قتاا  

حریری بهانه بدس  امری ا داد تا کواهااان 

بیاارون کهاایدن نیروهااای سااوریه از ل نااان 

                                             شود . 

ف ااااروری  18مقالااااه ای در شااااماره      

واشنگت  پس  کاطر نهان میسااازد کااه در 

ای حمایاا  باای  المللاای اناادکی باارزمانی ااه 

هاادا امری ااا در وا  ااون کااردن سااوریه 

وجاااود دارد ، امری اااا میخواهاااد حمایااا  

کهور های دیگاار ) چااون فرانسااه ( را در 

بیاارون کااردن نیروهااای سااوریه از ل نااان 

در  کرد که بیاارون بدس  آورد . اما باید  

کهیدن سربازان سوری از ل نااان در واقاا  

پایان ر یم بهار اسااد را ماای توانااد تسااری  

                                                د .کن

ای  مسرله در شماره دیگرواشاانگت  پساا    

تهریح شد . ای  مقاله    سفیر برتانیه    توسر   

 

ی کارمناادان ارشااد بعااث یعناا می  ویااد کااه  

حاا   حاااکم سااوریه " مناااف  اقتصااادی و 

 حیاااتی در ل نااان دارنااد . بساایاری سیاساای 

نتیجااه کااروج بااام تااری    کارمندانی که در

نااد متعلاا  بااه سااازمان هااای ده رر را می

سوریه هستند کااه سااابقه   اطاللاتیامنیتی و

د . "     المال کود سرانه دارنطومنی از  

آکااری  قطعااه معمااا  آن اساا  کااه چاارا     

امری ااا قصااد دارد در سااوریه " ر یاام را 

لون " کند و ای  مهم تری  ن تااه اساا  ، 

در ابتدا در لی  حااال ن تااه  اایج کننااده ای 

نی  می باشد ، به دلی  آن ااه سااوریه زمااان 

اسد بسیار سااخ  کوشااید تااا بااا امری ااا بااه 

                          تواف  برسد .           

ازه کااافی از شاا نجه امری ا یقینا به اند     

 اه های سااوریه اسااتفاده باارده اساا  زیاارا 

از جملااه کهااور هاااشی  سااوریه و مصاار

ه امری ا زندانیان  را ماای فرسااتد هستند ک

تا توسر اطاللات ایاا  کهااور هااا شاا نجه 

شااده یااا از باای  باارده شااوند زیاارا در کااود 

امری ا ای  کار غیر قانونی اس  . امری ااا 

ر دادی باارای با سازمان امنی  سوریه قاارا

 –ایاا  کااار دارد . معااروا تااری  مااورد 

کسی که توانس  زنده بماند و راج  بااه آن 

ماااهر آرار شااهروندی کاناااداشی  –بگویااد 

اس  که توسر دول  امری ا در ی  توقف 

پرواز در نیویار  ربوده شده و سااپس بااه 

مدت ی سال ناپدید شد .  بنا به   ارشی از 

 ااااشی بااای  الملااا  ، مقاماااات امری لفاااو

اردن فرسااتاده و     طری  هااواشی او را بااهاز

سپس  به  سوریه  بردنااد . در آنجااا  او  را 

   توسر شاکه دیگری از سازمان اطاللااات 
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ارتااا  کاااه کاااار معماااول  شااا نجه 

فلسطینیان اس  ، شاا نجه نمودنااد . بعااد 

از آن ه او اقرار نامه ای را امضا کاارد 

کااه بعاادا   –که در افغانستان بااوده اساا   

وی را  –اب  شد قالباای و دروغ اساا  ه

بااه امری ااا پااس دادنااد کااه بااه کانااادا 

بر ردانیده شد . کسان دیگری که ربوده 

شااده و توساار امری ااا بااه ساایاه چالهااای 

سااوریه روانااه شاادندمی  وینااد بگااو  

کود شاانیده انااد شاا نجه  ااران بااا لهجااه 

 امری اشی انگلیسی صح   می رده اند .  

یمون هر  در مقاله جامعی به قلم س    

در نیو یورکر   2004جومی    18شماره  

چاااپ شااده اساا  . ایاا  مقالااه هم اااری 

ساارویس اطاللاااتی سااوریه بااا امری ااا 

للیاااه نیروهاااای اساااالمی کاااه دشااام  

مهااتر  شااان هسااتند را بااا ج شیااات 

توصیف می ند . هر  با اسااد مصاااح ه 

کاارد . وی مهااتاقانه  فاا  : " باارای مااا 

نیاز به   سپتام ر فرص  کوبی بود .  11

هم اری معلوم بود و بااه نفاا  مااا بااود . 

همچنی  راه کوبی برای به ود مناس ات 

بااود . " از نظاار هاار  ، یاا  نقطااه 

  نده امتناع سوریه در دس  کهیدن از 

حمای  ح     اس  . در مصاح ه ای 

دیگر ، وزیر اطاللات ل نااان بااه هاار  

می  وید : بدون ح     صد ها ه ار 

طینی که در کم  هااا جنااو  پناهنده فلس

ل نان زند ی می کنند غیاار قاباا  کنتاارل 

کواهنااد بااود و سااید حساا  نصاار  ، 

ره ر ح     تاکید می ند که او بدن ال 

مقابله با امری ا نیس  . وقتاای هاار  از 

او ماای پرسااد  آیااا آن نااوع راه حلاای را 

باارای مساارله  فلسااطی   کااه  اسااراشی   

، منجملااه   بدن ال آن اس     مدلی  اس   

 دس  بر داشت  

از دلاوی فلسطینی هااا باار اورشاالیم را 

کواهد پریرف  ل نصر  ماای  ویااد : " 

بگرار بهود ، م  نخواهم  ف  درسته ، 

 م  هیچ چی  نخواهم  ف  . "                                           

هااار  مااای پرساااد چااارا امری اااا      

ریرد نمیخواهد ساز  با ر یم اسد را بپاا 

ل جوابی که ی ی از مقامااات امری اااشی 

که نام  فا  نهده ، داد اینس  : " اسد 

نماای توانااد کاااری را کااه مااا میخااواهیم 

اجرا نماید . " منظور آنها از ای  حرا 

ایاا  اساا  کااه بهااار باارکالا پاادر  

نمیتواند نیروهای مختلف درون ط قااات 

حاکماااه ساااوریه را کنتااارول کناااد . باااا 

تهاجمگری امری ا   اینحال برای تو یح

باید دمشلی بی  ازی  در کار باشااد . بااه 

نظر میرسد بو  و مهاوران  معتقدنااد 

فهااار کااارجی بالااث کواهااد شااد ایاا  

ر یم سقوط کند و ش   سیاسی دیگااری 

پیدا کواهد شد که نه تنهااا سااوریه را بااه 

لنااوان کهااورلر  مخااالف امری ااا و 

اسراشی  حاارا کواهااد کاارد بل ااه حتاای 

را قطاا  کاارده و سااوریه را  نفااوذ اروپااا

تحااا  کنتااارول مساااتقیم ترامری اااا در 

کواهد آورد .      تمام ایاا  مهاا الت و 

ارت اطات ارتجالی به درجه ای فاکتور 

های ه ات در نظم که  شرق میانه بااوده 

اند . حمار ، حد اق  در حااال حا اار ، 

از تااال  هااای اسااراشی  باارای متوقااف 

کردن انتفا ااه ح ایاا  می نااد ، حاا   

  نقهی را که فوقا بااه آن اشاااره شااد ، 

ایفااا می نااد و ر یاام ایااران للنااا تمااار 

هااای  در لااراق را باارای هم اااری بااا 

اشغالگری امری ا ، تح  فهااار  راشااته 

اس  . اما  آنچه کااه امااروز امری ااا در 

         شرق میانه به دن ال  اس  حفظ  

29بقیه در صفحه )   
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یری های  گدر 

 مسلحانه در هرات 

( 27در صفحه )                         

 

 

 

 

مبارزه دو خط در  

حزب مائوئیستی 

  یپاو 
 

مبارزه دو خط در حزب  

کمو یست بخشی الینف  از کل 

پروسا ا   ب است . در واقع  

داده کا چنام  تاریخ  شام

مبارزاتی می توا ن  موتوری 

باشن  برای رسا  م حزب با 

وضوح ای ئولوژیکی و سیاسی 

باالتر و بر این مبنا دست یافتن 

با وح   عمل و اراده ی عالی  

 تر . 

 

( 34در صفحه )   

 

 

 

 

تقاضای متقاضیان 

خشمگین پاسپورت  

 در هرات 

(  30در صفحه )                          

درگیری برق آسای  
شورشیام مائوئیست با  

 ارتش ترکیا 

(   36در صفحه )                          

                         

الل طالبانی آقای ج 
رئیس تشریفاتی 
دولت تشریفاتی 

 عراق 
(       37در صفحه )                                           

                              

        پرواز شاهین  

می روز    شعری با مناسبت اوو

 جها ی کارگر   

   ل از دوره اوو شعلا جاوی  

( 33در صفحه )    

قتل رفیااق حریااری و جاااه 

طلبااای هاااای امریکاااا در 

                   شرق میا ا

 
( 41در صفحه )              

 

 

 

 

 

 


