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پنج سال پس از آغاز رجاوزگری و اشغال
امپریالیستی
عالی ررین سشح این نارنایتی و
م الفت در مبارزات مسل انه ربارز می
یابد  .از آنجائی ه متاسفانه را حال
صرفا طالبان و در حد معینی حزب
اس می در این عرصه حضور فعال
دارند عموما آمادگی های اهالی برای
پیشبرد مبارزات مسل انه علیه
اشغالگران و رژیم پوشالی زیر درف
آنان قرار می گیرد و به ب شی از
جنگ های آنان مبدل می گردد .
نیرومند شدن سریع طالبان از ل اظ
نظامی و گسترش مناط ر ت کنترل
شان در طی چند ماه گذشته بشور
عمده م صول استفاده فعال آنان از
همین ونعیت است  .طالبان را همین
زمستان گذشته صرفا در حد گروپ
های چری ی پراگنده در والیات جنوبی
و جنوب شرقی و را حدی والیات
شرقی فعالیت های نظامی داشتند  .اما
اینک آنها در والیات پ تی ا زاب
هیلمند و فراه
ارزگان
قندهار
مناط وسیعی را ر ت کنترل دارند و
فعالیت های نظامی شان را در حد
جنگ های جبهه یی اررقا داده اند .
اینک دیگر افسانه ش ست نا پذیری
امپریالیست های امری ایی و مت دین
شان در نارو به طلسم ش سته شده ای
می ماند که ود نیز به آن اعتراف
دارند  .وقتی فرماندهی جنگ از "
قوای ائت ف " به " قوای نارو "
هم امپریالیست های
انتقال یافت

با گذشت پنجسال از آغاز رجاوز
امپریالیست های امری ایی و مت دین
شان بر افغانستان و اشغال این کشور
روسط آنها جامعه افغانستان کماکان
ب رانی و در حال جنگ باقی مانده
است  .امپریالیست های متجاوز و
اشغالگر و دست نشاندگان شان نه
رنها قادر نشده اند که در طی پنج سال
گذشته به ب ران و جنگ به نفع ود
شان ارمه داده و سلشه اشغالگرانه
ائنانه و اررجاعی شان را کام بر
جامعه بر قرار نمایند بل ه درین
اوا ر حالت ب رانی بیشتر از پی به
نرر شان رشدید گردیده و آنها را در
ونعیت نا مساعد رری نسبت به سال
های قب قرار داده است .این رشدید
ب ران نتیجه رشدید رمامی رضاد های
بزرگ و مهم جامعه است .
رضاد ملی لقها و ملیتهای افغانستان
با اشغالگران امپریالیست و ائنین
ملی دست نشانده شان رشدید گردیده
و بشرف رشدید بیشتر پی میرود و
دارای جوانب گوناگون و سشوح
م تلف است .
نا رنایتی از
در سشح عام
امپریالیست های اشغالگر و رژیم دست
نشانده و م الفت علیه آنها وسیعا در
حال گسترش است و رمامی اقشار و
به استثنای مشت
طبقات جامعه
ناچیزی از ائنین ملی را در بر می
گیرد .
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ارجی به
نیروهای اشغالگر
اشغالگر و هم رژیم دست نشانده اع م
افغانستان بل ه از طری نیرومند
کردند که این قوا در ظرف ش ماه "
سا تن هر چه بیشتر اردوی رژیم
ونعیت امنیتی " را از طری اقدامات
دست نشانده شان  .قدر مسلم است که
نرم رر نسبت به قوای ائت ف بهبود
اقدامات م ی نه سیاسی آنها از قبی
واهند ب شید  .اما در عم نه رنها
دامن زدن به دعوای ط دیورند و یا
قوای نارو جنایات جنگی قوای ائت ف
ردویر جرگه قومی دو سوی دیورند نیز
را ادامه داده و وسیعا گسترش ب شید
ادامه واهد یافت  .ولی این اقدامات "
بل ه در عم متزلزل رر و سست
سیاسی " بر م وریت جنگ مت ی
اراده رر از آن ثابت گردید  .را حال
است و با ر یه بر آن پی برده می
ماهه رعیین شده بسر
موعد ش
شود .
نرسیده است ولی فرماندهی قوای نارو
قدر مسلم است که هر قدر امپریالیست
رسما اع م کرده است که :
های اشغالگر و دست نشاندگان شان
" نارو به رنهایی نمی رواند جنگ در
بر اقدامات شن و سرکوبگرانه
ببرد و باید "
افغانستان را پی
نظامی و اقدامات سیاسی م ی نه شان
اردوی ملی " افغانستان فعاالنه در
بیفزایند قادر ن واهند بود ازجوش
جنگ ها شرکت نماید  .برای اجرای
روز افزون کینه و نفرت افغانستانی ها
این کار نروری و حتمی است که این
علیه ود شان جلوگیری نمایند  .اینها
اردو به اندازه کافی رقویت گردد " .
دیگر از ل اظ سیاسی در ذهنیت
بر مبنای همین ونعیت است که اینک
افغانستانی ها ش ست ورده اند و هر
امپریالیست های اشغالگر امری ایی و
قدر ر ش کنند که این ش ست شان را
مت دین شان در نارو فیصله کرده اند
بپوشانند بیشتر از پی آنرا عم و
که برای رژیم پوشالی نه یک اردوی
گسترش می دهند .
هفتاد هزار نفری بل ه یک اردوی
" ررانه " های بازسازی در هیاهوی
ی صد و پنجاه هزار نفری ایجاد کنند .
مشمئز کننده فساد همه گیر مستولی بر
را جائی ه مقامات رژیم پوشالی اع م
رژیم پوشالی و منابع کمک رسانی
کرده اند قرار است این اردو را آ ر
دیگر به ناله های
ارجی
سال  2008از طری کمک های
گوش راشی مبدل گردیده است که نه
آموزشی و رسلی اری و پولی
رنها سامعه شنوندگان بل ه اعصاب
امپریالیست های امری ایی و سائر
ود ررانه وانان را نیز می آزارد .
اعضای نارو ر می گردد .
اینک ود میگویند که در ظرف چند
بنابرین ر ش امپریالیست ها برای ح
سال گذشته هفده میلیارد دالر
معضله افغانستان به نفع ود شان
( هشتصد و پنجاه میلیارد افغانی یا
کماکان عمدرا بر م ور جنگ
بیشتر از چهار صد برابر رمام پول
رجاوزکارانه و اشغالگرانه متمرکز
افغانی در حال گردش در بازار
باقی می ماند اما نه از طری وارد
افغانستان ) کمک ارجی به افغانستان
سا تن رعداد بسیار بیشتری از
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انه رابی دهقانان هر روز بیشتر از
سرازیر گردیده و وسیعا حیف و می
پی و عمی رر و گسترده رر می
گردیده است  .فساد چه بصورت چورو
گردد  .آنها پیوسته در زیر بمباران ها
چپاول اموال دولتی و چه بصورت
راکت زنی ها و روپ پرانی های
رشوه ستانیها از مراجعین به ادارات
اشغالگران و دست نشاندگان شان قرار
دولتی دیگر آنچنان رسوا و بر م
می گیرند به قت می رسند دار و
گردیده است که رئیس جمهور فعلی و
ندارشان را از دست می دهند و به
روسای دولتی قبلی نیز دیگر آش ارا
آوارگی کشانده می شوند  .در جاهایی
در مسائ مربوط به آن د ی می
که بمب و راکت و روپ اشغالگران و
گردند .
نیروهای رژیم پوشالی نمی غرند
نتیجه این چور و چپاول وسیع چاق
چنگ و دندان جنگ ساالران جهادی و
و
غیر جهادی وابسته به رژیم پوشالی
فربه شدن هر چه بیشتر یک مشت
که دیگر وسیعا موقعیت های فئودالی
کمپرادور – فئودال از ی شرف و بی
دست در دست
یافته اند
چیز شدن روز افزون روده های مردم
صاحبمنصبان و مامورین فاسد دولتی
از سوی دیگر است  .به عبارت روشن
گوشت و است وان آنها را می جوند و
رر رضاد میان روده ها و فئودال –
شیره جان شان را میم ند  .در مقایسه
کمپرادور ها در حال رشدید است .
با چنین ونعیتی رامین حاکمیت
سشح زندگی زحمت شان از دو سال به
فئودالی و اررجاعی طالبان بر منشقه
اینشرف پیوسته در حال سقوط بوده
که کم از کم کشت بی درد سر کوکنار و
است  .نیروی کار بار دیگر و سیعا
رولید رریا را به همراه دارد فرصت
آواره و بی اشتغال است و اگر اشتغالی
یک " دم دراز کردن " ولو موقتی را
هم وجود داشته باشد مزد پردا تی
به دهقانان میدهد  .اما ر ت حاکمیت
نصف مزد دو سال قب است در حالی ه
طالبان نیز گرچه از چور و چپاول بی
سشح رورم نسبت به آن زمان پنجاه
حساب و کتاب جنگ ساالران ح ومتی
فیصد باال رفته است  .کارگران آواره و
بری نیست و صاحبمنصبان و
بی اشتغال اگر موف شوند به بیرون
مامورین رشور ور دولتی گم و گور
از مرز ها بروند میتوانند امید وار
میشوند ولی حاکمیت فئودالی شن
باشند که کاری واهند یافت اما
طالبان نیز چیزی نیست که منافع
سشح در آمد آنها نیز شدیدا سقوط
اساسی دهقانان طالب آن باشد .
کرده است  .یک کارگر آواره
حاکمیت طالبان " عشر شرعی "
افغانستانی که برای یافتن کاری به
رریا و سائر " وجوهات شرعی "
ایران میرود مجبور است حد اق پنجاه
را بدون کم و کاست از رمام اهالی
فیصد مجموع مزد ود را برای رید
منجمله دهقانان میگیرند و رامین
پاسپورت افغانستانی و رید ویزای
مصارف لوجیستی ی ود را بر آنها
ایرانی که هر چند وقت ی بار باید
ر می می نند  .نمیتوان گفت که
رجدیدش نماید به مصرف برساند .
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استثمارگرانه و اررجاعی نظام شان
دهقانان این مالیات شرعی را با "
نمی روانند این همه معض ت را در
طیب اطر " میپردازند گرچه در
جهت رامین منافع زحمت شان و روده
مقایسه با چور و چپاول و ا اذی های
های مردم ح و فص نمایند  .این
دولتی ها با ناراحتی کمتری به آن رن
است که راهی ندارند جز این ه م ور
در می دهند .
سرکوب قهری رجاوزکارانه و
اقشار وسیع رده بورژوازی هر روز
اشغالگرانه را کماکان ادامه دهند و هر
بیشتر از پی به فقر و ف کت می
روز بیشتر از پی رشدید نمایند  .اما
افتند  .پیشه وران رقریبا در مجموع در
در این میان با سه عام بازدارنده رو
رقاب با کاالی وارداری ارجی شغ
برویند و نمی روانند صفوف قوای
شان را از دست داده اند و پیشه وری
اشغالگر را در حد دل واه گسترش
در حال نابودی است  .قشر وسیع
دهند :
مامورین پائین رربه دولتی به شمول
عام اول ادامه جنگ در افغانستان و
معلمین م ارب به گفته یک معلم پر
گسترش روزافزون آن است که رلفات
درد آنچنان حالت زاری دارند که به
نیروی انسانی آنها را بیشتر میسازد .
گدا ها می مانند  .سائر اقشار رده
این در حالی است که نه رنها ود قوت
بورژوازی نیز پیوسته به اعماق
های اشغالگر به شمول سربازان و
جامعه رانده می شوند و رجارت
افسران آمادگی کافی برای " قربانی
کوچک در مسیر قهقرایی افتاده است .
بل ه سردمداران
دادن " ندارند
اینچنین ونعیتی در حالی عم و
کشور های امپریالیستی نیز از آن می
گسترش می یابد که ظرفیت اشتغال
ررسند  .آنها می ررسند که این امر به
روز بروز کمتر می گردد  .به عبارت
بروز نا رنایتی های روده یی در ود
دیگر این سقوط به پائین نه به
کشور های شان منجر گردد  .رجربه
گسترش صفوف طبقه کارگر بل ه به
عراق نشان داده است که قوت های
گسترش صفوف بی اران منتهی می
نظامی کشور های امپریالیستی معینی
گردد .
ظرفیت ر م رلفات وسیع را ندارند و
همین قشر رو به افزای بی اران
در صورت روبرو شدن با چنین رلفاری
است که نیروی مهم شورشگر علیه
از معرکه پا بیرون می کشند  .از اینجا
اشغالگران و رژیم دست نشانده را
می روان به عام دوم بازدارندگی
رش ی می دهند و آنچنان عاصی اند
امپریالیست ها در گسترش وسیع
که در شرایط نبود حضور فعال نیروی
نیروهای اشغالگر و افزای زیاد رعداد
ملی مردمی و انق بی در ص نه نبرد
آنها یعنی عام دا لی کشور های
حتی وسیعا به سوی یک نیروی
امپریالیستی پی برد .
اررجاعی امت ان داده مث طالبان
اما عام سوم عبارت است از م الفت
کشانده میشوند .
امپریالیست های روسی و همچنان
طبیعی است که امپریالیست های
م الفت قدرت هایی مث چین و حتی را
اشغالگر و رژیم پوشالی بنا به ماهیت
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می دهد  .سش ی از رشدید این رضاد
حدی هند به حضور دایمی و سنگین
میان جناح
بصورت افزای کشم
نظامی امپریالیست های امری ایی و
های م تلف رژیم دست نشانده ود را
قدرت های دیگر عضو نارو در
در حالی ه سشح
نشان می دهد
افغانستان  .در این م دوده گذشته از
دیگری از آن بصورت رشدید رضاد
م الفت ایران حتی حساس شدن
میان طالبان و نیروهای اررجاعی
بیشتر پاکستان و همسایه های شمالی
دیگری مث حزب اس می منع س می
افغانستان نیز دیگر قاب رویت و لمس
گردد .
است  .در واقع پس از آن ه رژیم دست
ع وه از رضاد های بزرگ سه گانه
نشانده با امپریالیست های امری ایی و
جامعه مونوع ملیت ها و مونوع
اروپایی پیمان های استرارژیک به
زنان یعنی دو رضاد مهم اجتماعی در
امضا رساند حساسیت های روسیه و
جامعه افغانستان نیز از جهات
چین و سائر همسایه های دور و
گوناگون در حال رشدید هستند .
نزدیک کشور در مورد حضور قوای
هم اکنون ملیت های ر ت ستم در
امری ا و نارو در افغانستان بیشتر
افغانستان با سه چال در رابشه با
گردید  .گرچه هنوز این حساسیت ها
مونوع ملیت ها مواجه اند :
ائت ف وسیع بین المللی امپریالیستی و
شوونیزم حیله گرانه و زنده باند
اررجاعی در مورد افغانستان را از بین
حاکم در رژیم دست نشانده .
نبرده است ولی وحدت اولیه عمومی
شوونیزم در حال قوت یابی مجدد
در میان این ائت ف دیگر وجود ندارد .
طالبان .
در چنین حالتی چنانچه امپریالیست
معامله گری های مررجعین م ربوط
های امری ایی و مت دین شان
به
نیروهای رازه نفس زیادی به
ملیت های ر ت ستم بر سر مسئله
افغانستان وارد نمایند با م الفت های
ملیت
بیشتر قدرت های امپریالیستی و
ها با باند حاکم شوونیست در رژیم
اررجاعی اطراف افغانستان رو برو
دست نشانده و حتی با دلهره و
واهند شد و شرات بیشتری ائت ف
ررس و
بین المللی را رهدید واهد کرد .
لرزچراغ سبز نشاندادن به طالبان .
قدر مسلم است که رشدید رضاد میان
ا یرا باند حاکم در رژیم دست نشانده
امپریالیست های امری ایی و مت دین
بر ر ش های شوونیستی اش بیشتر از
شان در نارو از ی جانب و قدرت های
پی افزوده است و از طری این
امپریالیستی و اررجاعی منشقه اطراف
ر ش ها می واهد جلو گسترش و
افغانستان و مهم رر از همه روسیه و
قوت یابی بیشترطالبان در مناط
چین از طرف دیگر انع اس ود را
پشتون نشین را گرفته و پان اس میزم
میان
رضاد
رشدید
بصورت
ند امری ایی آنان و مت دان ارجی
استثمارگران فئودال  -کمپرادور و
شان را به چال بشلبد  .ی ی از موارد
جناح های گوناگون مررجعین نیز نشان
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دهند و بر سر " نرخ وب " چانه می
حیله گرانه و رذی نه این ر ش وجه
زنند  .معیار رعیین نرخ وب یا نرخ بد
المصال ه قرار دادن سرنوشت پشتون
در این چانه زنی ها منافع آزمندانه
های آن طرف دیورند در مسیر یانت
استثمارگرانه و اررجاعی ود شان
ملی و طنفروشی های است  .در این
است و درین راستا مداوما عریضه به
مسیر است که دعوای ط دیورند رازه
بارگاه امپریالیست های اشغالگر و
می گردد و جرگه قومی دو سوی این
غیر اشغالگر رقدیم می کنند  .آنها در
ط رویدست گرفته می شود .
این چانه زنی ها سعی می کنند که به
از جانب دیگر به نظر نمیرسد که
چوکی های کلیدی در ح ومت دست
شوونیزم طالبان همان غلظت شدید
یابند  .ولی اگر به آنها دست نیافتند
دوران حاکمیت شان را حفظ کرده باشد
به چوکی های غیر کلیدی در ح ومت
و واهی ن واهی ر ت فشار حم ت و
نیز قناعت می ورزند  .درین راستا
یورش های شدید قوت های اشغالگر
است که با کسانی مث سیاف معامله و
کم و بی رعدی شده است  .اما این
داد و گرفت می کنند و همانند کسانی
رعدی صرفا در حدی است که م عمر
که آئینه شان را گم کرده و چهره شان
را وادارد را از اشتباهات دوره حاکمیت
را از یاد برده باشند ادا و اطوار های
طالبان بشور عام رذکر انتقاد گونه ای
شبه شوونیستی در می آورند و
به عم آورد و بصورت کلی از
رهبری آرکستر بازی شوونیستی "
همزیستی میان پیروان مذاهب م تلف
جرگه قومی دو سوی دیورند " را بر
حرفی به میان آورد که آنهم بشور قشع
عهده می گیرند .
روشن نیست که منظورش همزیستی
زنان از ی شرف با ستم شوونیستی
میان پیروان مذاهب م تلف در
مرد ساالر سنتی دیر پا مواجه اند ؛ از
افغانستان است یا میان طالبان حنفی
جانب دیگر با حیله گری های
مذهب و پیروان سائر مذاهب در درون
امپریالیست ها ی اشغالگر و رژیم
صفوف القاعده ( در پیام م عمر
زنان
دست نشانده به شمول ب
بمناسبت عید رمضان )  .در هر حال
این رژیم ؛ و در پهلوی آنها با شر
این شوونیزم نیز همسو با رقویت
فزاینده شوونیزم غلیظ و کور طالبی .
نیروهای طالبان و گسترش مناط
در گیر و دار این حالت پریشان کننده
ر ت کنترل شان حالت رهدید آمیز ود
است که وسیعا ر ت ستم قرار می
را سر از نو باز
گیرند بی حقوقی وسیعی بر آنها
می یابد .
اعمال می گردد و بشور وسیعی قربانی
اما مررجعین مربوط به ملیت های ر ت
شونت های انوادگی و غیر
ستم کشور رعلقات ملیتی شان به
انوادگی میگردند  .اما سوگمندانه
ملیت های ر ت ستم را در مسیر
روام با این اش ال گوناگون ستم
معامله گری ها و ود فروشی ها و "
مشت کوچ ی از زنان وابسته به رژیم
قوم فروشی " های شان مدام وجه
دست نشانده نظام مستعمراری – نیمه
المصال ه با شوونیست ها قرار می
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فرصت های عظیم و چال های بزرگ
فئودالی حاکم را آرای می دهند و سر
بر سر راه مبارزه برای برپایی و
و صورر را می آرایند را زشتی ها و
پیشبرد مقاومت ملی مردمی و انق بی
بد نمودی های درونی و ظاهری اش
به مثابه ش مش ک کنونی مبارزات
از انظار پوشیده بماند  .از جانب دیگر
ند امپریالیستی و ند اررجاعی در
شوونیزم کور طالبی نیز هر روز
افغانستان به وجود می آورد  .اگر از
بیشتر از پی مجددا حالت رهدید آمیز
فرصت ها استفاده اعظمی به عم
ب ود می گیرد را جائی ه م ارب
نیاید طبیعی است که چال ها به
د ترانه ی ی پس از دیگری به آر
شرات بالفع ربدی واهند شد  .پس
کشیده می شوند و یا رعشی می گردند .
با روجه به رسالت راری ی نیروی
حتی استادان و شاگردان این م ارب در
انق بی آگاه و با روجه به رعهد
ونعیت های بسیار فجیعی به قت می
ارائین به منافع علیای روده ها و
آنچنان فجیع که حتی در
رسند
کشور با رمام قوت و روان به پی !
چوکات غیرت و افغانیت شوونیستی و
اررجاعی نیز نمی رواند گنجای داشته
باشد  .در چنین شرایشی است که زنان
آرایشگر رژیم دست نشانده بیشتر از
پی فرصت می یابند که بازی های
نمایشی شان را هر چه بیشتر برجسته
سازند و حیله گرانه از آن استفاده
سوء نمایند .
اینچنین است که شرایط عینی و ذهنی
ناشی از رشدید رضاد ها در جامعه

نیپال
در آستانه انق ب
حددزب کمونیسددت نیپددال ( مائوئیسددت )
جنددگ ل د را در اوای د مدداه فبددروری
سددال  1996آغدداز کددرد  .در طددول ایددن
دوره رقریبا یازده سدداله انقد ب نیپددال
موف شددده اسددت گددام هددای بزرگددی بدده
پی بردارد  .در رمام مناط روسددتایی
آزاد شددده کدده بیشددتر از هشددتاد در صددد
ک مناط روستایی نیپال را در بر مددی
گیرد فئودال ها از قدرت افتاده و لع

نیپال در مرحله حساسی از راریخ ددود
قرار گرفته اسددت  .انقد ب دموکراریددک
ندددوین در نیپدددال پدددس از پیشدددروی
رزمنده و موجددوار جنددگ لد در طددی
مدت زمانی بیشتر از یک دهه اکنددون
در آستانه پیروزی قرار دارد  .رددوام بددا
ایددددن فرصددددت ردددداری ی کددددم نظیددددر
م ددداطرات عظیمدددی نیدددز بدددر سدددر راه
انق ب ود نمایی می کند .
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زنان نیپالی که هم اکنون ب د بزرگددی
مال یدددت شدددده اندددد  .قددددرت سیاسدددی
ملی را در بر مددی
از اردوی رهائیب
انق بددی دریددن مندداط بدده رددوده هددای
گیرند و در قدرت سیاسی انق بی سهیم
عمددددرا دهقاندددان رعلد د
زحمدددت
انددد در مندداط آزاد شددده بدده آنچنددان
دارد  .در عین حال حزب در رمددام طددول
آزادی هایی دست یافته اند کدده ندده رنهددا
دوره یازده ساله گذشته از سددازماندهی
در ک منشقه شددبه قدداره هنددد بددی نظیددر
کددارگران در شددهر هددا نیددز غافد نبددوده
است بل دده بعضددی از نموندده هددای آن
است  .این سددازماندهی هددای مبددارزاری
را در کشور هددای " پیشددرفته غددرب "
بددار بددار از طددرف اررجدداع حدداکم شدددیدا
نیز نمیتوان سراغ کرد  .مبارزات زنان
سدددرکوب گردیدددده و صدددد هدددا و بل ددده
ر ددت رهبددری حددزب کمونیسددت نیپددال
هزاران کارگر انق بی یا کشته شده انددد
( مائوئیست ) ا یرا شهر ها و بشددور
یا به زندان افتاده اند و یددا ندداگزیر بدده
مشس ک کتمندو را نیز
فرار به مناط آزاد شده اند  .اما ا یرا
وسیعا در بر گرفته است
حزب قادر شده است که مجددا دست به
در کشور های شبه قاره البته غیددر از
سدددازماندهی کدددارگران شدددهری زده و
مسددئله کاسددت
پاکستان و بنگله دی
ار ادیدده هددای کددارگری را وسددیعا بدداز
ها یددک مشد اجتمدداعی ویددژه و مهددم
سددازی نمایددد و حتددی بیشددتر از گذشددته
اسددت و ن ده رنهددا در کشددور هددایی مث د
گسترش دهد .
بوران سددری ن ا و مندداط آزاد نشددده
در رمددامی مندداط آزاد شددده حددزب و
نیپدددال و در گذشدددته در سراسدددر آن
رددوده هددای ر ددت رهبددری اش در عددین
کشددور بل دده در ددود هنددد نیددز کدده
این دده رضدداد طبقدداری میددان دهقانددان و
گویدددا بزرکتدددرین دموکراسدددی جهدددان
فئودال ها و رضاد ملی با امپریددالیزم را
م سددوب مددی گددردد بیددداد مددی کنددد .
در جهددت رددامین منددافع دهقانددان و کدد
انق ب قادر شددده اسددت در مندداط آزاد
ملت به ن و عمی و گسترده ای حد و
شده نربات کاری ای بددر نظددام کاسددتی
فص کرده اند ؛ در رابشه با سه مسئله
وارد نمایددد و نموندده هددای انق بددی ای
مهددم دیگددر جامعدده نیپددال یعنددی مسددئله
ارائدده نمایددد کده ندده رنهددا اررجدداع نیپددال
ملیددت هددا و اقددوام ر ددت سددتم مسددئله
بل دده اررجدداع حدداکم بددر " بزرکتددرین
زنان و مسئله کاست ها نیز گام انق بی
دموکراسددی جهددان " یعنددی هنددد نیددزدر
بزرگی به پی برداشته اند .
مقاب د آن ازل دداظ ردداری ی کددام ج د
در این مندداط ملیددت هددا و اقددوام ر ددت
باشد .
ستم از ستم ملددی شدداهی نجددات یافتدده و
دسته هددای آغدداز کننددده جنددگ لد در
ح ومدددت هدددای دددود م تدددار دددود را
نیپال گروه های چری ی ای بودند کدده
رش ی داده اند  .ا یددرا حددزب اقدددامات
با س ح های م لی مجهز شده بودند و
دریددن مددورد را بدده دا د کتمندددو نیددز
سدددازماندهی شدددان در سدددشح بسدددیار
کشددانده و بدده سددازماندهی ملیددت هددا و
ابتدایی قرار داشت  .اینک همین گددروه
اقدددوام ر دددت سدددتم در دا د د پایت دددت
هددای چری ددی غیددر مجهددز و ابتدددایی
پردا ته است .
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اشددغالگرانه بدده حمددایت بددر یزنددد و
ر دددت رهبدددری مشدددی مارکسیسدددتی –
روده های رزمنددده و بپددا اسددته نیپددالی
لنینیستی – مائوئیستی حزب کمونیست
را طددددی یددددک دوره دیگددددر در جنددددگ
نیپددال ( مائوئیسددت ) بدده یددک نیددروی
مقاومت ند رجاوز و اشغال و دفدداع از
نظددامی رزمنددده انق بددی عظددیم مبدددل
استق ل و آزادی ملی شان نیددز امت ددان
گردیده است .
نمایند .
لدد نیپددال اکنددون
اردوی رهددائیب
اردوی شددداهی نیپدددال در حدددال حاندددر
دارای یک قوای مددنظم هفددت فرقدده یددی
صرفا شهر کتمندددو و مراکددز والیدات و
اسددت  .مجمددوع افسددران و سددربازان
منشقه ررایی و دانگ را که دو منشقه
شام در یک فرقه بیشتر از سدده هددزار
دشتی و همددوار هسددتند ومنشقدده ررایددی
نفر هستند  .این قوت های منظم را صد
دشت نوار مددرزی جنددوب نیپددال بددا هنددد
ها دسته چری ی رددوده یددی حمایددت مددی
اسددت در کنتددرل دارنددد  .امددا کنتددرل
نماینددد کدده در اطددراف و اکندداف کشددور
اردوی شدداهی دیگددر یددک کنتددرل مددوثر
پراگنده اند و رعداد مجمددوع افددراد آنهددا
نیست  .قوت هددای آنهددا در قشددله هددای
بدده ده هددا هددزار نفددر مددی رسددد  .ایددن
شددان م صددور انددد و موقددع حرکددت از
نیروی هددای مسددلح انق بدی هددم اکنددون
ی جا بجای دیگددر کدداروان هددای بددزرگ
بیشدددتر از هشدددتاد در صدددد از منددداط
رشدد ی مددی دهنددد  .سددربازان اردوی
روسددتایی نیپددال را در رصددرف دارنددد و
شاهی حتی دیگر کنت ددرل ش دداهراه ه ددا
مراکدددز والیدددات و همچندددان پایت دددت
و
ممل ددددت یعنددددی شددددهر کتمندددددو را در
مسافرین را نیز رها کرده اند .
م اصره گرفته اند  .نقشدده قددوت عظددیم
ای ددن در ح ددالی اس ددت ک دده دس ددته ه ددای
این نیرومندی انق بی نظامی این اسددت
اردوی
کدده بددا ار دداء رددام و رمددام بددر رزمندددگی
ل و چریک های روده یی
رهائیب
روده های نیپالی بدده کددف آمددده و کمددک
وسددیعا در میددان مددردم ندده رنهددا در
رسدددددلی اری و پدددددولی هدددددی قددددددرت
روستا ها بل ه در شددهر هددا و منجملدده
امپریالیستی و اررجاعی ددارجی در آن
در کتمندو نیز حضور دارند و به کددار
نق نداشته است .
سیاسی روده یی و سازماندهی روده هددا
دولددت اررجدداعی شدداهی نیپددال کدده در
مصددروف انددد  .مش صددا دسددته هددای
جریدددان پیشدددروی هدددای جندددگ لد د
لد در
مربوط بدده اردوی رهددائیب
پیوسته ش ست ورده و م دددود رددر و
شدددهر کتمنددددو البتددده بددددون آراید د
م ددددود ردددر گشدددته اسدددت ایندددک در
نظامی دا گردیده و به سددازماندهی
آسدددتانه ندددابودی قدددرار دارد  .اونددداع
روده ها می پردازند .
نشان می دهد کدده ایددن دولددت اررجدداعی
آر بسی کدده از چنددد مدداه بدده اینشددرف
دیگددر هددی چانسددی بددرای بقددا و دوام
میان ح ومت و مائوئیست ها بددر قددرار
ندددارد مگددر این دده امپریالیسددت هددای
مانده است ر ت نظارت سازمان ملد
امری ایی صهیونیست های اسددرائیلی
مت د قرار دارد  .این نظددارت را هددر دو
و روسعه طلبان هندی رجاوزکاراندده و
10

دوره سوم
شعله جاوید
شماره چهاردهم
 - 2رش د ی ح ومددت وحدددت ملددی بدده
طرف پذیرفته اند  .ح ومت که در حددال
اشددددترا هفددددت حددددزب پارلمددددانی و
حانر روان آغدداز و ادامدده جنددگ را از
مائوئیست ها .
دسددت داده اسددت و ع قمنددد اسددت کدده
 - 3برگزاری انت ابددات عمددومی بددرای
آر بس را بیشتر و بیشتر رمدید نماید
مجلدددس موسسدددان و رصدددویب قدددانون
در واقع فع روان نقض آر بددس را
اساسی جدید .
ندارد .
 - 4ایجددداد یدددک اردوی واحدددد بدددرای
مائوئیسددتها نیددز رددا حددال آر د بددس را
نیپال .
رعایت کرده انددد چددرا کدده نمی واهنددد
در حال حانر آر بس بر قددرار اسددت
مسئولیت آغاز دوباره جنددگ بددر عهددده
و نددداظرین ملد د مت دددد نیدددز در نیپدددال
آنهددا بیفتددد  .امددا آردد بددس نمیتوانددد
حضور دارنددد و ظدداهرا مشد بزرگددی
همیشه ادامه داشته باشد و دیر یددا زود
درینمورد را حال وجددود نداشددته اسددت .
ش سته واهد شد .
گرچه در این مورد مش لی بروز کرد
در حدددال حاندددر مستشددداران نظدددامی
امددا بدده نظددر مددی رسددد کدده ایددن مشد
امری ایی دسته هددای اصددی از اردوی
دیگر ح شده باشددد  .ندداظرین سددازمان
شاهی نیپال را ر ت آموزش های فنون
ملدد مت ددد در ابتدددای ورود شددان بدده
جنگددی نددد چری ددی قددرار داده انددد و
نیپددال مددی واسددتند بدداالی سد ح هددای
اسرائیلی ها نیز از راه هوا به رسدداندن
ل د وسددای
افددراد اردوی رهددائیب
سدد د ح و مهمددددات بددددرای ایددددن اردو
م صوصدددی را کددده رد یدددابی آنهدددا را
مصدددددروف هسدددددتند  .یقیندددددا اردوی
مقدور مددی سددازد نصددب نماینددد  .امددا
ل و چریک های روده یی
رهائیب
مائوئیست ها حانر به پذیرش این کار
نیز نمی روانند از این امر غاف باشند .
نشدند و اطر نشان کردنددد کدده وظیفدده
آنها به شدددت فعالیددت هددای رددوده یددی و
ندداظرین صددرفا نظددارت بددر آردد بددس
سدددازماندهی ردددوده یدددی را در سراسدددر
است و نه چیز بیشتری  .امددا در مددورد
کشددور پددی مددی برنددد  .بشددور ددا
سه ن ته دیگر موافقتنامه هنوز رفسیر
دسدددددته هدددددای مربدددددوط بددددده اردوی
های م تلف وجود دارد .
ل کمپ هددای شددان را در
رهائیب
اح ددزاب پارلم ددانی ش ددام در ح وم ددت
اطراف شهر کتمندو برقرار کرده انددد و
در
مترصددد انددد کدده مبددادا اشددرار اردوی
مورد این ن ات چهار گانه نظر واحدددی
شاهی دست به ماجراجویی بزنند .
ندارند  .کسانی از آنها واند ا طرفدددار
موافقتنامددده ای کددده میدددان ح ومدددت و
آن هسددتند کدده مائوئیسددت هددا قبدد از
مائوئیست ها بدده امضددا رسددیده اسددت
شددرکت در ح ومددت وحدددت ملددی بایددد
حاوی چهار ن ته اساسی است :
لددع س د ح شددوند  .آنهددا مدداده چهددارم
 - 1آرد د بدددس و نظدددارت آن روسدددط
موافقتنامه یعنی موافقدده بددر سددر ایجدداد
ناظران سازمان مل مت د .
یددک اردوی واحددد بددرای نیپددال را بدده
مفهددوم لددع سدد ح نیروهددای مسددلح
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دار مدددی کنندددد "  .در مقددداطع دیگدددری
مائوئیسددت هددا رفسددیر مددی کننددد  .امددا
رعددددادی از اعضدددا و رهبدددران حدددزب
کسان دیگری از آنها این نظر را ندارند
کمونیسددددت نیپددددال ( مائوئیسددددت ) را
و رش ی ح ومت وحدت ملی و شرکت
زندانی نمودند  .آنها همین ی سددال قبد
مائوئیست ها در آن را مشروط به لددع
وعده هددای کمددک نظددامی بددرای اردوی
س ح شدددن مائوئیسددت هددا نمددی کننددد .
کردند  .اما
ون وار شاهی را پیش
جدددر و ب دددم پیرامدددون ایدددن مسدددائ
اینددک رخ بدددل کددرده انددد و پیوسددته بدده
بصدددورت روز مدددره ادامددده دارد و در
هنددد و امری ددا هوشدددار مددی دهنددد کدده
صف ات روزنامه ها و امددوار رادیددو و
نباید در امور دا لی نیپال مدا لدده کننددد
پرده رلویزیون انع اس می یابد .
در حالی دده آنهددا بشددور روز مددره بدده
طراح اصلی لع سد ح مائوئیسددت هددا
مدا ت شان ادامه می دهند  .در واقع
سفیر امری ا در نیپال اسددت  .او بشددور
چددین در مقایسدده بددا هنددد و امری ددا در
روز مره روی این مونددوع راکیددد مددی
حوادث نیپال نق فعالی ندارد ولددی بدده
گزارد که او و دولت امری ا بدون لددع
علددت همسددایگی بددا نیپددال از پتانسددی
سدد ح شدددن مائوئیسددت هددا بدده هددی
رقابت با آنهددا رقابددت مددی کنددد  .اگددر از
وجهی حانر ن واهد بددود شددرکت آنهددا
هوشدار باش های دیپلماریک به هنددد و
در ح ومددت وحدددت ملددی را بپددذیرد .
امری ا بگذریم دولت چین را حال رنها
دولددت هنددد کدده در واقددع سددر پرسددت
در یک مورد یک اقدام اط عاری جدددی
اع ی حددزب کنگددره نیپددال و رئددیس آن
در رابشه با نیپال به عم آورده است .
( صددددر اعظدددم فعلدددی نیپدددال ) اسدددت
چندددی قب د یددک طیدداره پولندددی حام د
ظاهرا اع م می کند که به فیصله هددای
سد د ح هدددای اسد درائیلی بدددرای اردوی
مردم نیپال احتددرام مددی گددزارد امددا در
شاهی نیپال روسط چینی ها رد یابی می
بددداطن روطئددده مدددی کندددد و مصدددروف
شددود و آنهددا مونددوع را بدده هندددی هددا
دسیسه چینی است  .دولت هند حتددی رددا
اط ع می دهند  .ح ومددت هنددد مجبددور
حال دو رهبددر زندددانی حددزب کمونیسددت
می گردد رددا از پددرواز طیدداره بدده سددوی
نیپال ( مائوئیست ) یعنی رفقا گددوراو و
نیپال جلو گیددری کددرده و آنددرا در ددا
کیران را آزاد ن رده است در حالی دده
هند فرود آورد  .صدر اعظم نیپال ابتدددا
ود ح ومت نیپال زندانیان مائوئیسددت
مونوع را ان ار می کند ولی بعدا مددی
را رهدددا کدددرده و از دولدددت هندددد نیدددز
گوید کدده ایددن سد ح هددا قبد از رصدددی
واسته است که زندددانیان نیپددالی بدده
پست صدددر اعظمددی روسددط او یعنددی در
ویژه گوراو و کیران را رها نماید .
دوره حالت انشرار و ان د ل پارلمددان
درین میددان مونددعگیری رویزیونیسددت
ریددداری گردیددده و پددول پردا ددت
های حاکم بر چین در قبال اوناع نیپال
شده است .
رخ دیگری ا تیددار نمددوده اسددت  .آنهددا
حددزب کمونیسددت نیپددال ( مائوئیسددت )
زمانی می گفتند که " رنددد روان نیپددالی
مونوع لع س ح اردوی رهددائیب
بددا مائوئیسددت واندددن شددان پرسددتیژ و
لدددد را قاطعاندددده رد کددددرده و روی
حیثیت راری ی مددائو رسدده دون را ل دده
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اساسدددی جدیدددد نیپدددال واگدددزار نمایدددد .
رش د ی یددک اردوی واحددد بددرای نیپددال
پذیرش ایددن چددال از سددوی حددزب بدده
پافشاری می نماید  .طرحی را که حزب
مفهوم مشمئن بودن از نتددایج انت ابددات
ارائه کرده است این است که :
مجلس موسسان و نتددایج برگددزاری آن
در جریدددان بدددر قدددراری آردد بدددس و
برای رصویب قانون اساسددی جمهددوری
نظارت آن روسط ناظران سازمان ملد
نددد فئددودالی و نددد امپریالیسدددتی در
مت د :
نیپال است .
 در قدددم اول ح ومددت وحدددت ملددیروده های مردم نیز با لع سد ح شدددن
رشدد ی گددردد  .ح ومددت وحدددت ملددی
ل وسیعا م الفددت
اردوی رهائیب
انت ابات عمومی برای رشد ی مجلددس
می کنند  .به نظددر آنهددا در صددورری کدده
موسسان را ر ت نظارت سددازمان ملد
این کار عملددی شددود رمددامی مبددارزات
مت د بر گزار نماید .
بیشدددتر از ی دهددده در جریدددان پیشدددبرد
 مجلس موسسان قانون اساسی جدیدجنگ لد و قربددانی هددای بددی همتددای
نیپال را رصویب کند .
فرزندان لد نیپددال بددر بدداد مددی رود و
 بر مبنای قددانون اساسددی جدیددد نیپددالی بددار دیگددر اردوی اررجدداعی شدداهی
اردوی واحد برای نیپال رش ی گردد .
نیپال قلدددری هددا و زورگددویی هددای از
 پددس از آن امددور سیاسددی نیپددال درسدددر مدددی گیدددرد  .ردددوده هدددای مدددردم
مشابقددت بددا قددانون اساسددی نیپددال پددی
مائوئیست ها را هوشدار مددی دهنددد کدده
برده شود .
هرگز نباید به لددع سد ح شدددن رددن در
طدددددرح حددددددزب کمونیسددددددت نیپددددددال
دهنددد  .ایددن ونددعیت رو بدده رشددد و در
( مائوئیسدددت ) بدددرای قد دانون اساسدددی
حال گسترش سددشح ار ددای رددوده یددی
آینده نیپال یک قانون اساسی جمهوری
گسترده یی بددرای ایسددتادگی مائوئیسددت
ند فئددودالی و نددد امپریالیسددتی اسددت
هددا در مددورد مون دوع لددع س د ح بدده
که در چوکات آن سیسددتم چنددد حزبددی و
وجود می آورد .
مبارزات انت اباری وجود داشته باشد .
در رابشدده بددا مونددوع لددع سدد ح
اگر این طرح روسددط مجلددس موسسددان
ب شددی از سددران هفددت حددزب پارلمددانی
به رصویب برسد در واقع ایددن اردوی
نیز دلهددره و رددرس دارنددد  .حتددی صدددر
شاهی نیپال است که باید من د و لددع
اعظددم کنددونی را اردوی شدداهی زندددانی
س د ح گددردد  .امددا در عددین حددال حددزب
کددرد و بددرای دوسددیه سددوء اسددتفاده
پذیرفته است که اگر مردم نیپال رصمیم
مالی را به جریان اندا ت  .رمددامی ایددن
دیگری بگیرد یعنی سیسددتم شدداهی را
سران به وبی مددی داننددد کدده اگددر زور
نپددذیرد بدده ایددن رصددمیم مددردم احتددرام
لدد نبددود اینهددا
اردوی رهددائیب
واهد گزاشت  .به عبارت دیگر حددزب
دیگر کار شان به پایان رسیده بود .
این چال را پذیرفته است که مونوع
پس از آن ه شاه در ماه فبددروری سددال
من شدن و لع س ح شدددن ی ددی از
 2005پارلمددان نیپددال را من دد کددرد و
دو اردوی موجددددود در نیپددددال را بدددده
ح ومدددت را برطدددرف نمدددود احدددزاب
انت ابددات مجلددس موسسددان و قددانون
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های روده یی وسددیعا گسددترش یافتنددد و
پارلمدددانی راه مبدددارزات و اعتراندددات
مندداط وسددیعی ر ددت کنتددرل نیروهددای
مسالمت آمیز را در پددی گرفتنددد  .امددا
انق بی قرار گرفت آنچنان ه حاکمیددت
ایددن مبددارزات ندده رنهددا هددی نتیجدده ای
رژیم شاهی عمدرا بدده مراکددز والیددات و
نددداد بل دده روز بدده روز نددعیف رددر و
پایت ت کشور ( شهر کتمندددو ) م دددود
م ددود رددر گشددت  .آ ددرین حلقدده ایددن
گردید .
سلسدددله اعتراندددات در اوا دددر بهدددار
حزب کمونیست نیپال ( مائوئیسددت ) بددا
گذشته در کتمندو به عم آمددد و صددرفا
ر یددده بدددر چندددین مدددوقعیتی احدددزاب
پنجاه نفر را در بددر گرفددت  .از آن پددس
پارلمانی را به رش ی یک ائددت ف نددد
در واقع ر ش های اعترانددی آنهددا بدده
شددداهی فدددرا واندددد  .سدددران احدددزاب
پایان رسید  .دوسیه سددازی شدداه بددرای
پارلمانی که دیگر کار شان رمددام بددود
صدر اعظم در مورد سوء استفاده های
این پیشنهاد را پذیرفتنددد بدددون این دده
مددالی او و اطرافیددان کدده شددبیه بدده
به نتایج آن امید وار باشند  .امددا وقتددی
دوسیه سازی های پرویز مشرف برای
اعترانات و حرکت های روده یی جدید
بینظیددر بورددو و نددواز شددریف صدددر
آغاز شد دامنه و گسددتردگی آن بددرای
اعظم های ساب پاکسدتان بددود ؛ ایددن
سران احزاب پارلمانی گیج کننده بددود .
سران و احزاب مربوطدده شددان را حتددی
حددزب کمونیسددت ( مائوئیسددت ) نیپددال
در ذهنیددت پایدده هددای اجتمدداعی رژیددم
این بار نیرو هددا و پایدده هددای رددوده یددی
شاهی نیز شدیدا بی حیثیت کرد .
اجتمدداعی ددود را در قالددب اعترانددات
امددا از جانددب دیگددر حددزب کمونیسددت
روده یی رزمنددده سددازماندهی کددرد و بددا
نیپدددال ( مائوئیسدددت ) مددددری پدددس از
رمددددام قددددوت بددددرای گسددددترش ایددددن
ان د ل پارلمددان و بددر طرفددی ح ومددت
اعترانات کوشید  .این ونعیت روابط
روسط شاه و بعد از پیشبرد یک مرحله
از نفس افتاده احددزاب پارلمددانی را نیددز
از مددذاکرات بددا جندداح حدداکم در دولددت
سددر از نددو زنددده کددرد و بدده حرکددت وا
یعنددی جندداح مربددوط بدده شدداه دسددتور
داشت  .در نتیجه یک سلسله مبددارزات
لد
رعرض روسددط اردوی رهددائیب
روده یی گسددترده در رمددامی شددهر هددای
را صددادر کددرد  .در طددی چنددد مدداه نبددرد
نیپال به ویژه پایت ت به وجددود آمددد
جانبازانددده و ر مد د رلفدددات سدددنگین
کدده بدده حدد مددی رددوان گفددت صددف ه
لد د قدددادر شدددد
اردوی رهدددائیب
در شانی از مبارزات روده های نیپددالی
رلفددات و ش سددت هددای سدد تی بدداالی
را رش ی می دهد .
اردوی شدداهی ر میدد نمایددد و پایگدداه
اع م ح ومت نظامی روسط شدداه کدده
مهددم اردوی شدداهی در غددرب کشددور را
بدددا پشدددت گرمدددی امپریالیسدددت هدددای
بددده رصدددرف در آورد  .در نتیجددده ایدددن
امری ایی صورت گرفت در مقابلدده بددا
لد
موفقیددت هددا اردوی رهددائیب
امددوار نیرومنددد یددزش رددوده یددی بددا
سددریعا بدده یددک اردوی هفددت فرقدده یددی
وجودی ه به کشته شدن وز مددی شدددن
ربدددی شددد ( قبد از ایددن موفقیددت هددای
رقریبا صد نفددر از فرزندددان لد نیپددال
جدیددد دارای سدده فرقدده بددود ) چریددک
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مذاکره با ح ومت را در پددی گرفددت .
منجر شد با ش ست مواجدده شددد  .در
نتددایج چن دد دور مددذاکراری کدده رددا حددال
حقیقت سربازان و افسران پددائین رربدده
صورت گرفته است قرا ذی است :
اردوی شاهی دستور " فیددر بدداالی هددر
 – 1رهدددایی رقریبدددا رمدددامی زنددددانیان
اعتراض کننددده " را کدده روسددط شدداه و
مائوئیسددت و هددواداران رددوده یددی شددان
فرماندددهی عددالی اردوی شدداهی صددادر
روسط ح ومددت  .رعدددادی هنددوز مفقددود
شددده بددود نددا دیددده گرفتنددد  .شدداه در
االثر اند که بدده گمددان اغلددب بایددد بدددون
مواجهددده بدددا گسدددترش روز افدددزون و
م اکمه به
جریان بدون روقددف مبددارزات رددوده یددی
قت رسیده باشند .
ناچدددار شدددد کندددار بیایدددد و ندددمن "
 - 2امضدددای موافقتنامددده میدددان
عذر واهی از ملت " از قدددرت مشلقدده
حزب
دسدددت ب شدددد و احیدددای " پارلمدددان و
کمونیسددددت نیپددددال ( مائوئیسددددت ) و
ح ومت منت ب " را اع م نماید .
ح ومت
سددفیر امری ددا در نیپددال برجسددته رددرین
در مورد آرد بددس رشد ی ح ومددت
چهددره م ددالف رشدد ی ائددت ف میددان
وحدددت ملددی انت ابددات بددرای مجلددس
مائوئیست ها و احزاب پارلمانی بددود و
موسسدددان و رصدددویب قدددانون اساسدددی
ک ر ش را روی کنددار آمدددن احددزاب
جدیددد و ایجدداد یددک اردوی واحددد بددرای
پارلمانی و شاه متمرکز کرده بود  .امددا
نیپال .
وقتی این رد ش ناکددام گردیددد شدداه را
 - 3رددامین آزادی فعالیددت بددرای حددزب
وادار کرد که صدر اعظددم زندددانی شددده
کمونیست نیپال ( مائوئیست ) در شددهر
را از زنددددان آزاد کدددرده و پارلمدددان و
ها به ویژه کتمندو که نه رنها باعم
ح ومت را احیا کند و از قدددرت مشلقدده
شددگوفایی فعالیددت هددای حزبددی بل دده
دست ب شد  .ایددن حرکددت در واقددع اگددر
باعددم شددگوفایی وسددیع فعالیددت هددای
از ی جانددب یددک پیددروزی نسددبی بددرای
روده یی حددزب نیددز گردیددده اسددت  .ایددن
مبارزات رددوده یددی بددود در عددین حددال
موفقیت ها به این معنی است که نعف
سازشی میان شاه و احزاب پارلمددانی
رش ی ری و نددعف فعالیددت هددای رددوده
در اثر عقب نشینی شاه نیز بددود  .بدده
یی حزب در شهر ها نیز سددریعا رو بدده
همددین جهددت حددزب کمونیسددت نیپددال
کاه است و ربدی شدن حزب به یددک
( مائوئیسدددددت ) ندددددمن اسدددددتقبال از
حزب رددوده یددی در شددهر هددا نیددز جامدده
پیددروزی نسددبی مبددارزات رددوده هددا
عم پوشددیده و بشددور روز افزوندی در
یانددت احددزاب پارلمددانی یعنددی نددوعی
حال ر یم و گسترش قرار دارد .
کندددار آمددددن بدددا شددداه را کددده نددداقض
 - 4گسترش وسددیع روحیدده جمهددوری
موافقتنامه ائت ف علیه شدداه بددود بدده
واهی در میان روده های شهری و بی
شدت م وم نمود .
اعتبددددار شدددددن روز افددددزون احددددزاب
حددزب کمونیسددت نیپددال ( مائوئیسددت )
پارلمانی در میان این روده ها  .این بددی
بعد از این یانت احددزاب پارلمددانی نیددز
اعتباری بعد از ناکامی اعترانددات ایددن
ب فاصددله دسددت بدده جنددگ نددزد و راه
15

دوره سوم
شعله جاوید
شماره چهاردهم
دارد کدده احددزاب دیگددری از ایددن هفددت
احزاب علیه ان ل پارلمان وبر طرفددی
حزب مث به طددور مشد ک " ار دداد
ح ومدددت روسدددط شددداه بددده اور دددود
مارکسیست – لنینیست های نیپال " که
رسید  .اما وقتی شاه عقب نشددینی کددرد
بزرگترین حزب پارلمانی بعد از کنگددره
آنها کوش کردند ایددن موفقیددت نسددبی
بدددوده و چندددد سدددال قبدد بدددرای مددددری
را به پددای ددود بنویسددند و رددا جائی دده
ح ومدددت را بدسدددت داشد دت در ایدددن
مددی رواننددد دوبدداره کددم و بددی اعتبددار
یانت شرکت ن نددد  .البتدده بدده نظددر مددا
کسددب کننددد  .ایددن رد ش در ابتدددا کددم و
در ایددن مددورد نیددز نمددی روانددد اطمینددان
بی نتیجه داد اما اینک سددیر نزولددی
قشعی وجود داشته باشد .
آن دوباره شروع شده است .
راز موفقیددت هددای روز افددزون حددزب
مونع هفت حزب پارلمانی که بعضددا
کمونیست نیپددال ( مائوئیسددت ) رددا حددال
دددود را مارکسیسدددت  -لنینیسدددت مدددی
این بوده که ایددن حددزب بشددور موفقاندده
وانند در مددورد نظددام سیاسددی آینددده
قادر شددده اسددت اسددتواری اسددترارژیک
نیپال که آیا کماکان شاهی بدداقی بمانددد
در جنگ ل و انعشاف هددای ردداکتی ی
و یدددا بددده نظدددام جمهدددوری ویدددا هدددم
به ویژه پیشددبرد مددذاکرات در مراحد
آنشوری ددده حددددزب کمونیسدددت نیپددددال
م تلدددف جندددگ را در جهدددت منفدددرد
( مائوئیسدددت ) مدددی گویدددد بددده نظدددام
کردن حد اعد ی جندداح عمددده دشددمن و
جمهدددددوری ندددددد فئدددددودالی و ندددددد
اسددددتفاده از رضدددداد هددددای دشددددمنان
امپریالیستی بدل گردد ندده روشددن و
موفقاندده بددا هددم رلفی د نمایددد  .در حددال
مشدد ک اسددت و نددده هددم ی دسدددت و
حاندددر چندددین موندددوعی در مدددورد
ی پارچدده  .ایددن احددزاب موافقتنامدده
ایستادگی بر سر لع س ح نشدن و در
قبلددددی بددددا حددددزب کمونیسددددت نیپددددال
عددین حددال رعایددت آر د بددس ددود را
( مائوئیست ) مبنی بر مبارزه بددا نظددام
نشان مددی دهددد  .امددا آرد بددس چیددزی
شاهی و بر قددراری نظددام جمهددوری در
نیسددت کدده حددزب بتوانددد بددرای مدددت
نیپال را با پذیرش پیشنهاد شدداه و در
طددوالنی آنددرا ادامدده دهددد  .فشددار روز
واقددع دسددتور امری ددا بددرای احیددای
افزون واست روده ها مث رقانددای
پارلمدددان و ح ومدددت ر دددت قدددانون
روز افددزون بددرای رشد ی دادگدداه هددای
اساسددی شدداهی نقددض کددرده و بدده آن
مردمددی درپایتن ددت و سددائر شددهر هددا
یانت کرده اند  .این یانددت در جریددان
برای م اکمه افسران جنایت ددار اردوی
انت ابات بددرای مجلددس موسسددان و در
شدداهی و مهددم رددر از آن فشددار قددوای
جریان رصویب قانون اساسی جدید نیددز
مسلح ده ها هزار نفری بددرای جنگیدددن
می رواند ر رار گردد اما به نظر نمی
و همچنان فشار ناشی از رقب مصارف
رسد که این یانت ی دست و ی پارچدده
گوندداگون ایددن قددوای مسددلح و یددا هددم
صددورت بگیددرد  .دریددن جریددان نیددز
روطئه های مررجعین حزب را ندداگزیر
حددزب کنگددره در راس یانددت کدداران
مددی سددازد کدده آر د بددس را حتددی در
جای واهد داشت مگر این دده دولددت
هند چنین ن واهد  .احتمددال ایددن وجددود
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که حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست )
صورت رعایت آن روسط اردوی شاهی
در پددی گرفتدده اسددت  .نددابودی نظددام
بش ند و جنگ را آغاز کند .
سددلشنت و از میددان رفددتن کدداخ اسددتبداد
این نددرورت مبددارزاری اجتندداب ناپددذیر
سلشنتی این سمبول فئددودالیزم یددک
در شددرایط فعلددی ب دا روجدده بدده حضددور
گام موفقیت آمیز راری ی بددزرگ بددرای
ناظران سازمان ملد مت ددد در نیپددال بددا
مبارزات جدداری در نیپددال واهددد بددود .
یک چال جدی می رواند مواجه گددردد
پشدددددنهاد حدددددزب کمونیسدددددت نیپدددددال
و حزب را ناگزیر می سازد که به چنین
( مائوئیسددت ) مبنددی بددر این دده قددانون
چالشددی بصددورت جدددی روجدده داشددته
اساسی آینده نیپددال یددک قددانون اساسددی
باشد  .اگر مسئولیت نقض آر بس به
نددد فئددودالی باشددد بددر پایدده همددین
دوش مائوئیسددددت هددددا بیفتددددد ایددددن
ندددرورت مبدددارزاری مشدددرح گردیدددده
مونوع می رواند روسط ح ومت نیپال
است .
و بددا پشددت گرمددی امپریالیسددت هدددای
ر یدددددده حددددددزب کمونیسددددددت نیپددددددال
امری ایی به " شورای امنیت سازمان
( مائوئیست ) بددر روی ایددن مسددئله کدده
مل مت د " ارجاع گردد و طددرح هددایی
قانون اساسی آینده نیپددال در عددین نددد
از قبیدد اعددزام " قددوای صددلح " بددین
فئودالی بودن بایددد یددک قددانون اساسددی
المللی به نیپال رویدسددت گرفتدده شددود .
ند امپریالیستی نیز باشد وجه دیگددری
حضور ناظران " سازمان مل مت ددد "
از اهداف انق ب نددد اررجدداعی و نددد
برای نظارت بر آر بددس در نیپددال کدده
امپریالیسددتی در نیپددال را انع دداس مددی
بددددارواف حددددزب کمونیسددددت نیپدددددال
دهد .
( مائوئیسددت ) بدده عمد آمدده اسددت بدده
یقینددددا در شددددرایط کنددددونی جهددددانی و
ندددوعی بددده رسدددمیت شد دنا تن قددددرت
منشقوی و شرایط ددا نیپددال حفددظ
مائوئیست ها و قبول موجودیددت قدددرت
صلت انق ب جاری در نیپال به مثابدده
سیاسی دوگانه در این کشور است و رددا
یک انق ب دموکراریک نوین یعنی یددک
اینجددا راکتیددک حددزب در رابشدده بددا "
انق ب ملی – دموکراریک ر ت رهبری
سازمان مل مت د " موف بوده است .
پرولتاریا و با سمت و سو و جهتگیری
اما این موفقیت می رواند بدده نددد ددود
سوسیالیسددتی کدداری نیسددت کدده بدده
مبددددل گدددردد و مسدددئله حضدددور قدددوای
طری نرم و هموار و بدون پی و م و
ارجی در نیپال ر ت درفد ایددن نهدداد
فراز ونشیب انجام یابد .
بین المللددی کدده در نهایددت چیددزی جددز
امددا مددا بدده قابلیددت رفقددای نیپددالی و کد
آلت دست قدددرت هددای امپریالیسددتی بدده
جندددددب مدددددان جندددددب انق بدددددی
ویژه امپریالیست های امری ایی نیسددت
انترناسیونالیستی برای مواجدده شدددن
به میان آید .
موفقاندده بددا ایددن چددال هددا اطمینددان
یقیندددا در شدددرایط فعلدددی جنددداح شددداه و
داریم .
اردوی شددداهی جنددداح عمدددده دشدددمن
در هر حددال هددر نددوع عدددم مددوفقیتی در
م سوب می گردد و منفرد کردن آن در
مواجهه با ایددن چددال هددا مسددئولیتی
حد اع اقدام اصولی و مناسبی اسددت
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مبددارزات انق بددی کشددور هددای جنددوب
نیست کدده صددرفا متوجدده رفقددای نیپددالی
آسیا که بیشتر از بیست فیصد نفدوس
مان باشد بل ه متوجه کد جنددب مددا
جهان را در ود جای داده اند  .اگددر از
واهد بود و عوارض آن نیز واهی
منظر منافع علیای روده های میلیدداردی
ن واهی دامن رمامی جنددب مددا یعنددی
این کشور ها به مونوع نظر اندازیم
جنددب انق بددی انترناسیونالیسددتی را
ندددرورت پیدددروزی انقد د ب در نیپدددال
واهد گرفددت و دریددن نددمن حددزب مددا
قشعی و حتمی می شود  .انقد ب نیپددال
نیز بددا چنددین عوارنددی مواجدده واهدد
بایددد بددده پیددروزی برسدددد و حتمددا بددده
شد .
دد
د
زای
دوقتی
د
وش
دا
د
ب
دا
د
م
دب
د
ررری
دن
د
ای
بدده
پیروزی می رسد .
الوصف به پیشواز فرصت های انق بی
پس به استقبال طلوع آفتدداب انقد ب در
عظیمی که در نیپال سر بلنددد کددرده مددی
کوهپایه های همالیا بشددتابیم و بددا رمددام
شددتابیم و قویددا امیددد واریددم کدده چددال
قوا از این انق ب دفاع کنیم .
های کنونی بر سر راه انقد ب نیپددال بددا
موفقیت پشت سر گذاشته شود .
پیروزی انق ب نیپال می رواند ردداثیرات
مهمی بر ک روند مبددارزات انق بددی در
جهدددان داشدددته باشدددد ؛ بددده ویدددژه بدددر

ط دیورند
دعوایی از ساب در بستر جدید
بی ردی سیاسی " و نتیجه " فقدان یک
استرارژی سیاسی منسجم منشقوی "
م سوب می گردد .
رژیم دست نشانده در رابشه به این
ِ
مونوع به ن و آش اری دو شقه به نظر
می رسد  .جناح حاکم یعنی جناح
شوونیست های پشتون یا به عبارت دیگر
جناح کرزی که شوونیست های افغان
ملتی و " بابای ملت ! " و اعوان و
انصار نیم نفس را نیز در بر می گیرد
این دعوا را دامن می زند ؛ در حالی ه
ائنین ملی مررجع غیر پشتون در رژیم
با دامن زدن این دعوا م الف بوده و در

از مدری به اینشرف حلقات معینی از رژیم
دست نشانده مونوع ط دیورند را
دوباره به میان کشیده و بصورت های
م تلف و به مناسبت های گوناگون مشرح
می نمایند  .برای اینچنین رژیم ب ران
زده و بی ثبات که ب ران و بی ثباری
سراسر وجودش را فرا گرفته و از صد ها
منفذ نمای بیرونی می یابد مشرح
کردن " دعوا ی " ط دیورند با پاکستان
و دامن زدن به رشنج میان دو کشور
عجیب به نظر می رسد  .را آنجائی ه براه
اندا ته شدن این " دعوا " از جانب
ب شی از مشمولین ود رژیم " منتهای
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واقع طرفدار آن هستند که ط دیورند به پ ن های سیاسی و نظامی امپریالیست
رسمیت شنا ته شود را حالت رشنج و های امری ایی و همچنان امپریالیست
دعوا میان افغانستان و پاکستان از میان های انگلیسی به عنوان مت دین نزدیک
برود  .به همین سبب این مونوع هم آنها با پ ن های سیاسی و نظامی سائر
اکنون به معضله ای در درون رژیم بدل قدرت های امپریالیستی در افغانستان را
حد معینی با هم فرق دارند  .این رفاوت در
شده و بی ثباری آن را رشدید می نماید .
یقینا هر دو جناح فوق الذکر رژیم در این مورد دعوای ط دیورند نیز انع اس
ود را دارد  .جناح عمدرا مربوط به
حمایت و م الفت شان با مونوع منافع
و موانع شوونیستی و ناسیونالیستی امپریالیست های امری ایی و انگلیسی
رژیم دعوای ط دیورند را دامن می زند
اررجاعی شان را ربارز می دهند  .اما این
ِ
مسئله م ور این حمایت و م الفت را در حالی ه جناح های دیگر با دامن زدن
رش ی نمی دهد  .سردمداران رژیمی که این دعوا م الف اند  .این م الفت نیز
بود و نبود حاکمیت شان به رار مویی از سشوح م تلف دارد  .امپریالیست های
الشاف اربابان امپریالیستی شان و اشاره اروپایی که در هر حال در چوکات قوت
ای مثبت یا منفی از سوی آنها بسته است های " نارو " بصورت مت دانه با
و ود ب وبی از ماهیت پوشالی رژیم امپریالیست های امری ایی و انگلیسی در
شان آگاهی دارند در موقعیتی قرار افغانستان عم می کنند م الفت های
ندارند که مستق میان هم دعواهای شان زیاد استوار نیست و علیرغم هر
شوونیستی و ناسیونالیستی اررجاعی براه نوع م الفتی عم به دنبال امری ایی ها
بیندازند  .اما میبینیم که هم اکنون این و انگلیس ها کشانده می شوند  .مهره
دعوا براه افتاده است  .پس دلی و علت های مربوط به امپریالیست های اروپایی
اصلی و م وری چه چیزی می رواند باشد در درون رژیم نیز نهایتا نمی روانند غیر
از دنباله روی از اربابان شان کار
؟
دلی و علت اصلی این مونوع را باید در بیشتری انجام دهند  .اما آن جناحی از
ماهیت دست نشاندگی و پوشالی اررجاعی رژیم که روابط دور و نزدی ی با
رژیم جستجو کنیم  .رژیم پوشالی عمدرا امپریالیست های روسی دارند به دنباله
یک رژیم دست نشانده امپریالیست های روی از روس ها م الفت های شان را
امری ایی است ولی در عین حال سائر جدی رر و روشن رر مشرح می کنند .
امپریالیست ها نیز در درون آن مهره ببینیم که امپریالیست های امری ایی و
های ود را دارند  .گرچه رمامی انگلیسی چه پ نی برای منشقه در سر
امپریالیست ها در چوکات " ائت ف بین دارند ؟ در این اوا ر نشریه اردوی
المللی " و بصورت ا رر در چوکات امری ا در مقاله ای واهان ایجاد
" نارو " با امپریالیست های امری ایی ی سلسله رغییرات در نقشه منشقه ای که
مت د اند و ر ت رهبری آنها حرکت می از پاکستان را ررکیه و از آذربایجان را
کنند اما در عین حال به دنبال منافع یمن را در بر می گیرد گردیده و نقشه
ود شان نیز هستند  .از اینجهت جدید مورد واست را نیز منتشر کرده
ا
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است  .در این نقشه ش کشور جدید در ررسیم شده است  .رمام مناط پشتون
رقسیمات سیاسی منشقه ظاهر شده است  :نشین پاکستان یعنی " صوبه سرحد " و
پشتون نشین شمال بلوچستان
 - 1بلوچستان که مناط بلوچ نشین در ب
شمالی
پاکستان و همچنان مناط
پاکستان و ایران را در بر میگیرد .
 – 2کردستان که مناط کرد نشین ایران پاکستان یعنی گیلگیت و بیلتستان ( دو
های پنج گانه کشمیر
از ب
عراق ررکیه و سوریه را شام می ب
ساب ) به افغانستان نمیمه شده است
شود .
 - 3کشور عرب های سنی عراق که از طرف دیگر سه والیت غربی هرات
منشقه سنی نشین غرب عراق را در بر فراه و بادغیس جزء قلمرو ایران
م سوب شده است  .آذربایجان ایران از
می گیرد .
 - 4کشور عرب های شیعه شام منشقه قلمرو ایران جدا سا ته شده و به
عرب های شیعه در عراق ب شی از جمهوری آذربایجان فعلی وص گردیده
ا کویت مناط ساحلی جنوبی لیج است و ب شی از قلمرو فعلی جمهوری
فارس را نزدی ی های قشر به شمول آذربایجان به ارمنستان ر وی داده شده
قسمتی از مناط ساحلی است  .مناط ساحلی شمال غربی سوریه
ب رین
عربستان سعودی و ب شی از امارات با ب یره مدیترانه از این کشور جدا شده
و جزء ا لبنان به حساب آمده و به
مت ده عربی .
 - 5دولت – شهر بغداد به عنوان کشور این ررریب سوریه به یک کشور م اط به
ش ه مبدل شده است  .رمام مناط
مستق لوکزامبورگ گونه در وسط کشور
سنی های عرب عراق و کشور عربی ساحلی شمال غربی عربستان سعودی با
ب یره سرخ به اردن ر وی داده شده و
شیعه .
 - 6دولت مقدس اس می در منشقه حجاز اردن با دولت مقدس اس می حجاز( "
عربستان سعودی در بر گیرنده دو شهر واری ان اس می " ) دردو شهر م ه و
به مثابه " مدینه هر سرحد سا ته شده است .
مذهبی م ه و مدینه
قسمت هایی از مناط جنوبی عربستان
واری ان اس می " .
شده و قلمرو این
ع ورا رغییرات مهم دیگری نیز در سعودی به یمن مل
سرحدات میان کشور های موجود فعلی کشوربه طرف شمال وسعت یافته است .
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در سراسر منشقه صرفا سرحدات دو متعین نشانی شده و نوار غزه اص از
کشور یعنی اسرائی و کشور پادشاهی نقشه م و شده است و منشقه کشمیر که
فع میان پاکستان و هند رقسیم است به
عمان در منتها الیه جنوب لیج فارس ب
رغییر باقی مانده است  .منشقه ساحلی سه منشقه ر ت رصرف هند پاکستان و
غرب رود اردن به عنوان یک منشقه غیر افغانستان منقسم گردیده است .
نویسنده مقاله و ارائه کننده  - 4ایجاد کشور های جدید در منشقه از
نقشه جدید یک دگروال متقاعد اردوی طری ر ت کنترل در آوردن جنب های
امری ا بنام " رالف پیترز " است  .او در ملیگرایانه در میان ملیت های ر ت ستمی
مقاله اش ادعا کرده است که رص یح که علیه شوونیزم ملیت های حاکم مبارزه
نقشه اورمیانه به بی عدالتی ها در این می کنند و همچنان از طری دامن زدن
منشقه پایان واهد داد  .گمان نمی رود بیشتر به رنازعات ملیتی و به است دام
که انتشار این مقاله و نقشه جدید در گرفتن آنها .
نشریه اردوی امری ا نشاندهنده یک ما درینجا از ب م مفص حول این مسائ
فیصله قشعی و نهایی در میان در سشح ک منشقه می گذریم وروجه ود
سردمداران کنونی کاخ سفید و یا سران را صرفا به رغییرات مرزی ای معشوف
پنتاگون باشد  .اما در هر حال نشاندهنده می کنیم که در نقشه جدید کشیده شده
رصمیم امپریالیست های امری ایی برای برای افغانستان و پاکستان به چشم می
ورد .
ایجاد رغییرات و ر والت جدی در نقشه
جفرافیایی منشقه و جابجایی وسیع مرز مشاب به " نقشه جدید " پاکستان دو
های کنونی میان کشور ها است  .به این ایالت ( بلوچستان و سرحد ) از ایالت
ررریب چهار ن ته اصلی استرارژی های چهارگانه اش را همراه با مناط
کنونی امپریالیست های امری ایی در شمالی از دست می دهد و به کشور
پنجاب و
کوچ ی در م دوده سند
منشقه عبارت اند از :
 - 1لش ر کشی و رجاوز نظامی و کشمیر ر ت کنترل فعلی پاکستان ( که
اشغال مستقیم کشور ها که در مورد پاکستانی ها آنرا کشمیر آزاد می وانند )
افغانستان و عراق مورد اجرا قرار گرفته مبدل می گردد  .دولت اینچنین کشور
و ایران در شماره بعدی فهرست قرار کوچ ی قادر ن واهد بود نمن ار اد و
دارد و مم ن است کشور یا کشور های همسویی با اربابان امری ایی اش ود
سری های را نیز داشته باشد و مث
دیگری نیز در این فهرست جای بگیرند .
 - 2سرنگونی رژیم های های بر سر م فیانه از آنها ر نالوژی ارمی به ایران
قدرت فعلی و روی ار آوردن رژیم های و لیبیا و کوریای شمالی بفروشد  .لع
دست نشانده و پوشالی در کشور های س ح شدن ارمی پاکستان کوچک شده نیز
ر ت اشغال و رشبی این پروژه در سائر به آسانی مم ن واهد بود  .بر ع وه
این کشور نه دیگر حریفی برای هند
کشور های منشقه .
 - 3ایجاد رغییرات دل واه در رقسیم مت د استرارژیک فعلی امری ا در جنوب
آسیا م سوب می گردد و نه " رهدیدی
بندی سرحدات میان کشور های موجود .
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" برای افغانستان ر ت اشغال و رژیم داد و نق سائر ملیت ها و راثیر گذاری
دست نشانده اش  .از طرف دیگر پاکستان احتمالی آینده از طرف شمال در رابشه با
از حالت یک کشور همسایه با چین ارر آنها را قویا رضعیف واهد کرد ؛ به ویژه
شده و با قرار گرفتن جاده قراقرم که که قرار است هرات و روابع آن در غرب
راه ارصالی زمینی میان چین و پاکستان کشور به ایران ر ت اشغال و یا حد اق
اررباط ر ت اداره رژیم کام مشیع امپریالیست
است در قلمرو افغانستان
زمینی میان چین و پاکستان قشع می های امری ایی ر وی داده شود .
گردد  .بندر سا ته شده روسط چینی ها درینجا وارد این ب م نمی شویم که
در سواح ب یره عمان یعنی گوادر به ررسیم عملی این نقشه جدید در مرز های
افغانستان و ک عملی سا تن مجموع
مثابه مدرن ررین و مجهز ررین بندر ک
طرح چه الزامات و شرایشی را طلب می
منشقه از لیج بنگال را لیج فارس
نه رنها اهمیت اقتصادی بزرگی دارد بل ه کند و آیا این نقشه ام ان پیاده شدن دارد
پایگاه نظامی ب ری باالقوه بعدی چینی ها یا نه ؟ را از ب م عنوان شده مش ک
نیز م سوب می گردد  .طب موافقتنامه مان به طرف دیگر نرویم و مونوع
به امضا رسیده میان دولت های پاکستان مورد نظر زیاد گسترده و پراگنده نگردد .
مونوع ط
و چین نیروهای ب ری چین دررامین مشاب به طرح جدید
امنیت بندر گوادر بعد از آغاز بهره دیورند حالت مع وس یافته است  .را
برداری در سال آینده شریک واهند زمانی که دولت پاکستان یک مت د مشیع
بود و ر ت الب ری های چینی در آب های غرب و امری ا چه در زمان پیمان
و بعد
این بندر متمرکز واهند شد  .با قرار سینتو و چه در زمان نیاء ال
گرفتن بندر گوادر در قلمرو بلوچستان از آن بود و دولت های افغانستان و هند
که قرار است ر ت اشغال و یا در نزدی ی با سوسیال امپریالیست های
مستق
حد اق دست نگر امپریالیست های شوروی قرار داشتند این " شوروی "
چینی ها امتیازات ها و مزدوران شان بود که به دعوای ط
امری ایی باشد
اقتصادی و نظامی ناشی از کنترل این دیورند دامن می زدند  .اما فع اوناع
بندر را از دست واهند داد و این فرق کرده است  .حال افغانستان ر ت
واهند اشغال امپریالیست های امری ایی و
امتیازات به امری ایی ها رعل
مت دین شان قرار دارد و رژیم دست
گرفت .
نشانده یک دست نشانده استرارژیک آنها
از جانب دیگر نمیمه شدن ک مناط
پشتون نشین و مناط شمالی پاکستان به م سوب می گردد و هند نیز به مت د
افغانستان قلمرو و نفوس کشور ا یر استرارژیک دیگر امپریالیزم امری ا در
واهد داد منشقه مبدل گردیده است  .گرچه پاکستان
الذکر را قویا وسعت و افزای
و آنرا به یک کشور بزرگ از ل اظ قلمرو هم هنوز عمدرا مت د امری ا م سوب می
اما نه پاکستان ارمی امروزه
و نفوس در منشقه مبدل واهد کرد  .این گردد
ونعیت بافت ملیتی افغانستان را به نفع پاکستان مشیع و فرمانبردار دیروزی
شوونیست های پشتون قویا رغییر واهد است و نه هم امپریالیست های امری ایی
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می روانند پاکستان را نسبت به هند و بودن پشتون ها در دو طرف ط دیورند
افغانستان ررجیح دهند  .این است که را حال نیز روانسته است به مثابه شمشیر
دعوای ط دیورند اکنون از جانب حلقات دو دمه عم نماید و هم اکنون نیز چنین
معینی از امپریالیست های امری ایی و است .
انگلیسی دامن زده می شود و این امر در دوره قب از کودرای هفت ثور و
جناح کرزی در رژیم دست نشانده را رجاوز قوای سوسیال امپریالیستی به
رشجیع و رشوی می نماید که این افغانستان همیشه دعوای ط دیورند
زمانی آش ارا و زمانی در لفافه از
مونوع را سر زبان ها بیندازد .
طبیعی است که رژیم مفلو و دست طرف دولت افغانستان مشرح می گردید .
نشانده کرزی روان و ص حیت آنرا ندارد ی ی از عواملی که در زمان صدارت شاه
م مود ان باعم بی التفاری انگلیس و
که ودش مستقیما این دعوا را پی
ببرد  .به همین سبب است که کرزی و امری ا نسبت به دولت افغانستان گردید
همین دعوا با پاکستان بود ؛ زیرا که
اعوان و انصارش مداوما رقانا به عم
می آورند که قوای ارجی باید به " پاکستان عضو پیمان سینتو و مت د
پایگاه های رروریزم " در آن طرف ط نظامی انگلیس و امری ا بود  .بعد از آن
دیورند روجه نموده و برای از بین بردن که داود ان در زمان صدر اعظمی اش
آنها اقدام نمایند  .این رقانا هی مفهوم در دهه سی و اوائ دهه چه شمسی
دیگری نمی رواند داشته باشد غیر از افغانستان را به " شوروی " نزدیک کرد
دعوای ط دیورند مورد حمایت
رقانا برای حمله به پاکستان و اشغال
مناط " قاب ال اق به افغانستان "  .به سوسیال امپریالیست ها قرار گرفت  .آنها
واست جناح کرزی در این مونوع را به عنوان دعوایی از
عبارت دیگر
رژیم دست نشانده این است که رهاجم و سوی دولت دوست ود و بر علیه دولت
اشغالگری کنونی امپریالیست های پاکستان به مثابه مت د نظامی انگلیس و
امری ایی و مت دین شان از مرز های امری ا و بعد ها دوست چین رلقی کردند .
اما حتی در همین دوره نیز پشاور
فعلی افغانستان فرا رر رود و به مناط
استقرار " دولت ج ی
ماورائ ط دیورند گسترش داده شود  .روانست م
اگر این مونوع را با رصمیم امپریالیست وطن جمهوری افغانستان " ر ت ریاست
های امری ایی برای حمله به ایران ربط عبدالهادی داوی باشد یعنی پاکستان
می روانیم ببینیم که چنین حتی در همان دوره روانست با ر یه بر
بدهیم
قاب روجهی از
رقانایی در حقیقت واستی برای س نا گزین بودن ب
سرحدات رسمی
گسترش دادن جنگ و رهاجم و اشغالگری پشتون ها در دا
امپریالیستی در سشح ک منشقه و به پاکستان برای دولت افغانستان درد سر
آفرینی کند .
آر کشیدن آن است .
اما این دعوا به مثابه شمشیر دو دمی پس از کودرای  26سرطان  1352در
است که می رواند به این طرف یا به آن دوره جمهوریت داود انی اگر از یک
رژیم حاکم بر افغانستان دعوای ط
طرف نربه وارد نماید  .در واقع رقسیم طرف ِ
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دیورند را بیشتر هوا داد از طرف دیگر در عم ثابت شد طالبان را روی ص نه
بنیاد گرایان اس می افغانستانی مورد آوردند و حمایت کردند .
حمایت رژیم ذوالفقار علی بورو قرار در این اوا ر پرویز مشرف رئیس
گرفتند و آنها روانستند در سال  1354در جمهور پاکستان کتابی بنام " در ط آر
مناط شرقی افغانستان درگیری هایی را " منتشر کرده و در آن ادعا کرده است
رژیم داود ان را ر ت که وی در اثر رهدید امری ا مبنی بر
به وجود آورند و ِ
فشار قرار دهند  .رژیم داود در سال آ ر بمباران سراسری پاکستان وادار شد که با
حیات پنج ساله اش روام با دوری از " حمله امری ایی ها باالی افغانستان
همنوایی نشان دهد و هم اری کند  .در
شوروی " و گرای بسوی غرب
دعوای ط دیورند را نیزکمرنگ سا ت  .هر حال فع کماکان پرویز مشرف عمدرا
کودرای هفت ثور بار دیگر این مونوع مت د امری ا است  .اما بعد از امضای
رژیم کودرا مونوع پیمان هم اری ارمی میان امری ا و هند و
را رشدید نمود ِ .
پشتونستان را بار دیگر و شدید رر از برپا شدن سرو صدا های م افلی از رژیم
به میان کشید  .م اف حاکمه کرزی در مورد ط دیورند که هی
پی
پاکستان ادعا دارند که رژیم کودرای هفت کسی نمی رواند بپذیرد مستق و بدون
ثور و دولت هندوستان طرحی را ب اطر اشاره امری ا براه افتاده است رژیم
از میان بردن پاکستان رویدست گرفته مشرف از طرف م افلی از هیئت حاکمه
رژیم و جناح هایی از اردوی پاکستان شدیدا
بودند و روی آن کار می کردند ِ .
روی بنیاد گرایان هم مسلک زیر فشار قرار دارد که سیاست های را
نیاءال
افغانستانی اش که قب در مناط پشتون در رابشه با امری ایی ها و انگلیس ها کم
نشین پاکستان النه کرده بودند بیشتر و و بی رعدی نماید  .در واقع ر ت همین
آش ار رر از زمان ذوالفقار علی بورو فشار است که ا یرا وزیر ارجه پاکستان
رژیم به ن و م ترمانه ای از دولت امری ا
ر یه کرد  .در طول دوره حاکمیت ِ
واست که رقسیم اوقاری برای رور
کودرای هفت ثور و موجودیت قوای
شوروی در افغانستان را آ رین روز های نیروهای از افغانستان رنظیم نماید .
ح ومت نجیب پشاور عم بصورت در واقع رهدید از جانب هند که از ابتدای
یک مرکز سیاسی در مقاب کاب در آمده رش ی پاکستان را حال همیشه متوجه
این کشور بوده و هست م ور سیاست
بود .
ارجی پاکستان را رش ی می دهد  .اما
بعد از قدررگیری جهادی ها در کاب باز
هم دولت پاکستان در ار اد با امری ا و دولت پاکستان نه رنها با هند بر سر
انگلیس و سعودی حمایت کننده یک کشمیر جنجال دارد بل ه دعوای ط
طرف جنگ و درگیری در افغانستان باقی دیورند با افغانستان نیز رهدیدش می کند .
ماند آنها ابتدا از گلبدین و " شورای در طول رمامی این سال ها دولت پاکستان
هماهنگی " ر ت رهبری اش حمایت می ر ش داشته است که نه رنها از جانب
کردند و پس از آن ه نا کار آمد بودن آن سرحدات غربی اش مصئون گردد بل ه
کوش داشته است که کاب در ار اد با
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دهلی قرار نداشته باشد و حتی باال رر از س ح های جدید روزیع می گردد  .گمان
آن م ور دوستی پاکستان و افغانستان نمی رود که این س ح ها در جنگ علیه
مست م و گسترده باشد و حتی اشغالگران و رژیم دست نشانده ب ار
افتند  .این حرکت با رشدید دعواهای
افغانستان بتواند به مثابه " عم
ملیتی در دا رژیم مرربط است و باعم
استرارژیک " برای پاکستان در مقاب
هند مورد استفاده قرار بگیرد  .رقویت بیشتر آن می گردد .
م اف حاکمه پاکستان را از قدر مسلم است که پشتون ها در پاکستان
نیاءال
امن شدن سرحدات غربی پاکستان یک ملیت ر ت ستم اند  .حتی نام آنها در
اطمینان داده بود  .اکنون به نظر می رسد پاکستان غیر قانونی است و زبان شان
که چنین اطمینانی دیگر وجود ندارد  .نیز به رسمیت شنا ته نمی شود .
مشرح شدن پیهم دعوای ط دیورند از حاکمیت مرکزی پاکستان حتی را حال
جانب دار و دسته کرزی در عین حالی ه حانر نشده است که بجای اسم بی معنای
می رواند به مثابه یک عام فشار باالی " صوبه سرحد شمال مغربی " که اسمی
رژیم پرویز مشرف عم نماید دارای گزاشته شده از سوی استعمارگران
این پتانسی نیز هست که نتیجه بر ع س انگلیسی است نام " صوبه پشتون وا "
جنوبی منشقه
بدهد یعنی بجای این ه رژیم مشرف را را بپذیرد و بر ع وه ب
به ر ش های بیشتر در جهت ایجاد پشتون نشین پاکستان را بصورت ب شی
م دودیت برای طالبان در پاکستان وادارد از بلوچستان در آورده است  .اما از
باعم باز شدن بیشتر دستان م افلی در طرف دیگر شوونیست های پشتون در
افغانستان در مورد ال اق مناط پشتون
پاکستان گردد که حامی طالبان اند .
در عین حال رشدید بیشتر دعوای ط نشین پاکستان به افغانستان اجندای
دیورند با پاکستان می رواند عوارض شوونیستی دارند و می واهند از این
حاکمیت
بیشتر از پی
جدی ای در دا افغانستان نیز داشته طری
باشد و دعواهای ملیتی در دا رژیم شوونیستی شان را گسترده رر و مست م
رر نمایند .
دست نشانده و حتی در سشح ک
افغانستان را بیشتر از پی دامن بزند  .از دید ما رمامی ملیت های پاکستان به
شمول پشتون ها باید از ح رعیین
هم اکنون صف بندی های ملیتی در دا
رژیم قوت گرفته است و به سوی رشدید سرنوشت بر وردار باشند  .اما این ح
بیشتر پی می رود  .از این زاویه دامن نمی رواند با گدایی از امپریالیست ها
زدن به گرایشات رجزیه طلبانه در بدست آید بل ه فقط می رواند با مبارزه
پاکستان می رواند نتیجه مع وس بدهد و علیه امپریالیزم به کف آید  .این ح نباید
ود به عاملی برای رشدید ستمگری ملی
باعم رقویت نوعی گرایشات رجزیه
طلبانه در دا افغانستان گردد  .از قرار باالی ملیت های غیر پشتون در افغانستان
معلوم روس ها حانر اند با این نوع مبدل گردد  .این ح نمی رواند در چوکات
گرایشات روی وش نشان دهند  .گفته نظام اررجاعی کنونی مسلط بر افغانستان
می شود که در نقاطی از سمت شمال و پاکستان رامین گردد  .نجات پشتون
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های پاکستان از رسلط شوونیزم پنجابی و پشتون های پاکستان کماکان به مثابه ریغ
رامین ح ک ملت پشتون برای رامین دو دمه روسط امپریالیست ها و مررجعین
وحدت ملی شان فقط و فقط یک راه حاکم بر دو کشور مورد سوء استفاده
اساسی و اصولی دارد و آن پیروزی قرار واهد داشت و این ملیت ر ت ستم
انق بات دموکراریک نوین در افغانستان و کماکان ر ت ستم باقی واهد ماند .
پاکستان است  .در غیر آن مونوع
آدرس ال ترونی ی شعله جاوید
Sholajawid2@hotmail.com
آدرس پستی مجله جهانی برای فتح
AWTW
27 OLDGLUCESTER
STREET
LONDON WC1N 3XX UK
رار نمای حزب کمونیست ایران ( م ل م )
www.sarbedaran.org
پست ال ترونی ی حزب کمونیست ایران
(ملم)
haghighat@sarbedaran.org
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جرگه قومی دو سوی ط دیورند
ر ش م ی نه امپریالیستی و اررجاعی
پاکسددتان بددا سددران قددومی وزیرسددتان
جنددوبی بدده امضددا رسددانده اسددت بدده
عنوان یک نموندده موفد جرگدده قددومی
یاد آوری کرده و اع م نمددود کدده هدددف
از برگدددزاری جرگددده قدددومی دو سدددوی
دیورندددد جددددا سدددا تن پشدددتون هدددا از
طالبان و رقویت سران قددومی در برابددر
طالبددددان و القاعددددده از طریددد ارائدددده
دمات اقتصادی و اجتماعی بیشددتر بدده
آنها و اقوام شان است .
به این ررریددب کدرزی و مشددرف هددر دو
همان یک هدف و راه رسیدن به آنرا با
الفاظ م تلف بیددان کردنددد  .لددب و لبدداب
طددرح رشدد ی جرگدده قددومی دو سددوی
دیورندددد رددد ش بدددرای سدددازماندهی
سراسری سران قومی دو سوی دیورند
از طری رید آنهددا اسددت  .ایددن رشددوه
در قالددددب رهیدددده ام انددددات نظددددامی و
رسددلی اری بددرای ملیشدده هددای قددومی و
ارائه کمک هددای اقتصددادی و اجتمدداعی
بددده قباید د و از طرید د سدددران قدددومی
پردا ت می گردد .
ظدداهرا امپریالیسددت هددای امری ددایی و
مت دددین شددان امیددد وار انددد کدده از ایددن
طری آنها و دو رژیم دست نشددانده و
مزدور شان یعنی رژیم کرزی و رژیم
مشرف قادر واهند شد قبای پشتون
در دو سدددوی دیورندددد را وادارندددد کددده
م الفددت بددا آنهددا و دسددت نشدداندگان و
مزدوران شان را کنار بگذارند و دسددت
از مقاومت ب شند .

در جریددان برگددزاری جلسددات " مجمددع
عمومی سددازمان ملد مت ددد " بددوش
سردمدار هیئت حاکمه امری ددا کددرزی
و مشرف را به قصر سفید فرا وانددد
آنها را با هم نشاند و طددرح رشد ی "
جرگدده قددومی دو سددوی دیورنددد " را
برای رامین " صددلح " در افغانسددتان و
پاکسددتان بدده آنهددا دی تدده کددرد  .قددرار
اسددت کدده ایددن جرگدده در اواسددط و یددا
اوا ر ماه قوس امسال با شرکت سران
قومی دو سوی دیورند بر گددزار گددردد .
پرویددز مشددرف و حامددد کددرزی نیددز در
این جرگه شرکت واهند کرد .
این دو بعد از بازگشت بدده افغانسددتان و
پاکستان با بددی شددرمی ادعددا کردنددد کدده
طددرح رش د ی ایددن جرگدده هددا از طددرف
آنهددا بدده میددان آمددده و در جلسدده سدده
جانبه قصر سددفید مددورد رصددویب قددرار
گرفته است .
کددرزی ادعددا کددرد کدده ف ددر ایجدداد ایددن
جرگدده بعددد از م قددات هددایی کدده او بددا
سران قددومی " مشددرقی " و " جنددوبی
" داشته است برای ایجاد شد  .کرزی
هدددف از برگددزاری ایددن جرگدده را ب ددم
روی چگونگی رددامین امنیددت و رقویددت
نهاد های مدنی در میان اقوام دو سوی
ط دیورند اع م کرد .
اما پرویددز مشددرف بعددد از بازگشددت بدده
پاکستان ادعا کددرد کدده پیشددنهاد رشد ی
این جرگه قومی روسددط او مشددرح شددده
و بددوش و کددرزی آنددرا پذیرفتدده انددد .
مشرف قرار دادی را کدده قددب ح ومددت
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کما این ه در افغانستان نیز درین راستا
ریددد سددران قددومی ددود فرو تدده از
یک نمونه سازی صددورت گرفتدده اسددت
طری رشمیع و رموید نیرنگددی اسددت
و آن روافد بددا جرگدده قددومی ولسددوالی
که از زمددان اسددتعمار انگلددیس رددا حددال
موسا قلعه والیت هلمند است .
مددددورد اسددددتفاده مسددددتعمره چیددددان و
بددرای این دده بدده روشددنی چگددونگی
امپریالیسدددت هدددای اشدددغالگر و دسدددت
هدف و
نشاندگان و مزدوران شان بوده اسددت .
نتیجه جرگه قومی دو سددوی دیورنددد را
استعمار گران انگلیس نه رنها در سددال
بیددان کددرده باش دیم نددرور اسددت کدده
هددددای اشددددغال و مسددددتعمره سددددازی
همددین دو نموندده بدده وقددوع پیوسددته در
افغانسددتان بل دده در جریددان ر ری ددات
پاکسددتان و افغانسددتان را مددورد روجدده
پشددت پددرده آ ونددد هددا و سددران قددومی
قرار دهیم .
علیه امان هللا ددان نیددز مددداوما از ایددن
وزیرستان در قسددمت جنددوبی " صددوبه
نیرنگ استفاده می کردند .
سرحد شددمال مغربددی " پاکسددتان واقددع
بعدددد از کودردددای هفدددت ثدددور و رجددداوز
اسددت یددک منشقدده نیمدده ددود م تددار
سوسیال امپریالیست ها به افغانستان و
است و به دو قسمت وزیرستان شددمالی
اشغال ایددن کشددور روسددط آنهددا ب د
و وزیرستان جنوبی رقسددیم مددی گددردد .
مهمددی از " جبهدده ملددی پدددر وطددن "
دو قبیلدددده معددددروف " وزیددددر " و "
مربوط به رژیم دست نشددانده کارمد را
مسددعود " در ایددن منشقدده زندددگی مددی
وانین و متنفذین قددومی رشددوت ددور
کنند .
رش ی می دادند  .گروه های ملیشه که
ایددن منشقدده پددس از امضددای معاهددده
از سددددددوی اشددددددغالگران سوسددددددیال
دیورند میان انگلیس ها و عبدددالرحمان
امپریالیست و دست نشدداندگان شددان در
ان از افغانسددتان جدددا شددده و بدده هنددد
نقاط م تلددف افغانسددتان بددر پایدده پیونددد
بررانوی رسلیم داده شد  .اما وزیرستان
های قومی ایجاد شده بودند جنایت ددار
در طول دوران رسلط استعمار انگلددیس
ررین قوماندان ها و افددراد مسددلح را در
بددر شددبه قدداره هنددد دسددت از مقاومددت
بددر مددی گرفتنددد و " کددارروایی " هددای
علیه انگلیس هددا ن شددید و رددا آ ددر بدده
شان زبانزد ا و عام بود و هست .
عنددوان یددک " منشقدده نددا آرام " بدداقی
ایددن پ د ن در زمددان " مشددی مصددال ه
ماند .
ملی " رژیم نجیددب صددلت سرراسددری
علیرغم این ه وزیرستان هماننددد سددائر
گرفددت رددا آن حدددی کدده رقریبددا رمددامی
مناط قبایلی آنشرف ط دیورند پس
دددوانین و متنفدددذین قدددومی و اکثریدددت
از رش د ی پاکسددتان بصددورت رسددمی
قوماندان های جهادی به " پروروکولی
جددزء قلمروپاکسددتان م سددوب گردیددد
" های رژیم مبدل گردیدند .
امددا روابددط نزدیددک وزیرسددتانی هددا بددا
پرویددز مشددرف روافد بددا سددران قددومی
اقوام اینشرف ط دیورند در افغانستان
وزیرسددتان جنددوبی را بده عنددوان ثمددره
و روابط نزدیک سددران قددومی " وزیددر
موف یک جرگه قومی قلمداد می کند
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امضای یک موافقتنامه با سران قددومی
" و " مسددعود " بددا دولددت افغانسددتان
وزیرسدددتان جندددوبی نیروهدددای نظدددامی
دوام کرد .
مربددوط بدده اردوی پاکسددتان را از ایددن
پددددس از اشددددغال افغانسددددتان روسددددط
منشقه بیرون کشید و کنتددرل منشقدده را
سوسددیال امپریالیسددت هددا وزیرسددتان
به سران و ملیشه های قومی سپرد .
از طرید د افسدددران نظدددامی عالیرربددده
در ایددددن موافقتنامدددده سددددران قددددومی
پشتون نسب پاکستانی مث جنرال ا تددر
وزیرستان جنددوبی متعهددد شددده انددد کدده
عبد الرحمان و جنرال حمید گد مومنددد
امنیت منشقدده شددان را ددود رددامین مددی
به ی ی از مراکز مهم پشت جبهه برای
کنند به جنگجویان ارجی در منشقدده
مجاهددددددین افغانسدددددتان و همچندددددان
شان اجازه فعالیت نمی دهند و همچنان
مجاهدددین " داوطلددب " عددرب و غیددر
اجددازه نمددی دهنددد کدده از منشقدده شددان
عددرب ددارجی ربدددی گردیددد در عددین
باالی افغانستان حمله صددورت بگیددرد .
حالی ه بعضی از سران وزیر و مسعود
درمقاب ح ومت پاکستان رعهددد سددپرده
روابشدددی بدددا رژیدددم کابد د و سوسدددیال
است که از طری سران قومی ملیشه
امپریالیست ها نیز داشتند .
های قومی وزیر و مسددعود را از ل دداظ
بعد ها منشقه وزیرستان نق مهمددی
رسددلی ات رجهیددزات و معدداش رددامین
در رش د و سددازماندهی اولیدده جنددب
کنند و پروژه های اقتصادی
طالبددان در پاکسددتان بددازی کددرد و در
و اجتماعی منشقه را رموی نمایند .
دوره ح ومت طالبان کماکان به عنوان
فتددوا نامدده م د عمددر رهبددر طالبددان در
یک مرکز رجمع پشت جبهه بددرای آنهددا
زمستان گذشته که " مجاهدین " را از
و مجاهدددین ددارجی مت ددد شددان بدداقی
جنگ با اردوی پاکستان منع می کرد و
ماند .
از آنهددا مددی واس دت کدده رمددام رددوان و
مش وزیرستان از موقعی شروع شد
قددوت شددان را بددر روی " جهدداد " در
کدده رژیددم مشددرف بدده دسددتور اربابددان
افغانسددددتان متمرکددددز کننددددد ؛ زمیندددده
امری ددددایی و انگلیسددددی اش رژیددددم
مسددداعدی بدددرای امضدددای موافقتنامددده
طالبان را از پشت نجر زد و بصددورت
میان ح ومت پاکسددتان و سددران قددومی
ی ددددی از مشددددمولین " جنددددگ نددددد
وزیرستان فددراهم نمددود  .در واقددع قبد
رروریزم " در آمد .
از آن ه این موافقتنامه به امضددا برسددد
لشدد د ر کشددددی اردوی پاکسددددتان بددددر
از اوا دددر زمسدددتان و اوایددد بهدددار
وزیرستان یک جنگ رقریبا دو ساله را
گذشدددددته " مجاهددددددین " م لدددددی و
باالی قبای وزیر و مسعود ر می نمود
ددارجی مسددتقر در وزیرسددتان عمدددرا
که ثمره آن بیشتر از یک هزار کشته و
متوجه افغانسددتان شددده و از آن منشقدده
ویرانی های وسیع در این منشقه بددود .
ارر شده بودند .
سدداحه اصددلی رمرکددز ایددن جنددگ هددا در
سددران قددومی وزیرسددتان کدده ح ومددت
منشقه وزیرسددتان جنددوبی بددود  .اواید
پاکستان با آنها موافقتنامه امضددا کددرده
بهار گذشددته ح ومددت پاکسددتان در اثددر
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جنسددی و پددولی مددی گیرن دد و از جانددب
اسدددت صدددرفا بدددا ح ومدددت پاکسدددتان
دیگر روابط م می با طالبددان دارنددد .
اررباط ندارند بل ه هم اکنون نیز روابط
البته روابط سران قددومی بددا طالبددان در
م مددی بددا طالبددان دارنددد  .ح ومددت
موسددا قلعدده نسددبت بدده روابددط سددران
پاکستان از این مونوع بی بر نیست و
قددومی وزیرسددتان جنددوبی بددا طالبددان
در واقع آنرا می پذیرد چرا که اجرای
گسترده رر وعمی رددر اسددت و بدده یددک
ددددود نقشدددده طددددرح شددددده روسددددط
معندددی سدددران قدددومی در واقدددع همدددان
امپریالیست های امری ایی و انگلیسددی
طالبددان و قاچدداق بددران مددواد م دددر در
بدددوا موجودیددت چنددین روابشددی را مددی
منشقه هستند .
پددذیرد و بددرای قشددع آن در آینددده مددی
بددده ایدددن ررریدددب در هدددر دو منشقددده
کوشد .
وزیرسدددتان و موسدددا قلعددده اگدددر از
از جانب دیگر اگر نمونه موسددا قلعدده
ی جانب طالبان ادعای موفقیت دارنددد و
والیت هلمنددد در شددوط کلددی بددا نموندده
ایددن رددا حدددی درسددت اسددت ؛ ولددی از
وزیرستان جنوبی کام منشب نباشد
جانب دیگر پایه های اجتماعی وافددراد
ال اق را حدددود زیددادی مشددابه اسددت .
فعلی مرربط با آنهددا رددا حدددی بدده طددرف
دریددن ولسددوالی قددوای انگلیسددی شددام
سددازش و مصددال ه بددا رژیددم مشددرف
در نارو برای چند ماه اول سال جاری
قوای اشغالگر و رژیم دست نشددانده در
جنگ علیه نیروهای طالبددان را پددی
افغانستان نیز کشانده شده است .
می برد  .با رشدید بیشتر جنگ و ر م
در این نمونه ها رددا جائی دده بدده رژیددم
رلفددات قددوای انگلیسددی نتوانسددت در
مشدددرف اشدددغالگران امپریالیسدددت و
موسا قلعه راب بیاورد  .رواف با سران
رژیم کرزی مربوط است همان هدددفی
قددومی در موسددا قلعدده بددرای رددامین
دنبال شده است کدده صددبغت هللا مجددددی
امنیددت ولسددوالی روسددط ددود شددان
در قالددب کمسددیون ر ددت رهبددری اش
رژیدددم کدددرزی صدددورت
اساسددا روسدددط ِ
انجام می دهد  .فرقی کدده میددان ایددن دو
نگرفت بل ه مستقیما ود قوای
نمونه وجود دارد علددم کددردن انگیددزه
انگلیسی به این کار مبادرت کرد .
های متفاوت در کشاندن روابددط طالبددان
موافقتنامدده موسددا قلعدده کدده منجددر بدده
و پایدده هددای اجتمدداعی آنهددا بدده سددوی
رور قوای انگلیسی از آنجددا و رسددلیم
اشددغالگران و رژیددم دسددت نشددانده در
دهددی مسددئولیت " رددامین امنیددت " بدده
افغانستان و یا کشاندن شددان بدده سددوی
ملیشه قددومی گردیددد در واقددع رددوافقی
رژیم مشرف است .
میان قوای انگلیسی طالبان و مافیددای
کمسدددیون ر دددت رهبدددری صدددبغت هللا
مواد م در بددود  .درینجددا نیددز ونددعیت
مجددی با استفاده از موقعیت مذهبی "
همانگونه است کدده فعد در وزیرسددتان
حضددرت " و روسدد بدده انگیددزه هددای
جنددوبی اسددت یعنددی سددران قددومی از
مذهبی رسلیم طلبانه پایه های اجتماعی
ی جاندددب از قدددوای اشدددغالگر و رژیدددم
و روابدددط طالبدددان را بددده سدددوی رژیدددم
دسدددت نشدددانده ام اندددات رسدددلی اری و
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طرح برگددزاری جرگدده قددومی دو سددوی
کددرزی و رسددلیم طلبددی در قبددال قددوای
دیورند در واقع ر شی است برای قرار
اشغالگر می کشاند اما در نمونه های
دادن شددوونیزم و ناسددیونالیزم پشددتون
وزیرسدددتان جندددوبی و موسدددا قلعددده "
در افغانسددتان و پاکسددتان در مقابدد "
پشتونولی " بیشتر نق بازی می کنددد
اسددد میزم " طالبدددان و قدددرار دادن "
و نموندده هددایی از وحدددت پشددتون هددا
نرورت " وحدت پشتون ها در مقابد
ارائدده مددی گددردد کدده در آن هددم کشددتار
مقاومت " طالبددان " علیدده اشددغالگران
پشددتون هددا و اندده رابددی در مندداط
و رژیددم کددرزی  .درینجددا منظددور ایددن
پشددتون نشددین متوقددف مددی گددردد هددم
نیسددددت کدددده مددددا " طالبددددان " را از
اس م حفظ می شود و هم سود حاصله
شددوونیزم ملددی بددری بدددانیم  .آنهددا در
از دریافدددت ام اندددات مدددالی از رژیدددم
زمان حاکمیت شان شن ررین سیاست
مشددددرف قددددوت هددددای اشددددغالگر در
شوونیستی را پی بردند و اکنددون نیددز
افغانستان و رژیم دسددت نشددانده کددرزی
آنرا کنددار نگذاشددته انددد  .ولدی هددر چدده
و رددوام بددا آنهددا پدول هددای بدسددت آمددده
باشد عنصر رعیین کننده در ایدددئولوژی
ازکشت کوکنار و رولید و قاچاق رریددا
و سیاسددت طالبددان پددان اس د میزم دیددو
و هددروئین سددر بدده میلیددارد هددا دالددر
بندددی اسددت و شددوونیزم آنهددا عنصددر
میزند  .هم پشتونولی هم مسددلمانی و
بعدی و رابع را رش ی می دهد .
هم دنیا داری ! یگانه کاری کدده بایددد از
بهر حال چنانچدده مددی دانددیم در زمددان
آن صدددرفنظر گدددردد " جهددداد " علیددده
اشغال افغانستان روسط قددوای سوسددیال
اشدددغالگران امری دددائی و انگلیسدددی و
امپریالیسددتی آنهددا و دسددت نشدداندگان
مت دینشان است .
شددان بدده شدددت ردد ش مددی کردنددد کدده
اگر ایددن " نقشدده راه " امپریالیسددتی و
شددوونیزم و ناسددیونالیزم پشددتون را در
اررجدداعی را بددا روجدده بدده ارائدده نقشدده
مقابدد " اسدد میزم " مجاهدددین قددرار
جدید منشقه از سوی حلقدداری از اردوی
دهندددد امدددا در نهایدددت در ایدددن بدددازی
امری ا و مت ر شدددن نیروهددایی مثد
ش سدددت وردندددد  .شوونیسدددت هدددا و
حددزب عددوامی ملددی پاکسددتان کدده رددا
ناسیونالیسدددت هدددای پشدددتون طرفددددار
دیروز " منافع ملی " پشتون ها را در
سوسیال امپریالیست هددا و رژیددم دسددت
وابستگی با سوسیال امپریالیست هددا و
نشانده شان عاقبددت ندده در افغانسددتان
رسلیم طلبددی در قبددال آنهددا جسددتجو مددی
روانستند کاری از پی ببرنددد و ندده هددم
کددرد و امددروز آن را در وابسددتگی بددا
در پاکستان  .اینک این بازی بار دیگددر
امپریالیست های امری ایی و انگلیسددی
روسددط امپریالیسددت هددای امری ددایی و
و رسلیم طلبی در قبال آنها جستجو مددی
انگلیسی و دست نشاندگان مددزدوران
کنددد مددد نظددر قددرار دهددیم بدده ن ددو
و وابسددددتگان شددددان در افغانسددددتان و
روشددن رددر و وانددح رددر مددی رددوانیم
پاکستان براه افتاده است  .اما چرا ایددن
چوکات کلی آن را ررسیم کنیم .
ها یک بازی ش ست ددورده را ر ددرار
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از رژیم دست نشانده حمایت می کنددد و
می کنند و چدده امیددد واری هددایی بددرای
از ل اظ عملددی نیددز عمدددرا ایددن حمایددت
موفقیت در این
وجددود دارد  .در آن وقددت حدداکم نظددامی
بازی دارند ؟
پاکستان ( نیاء ال د ) و رژیددم ر ددت
در زمددددان حضددددور قددددوای سوسددددیال
رهبددددری اش علنددددا و وسددددیعا از "
امپریالیسددددددددددتی در افغانسددددددددددتان
مجاهدددین " حمایددت مددی کردنددد امددا
امپریالیسددت هددای امری ددایی و بلددو
حدداکم نظددامی کنددونی پاکسددتان ( پرویددز
ر ت رهبددری اش ی جددا بددا دولددت هددای
رژیددم ر ددت رهبددری اش
اررجدداعی وابسددته بدده آنهددا بدده ن ددو
مشددرف ) و ِ
ود در ط رقویت ناسیونالیزم پشددتون
رسددمی آشدد ار و بددا دسددت بدداز از
قرار دارد و حتددی ادعددای پیشددگامی در
مقاومددت علی ده قددوت هددای اشددغالگر و
طرح جرگه قددومی دو سددوی دیورنددد را
رژیم دست نشانده حمایددت مددی کردنددد .
مدددی نمایدددد و مدددداوما نیدددز از حقدددوق
فعدددد چنددددین حمایددددت بددددین المللددددی
پشدددتون هدددا در افغانسدددتان داد سد د ن
امپریالیستی و اررجاعی ای از مقاومت
میدهد  .در آن موقع جمهوری اسد می
علیدده اشددغالگران امری ددایی و مت دددین
ایددران در سددمت " مجاهدددین " قددرار
شان و رژیم دست نشددانده شددان وجددود
داشت اما فع بصددورت رسددمی ی ددی
ندددارد رددا طالبددان و حددزب اسدد می و
از حمایددددت کنندددددگان رژیددددم کددددرزی
گددروپ هددایی مثد گددروپ حقددانی از آن
م سدددوب مدددی گدددردد  .در آن موقدددع
سود ببرند  .امددا گذشددته از ایددن مسددئله
سلشنت اس می سعودی از " مجاهدین
عمومی بین المللی مسددای اصددی در
" حمایت می رد امددا اکنددون بصددورت
رابشه بددا اسد م و " جهددان اسد م " و
رسددمی پشددت سددر رژیددم کددرزی اسددتاده
شددوونیزم و ناسددیونالیزم پشددتون نیددز
است .
مشرح است .
در آن موقددع مسددای ملیتددی بدده شدددت
در آن موقع را جائی دده بدده رنظددیم هددای
ر دددت رددداثیر مقاومدددت مشدددتر علیددده
اس می و مجاهدین ر ت رهبددری شددان
اشدددغالگران سوسدددیال امپریالیسدددت و
مربوط می شد آنهددا از جهدداد علیدده "
دست نشاندگان شان قرار گرفته بددود و
کفر کمددونیزم " دم مددی زدنددد و برنامدده
برآمد ملموس برجسته ای نداشددت در
های اس می شان را در مقاب کمونیزم
حالی ه نفدداق ملیتددی دامددن زده شددده از
دروغددین شددوروی و دسددت نشدداندگان
سوی سوسیال امپریالیست ها و بعد ها
بومی شان قرار می دادنددد  .امددا اکنددون
امپریالیست های روسددی امپریالیسددت
در افغانسددتان جمهددوری اسد می " بددر
های امری ایی و اروپایی و قدرت هددای
قددرار " اسددت و امری ددا نیددز بهددر حددال
مررجع منشقوی و همچنان جندداح هددای
یک قدرت " کمونیستی " نیست .
م تلددف اررجدداعی افغانسددتانی بعددد از
در آن موقع " جهان اسد م " عمدددرا
رور قوای شوروی از افغانسددتان کدده
از " مجاهدین " حمایت می کددرد امددا
کماکان دامددن زده مددی شددود بدده عنددوان
فع از ل اظ رسمی بصورت عام و رددام
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آن نیست که امیدی به بهبددود ونددع در
ی ی از عوامد بدداز دارنددده شد لگیری
آینددده دارنددد بل دده بددیم از آن دارنددد کدده
مقاومدددت وسدددیع کثیرالملیتدددی علیدددده
م الفت شان بددا دولددت موجددود بدده نفددع
اشغالگران و رژیم دست نشانده کنددونی
طالبان رمام شود " .
نق منفی مهمی بازی می نماید .
اما مهم رددر از آن رددرس از شددوونیزم
در آن موقددع ملیددت هددای غیددر پشددتون
غلیظ طالبددانی ی ددی از عددواملی اسددت
دوش به دوش پشددتون هددا در مقاومددت
که روده های ملیت های غیر پشتون را
علیه اشغالگران سوسددیال امپریالیسددت
علیرغم نارنایتی شدید شددان از ونددع
و رژیم دست نشانده شان سددهم گرفتنددد
موجدددود فلدددج کدددرده و از حرکدددت و
؛ امددا اکنددون چنددین نیسددت و مقاومددت
مقاومددددت جدددددی علیدددده اشددددغالگران
اررجاعی کنونی طالبان از بابت نفوذ به
امپریالیسددت و رژیددم دسددت نشددانده بدداز
مندداط غیددر پشددتون در افغانس دتان بددا
میدارد .
م دددودیت هددای جدددی مواجدده اسددت و
بهددر حددال یددک ن تدده مسددلم اسددت و آن
شددوونیزم غلیظددی کدده آنهددا در زمددان
این ه
حاکمیت شان اعمال کردنددد اکنددون بدده
در سراسددددر مندددداط پشددددتون نشددددین
شدت دست و پای شان را از ایددن بابددت
افغانستان و پاکسددتان بدده زحمددت متنفددذ
بسددته اسددت  .در واقددع رددرس از همددان
قومی ای را می روان یافت که بدده ی ددی
شوونیزم غلیظ ی ی از عواملی اسددت
از جندداح هددای سیاسددی مددرربط نباشددد .
که ملی – مذهبی و مذهبی – ملی هددای
واقعیدددت مسدددلم ایدددن اسدددت کددده نیمددده
مررجع غیر پشددتون درافغانسددتان را وا
فئودالیزم دیگر فئودالیزم مستق نیست
میدارد که کماکان م م به اشددغالگران
بل ه فئودالیزم وابسته بدده امپریددالیزم
امپریالیسدددت و رژیدددم دسدددت نشدددانده
و قددددرت هدددای اررجددداعی دددارجی و
بچسددپند و حتددی چه دره سددر شناسددی از
مراجع اررجاعی قدرت در دا د کشددور
آنها مث م مد م قد بددا کمددال وشددی
است  .در سراسر مناط پشتون نشددین
نق ی ی از ده زن های " ارددن ملددی
افغانسددتان سددران قددومی یددا مددرربط بدده
" جرگددده قدددومی دو سدددوی دیورندددد را
طالبددان و نیروهددای مشددابه آنهددا مثدد
قبول نمایددد  .ایددن مونددوعی اسددت کدده
حزب اس می و گروپ حقانی هسددتند و
ارگددددان نشددددراری جمعیددددت اسدددد می
یا مرربط بدده گددروه هددای م تلددف رژیددم
افغانستان ( نشریه مجاهددد ) در شددماره
ود کرزی
کرزی مث گروپ ا
بیست و ششم دوره هفتم ددود منتشددره
گروپ " باباِی ملت " گروپ " افغان
دهددم عقددرب  1385بدده صددراحت در
ملت " و در سشح پائین رددری گددروپ
مورد آن می نویسد :
مربوط به " لقی ها " .
"  ...دولت موجددود رددوان سددامان دادن
اما سران قومی پشتون در پاکستان بدده
به ونع نا بدده سددامان فعلددی را ندددارد .
چهار گروه رقسیم می شوند :
بسددددیاری از کسددددانی کدددده رددددا کنددددون
اموشند { مث ود شددان ب بدده دداطر
33

دوره سوم
شعله جاوید
شماره چهاردهم
ر ددت رهبددری شددان در طددول دوران
یک  :گروپ مرربط به احددزاب اسد می
مقاومددت علیدده سوسددیال امپریالیسددت
مدددافع طالبددان عمدددرا جمعیددت علمدداء
هددای شددوروی و رژیددم دسددت نشددانده
اسد د م ر دددت رهبدددری مولدددوی فضد د
شددان در پهلددوی " شددوروی ه دا " و
الرحمان .
رژیددم کاب د قددرار داشددت و از مدددافعین
دو  :گدددددروپ مدددددرربط بددددده احدددددزاب
پاکستانی" انق ب ثور " م سددوب مددی
ناسیونالیست پشتون مث " پشددتون وا
شدند .
نشددن عددوامی پددارری " ر ددت رهبددری
از جاندددب دیگدددر رشدد ی گدددرد همدددایی
م مود ان اچ زی و " نشن عددوامی
روسط " نشن عددوامی پددارری پاکسددتان
پددددارری پاکسددددتان " ر ددددت رهبددددری
" ر ت شعار " وحدت پشتون ها " در
اسفندیار ولی پسر ان عبدددالولی ددان
صددوبه سددرحد و شددرکت م مددود ددان
و نواسه ان عبدالغفار ان .
اچ ددزی و مولددوی فضدد الرحمددان در
سدده  :گددروپ مددرربط بدده " پیپد پددارری
این گددرد همددایی در پهلددوی رئددیس ایددن
پاکستان " .
حددزب یعنددی اسددفندیار ولددی ددان نیددز
ایدددن سددده گدددروپ از جملددده م دددالفین
بسیار معنی دار است .
پارلمانی فعلی پرویز مشددرف هسددتند و
بشددور صدده بایددد گفددت کدده هدددف از
در اپوزیسیون قرار دارند .
براه اندا تن ایددن حرکددت هددا در راس
چهار  :گروپ وابسته به احزاب مدددافع
قدددرار دادن شدددوونیزم و ناسدددیونالیزم
رژیم پرویز مشرف که عمدرا مددرربشین
پشددددتون ( شددددوونیزم در رابشدددده بددددا
به " پاکسددتان مسددلم لیددگ " را در بددر
افغانسددتان و ناسددیونالیزم در رابشدده بددا
مددی گیددرد و همچنددان گددروپ انشددعابی
پاکسددددتان ) و " نددددرورت " رددددامین
شیر پاو از " پاکستان پیپ پارری " را
وحدت میان پشتون های دو سددوی ددط
نیز شام می گردد .
دیورند است .
ارسال نامه های ا از طددرف حامددد
هر یک از طرف های شددرکت کتتددده در
کرزی به ش صیت های سیاسددی سدده
این
گانددده مشدددرح در میدددان پشدددتون هدددای
ددود را
بازی چنددد جانبدده هدددف ددا
پاکستان یعنی مولوی فضد الرحمددان
رعقیدددب مدددی کندددد  .امپریالیسدددت هدددای
اسدددفندیار ولدددی دددان و م مدددود دددان
امری ددایی ومت ددددین شددان در ندددارو و
اچ ددزی در رابشدده بددا رشدد ی جرگدده
جندداح کددرزی در رژیددم دسددت نشددانده
قومی دو سوی دیورنددد و کد " رددامین
هدددف شددان دامددن زدن بدده شددوونیزم و
امنیددت " در افغانسددتان بسددیار معنددی
ناسیونالیزم پشتون در میان پشتون هددا
دار اسددت  .مولددوی فضدد الرحمددان و
برای مقابله با پان اسد میزم طالبددان و
جمعیت علماء اس م ر ددت رهبددری اش
کمرنگ سا تن آن است  .در عین حددال
مددددافع اصدددلی طالبدددان در پاکسدددتان
امپریالیست های امری ایی و انگلیسددی
م سدددوب مدددی گدددردد  .م مدددود دددان
و جناح کرزی رشدید بیشتر دعوای ط
اچ زی و اسفندیار ولی ان و احددزاب
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برای قدرار گدرفتن در چندین موقعیدت ندا
دیورند با پاکستان را نیز دنبال می کنند .
مساعدی هست .
رژیددم پرویددز مشددرف در عددین حالی دده
ع ورا رش ی جرگه قومی دو سوی دط
دستور ارباب را رعقیدب مدی کندد رداثیر
دیورند می رواندد رداثیرات معدین دیگدری
گزاری بیشتر سیاسی پاکسدتان در امدور
نیددز روی اوندداع افغانسددتان و همچنددان
افغانستان و یافتن فرصدت رسدمی بدرای
پاکستان داشته باشد :
ایدن ردداثیر گددزاری را مددد نظددر قددرار داده
 - 1رژیم حاکم در پاکستان را رسدما در
اسددددت  .طالبددددان و مدددددافعین نزدیددددک
مسددای مربددوط بدده افغانسددتان دا د مددی
پاکستانی آنها مث جمعیدت علمداء اسد م
نماید و به عبارت روشن رر ح مدا لده
بددا قددرار گددرفتن در موقعیددت نددا مسدداعد
در امور دا لی افغانستان روسط ح ومت
ناشددی از همسددویی و هددم آوازی نسددبی
پاکستان را به رسمیت مدی شناسدد  .امدا
میان رژیم مشرف رژیم کرزی ب د
از جانب دیگدر بدی ثبداری در پاکسدتان را
نسبتا مهمی از متنفذین پشدتون پاکسدتان
بیشددتر از پددی دامددن مددی زنددد  .مددث
و اشددغالگران امپریالیسدددت در مدددورد "
مبددارزات مسددل انه ناسیونالیسددت هددای
نددرورت " وحدددت پشددتون هددا رددا حددد
بلوچ علیه ح ومت پاکستان را بیشتر پر
معینی با فشار برای شرکت در این بازی
و بدددال مدددی دهدددد  .بدددر عد د وه احتمدددال
کشانده می شوند  .اما آنها امید وارند که
جابجددایی نیددرو هددا در انت ابددات آینددده
بتوانند نرورت رور قوای دارجی از
پاکسدددتان را بیشدددتر مدددی سدددازد  .اگدددر
افغانستان را در جرگه به میان ب شند .
مدددافعین اسدد می طالبددان در انت ابدددات
این ه طرف برنده و بازنده در این بدازی
آینددددده پاکسددددتان ش سددددت ب ورنددددد و
چند جانبه بشور قشع چه کسانی واهندد
ب صو در صوبه سدرحد و بلوچسدتان
بود از هم اکنون نمی روان بشدور قشدع
ببازند نا مساعدت اونداع بدرای شدان
چیزی گفت  .این بدازی ردا حدد معیندی بدا
بیشددتر واهددد شددد و بیشددتر از پددی در
دعوا بر سردیورند مرربط است و همانند
پاکستان ر ت فشار قرار واهند گرفت و
آن دعوا ریغ دو دمی است که می رواند
ایدددن موندددوع دددواهی ن دددواهی روی
فرق هر یک از طرفین بازی و حتی فرق
فعالیددت هددای آنه ددا در افغانس ددتان نیددز
هر دوی شان را بشگافد  .مت قد شددن
راثیر واهد
روشن و وانح این وندعیت بده فداکتور
گذاشت .
هدددا و شدددرایط عیندددی و ذهندددی م تلفدددی
 - 2ندددزاع هدددای اررجددداعی ملیتدددی در
مربوط است  .ولی شواهد نشان می دهدد
افغانستان را دامدن مدی زندد و کشدم
که " پروسه آشتی ملی اررجاعی " آغاز
میان جناح شوونیست رژیم دست نشانده
شدده میدان " مشدران " پشدتون بده نفدع
و جناح های ملی – مدذهبی مررجدع غیدر
طالبدددددان مقاومدددددت کنندددددده در مقابدددد
پشدددتون در درون رژیدددم را بیشدددتر مدددی
اشددغالگران و رژیددم کددرزی و نیروهددای
سددازد  .چنانچدده ردددویر ایددن جرگدده بدده
دیگر مشابه طالبدان ن واهدد بدود  .عددم
رصمیاری در مورد اعشای دود م تداری
ر ریم این بازی امپریالیستی و اررجاعی
هددای بیشددتری بدده سددران قددومی پشددتون
از سوی رهبری طالبان حدزب اسد می
منجر گردد نه رنها رولید و رجارت مواد
و گروپ حقانی نشاندهنده استعداد آنها
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امدددا یدددک ن تددده مسدددلم اسدددت  .ررجمددده
واهد یافدت
م در در افغانستان افزای
مبددارزاری عملددی شددرایط مسدداعد رو بدده
بل ه رشد دسدته هدای م تلدف ملیشده
رشد عینی برای مقاومت ملدی مردمدی و
قددددومی لددددومپنیزم نظددددامی و " جنددددگ
انق بی و ربدی ذهنیت های م الف ردوده
سدداالری " را بیشددتر از پددی گسددترش
ها به عم مبدارزاری فعدال دود ب دود
داده و فسددداد گسدددترده در درون رژیددددم
حاص نمی گردد  .اوناع افغانسدتان بده
دسدددت نشدددانده را رقویدددت و گسدددتردگی
گونه ای است کده نبایدد عمددرا بده امیدد
واهد ب شید و صفوف طالبان را نیز به
یدددزش هدددای مقاومدددت جویانددده دددود
سوی چنین فسادی سوق واهد داد .
ب ودی ردوده هدا نشسدت  .گرچده مم دن
واقعیددت ایددن اسددت کدده رقویددت سدددریع
اسددت اینجددا و آنجددا چنددین یددزش هددایی
صفوف طالبدان و گسدترش فعالیدت هدای
صددورت بگیددرد امددا قددادر نیسددت هماننددد
شان به ویژه در مناط جندوبی کشدور
زمان مقاومت ند سوسیال امپریالیسدتی
در طددی چنددد مدداه گذشددته عمدددرا بدده
به یدک جندب سرراسدری مبددل گدردد .
نارندددایتی شددددید ردددوده هدددای مدددردم از
پیشدداهنگ انق بددی و رددوده هددای پیشددرو
اشددغالگران و رژیددم دسددت نشددانده در
باید برای برپایی مقاومت ملی مردمدی و
شرایط نبود یک مقاومت ملدی مردمدی و
انق بی ردار بچینند .
انق بی مشرح و قاب م اسبه در جامعده
مسلم است که چنین کار ردارکاری ای نیز
ارربدداط میگیددرد  .قدددر مسددلم اسددت کدده
باید هر چه اصولی رر و سریع ردر دنبدال
طدددرح رشدد ی جرگددده قدددومی دو سدددوی
گردد و با رمام قوت و روان برای به سدر
دیورند درینمورد نمی رواند کداری انجدام
انجام رساندن موفقیت آمیدز آن در ابعداد
دهد  .این طرح بر مبنای نیازمندی هدای
م تلف کار و پی ار صدورت بگیدرد در
اساسی روده هدای مدردم و بده صدورت
غیر آن شر زای شدن پتانسی مقاومت
مش ک روده های پشتون در افغانسدتان
جویانه روده ها بده صدورت جددی وجدود
و پاکستان نه بل ه بر مبنای نیازمنددی
دارد  .با " بدی غدم باشدی " و " حرکدت
هددای اشددغالگران و رژیددم دسددت نشددانده
های سنگ پشتی " نمدی ردوان کداری را
بدرای کشداندن هدر چده بیشدتر مددررجعین
از
قومی دو سوی ط دیورندد بشدرف دود
پی برد .
شدان بدده میددان آمدده اسددت  .آنهددا مم ددن
است با پیشبرد این طدرح قدادر گردندد ردا
حد معینی سران قومی پشتون را بشدرف
ددود شددان ب شددانند و طالبددان و سددائر
نیروهددای مقاومددت اررجدداعی را نددربت
بزنند اما قادر ن واهندد بدود پایده هدای
روده یی مقاومدت علیده دود شدان را در
میددان پشددتون هددا رضددعیف نماینددد کمددا
این ه روحیه م الفت و مقاومت در میان
روده های غیر پشدتون در کشدور را نیدز
بیشتر از پی دامن می زند .
36

شعله جاوید

شماره چهاردهم

دوره سوم

هیاهوی مبارزه با فساد
اسددت کدده " جهدداد " علیدده فسدداد را "
فرماندهی " نماید  .اما همین دده ایددن "
فرمانددده " روظیددف شددده از طددرف "
رئددیس جمهددور " جمهددوری اسدد می
افغانسددتان دوسددیه ا ددت س چهددار صددد
هدددزار (  ) 400000دالدددری ریاسدددت
رادیورلویزیون دولتی را رویدسددت مددی
گیرد و نجیددب روشددن رئددیس ایددن اداره
مورد ارهام قرار مددی گیددرد بددا حمایددت
حامد ان از ش ک مددتهم مواجدده مددی
گردد .
عبدددالجبار ثابددت در شدداروالی ( شددهر
داری ) هرات دوسیه یددک ا ددت س بدده
مبلدددددددغ سددددددده و ندددددددیم میلیدددددددارد
(  ) 3500000000افغانی را رویدست
گرفتدده اسددت  .رفی د مجددددی شددهردار
هددرات مددتهم درجدده اول ایددن دوسددیه
م سوب می گردد  .امددا همددین شد ک
مورد حمایددت صددبغت هللا مجددددی کدده
در ابتدددای قدددررگیری جهددادی هددا در
کاب برای دو ماه رئیس دولددت جهددادی
هددا ب دود و فع د رئددیس مشددرانو جرگدده
( مجلدددس سدددنا ) اسدددت قدددرار دارد .
صددبغت هللا مجددددی در حمایددت از هددم
طایفه یددی اش ( رفید مجددددی ) رددا آن
حددد پددی رفتدده اسددت کدده دادسددتان ک د
رژیددم را دیواندده شدداب کددرده و رهدیددد
نمددوده اسددت کدده اگددر عبدددالجبار ثابددت
برکندددددار نگدددددردد او از وظیفددددده اش
( ریاست سنا ) استعفا واهد داد .
دادسددتان کدد دوسددیه نسدددبتی صددددی
چ دددری وزیدددر سددداب رژیدددم را نیدددز
رویدسددت گرفددت و درینمددورد نیددز بددا
حمایددت رئددیس سدداب دولددت اسدد می

در این اوا ر هیاهوی زیددادی پیرامددون
فسدداد و مبددارزه علیدده فسدداد در میددان
سردمداران رژیم پوشالی به راه افتدداده
است  .این هیاهو و سرو صدا انع اس
سرراسدددری دارد چدددرا کددده فسددداد در
ادارات دولتی واقعا سر راسری اسددت
آنچنان سرراسری که هددی اداره ای در
هددی گوشدده ای از افغانسددتان را نمددی
رددوان بددری از آن دانسددت  .ایددن پدیددده
اکنددددون بدددده آن سددددش ی از عمدد د و
گسددترش ددود رسددیده اسددت کدده بددود و
نبددود رژیددم را ر ددت سددوال قددرار داده
است  .در چنین حالتی رق هددای کددرزی
و سائر سددردمداران رژیددم بددرای این دده
نشان دهند که گویا علیدده فسدداد مبددارزه
می کنند ود به مثابدده عامد دیگددری
در جهت بددی ثبددات سددازی بیشددتر رژیددم
عم مددی کنددد و بر ددورد میددان مراجددع
قدددرت و جندداح هددای م تلددف رژیددم را
رشددددید مدددی نمایدددد  .دلید د آن واندددح
اسددت  .فسدداد در ادارات رژیددم ذارددی و
سرراسری است و از صدر را ذی رژیددم
را در بر مددی گیددرد و لددذا در ایددن رژیددم
مرجعدددی وجدددود نددددارد کددده بتواندددد و
ب واهد علیه فساد مبارزه نمایددد و اگددر
هم به فرض م ال چنین مرجعی وجددود
داشددته باشددد کددارش نمددی روانددد بجددایی
برسد .
مثال های ذید ونددعیت را بدده روشددنی
نشان می دهد :
عبددددالجبار ثابدددت بددده عندددوان لدددوی
سددارنوال ( دادسددتان کدد ) رژیددم از
طرف ود حامد کرزی روظیف گردیددده
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اول این لیست عبدالولی کرزی بددرادر
افغانستان و عضددو فعلددی ولسددی جرگدده
بزرگ حامددد کددرزی بددوده اسددت  .او در
یعنی برهان الدددین ربددانی از فددرد مددتهم
آن وقددت بدده عنددوان ی ددی از متنفددذین
مواجدده شددد  .صدددی چ ددری ی ددی از
قومی در قندددهار بسددر مددی بددرد و یددک
اراکدددین بلندددد پایددده جمعیدددت اسددد می
شب ه بزرگ قاچدداق رریددا و هددروئین
افغانسددتان اسددت و وزاررد در کابیندده
در قندهار هیلمند ارزگان و زابد را
قبلددی کددرزی سددهمیه جمعیددت اسدد می
رهبددری مددی کددرد  .دامندده فعالیددت ایددن
م سوب می گردید .
شب ه از طری اسددد هللا الددد والددی آن
عبدالجبار ثابددت در مددورد دوسددیه هددای
وقددت والیددت غزنددی و شددب ه اش رددا
افددراد نددامبرده هددی کدداری انجددام داده
میدددان شددهر ادامدده مددی یافددت  .جندداب
نتوانسته و عقددب نشددینی کددرده اسددت .
عبدددالولی کددرزی فع د رئددیس شددورای
وانح است که حمایت رئیس بر حال و
والیتددی قندددهار اسددت و شددریک زیددر
یددا روسددای سدداب دولددت از متهمددین
دسددت یعنددی حدداجی اسدددهللا الددد بدده
ا ددت س هددای میلیدداردی هددی مفهددوم
عنوان والی قندهار " ایفددای وظیفدده "
دیگری نمی رواند داشددته باشددد غیددر از
می نمایددد  .بدده قددول حبیددب هللا کددرزی
این ه بگوئیم دامندده کددار آنهددا رددا قصددر
وکی د قندددهار در ولسددی جرگدده رژیددم
ریاسددت دولددت مددی رسددد و کددرزی و
والی اصلی فعلی قندهار حدداجی اسدددهللا
ربانی و مجددی متهمین اصددلی دوسددیه
الد نیست بل ه عبدالولی کرزی مددی
هددای نسددبتی هسددتند  .ا ددت س هددای
باشد  .حدداجی اسددد هللا الددد از پشددتون
میلیاردی لقمه هایی نیستند کدده بتواننددد
هددای والیددت غزنددی و از ل دداظ قددومی
به رنهایی از گلوی یددک شددهر دار و یددا
غلجددی اسددت و لددذا در قندددهار نفددوذی
رئیس یک اداره پددائین برونددد  .بلعیدددن
نددددارد  .حبیددددب هللا کدددرزی از جملدددده
آنها گلددو و حلقددوم " شددهریاری " مددی
متنفدددددذین پدددددوپلزایی قندهاراسدددددت
واهددد یعنددی حلقددوم و گلددویی چددون
مسد ونه قریدده کددرز یعنددی همددان قریدده
حلقدددوم و گلدددوی کدددرزی و ربددددانی و
دددانواده حامدددد کدددرزی اسدددت و بددده
مجددی .
اصددددش ح وطنددددی از جملدددده روربددددور
بهتددر اسددت مونددوع مددورد ب ددم را
( اودور زاده ) هدددای حامدددد کدددرزی و
بصورت مشد ک در رابشدده بددا رئددیس
برادران م سوب می گردد .
فعلی رژیددم پوشددالی یعنددی حامددد کددرزی
به این ررریب جناب عبدالولی کرزی هم
بیشتر رونیح دهیم .
اکنون بهتر از سدداب مددی روانددد شددب ه
رژیم یعنی علی احمد
وزیر دا له ساب
ِ
اش را بچر اند  .هددی کسددی از دولتددی
ج لددی عاقبددت بددر سددر ررریددب لیسددت
هددا نمددی روانددد مددانع شددود  .والددی
متهمین به قاچاق مواد م دددر در میددان
والیددددت در دددددمت قددددرار دارد و "
منسددوبین رژیددم و منسددوبین ددانوادگی
رئددیس جمهددور " حمددایت مددی کنددد .
سردمداران رژیددم مجبددور بدده اسددتعفا
رقیددب او فقددط و فقددط شددب ه یددا شددب ه
شددد  .او مددی واسددت ایددن لیسددت را
اع د م کنددد  .ی ددی از مشددمولین درجدده
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باشد  .این گفته هددا بشددور آشد ار یددک
هایی در منشقه م سوب مددی گددردد کدده
رهدید نظامی و جنگی است .
مورد حمایت طالبان قرار دارند .
والی بلخ اقدامات عبدالجبار ثابت را به
با روجه به این مونددوع اسددت کدده مددی
روطئه ای نسبت مددی دهددد کدده در حلقدده
روان
اطرافیان حامد کرزی چیده شددده و پددس
را حدی جددواب ایددن سددوال را یافددت کدده
از جلسه مشددتر میددان جندداب ثابددت و
چددرا کوکنددار کدداری ددرده مددال ین در
منسوین حزب اس می گلبدین ح متیار
مشرقی رقریبا بصورت م مد از میددان
در منشقدده در والیددت بلددخ بدده جریددان
برده می شود ولی کوکنار کاری بددزرگ
افتدداده اسددت  .بدده ایددن ررریددب او ایددن
مال ین در قندهار و اطراف ندده رنهددا از
اقددددامات را زنجیدددره ای از مجموعددده
میددان بددرده نمددی شددود بل دده بیشددتر از
اقدامات جناح شوونیسددت هددای پشددتون
پی گسترش می یابد و حاص امسدداله
در رژیم میداند کدده نددمن رد ش بددرای
آن از ش هزار رن رریددا نیددز فرارددر
سددازش بددا گلبدددین و مد عمددر بددرای
می رود .
رصفیه بیشتر مررجعین غیر پشددتون از
در سددشح پددائین رددر از ایددن اقدددامات
موقعیددت هددای کلیدددی رژیددم رویدسددت
لوی سارنوال در راستای " جهاد علیه
گرفته شده است .
فساد " با مقاومت شدید و حتددی شددن
اما ببینیم که جناب عبالجبار ثابددت ددود
والیددان هددرات و بلددخ یعنددی نمایندددگان
چگونه ش صی است  .جنرال امددین هللا
رئددیس جمهددور در ایددن دو والیددت رو
امددر یدد قوماندددان پددولیس سددرحدی
بدددرو گردیدددد  .عبددددالجبار ثابدددت ح دددم
میدان هوایی کاب ی ی از کسانی اسددت
روقیف شهر دار هرات و شهر دار بلددخ
که از سوی لوی سدارنوال مددورد ارهددام
را صادر کرد اما والیان ایددن دو والیددت
قددرار گرفتدده اسددت  .او اقدددامات لددوی
اجددازه ندادنددد کدده آنهددا روقیددف گردنددد .
س دارنوال در مددورد ددود را یددک عم د
جندداب ثابددت رهدیددد نمددوده بددود کدده اگددر
ش صی و مبتنی بر عقده و رعصب مددی
والددی هددرات رددا یددک هفتدده دیگددر از
داند  .او در مصاحبه های مشبوعاری و
حمایت شهر دار دست بردار نشددود وی
رلویزیددونی اش ادعددا کددرده اسددت کدده :
ح م روقیف ود والی را صادر واهددد
لددوی سددارنوال از وی بددار بددار رقانددا
کددرد  .ایددن رهدیددد نیددز نتوانسددت جامدده
کرده بوده که ی ددی از افسددران پددولیس
عمد د بپوشدددد  .والدددی بلدددخ در برابدددر
میدددان هددوایی کابدد را کدده مددتهم بدده
اقدامات لوی سارنوال در مصاحبه های
همدستی با قاچاقبران مواد م در بددوده
رلویزیونی اش رددا آن حدددی پددی رفتدده
و از کار بر کنار شددده بددوده دوبدداره بددر
اسددت کدده در سددقوط ح ومددت نجیددب و
حددال نمایددد و چددون ایددن رقانددا هددا را
ح ومددت طالبددان پددی گددامی شددمال را
نپذیرفتددده اسدددت لدددوی سد دارنوال او را
اطر نشان کددرده و گفتدده اسددت کدده بدده
رهدید می نماید  .او همچنین گفته اسددت
برکت جهاد و مقاومت مسل انه چندددین
کدده لددوی سدانوال از م قد موظددف بدده
سدداله مسددتق از موقعیددت ح ددومتی
ر قیدد از او واسددته اسددت کدده بهددر
دارای نفدددوذ و قددددرت در منشقددده مدددی
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دوم شماره مسلس  184ود مقاله ای
ررریبی کدده مددی شددود وی را در جریددان
دارد ر ت عنوان " شاه ار احدددی " .
ر قی مجرم ثابت نماید  .والیان هددرات
بددرای این دده مشلددب بدده ددوبی روشددن
و بلددخ نیددز ل دوی س دارنوال را بصددورت
هددایی از ایددن مقالدده
شده بتواند ب
صددریح و یددا نددمنی بدده جانددب داری از
را عینا نق می کنیم :
افراد فاسد معینی متهم سا ته است .
" سشح معاش مددامورین عددادی دولددت
ی ی از مددوارد ارهددامی کدده بدداالی لددوی
را همه می دانددیم  .چیددزی در حدددود دو
سارنوال وارد می گردد بددی پروایددی در
هزار افغانی یا اندددکی بددی و کددم از آن
مورد بیشتر از هفتدداد دوسددیه ای اسددت
اسددت  .امددا گفتدده مددی شددود بر ددی از
که از طرف " کمسیون مبارزه با فساد
مقامددددات بلنددددد پایدددده و سدددد ررران
اداری " ررریدددب گردیدددده اسدددت  .ایدددن
مشاوران و نورچشمی هددای شددان رددا
دوسیه ها میلیارد ها افغددانی ا ددت س
مددرز چهدد هددزار دالددر امری ددایی نیددز
و سددوء اسددتفاده مقامددات عددالی رربدده
ماهاندده معدداش و امتیدداز دریافددت مددی
ح ومتی را نشان می دهند .
دارنددد ! رقمددی کدده در مقایسدده بددا رقددم
میددان عددالی
بدده ایددن ررریددب کشددم
ن ست دقیقا یک هزار برابر رفاوت و
رددرین چهددره هددای رژیددم بدده حدددی بدداال
اررقا را نشان می دهد .
گرفت ده اسددت کدده همدده همدددیگر را بدده
گرچه معاشات دالری بر ی از مقامددات
ا ت س و چور و چپدداول امددوال دولتددی
و مشاورین شان از دو سددال بدده اینسددو
مددتهم مددی کننددد و ثابددت مددی سددازند کدده
هدددراز گددداهی در م افدد غیدددر رسدددمی
هددی مرجعددی از مراجددع عددالی رربدده و
زمزمدده مددی شددد امددا کمتددر کسددی مددی
پائین رربه رژیم بری از فسدداد نبددوده و
روانسددت ددود را قناعددت دهددد کدده رقددم
سراپای این رژیم پوشالی را فسدداد فددرا
هددای افسددانه یددی سددی – چهدد هددزار
گرفته است .
دالری ماهانه در کیسدده بر ددی از افددراد
دریددن گیددر و دار اسددت کدده " مشددارکت
واریددز مددی گددردد و در کشددوری کدده در
ملددی " ارگددان نشددراری حددزب وحدددت
کوچه – یابان هددای رددا گددام بددرداری
اسد د می نیدددز سددداکت نماندددده و بددده "
در هددر قدددم نددجه و التمدداس گددداهای
افشدداگری " در مددورد بعددد دیگددری از
دست بریددده و پددا از دسددت داده و بیددوه
رژیددم پوشددالی یعنددی رفدداوت
فسدداد در ِ
زنددان و یتیمددان گرسددنه قلبددت را مددی
سرسام آور در معاشات مامورین دولت
شگافد  .در کشوری که هشددتاد در صددد
که در واقع باید آنددرا " فسدداد قددانونی
مددردم آن م تددار نددان شددک اسددت
" ن دام نهدداد مددی پددردازد  .قاب د رددذکر
دولت را این حد به نابرابری ها رن مددی
است کدده رئددیس حددزب وحدددت اسد می
دهد  .اما حال ونعیت آنگونه نیسددت و
افغانستان ( جندداب عبدددال ریم لیلددی )
رقریبا روشن شده است که بددی عدددالتی
معدداون دوم ریاسددت جمهددوری رشددریف
های هولنا در رمددام الیدده هددای رددار و
دارنددد و حددزب شددان هددم اکنددون نقدددا
پود دولت ما به شدت رنیده شده است .
چددوکی چنددد وزارر اندده را در ا تیددار
دارد  .نشریه مشددارکت ملددی در صددف ه
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به سی و شد
سایت کاب پریس چندی پی به نق از
میرسد " ...
رمضددان بشددر دوسددت نماینددده کاب د در
مشارکت ملی ادامه می دهد :
پارلمدددان نوشدددت  :مشددداورینی کددده از
" میلیارد هددا دالددر بدده حسدداب دولددت و
طرف شرکت لوفتانزا در شددرکت آریانددا
ملت افغانستان سرازیر مددی شددود بددی
کددار مددی کردنددد و از آن جملدده آقددای "
آن دده منددابع د دد و ددرچ آن روشددن
هدددنس " ماهانددده شصدددت هدددزار دالدددر
شود " ...
امری ایی معاش دریافت می کرده انددد .
ارگددان نشددراری حددزب وحدددت اس د می
ایددن در حددالی اسددت کدده شددرکت هددوایی
افغانستان ایددن زبددان نشددراری معدداون
آریانا در این مدت پنجسال نه رنها هی
دوم رئیس جمهددور رژیددم بددازهم ادامدده
سددودی را بدده زاندده دولددت افغانسددتان
می دهد :
سرازیر ن رده بل ه نصف مصرف ری
" ع وه بر آنچه گفته آمددد پددول هددای
و رمددام معاشددات و مصددارف پرسددون
سرسددام آور دیگددری نیددز ر ددت عنددوان
عددریض و طددویل را نیددز بددر شددانه
ددرچ دسددتر ددوان و مصددرف مددورر و
ن یف دولت ر می نموده است .
موبایددد روسدددط مقامدددات عالیرربددده
کاب پریس همچنان بدده نقد از ددانم "
ماهاندده از زاندده دولددت برداشددته مددی
فریبددا نددوا " نماینددده موسسدده دیدددبان
شددود  .آنچدده کدده فعد م ددرز و مسددج
سدددازمان هدددای " کلیفرنیدددا " اندددافه
شده است این است که جنراالن وزارت
نمددوده اسددت کدده بر ددی از مشدداورین
دفاع را مرز هشتاد هزار افغانی در هددر
دولدددت سددداالنه پنجصدددد هدددزار دالدددر
مدداه ددرچ دسددتر وان مددی گیرنددد  .در
امری دددایی را ر دددت عندددوان معددداش
وزارت دا لدده البتدده ونددع بدده مرار دب
مسائ امنیتی و سایر امتیازات دریافددت
و یم رر است  .رعداد زیددادی از والیددان
مددی کننددد  .بددر اسدداس گددزارش کابدد
م تدددرم بددده عددد وه معددداش و دددرچ
پریس انم نوا در جریددان ر قیقددار
دسددتر وان ماهاندده رددا مددرز هشتصددد
کشف کرده است که ی ددی از مشدداورین
هددزار افغددانی بدده نددام پددول اپراریفددی از
بلند پایدده دولددت بیسددت هددزار دالددر از
دولت دریافت می دارند بی آن ه ملزم
موسسه روسعه امری ددا و بیسددت هددزار
بددده روشدددن شددددن مدددوارد مصدددرف و
دالددر دیگدددر از بانددک جهدددانی ماهانددده
حسددددابدهی باشددددند  .مقامددددات وزارت
معاش دریافت می کند  .همین سایت در
ارجدده و نمایندددگی هددای ددارجی نیددز
ادامه مشلب مدعی شده اسددت کدده 47
هرگدددز دسددت کمدددی از ایدددن دو وزارت
رن از مقامات بلنددد پایدده دولتددی از یددک
ندارنددد  .گفتدده مددی شددود دیپلمددات هددای
کمپنی انگلیسددی بدده نددام " کرنددت " در
م ترمددی کدده وشددب تانه یددا بدب تاندده
حدود هشتاد میلیون و هفت صد و نددود
اکثر شان از دیپلماسددی نیددز یددال شددان
و دو هددزار و هفتصددد ( ) 80792700
راحت اسددت چددون چیددزی از آن نمددی
دالر امری ایی به نام معاش پول گرفتدده
فهمنددد عدد وه بددر دریافددت امتیددازات
اند که میزان معاش ماهانه شددان بعضددا
بددزرگ دالددری ر ددت عنددوان معدداش
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رهبر حزب شددان در بیددرون از چوکددات
مصارف و کرایه اندده بدده دلید نبددود
رش د ی ت دولددت قددرار داشددته باشددند و
سیسدددتم کنتدددرل و بازرسدددی عوایدددد
این فساد گسترده به آنها ربشی ندارد .
سفارر انه ها را به پیمانه بدداال حیددف و
در حالی ه چنین نیسددت  .رئددیس حددزب
میدد مددی کننددد ! چیددزی کدده البتدده در
وحدددت اس د می افغانسددتان معدداون دوم
افغانستان جرم پنداشته نمی شود .
کرزی است  .این حددزب در کابیندده چنددد
از کل سددیون عظددیم کمسددیون هددا کدده
وزیر دارد و همچنان در سددائر مقامددات
ماشاء هللا رعددداد شددان از ی صددد فرارددر
عالیرربه دولتی منجمله در رربه هددای
می روند نیز بددر هددای نا وشددایندی
جنرالددی وزارت دفدداع و وزارت دا لدده
به گوش مددی رسددد  .بدده طددور مثددال در
نیز صاحب سهمیه است .
کمسدددیون اصددد حات اداری رنهدددا 14
پس " مشددارکت ملددی " چدده کسددانی را
پست ارر رربه وجود دارد ! پستی که
مددورد انتقدداد قددرار مددی دهددد ؟ از قددرار
در رش ی ت اصلی افغانسددتان بدده وزرا
معلدددوم و طبددد عندددوان مقالددده اش
ا تصا دارد  .حتا معینان وزارر انه
انوارال دد احدددی وزیددر مالیدده رژیددم
هددا پسددت شددان مددافوق انددد  .البتدده از
کرزی را  .اما از او باید پرسید که اگددر
میزان دقید معدداش ایددن  14ش صددیت
جنراالن وزارت دفاع ماهاندده رددا هشددتاد
ارر رربه کمسیون اص حات اداری را
هزار افغانی رچ دستر وان می گیرند
هنددوز اط د ع دقی د در دسددت نیسددت ؛
جناب عبدال ریم لیلددی رئددیس حددزب
رنهدددا گفتددده مدددی شدددود کددده آنهدددا "
وحدت اس می در مقام معاونیت رئددیس
سوپراس ی " دریافت می کننددد  .حددال
جمهور رژیم چقدر ددرچ دسددتر وان
" سوپر اس ی " از کدام صددیغه اسددت
می گیرد ؟ رددا جائی دده مددا اطد ع داریددم
؟ سواد این حقیر " قد " نمی دهد  .اما
رنها کرایه ماهانه سا تمان مهمان اندده
از آنجددا کدده کمسددیون اص د حات اداری
ا تصاصدددی " اسدددتاد " بیشدددتر از دو
ود فوق العاده است اعضای آن نیددز
برابرهشتاد هزار افغانی است .
فوق العاده اند کدده در پسددت هددای فددوق
" مشارکت ملی " نمی گوید که وزرای
العدداده کددار مددی کننددد  .از طددرف دیگددر
کابینه رژیم هم اکنون در سددشح وزرای
آنان ددود اعشددا کننددده معاشددات دالددری
کشددور هددای بسددیار مرفدده معدداش م دی
هستند  .بناء می روان نتیجه گرفددت کدده
گیرنددد رددا حدددی کدده معاشددات وزرای
آن  14بزرگوار – که دا پشددت و پندداه
افغانستان نسبت به معاشات وزراء هددر
شان باشد – با جمع کثیری از اعوان و
یدددک ازکشدددور هدددای همسدددایه یعندددی
اذنابشان نیز " بی نقد " – آنهم دالر
پاکسدددددتان ایدددددران ررکمنسدددددتان
های ناچیز – نیستند " .
ازب ستان راجی ستان و چددین بیشددتر
ازین قرار مقاله نویس ارگان نشراری
است و وزرای مربوط به حددزب وحدددت
حدددزب وحددددت اسدد می افغانسدددتان در
اسد د می نیدددز از اینچندددین معاشد دات و
مقالدده اش آنچنددان قلددم روی کاغددذ مددی
امتیازات بهره مند هستند .
کشد که گویی ود شان نشددریه شددان
حددزب شددان اراکددین حددزب شددان و
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" الزم نمددی داننددد کدده برنگدداران در
رددا همددین چندددی قب د حامددد ددان بدده
این جلسه صوصی شان شرکت نمایند
رنهددایی چهدد وزیددر مشدداور داشددت و
و لددذا آنهددا را از ردداالر ولسددی جرگدده
هریک از احزاب جهددادی مت ددد وی در
بیددرون مددی کننددد  .ایددن مونددوع بدده
این جمع سددهمیه ای داشددت  .در مددورد
ر ریم گزارش دهی از جلسات پارلمددان
این ه حزب وحدددت اسد می چنددد وزیددر
روسط برنگاران می انجامد و کددار بدده
مشاور داشته است و این وزراء معاش
افتضاح می کشددد  .از میددان مجمددوع "
ماهانه چند هزار دالری و چقددد ر ددرچ
وک ی ملت " صرفا ی ی دو نفر با این
دستر وان داشته اند " مشارکت ملی
امتیاز طلبی ها م الفت می کنند و اینها
"هی چیزی نمی گوید .
رژیددم
علی زاده والددی سدداب بامیددان و حدداجی
کسددانی انددد کدده لددوی سددارنوال ِ
دیوانه شاب شان کرده اسددت  .در هددر
نبددی بدددرادر کددریم لیلدددی در سدددالهای
حددال افددراد مربددوط بدده حددزب وحدددت
سدداب چدده در وطددن و چدده در دیددار
اسدددد می افغانسددددتان جددددزء ایددددن "
مهدددداجرت ( در ایددددران ) افددددراد بددددی
دیوانگان " نیستند .
بضاعتی بودند  .اکنون هر کدام ی ددی
رسانه هددا افشددا کددرده انددد کدده اعضددای
از بزرگترین سددرمایه داران هددزاره بدده
رژیددم طددی چنددد هفتدده جلسددات
دان
د
پارلم
حساب می آیند  " .مشارکت ملی " می
ِ
ا یددر شددان بدده مقدددار دو و نددیم دروار
روانددد بگویددد کدده اینهددا چنددین سددرمایه
کاب (  1400کیلو ) میوه شددک یعنددی
های بزرگی را از کجددا بدده دسددت آورده
پسددته بددادام چهددارمغز کشددم و
اند ؟
غیددره بدده مصددرف رسددانده انددد  .ایددن
همددین چندددی قبد لددوی سددارلوال رژیددم
بددر آن از سددوی
شد مچرانی و پ د
افشا
برنگدداران یددک افتضدداح جالددت آور
کددرد کدده  250نفددر از اراکددین بلنددد پایدده
است  .وانح است که ب د مهم ددی
رژیم را حال پول قیمت زمین های شددیر
از این " وک ی "
پور کاب را به دولت ر وی نداده انددد .
شدد د مچران را وحدددددری هددددا رشدد د ی
جناب کریم لیلددی و سددائر سددردمداران
میدهند .
حزب وحدت اس می نیز در زمددره ایددن
راسف در این نیسددت کدده بنددا بدده نددرب
افراد هسددتند و ایددن در حددالی اسددت کدده
المث د معددروف مردمددی " دزد هددم مددی
پدددول هدددای بددداد آورده " اسدددتاد " و
گوید بگیر و صاحب انه هم مددی گویددد
رمددام دامندده
هم دداران و شدداگردان
بگیر  ".راسف در ایددن اسددت کدده همدده
کدددوه قدددوروغ کابدد را بندددد اندا تددده و
دزد هددا سددر وصدددای بگیددر بگیددر بددراه
بصددورت چنددد شددهر سددر بددر آورده
اندا ته اند را کسی ندانددد کدده اصد دزد
است .
کیست ؟ سر و صدای " مشددراکت ملددی
ولسی جرگه رژیددم جلسددات سددری دائددر
" بنددا بدده اصددش ح ب ددار بددرده شددده
می نماید را راجددع بدده امتیددازات بیشددتر
روسط نویسددنده مقالدده مددورد ب ددم از
دالدددری و جنسدددی " وکددد ی ملدددت "
همین " صیغه " است .
رصمیمات مقتضی ار اذ نماید  " .وکد
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در ایدددن مسدددیر رفدددت و آمدددد دارندددد .
آنچه را حددال گفتدده آمدددیم صددرفا گوشدده
بنابرین در آمد روزانه هددر یددک از ایددن
هایی از حیف و می دارایی های دولتی
پوسددته هدددا صددرفا از در پدددولی کددده
روسددط مددامورین کشددوری و لشدد ری
بصورت عادی از مورر ها مددی گیرنددد .
عالیرربدده دولتددی را نشددان مددی دهددد .
بیشتر از سی و پددنج هددزار ( ) 35000
این دده رشددوت سددتانی هددا و ا دداذی از
افغانی می شود  .طبعددا مددورر هددائی کدده
مردم در رمامی ارگان های دولتددی و در
اجناس " ممنوعه " داشته باشددند بایددد
رمام رده های مددامورین دولدت بدده یددک
مبددالغ بسددیار بیشددتری بپردازنددد  .بدده
رسم عام و معمول ربدی گردیده جنبه
جرئت می روان گفت که رقریبددا صددد در
دیگددری از فسدداد همدده گیددر در ر ِژیددم
صد حادثات راهگیری که بعد از غروب
پوشالی را رشد ی میدهددد کدده از قصددر
آفتاب در طددول شددب در مسددیر شدداهراه
ریاست جمهوری را پیدداده هددای دفتددر و
به وقوع می پیوندند کار افددراد همددین
ردددا پوسدددته هدددای " امنیتدددی " مسدددیر
پسته های " امنیتددی " اسددت  .آنهددا در
شاهراه ها را در بر می گیرد .
جریان این راهگیددری هددا ندده رنهددا دارو
به جرئت می روان گفت که قوه قضائیه
ندددار مسددافرین را از آنهددا مددی گیرنددد
رژیم پوشالی ی ددی از فاسددد رددرین قددوه
بل ه زنان جوان د تران و پسران را
قضائیه دنیا و من ط ررین قددوه قضددائیه
مورد رجاوز جنسی نیز قرار می دهند .
در طول راریخ افغانستان است .
افسرانی که در این پوسددته هددا جددا بجددا
قیمت رسمی یک جلددد پاسددپورت صددرفا
می شوند در واقع برای مدت معین چند
چنددد صددد افغددانی اسددت امددا اینددک بدده
ماهه آنها را از مقامات عالیرربه دولتی
مبلغی در حدود پددانزده هددزار رددا بیسددت
می رند  .این افسددران " افددراد ددا
هزار افغانی رید و فروش می شود .
" ود شددان را در پسددته هددا ب ددار مددی
رژیددم سددراپا در قاچدداق و
قوای امنیتددی ِ
گمارنددد رددا کدده بددا رمددام رددوان روزاندده
ررافیک مواد م در غرق اسددت و هددی
باجگیری و شبانه راهگیددری نماینددد رددا
گوشدده ای از آن را نمددی رددوان سددراغ
هدددم پدددول پردا دددت شدددده بددده مقامدددات
داشت کدده از رشددوه سددتانی و ا ددت س
عالیرربدده حصددول گددردد و هددم مبددالغ
بری باشد  .نه رنها مقامات عددالی بل دده
هنگفتی به عنوان " فائده " ب ددرای
موقعیت هددای پددائین دارای در آمددد نیددز
ود افسر و
رید و فروش می شددود  .مددث پوسددته
افرادش بدست آید .
های مسددیر شدداهراه قندددهار – هددرات
صدده این دده فسدداد در رژیددم پوشددالی
ب صو در قسمت مربوط بدده والیددات
چیزی نیست که باید آنرا جستجو نمددود
هلمند و نیمروز  .این پوسته ها از هددر
رژیددم
عراده مورر ورد بیست (  ) 20افغانی
و دریافت کرد  .چیزی که در ایددن ِ
قاب جستجو است عدم موجودیت فسدداد
و از بس های مسافر بری و الری های
است که یافتن آن نیددز نهایددت مشد و
بددارک پنجدداه افغددانی (  ) 50پددول مددی
بل ه نددا مم ددن اسددت  .فسدداد صیصدده
گیرند  .احصائیه ها نشان می دهندد کدده
ذارددی ایدددن رژیددم اسدددت  .البتدده فسددداد
روزانه بیشتر از یک هزار عراده مورر
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مسئله مهم دیگددر چیددزی اسددت کدده مددی
صیصددده ذاردددی هدددر رژیدددم اررجددداعی
ردددوان آن را " ب دددران مشدددروعیت "
اسدددت  .امدددا رژیدددم پوشدددالی کندددونی
رژیم دانست  .منظور ما درینجا ب ددران
افغانسددتان همانگوندده کدده یددک رژیددم
ِ
مشدددددروعیت در ندددددزد مدددددردم یعندددددی
اررجاعی معمولی یعنی یک رژیددم نیمدده
رژیم در نزد آنها نیست
بودن
نامشروع
فئددودالی – نیمدده مسددتعمراری نیسددت
ِ
؛ بل دده ب ددران مشددروعیت ندده رنهددا در
رژیددددم دسددددت نشددددانده
بل دددده یددددک ِ
رژیددم بشددور عددام بل دده
منسوبین
نزد
اسددت
فئددودالی
نیمدده
مسددتعمراری –
ِ
حتددی در سددشح سددردمداران آن اسددت .
عمدد و دامندده فسدداد نیددز در آن فددوق
رژیم از باال رددا
این
ط
من
ره
سرو
وقتی
العاده است .
ِ
پددائین ور انددداز گددردد بدده زحمددت مددی
رژیددم فاسدددی دم
وقتی مقامات اینچنددین ِ
ردددوان کسدددی را در آن یافدددت کددده بددده
از مبدددارزه علیددده فسددداد مدددی زنندددد و
مشروعیت رژیددم و همچنددان بدده دوام و
همردیفددان دیگددر ددود را نشددانه مددی
بقای آن بدداور داشددته باشددد  .بدده همددین
گیرند در واقع دو هدف را رعقیب مددی
سبب رقریبا همه منسددوبین پددائین رربدده
کنند  :ی ی دامددن زدن بدده ایددن رددوهم و
و عالیرربه رژیم روز گذرانی مددی کننددد
یال که گویا مقاماری از رژیم کمددر بدده
و غددم " روزمبددادا " ی ددود را مددی
مبارزه علیه فساد بسدته انددد و دیگددری
ورند  .میزان مشددروعیت و وفدداداری
علیدده جندداح هددای
هم پیشبرد کشددم
بدده ایددن رژیددم را مددی رددوان از رقانددای
رقیددب ددود و ردد ش بددرای کنددار زدن
ا یددر " نمایندددگان ملددت " در ولسددی
افراد آنها و جدداگزین کددردن افددراد ددود
جرگه رژیم برای رهیدده پاسددپورت هددای
شان بجای آنها .
سیاسددی بددرای ددانواده هددای شددان بدده
رژیددم پوشددالی در واقددع ریشدده
فساد در ِ
وبی در نزد منسوبین بلنددد پایدده رژیددم
در همددان میلیددارد هددا دالددری دارد کدده
اندازه گرفت  .در طی جنگ هددای ا یددر
نویسنده " مشارکت ملی " پس از مزه
طالبددان قددادر شدددند کدده چنددد ولسددوالی
مزه کردن در زیر زبان نام " مبددارک
والیددت هلمنددد را رصددرف کننددد کدده از
" را بدددر زبدددان مدددی راندددد  .قدددب کددده
آنجملدده آنهددا صددرفا کنتددرل شددان بددر
بیشترین قسمت این دالر های میلیاردی
ولسوالی موسی قلعه آنهم در اثر یک
از طری د موسسددات غیددر ح ددومتی "
سددازش میددان آنهددا قددوای انگلیسددی و
مصرف " می شددد مقامددات ح ددومتی
مافیددای مددواد م دددرر ت نددام فیصددله
عمدرا کمیشددن گیددر بودنددد  .فعد پنجدداه
متنفددذین قددومی رددا حددال دوام کددرده
رژیددم
فیصد آن راسا در ا تیار مقامددات ِ
اسددت  .ایددن ولسددوالی از شددهر کابدد
قرار می گیرد  .بنابرین آنها فع پنجدداه
بیشتر از هفتصد کیلومتر فاصددله دارد .
فیصددد ددود شددان را هددر طددوری کدده
امددا بددا رصددرف همددین یددک ولسددوالی
واسددتند " مصددرف " مددی کننددد و از
روسددط طالبددان منسددوبین قددوه مقنندده
پنجاه فیصد دیگر که کماکان مربوط بدده
رژیددم بددرای فددرار و گریددز بدده ددارر
موسسددات غیددر ح دومتی بدداقی مانددده
آمادگی می گیرند  .به این مددی گوینددد "
است کمیشن می گیرند .
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میان بردن گند و رعفن این مددرداب فقددط
رعهددد آهنددین " و " عددزم اسددتوار " !
و فقددط یددک راه دارد و آن شد اندن و
البد اجرای این " رعهددد " و " عددزم "
از میان بردن آن اسددت رددا همددراه بددا از
با جیددب ددالی ام ددان ندددارد  " .کیسدده
میان رفتن ودش گند و رعفن آن نیز
باید پر باشد رددا مددرد میدددان دلپددر باشددد
از میددان بددرود و پشدده هددای گوندداگون
"!
الندده کددرده در آن نیددز م ددیط مشلددوب
دریددن میددان معدددود کسددانی کدده ر د ش
پیدای و ر ثیر شان را از دست بدهند
دارند با بددودن در درون حاکمیددت علیدده
و ندددابود شدددوند و مدددردم نیدددز از شدددر
رژیددم مبددارزه
فساد ذاری و سرشتی این ِ
می روب های " سالدانه " " م ریددا
کنند ر ش های بی نتیجه شان بدده آن
" و غیره این پشه هددای زهددری نجددات
می ماند که کسددی ب واهددد گنددد و رعفددن
یک مرداب وسیع و عمید را بددا عشددر
یابند .
پاشددی بددر روی آن از میددان ببددرد  .از
شماره چهاردهم شعله جاوید در حال انتشار بود کدده بددر احضددار وزیددر مالیدده رژیددم در
جلسه مشرانو جرگه ب اطر افزای معدداش " وکد ی ملددت " پ د گردیددد  " .وکد "
معاش ماهانه ای در حدود سه هزار دالر می واهند  .وزیر مالیه اع م کددرده اسددت کدده
مونوع را به جلسه کابینه می برد  .گفته می شددود کدده وزیددر مالیده ددودش ماهاندده در
حدود سی هددزار (  ) 30000دالددر معدداش میگیددرد یعنددی  750برابددر یددک مددامور پددائین
رربه .

جواب نامه های رسیده
روابشددی بددا بر ددی از اعضددای م ف د
مجید آغا داشددت چون دده موصددوف از
اهالی چاری ددار مددی باشددد ددودش را
گاهی به آنها می چسددپاند و زمددانی هددم
از آنها ( یعنی سددامایی هددای رسددلیمی
و همرهددان شددان ددادی هددای سددامایی
نما )دور می شود و باز هددم نزدیددک و
بازهم ...
به هالند هم رفت و آمد هایی دارد و بددا
جلددوه نمدددایی می واهددد روجددده سدددیا و
نماینددده اش "سددپنتا " را ب ددود جلددب
نمایددد رددا بدده وزارت ارجدده راه یابددد
و....

به حزب کمونیست م.ل.م افغانستان !
ن ست س م هددای پددر حددراررم را رقدددیم
ران می نمایم.
از این ددده ایمدد فرسدددتادید و در آن از
باز نشدن نامدده م تصددرم رددذکر دادیددد
ممنونم.
سددایت شددما را بدداز نمددوده مشالع ده مددی
نمدددایم .در ب شدددی از نوشدددته ی ردددان
"مهاجر" را شددعله ای وانددده ایددد .از
همین سبب واستم برایتان رددذکر بدددهم
که این شد ک هددر چدده بددوده میتوانددد؛
مگددر " شددعله ای" .آقددای " مهدداجر"
کسی جز پی ار پامیر نیست وی چنددد
نام مسددتعار دارد  .از گذشددته هددای دور
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با برادر مسعود
قانونی ) به صو
شدد ک مجیددد زنددده یدداد بدده رفقددای
( سفیر در لندن ) پیوند رنگارنگ دارد.
همواره میگفت کدده متوجدده وی ( کددریم
و ...و ...و کدددار و بدددارش در وزارت
پی دددار ) باشدددند .بدددرادر زندددده یدددادش
ارجدده و سددفارت افغانسددتان در اسد م
( رهبر ) همچنان وی ( پی ددار پددامیر)
آباد در " چهار پادشاه گردشی " یعنددی
را عضدددو  ...می واندددد و از اعضدددای
از دوره داود ان رره کی امددین و رددا
سازمان می طلبیددد کدده شدددیدا مراقددب
دو سددال یددا کمتددر دوره کارم د  .و هددم
مذکور باشند.
اکنددون ر شدد بدده دداطر رسددیدن بدده
در سایت " گفتمان " اگر نظر اندازی
وزارت ارجدده ( کدده از نوشددته اش "
کنید یک نوشته وی ر ت عنددوان "
سددددددراب صددددددلح و دموکراسددددددی در
نگدداهی بددر یددک اثددر ر لیلددی " (بددین
افغانسددتان" کدده در سددایت ستایشددگران
ود ما باشد اثر ند انق بددی از انجنیددر
دولت دست نشانده "گفتمان" بددر قددرار
ش .آ .میباشد ) دیده می شددود کدده در
شددده چنددین پیداسددت کدده بدده نتیجدده
نوشددته اش از آن کتدداب بدده سددتای
مشلدددوب نرسدددیده ورنددده در مدددورد
پردا ته است ( در یددک نشددریه ایرانددی
امری ا البتدده بدده رناسددب سددایر نوشددته
بنددام " شددهروند" هددم مضددمون در
های که ستایشگرانه مددی باشددد "
ستای از کتاب مددذکور را بدسددت نشددر
رند " نمی نوشت ) جریان دارد.
سپرده است  . ).وی رددا مغددز اسددت وان
چنددین افددراد بایسددت شناسددایی و افشددا
نددد شددعله ای بدده مفهددوم ( کمونیسددت
گردند البته افشا در دایره جنددب چددپ
آن) مددددی باشددددد .و از هددددر فرصددددتی
انق بی .
سددودبرده از پشددت بدده آنهددا نجددر مددی
در صددورری کدده بدده آرزوی "شددنا ت
زنددد .وی فعددال سیاسددی اسددت  .نهایددت
 کددده بدددهمنشقدددی" وی و امثدددال
م یدد و زیددر و موقددع شددناس مددی
احتمال قوی روزی با شما هم در رقابد
باشدددد  .از آغددداز رجددداوز امپریدددالیزم
قددرار واهددد گرفددت – باشددید دوسددتانه
امری ددا بدده افغانسددتان رجدداوز را مددورد
رقانا می نمایم که از نام نگارنده ایددن
رائیددد قددرار داده اسددت ( اسددناد چدداپی
نامدده – کدده البتدده نامیسددت مسددتعار -
یعنددی نوشددته هددای وی موجددود اسددت )
همچنددددان آدرس ایملدددم در نشددددریه و
بگونه مثال از ن ستین روزی که دست
سایت ران رددذکری ندهیددد .یددک جریددان
نشانده امری ا بروی ص نه با آن کد ه
سیاسددی – چدده رسددد بدده حددزب م.ل.م –
و چپن ظاهر گردید وی ( پی ار پامیر
هرگاه فعالین سیاسددی نددد اندیشدده اش
و دوسددددت اش نصددددیر مهددددرین ) در
را بدرستی ارزیابی نتوانددد سد ت ی و
رادیوی صدای امری ا طی مصاحبه ای
حتی صدمه در کددار و پی ددارش واهددد
از برش و رنگ بیرق استعماری برای
دیددددد .شدددداد و موفدد د باشددددید . ( .
افغانسددددتان و کدددد ه و چددددپن گددددرزی
رورهن)
سددددتای نمددددود  .و ی کدددده عضددددو
************
"شورای دموکراسی" نیددز اسددت و بددا
س م های گرم متقاب را پذیرا شوید .
"شدددورای نظدددار" ( ب د د عبددددهللا و
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نمددی گردنددد  .کسددانی مث د " اسددپنتا "
در مقالدده " سددر و صدددا هددا در مددورد
آش ارا به ایددن مونددوع معتددرف انددد .
شعله ئی ها " کدده در شددماره دوازدهددم
ولی کسانی دیگری هم هسددتند کدده فعد
دوره سوم شعله جاوید نشر شده بددود ؛
در ددط رسددلیم طلبددی قددرار دارنددد ولددی
در مورد مقدداالت " ش  .آهنگددر " و "
کماکان وش شددان نمددی آیددد کدده کسددی
مهاجر " گفته شده بود که :
آنهددا را " غیددر شددعله ئددی " یددا " نددد
" هر دو مقاله ظاهرا به شدت از شعله
شددعله ئددی " ب وانددد  .در هددر حددال "
ئی هددا دفدداع کددرده و از آنهددا رعریددف و
مهدداجر " فعدد در ددط رسددلیم طلباندده
رمجیددد بدده عم د آورده و از مظلومیددت
قرار دارد و لذا صرفنظر از سددابقه اش
های شان یاد کرده است  .ولی شی را
فعدد " شددعله ئددی " م سددوب نمددی
کدده دنبددال مددی کننددد بدده شدددت رسددلیم
گردد  .اسدداس " شددنا ت منشقددی " مددا
طلباندده و ان رافددی اسددت  .گرچدده ایددن
از او همدددین موندددوع ایددددئولوژیک -
مقددداالت ن دددات ان رافدددی و نادرسدددت
سیاسی است و ایددن مونددوع بدده ب ددم
زیادی دارد ولی ما درینجا نمی روانیم
مشدد ک مقالدده در مددورد سددر و صدددا
به همه آنهددا بپددردازیم و روجدده ددود را
های کنونی در مورد " شعله ئددی " هددا
صرفا به جنبه رسلیم طلبی آنها در قبددال
مربوط است .
اشددغالگران امپریالیسددت و رژیددم دسددت
گذشته از آن گفته شده است که  " :مددا
نشانده متمرکز می کنیم " .
دقیقا نمی دانیم که مهاجر کیسددت  " .و
در چهارچوب این نتیجه گیددری بشددور
به دنبددال ان انددافه شددده اسددت کدده " :
مش ک در مورد " مهدداجر " و مقالدده
ازمتن مقاله همین قدر معلوم شددده مددی
اش گفته شده است که :
روانددد کدده وی ی ددی ازشددعله یددی هددای
" مددا دقیقددا نمددی دانددیم کدده " مهدداجر"
سابقه و فع مقیم کانددادا اسددت  " .او
کیست  .ازمتن مقاله همین قدددر معلددوم
در متن مقاله اش " ظدداهرا بدده شدددت
شده می رواند که
از شعله ئی ها دفاع کرده " .
وی ی ی ازشعله یی های سابقه و فعد
مددا ف ددر نمددی کددردیم کدده " مهدداجر "
مقیم کانادا است  .قسمتی از متن مقالدده
همان " پی ار پامیر " باشد  .حدس ما
" مهاجر " نشان می دهددد کدده او رائیددد
بیشتر آن بود کدده " مهدداجر " ی ددی از
کننده ط " م لددی جویددا " و طرفدددار
شددعله ئددی هددای سددابقه مربددوط بدده "
م اکمددده " جنایدددت کددداران جنگدددی "
ساوو" است که فعد کددم و بددی بددا "
افغانسددتانی روسددط امپریالیسددت هدددای
م ددافلی مث د " راوا " پیونددد دارد  .از
امری ائی و مت دین شان است .
این ه شما در نامه رددان " مهدداجر " را
بنابرین این نتیجه گیری شددما کدده مددا "
بصورت مش ک برای ما معرفی کددرده
مهدداجر را شددعله ئددی " وانددده ایددم
ایددد از شددما ممنددونیم  .روابددط قبلددی و
درسددت نیسددت  .اوال بدده ایددن دلی د کدده
کنونی " پی ار پامیر " همانگونه بوده
رسلیم طلبان کنونی سابقا هرچه بددوده
و هست که شما در نامه ران بیان کددرده
باشند یعنی شددعله ئددی بددوده باشددند یددا
ایددد  .امددا علیددرغم رمددامی ایددن مسددائ
نبوده باشند فعد شددعله ئددی م سددوب
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امید وارم به زود رددرین فرصددت جددواب
روابط قبلی او با م ف زنده یاد مجید و
شما را دریافت نمایم .
بعدا روابش به " ساما " و اکنون بددا
زنده باد کمونیزم !
بقایای ساما قشع نشده و ادامدده یافتدده
مرگ بر امپریالیزم !
است  .این ه او ش صا در آینددده بددا مددا
رفی کمونیست شما " ر  .ا " .
طددرف واهددد شددد یاندده ؟ مونددوعی
 15جون 2006
نیست که قاب ب م باشد  .او هم اکنون
************
نیز با شمولیت در جرگدده رسددلیم طلبددان
رفیددد د عزیدددددز ! درود بدددددر شدددددما !
با ما طرف است و ما ود با نقد مقالده
وشددوقتیم از این دده بدده ویددب سددایت
اش با او طرف شده ایم .
حددزب دسترسددی پیدددا کددرده ایددد  .امیددد
مونددوع دیگددری را کدده در آ ددر ایددن
واریم را زمان مشالعه جوابیدده بدده نامدده
سشور باید به شما بگوئیم این است که
ران در شماره چهاردهم شددعله جاویددد
ندددام حدددزب مدددا " حدددزب کمونیسدددت
موف د شددده باشددید اسددناد حددزب را در
( مائوئیست ) افغانسددتان " اسددت و ندده
سایت به دقت مشالعه کددرده باشددید  .مددا
" حزب کمونیسددت م  .ل  .م افغانسددتان
از در واسددت شددما بددرای عضددویت در
"  .رفقددا و دوسددتان مددا بایددد بدده ایددن
حزب استقبال مددی کنددیم و آن را نشددانه
مونددوع روجدده کننددد و بصددورت دقی د
ای از جدیت مبارزاری ران م سوب می
نام حزب را به همان صورری که هسددت
کنددیم  .امددا در مددورد ایددن در واسددت
ب ار برند .
بصدددورت مشد د ک بایدددد بگدددوئیم کددده
چگونگی پاسددخ مددا بدده آن مشددروط بدده
م قات مسددتقیم بددا شددما و حد و فصد
انم یا آقای عزیز !
مونددوع در صدد بت هددای رویددداروی
بسیار رسندم کدده امددروز ویددب سددایت
اسددت  .مددا ر د ش ددواهیم کددرد زمیندده
بزرگ رددان را در انترنیددت پیدددا کددردم و
رماس مستقیم با شما را پیدا نمائیم  .رددا
واقعا در مورد آن وش الم .
آن موقددددع الزم اسددددت کدددده برنامدددده و
نام من " ر " است و در  ......بسر می
اساسنامه حددزب را بدده دقددت ب وانیددد و
برم  .به یددک ددانواده کمونیسددت رعلد
اگددر مددی روانیددد چنددد بددار مددرور کنیددد .
دارم و ودم هم یک کمونیست هستم و
چنانچدده در ایددن مشالعدده و مددرور بدده
بدده کمددونیزم و م مددی آن در مقابدد
سددواالری بر وردیددد و یددا بددا مسددائلی
امپریالیزم باور دارم .
روبرو شدید که برای ران به قدددر کددافی
ی بار دیگر بهترین رمنیددارم را بدده شددما
روشددن نباشددد آن هددا را یدداد داشددت
رقدیم می کنم و در واست دارم که مددرا
نمائیددد رددا موقعی دده بددا شددما رمدداس
بدده عضددویت حددزب رددان بپذیریددد  .اگددر
گدددرفتیم در مدددورد آن مسدددائ و سدددائر
برای پذیرش ایددن در واسددت بدده ارائدده
مسدددائ مربوطددده از نزدیدددک صد د بت
مدار و اسناد نرورت داشددته باشددید
نمائیم .
می روانم آنرا رهیه کنم .
موف و کامگار باشید !
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************************
**
************************
**
با س م !
 ...واهشمندم سایت شعله جاوید را
ببرهای مائوئیست ! دالوران عزیز !
به روز نگاه دارید .متاسفانه این سایت
امیددد وارم ددوب باشددید و در کددار هددا
در فاصله زمانی بسیار طوالنی
موفد د  .ندددام مدددن  ....اسدددت و در ....
غیرفعال می ماند  .کمونیستها باید
زندگی می کنم  .بددرای اولددین بددار اسددت
همگام با ر والت جهان پی روند و
کدده ویددب سددایت شددما را مددی بیددنم و از
به موقع به جنبشهای روده ای و
بابددت آن بسددیار وش د الم  .امددروز از
کارگران و زحمت شان رهنمود دهند.
دیدددددن ویددددب سددددایت شددددما احسدددداس
پیشنهاد می کنم صف ات نشریه را
رسددندی مددی ک دنم و فددردا مددی ددواهم
کاه دهید ولی در عوض آن را در
ی جا با مائوئیست ها به پی بروم .
فاصله زمانی کوراه رری منتشر
منتظر دریافت جواب شما هستم !
نمایید .
با درود !
موف باشید !
" 18
"س.
"ف.گ".
جون 2006
************
************
رفی م ترم ! س م های متقاب ما را
رفی همرزم ! از دریافت نامه پر
بپذیرید !
رسندیم .
احساس ران نهایت
پیشنهاد رفیقانه شما نشانه احساس
وشوقتیم از این ه به ویب سایت
جدی رفیقانه شما نسبت به حزب
حزب دسترسی پیدا کرده اید  .از اع م
کمونیست ( مائوئیست ) افغانستان
آمادگی ران برای پیشروی ی جا با
است  .پولینوم دوم کمیته مرکزی حزب
حزب کمونیست ( مائوئیست )
فیصله نمود که ارگان مرکزی حزب
افغانستان با آغوش باز استقبال می
( نشریه شعله جاوید ) باید بصورت
کنیم  .امید واریم به زودی موف شویم
ماهانه منتشر گردد  .شماره دوازدهم و
شما را از نزدیک دیده و رابشه مستقیم
سیزدهم شعله جاوید بصورت ماهانه
با شما بر قرار کنیم  .را آن موقع از
منتشر شدند اما متاسفانه انتشار
شما می واهیم که اسناد حزب به
شماره چهاردهم ارگان مرکزی حزب
ویژه برنامه و اساسنامه حزب را به
به رعوی افتاد و اینک بعد از چند ماه
دقت مشالعه نمائید را اگر سواالری
را یر منتشر می گردد  .ما نهایت سعی
برای ران پیدا شود موقعی ه شما را
مان را به عم می آوریم که فیصله
از نزدیک دیدیم در مورد آنها ص بت
پولینوم دوم کمیته مرکزی حزب را
نمائیم .
دقیقا اجرا کنیم  .اما متاسفانه شرایط
سر فراز باشید !
افغانستان بسیار س ت
ما در دا
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مردمانی که به عین رئوری مورد قبولم
است و هر دم با مش ت و موانع نا
باور داشته باشند بیان نمایم .
واسته روبرو می شویم  .ما یقین
به امید دریافت جواب ران !
داریم که شما درینمورد با ما رفاهم
رفی " " ... ...
واهید داشت و مش ت ما را در
************
واهید کرد  .این گفته ما به این
رفی عزیز ! از دریافددت نامدده رددان بددی
مفهوم نیست که ما کم کاری های مانرا
نهایت رسند شدیم .
روجیه کنیم ؛ بل ه فقط واستیم دلی
حددزب کمونیسددت اندددونیزیا یددک حددزب
عمده در را یر انتشار شماره های
بدددزرگ انق بدددی بدددود و امیددددی بدددرای
م تلف شعله جاوید را با شما در میان
جنددددب بددددین المللددددی کمونیسددددتی و
بگزاریم .
پرولتاریا و ل هددای جهددان بدده شددمار
پیروز باشید !
مددی رفددت  .رجددارب منفددی و مثبددت ایددن
حزب بددرای کد جنددب مددا یددک رجربدده
************************
غنددی و مملددو از دروس قاب د آمددو تن
**
است  .به همددین سددان آنچدده کدده روسددط
مددددددررجعین بدددد دومی اندددددددونیزیایی و
رفقای عزیز !
امپریالیسددت هددای حددامی آنهددا بددر سددر
من  .....هستم  .من یک مائوئیست
حزب کمونیست اندونیزیا و رددوده هددای
اندونیزیایی می باشم  .کشورم را وقتی
ر ت رهبری آن آمددد نموندده برجسددته
رر کردم که رفقایم گرفتار گردیده و
ای از دشمنی و کین روزی سبعانه آنهددا
به قت رسیدند  .بعضی از رفقایم مرا
علیه حزب و روده های انق بددی اسددت .
کمک کردند که به  ...بروم  .در آنجا
امددددروز مددددا یدددداد رفقددددای جانبا تدددده
من قادر شدم پناهندگی سیاسی  ...و
اندددونیزیایی را گرامددی مددی داریددم و در
رابعیت  ...بگیرم  ..... .در جستجوی
راهی که بددا ددون آنهددا گلگددون گردیددده
کمک و روجه رفقا از سراسر جهان
است به پی می رویم از رجارب آنها
هستم  .درین اوا ر در  ...هستم  .در
می آموزیم و س ح های مبارزاری مددان
آنجا دوستی را م قات کردم که از
را بیشتر از پی حدادی می کنیم .
افغانستان آمده بود  .او در باره
حددزب مددا بددا ع قمندددی از رماسددگیری
رش ی ت شما برایم معلومات داد و من
شما با ما اسددتقبال مددی کنددد  .مددا آدرس
ع قه گرفتم که در باره رش ی ت شما
هدددای رمددداس بدددا شدددما را در ا تیدددار
بیشتر بدانم  .ویب سایت رش ی ت من
هددددواداران حددددزب در سدددداحه مددددورد
قرار ذی است :
س ونت ران قرار داده ایددم .امیددد واریددم
http://groups.msn.com/broth
رددا زمانی دده ایددن شددماره شددعله جاویددد
erhoodofmao
( شماره چهاردهم ) منتشر مددی گددردد
من کوش می کنم گفتنی هایم را برای
آنها با شما از نزدیک دا رماس شددده
جهانیان از طری رماس بیشتر با
باشند .
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کنیم که درینمورد نیز کوش به عم د
سرفراز و استوار باشید !
آورید  .حتما از این
کوشد د ردددان نتدددایج مثبتدددی واهیدددد
************************
گرفت .
**
امیددد واریدددم شدددماره چهددداردهم شدددعله
جاوید اولین شددماره ایددن نشددریه نباشددد
رفقای عزیز ! من رفیقی از  ...هستم و
که در ا تیار ران قرار بگیددرد و قبد از
بسددیار ع قدده دارم کدده جریددده حددزب
آن شماره یا شماره های قبلی را گرفتدده
کمونیسدددت ( مائوئیسدددت ) افغانسدددتان
باشدددددید  .مدددددا آدرس ال ترونی دددددی و
( شددددعله جاویددددد ) را بدسددددت آورده و
همچندددددان آدرس پسدددددتی شدددددما را در
مشالعدده نمددایم  .ازشددما مددی ددواهم کدده
ا تیددارهواداران حددزب در سدداحه قددرار
یددک نس د ه نموندده شددعله جاویددد را در
داده ایم را با شما دا رماس گردند .
ا تیددارم قددرار دهیددد و در مددورد ن ددوه
امدددا در مدددورد وجددده اشدددترا شدددعله
اشدددترا در دددارر بدددرایم معلومدددات
جاوید :
دهید .
درینمدددورد عددد وه از شدددما رفقدددا و
امید وارم که به زودی از شما بشنوم .
دوستان دیگری نیز پرسیده اند .
منتظر نامه و احوال ران هستم .
شدددعله جاویدددد در دا د د افغانسدددتان و
با رش رات زیاد !
همچندددان در دددارر از کشدددور اساسدددا
رفید د شدددما " ر  .ر  6 – " .اکتدددوبر
می گردد و وجدده اشددترا
مجانی پ
2006
ندددارد  .مصددارف مددالی انتشدددار آن از
آدرس من .............. :
بودجدده حددزب و همچنددان کمددک هددای
یاد داشت  :لشفددا مددرا بب شددید کدده نمددی
مالی ویژه ای که رفقا و دوسددتان طبد
روانم بدده دری بنویسددم  .مددن مددی رددوانم
آمددادگی و رددوان شددان مددی پردازنددد
دری را ددوب ب ددوانم امددا بددرایم یلددی
رامین می گردد  .از این جهت ما رمامی
مش است که با آن بنویسم .
وانندگان شعله جاویددد منجملدده ددود
************
رفقای حزب را فرا می وانیم کدده در
رفی عزیز ! درود بر شما !
صورت رددوان از کمددک مددالی بدده شددعله
وشددوقتیم کدده نامدده شددما را گددرفتیم .
جاویددد مضددایقه ن ننددد  .ایددن ونددعیت
ع قمندددی شددما بددرای مشالعدده جریددده
شام حال شما نیز می شود  .ما در هر
شددعله جاویددد مایدده رشددوی مددا اسددت .
حال بعددد از ایددن شددعله جاویددد را بددرای
این دده روانسددته ایددد رددوان واندددن ددط
ران مددی رسددانیم و رقانددای مددا از شددما
دری را پیدا نمایید به شددما شدداد بدداش
ایددن اسددت کدده طب د رددوان کمددک مددالی
می گوئیم  .یقینا برای کسانی مث شددما
ویژه ران را با نشریه بدده عمد آوریددد .
که ط زبان مادری شددان دارای الفبددای
البته پردا ت کمک مالی اجباری نیست
الرینی است نوشتن به دری مشد و
و حد معینی برای حد اق و حد اکثددر آن
واهددد بددود ولددی
بل دده یلددی مشد
نیز معین نمی باشد  .جمع آوری کمددک
نامم ن نیست  .ما به شما پیشنهاد می
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************************
مددالی بدده شددعله جاویددد از طرید کانددال
**
هددای ارربدداطی بددا اعضددا و هددواداران
حزب صورت می گیددرد و ندده از طرید
س م رفقا !
کدددام نمبددر بددان ی ددا  .بددرای هددر
کجددا شدددین ؟ هیچددی دیددده نمددی شددین ؟
کمک کننده یک نمبر رعیین م ددی گ ددردد
ن ندده انتقددادیون شددما را یلددی بدده نقددد
و همان نمبر در
گرفته اند که اینشور مصروف شددده ایددد
لیست کمک کنندگان درر می شود .
؟ بهر حددال همیشدده در کددار رددان موفد
ما کوش می کنیم که بعد از این لیست
وسدددربلند باشدددید  .فقدددط یدددک سدددوال
کمک های مالی بدده شددعله جاویددد را در
داشتم که می واستم
هر شماره آن ی جا با نمبر هددای رعیددین
جواب آن داده شود و در پاسخ به نامدده
شده برای کمک کنندگان نشددر کنددیم
ها
رددا از ی جانددب رفقددا و دوسددتان کمددک
درر گردد .
کننددده از رسددیدن کمددک هددای شددان بدده
بعضی از دوستان من می گویند که نددام
مرجدددع مربوطددده مشمدددئن شدددوند و از
حزب کمونیست روسط شما غضب شده
جانددب دیگررفقددا و دوس ددتان بیش ددتری
اسددت  .زیددرا کدده شددما ددود را پددی
ب رای کمک رشوی
داوران ط انق ب می وانید و ادعددای
گردند .
کمونیسددت بددودن را مددی کنیددد بایددد در
موف و سر فراز باشید !
بر ددورد بددا رفقددا رویدده نیددک داشددته
باشید .
شاید سوال پیدا شود که چرا این سددوال
س م!
را مددی پرسددم ؟ بهددر حددال چنددد نفددر از
لشفددا مقددداری مددواد چدداپی در مددورد "
دوسددتان را مددی شناسددم کدده بدده دنبددال
حزب " را در ا تیارم قرار دهید !
شعله جاوید براه افتادند اما در بر ورد
آرزومند " ر  .ر " .
لفظی با ایشان به شددونت رفتددار شددده
آدرس .... :
است .
آنهدددا مدددی گویندددد کددده اینهدددا دددود را
*************
کمونیست می دانند اما با قهددر دیگددران
را سددرکوب مددی کننددد  .ایددن مونددوع
دوست عزیز !
باعم می شود که در صدر حددزب یعنددی
آدرس شددما را در ا تیددار روابددط حددزب
در هسته نفوذ کرده و
در ساحه قرار داده ایم  .امیددد واریددم رددا
ط رهبری را بدست آورند .
زمان انتشار بیرونددی ایددن سددشور مددواد
لشفا رفتار ران را با رفقایی کدده بددا شددما
مددورد نددرورت بدسددترس رددان قددرار
هستند و به شما هوادار اند و یا کسانی
گرفته باشد .
که هنوز با شما ندده پیوسددته انددد و ددط
موف باشید !
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های شددن و سددرکوب گراندده از جانددب
شما را قبول ندارنددد در پاسددخ بدده نامدده
حزب مواجه شده و دلسرد شددده باشددند
ها رشریح نمایید .
نیز دقیقا نمددی رددوانیم بشددور مشد ک
با رش ر !
در کنیم که منظور ران چه کسانی اند
" پیغام "
؟ البته را حال با کسانی مواجه شده ایددم
 7نوامبر 2006
که در ایددن حددد یددا آن حددد بشدرف حددزب
آمدددده اندددد ولدددی بندددا بددده مشددد ت
************
ایدددئولوژیک – سیاسددی و یددا انضددباط
ناپددذیری رشد ی ری یددا ددود از حددزب
رفی عزیز س م متقاب ما را بپذیرید .
فاصدددله گرفتددده اندددد یدددا حدددزب از آنهدددا
اگر منظور ران از این ه " هددی معلددوم
معذرت واسته است .
نمی شویم " این باشددد کدده نشددر شددعله
ما کمونیست ها ر و راست و صددریح
جاوید برای چنددد مدداه بدده رعوید افتدداده
هستیم و افددرادی را کدده بشددرف مددا مددی
است باید بگوئیم که این امر ندده در اثددر
آیند بددا نددرم گددوئی و چددرب زبددانی نمددی
مصروفیت به جوابگوئی به نقددد یددا نقددد
ددواهیم کدده بددا ددود داشددته باشددیم .
هدددای انتقدددادیون بل ددده در اثدددر بدددروز
صددراحت لهجدده و یددا بدده قددول مائورسدده
ی سلسله مش ت نا واسته دیگر بدده
دون " ر و راست و صریح " بددودن
وقوع پیوست  .بهر حددال امیددد واریددم و
صددلت کمونیسددت هددا اسددت و بدددون
نهایددت رد ش مددان را ددواهیم کددرد کدده
ب ار برد قاطع و پیگیر آن نه می رددوان
دوباره به اینچنین رعوی هایی از بابددت
موانع انق بددی رفقددای ددود را رعمید
نشدددر ارگدددان مرکدددزی حدددزب مواجددده
ب شید و نه نواقک و کمبودات شان را
نشددویم  .ولددی بددا آنهددم مم ددن اسددت
نشددانی و رفددع کددرد  .کسددانی کدده ردداب
شددددرایط سدددد ت افغانسددددتان بددددازهم
ر م د اینگوندده بر ددورد هددای قدداطع و
مش ری بددرای مددا ایجدداد کنددد و شددعله
صدددریح رفیقانددده را کددده ب شدددی از
جاویددد را نتددوانیم در هددر مدداه منتشددر
مبارزات ایدئولوژیک – سیاسددی شددی
کنیم .
است نداشته باشند و آن را سددرکوب
اما در مورد نفوذ در هسددته رهبددری یددا
قهری قلمداد کنند در واقع رمای شددان
صدر حزب و بدست گرفتن ط رهبددری
این است که بددا کمبددودات شددان سددازش
مددا دقیقددا متوجدده منظددور رددان نشدددیم .
شددود و نددواقک شددان ر و راسددت و
همچنددان در مددورد این دده کسددانی مددی
صریح به روی شان آورده نشود .
گوینددد کدده مددا نددام حددزب کمونیسددت را
از این جهت رویه نیددک و رویدده بددد بددا
غضب کرده ایم نیز دقیقا متوجه نشدددیم
رفقدددا را اساسدددا بایدددد بدددا معیدددار هدددای
که مددث چدده کسددانی حامد اصددلی و یددا
ایدددددئولوژیک – سیاسددددی کمونیسددددتی
مست این نام بوده اند که ما ایددن نددام
سددنجید و بدده ارزیددابی گرفددت و ندده از
را از ایشان غضب کرده ایم ؟ در مورد
ظاهر به اصش ح نرم و یا به اصددش ح
این دده کسددانی بدده طددرف شددعله جاویددد
رند آن  .بر ددورد و رویدده نددرم و م یددم
جلب شده باشددند ولددی بعدددا بددا بر ددورد
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سربازی می واهد و به عبددارت دیگددر
ولی مبتنی بددر یددک مونددع غلددط را در
کددار سدد ت و مشدد و نهایددت شددن
واقع باید یک رویه و بر ورد م ی ندده
است .
نددد انق بددی بدده شددمار آورد و ندده یددک
مددا نمیتددوانیم رفقددای مددان را بنددا بدده
بر ورد نیک و رفیقانه  .همچنددان یددک
اصش ح عامیانه " با هللا و بسددم هللا "
رویدده و بر ددورد مبتنددی بددر اصددولیت
بددا ددود نگدده داریددم  .حددزب اعضددای
انق بی پرولتری ولو این ه ظاهر نرم
سرباز و جانباز مددی واهددد اعضددایی
و م یم نداشته باشد و به اصش ح رنددد
کددده هدددر ل ظددده آمددداده جانفشدددانی و
و ریز باشد را نمددی رددوان اساسددا یددک
فداکاری باشند  .نفددس کددار مددا و راهددی
رویدده و بر ددورد بددد بدده حسدداب آورد .
را که برگزیده ایم از ما طلب مددی نمایددد
منظور این نیست که هددر مونددوعی را
که با رفقددای مددان قدداطع و ر و جدددی
بایددد رنددد و ریددز مشددرح کددرد و در هددر
بر ورد نمددائیم و از آنهددا نیددز جددز ایددن
موردی به پر اشگری پردا ت  .ریز و
انتظاری نداریم  .ما می روانیم " وش
رند مشرح کردن یک مونوع یا نددرم و
بگدددوئیم و دددوش بشدددنویم " ولدددی
م یددم بمیددان کشددیدن آن اساسددا یددک
چنین بر وردی سودی ببددار نمددی آورد
مونددددوع سددددلیقه ای نیسددددت بل دددده
و در مواجهددده بددددا مشددد ت عدیددددده
مونوعی اسددت کدده بدده مضددمون ددود
مبددارزاری بددی ثمددری ددود را بدده اثبددات
مونوع مورد ب م مربوط است  .اگددر
می رساند .
مونوعی از ل اظ مضمون ود ریددز و
صه این ه بر ورد قاطع و روشن و
رند باشد نا درسددت اسددت کدده شددما آنددرا
ر و راست با رفقددا نددروری اسددت و
نرم و م یم مشرح کنید همانشوری دده
مددا ایددن نددوع بر ددورد را بدده مفهددوم
طددرح یددک " مونددوع نددرم و م یددم "
بر ددورد شددن نمددی گیددریم  .بر ددورد
بصددورت ریددز و رنددد نددا درسددت و غلددط
شن بر ددوردی اسددت کدده بایددد در حد
است .
رضدداد میددان مددا و دشددمن وجددود داشددته
شما ددود مددی دانیددد کدده حددزب مددا یددک
باشد  .بنابرین ما نمی روانیم بپذریم کدده
حزب
کسانی بشرف ما آمددده باشددند و بعدددا بددا
پارلمانتاریسددددت نیسددددت کدددده رعددددداد
بر ددورد ه دای شددن سددرکوبگرانه مددا
اعضای
مواجه شده باشند و به همددین دداطر از
را در روی کاغذ زیاد کند و از روده هددا
حزب فاصله گرفته و پی کار شان رفتدده
هم صرفا یددک ورقدده رای ب واهددد  .مددا
باشند .
حزب جنگ ل و به بیان مش ک رددر
وقتی بر ورد های لفظی پددی مددی آیددد
حددزب جنددگ مقاومددت ملددی مردمددی و
باید
انق بی هستیم  .گرچه هنوز ایددن جنددگ
دید که دلی آن چیسددت ؟ بر دورد هددای
را بر پا ن رده ایم اما با رمام روان مددان
لفظددی بدددون علددت و دلید بوجددود نمددی
بدددرای برپدددایی آن رد د ش مدددی کندددیم .
آیددد  .وقتددی بر ددورد لفظددی میددان دو
پیشبرد مبددارزات ردددارکی بددرای برپددایی
طرف به وجود می آید باید دید که کدددام
جندددگ نیدددز کمتدددر از جندددگ نیسدددت و
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روانیم غیر از این باشیم .
ی ی از دو طرف مجادله م مت اسددت .
کامگار و سر بلند باشید !
معیار م متی افددراد هددم نادرسددتی گفتدده
ها و عمل رد هایشان است و ندده ن ددوه
************************
بیان شدان کدده اگددر نددرم و چددرب و گددرم
بود م مت نیست و اگددر رنددد و قداطع و
آقا یا انم عزیز !
جدی بود م مت است .
مددن مدداه گذشددته نامدده ای بددرای رددان
امددا در مددورد این دده مددی پرسددید کدده :
ارسال کردم مگر را حال جواب نامدده ام
بر ورد ما با کسانی که ط مددا را نمددی
را نگرفتدده ام  .مددن مددی دانددم کدده چیددز
پذیرندددد و یدددا بدددا آن م دددالف هسدددتند
هددای زیددادی ارفدداق مددی افتنددد و شددما
چگوندده اسددت ؟ مش د اسددت کدده یددک
بسیار مصروف هستید  .ولددی مددن ف ددر
جواب ساده ارائه کنیم  .عدم پددذیرش و
می کنم این هم مهم است که نامدده هددای
م الفت با ط حددزب سددشوح و درجددات
هواداران جواب داده شوند .
م تلف دارد  .بدررین حالددت آن دشددمنی
در نامه ام من ددود را معرفددی کددرده ام
و صومت است ؛ سشح دیگر ا ددت ف
و ی بار دیگر ود را معرفی مددی کددنم .
دوستانه است ؛ سددشح دیگددری هددم مددی
اسددم مددن " ف  " .اسددت و دانشددجوی
رواند ا ت ف رفیقانه باشد و سددشوح و
حقددوق در  ...هسددتم  .پسددری جددوانی
درجددات دیگددری نیددز مددی روانددد مشددرح
بودم که به  ...آمدم و در حدود ده سال
باشند  .مددا هددم طبعددا بددا دشددمن دشددمنی
می شود که درینجا زندگی می کددنم  .در
می کنیم با دوست دوستی و بددا رفید
دو سددال گذشددته مددن سددایت و نشددرات
هم رفاقت .
شددما را رعقیددب کددرده ام  .در عددین حددال
ما با کسانی که ف ددر مددی کنددیم اشددتباها
در حزب کمونیست  ...هم فعال هستم .
ما را دشددمن مددی انگارنددد دشددمنی نمددی
ع قدده دارم بددا شددما و اررباطددات رددان
کنددیم و سددعی بدده عم د مددی آوریددم کدده
در  ...رماس داشته باشددم  .ع قدده دارم
چنین کسانی را متوجه اشتباه و غلشددی
بدددا شدددما کدددار کدددنم و ددددمتم را بددده
شان بنمائیم  .ولددی اگددر علیددرغم رد ش
افغانستان انجام دهم .
های مان باز هم بر ورد های صددمانه
طوری که مددی دانیددد مددا در  ...فرصددت
آنها علیه ما دوام نمایددد طبیعددی اسددت
های وبی داریم و باید از ایددن فرصددت
نتیجه گیری کنیم که چنین کسانی ندده از
ها برای رقویت در برابر دشمن استفاده
روی شدددا و اشدددتباه بل ددده بصدددورت
کنیم  .مردم افغانستان همین اکنددون بدده
قصددددی وعمددددی بدددا مدددا دشدددمنی مدددی
مدددا ندددرورت دارندددد  .صدددرفا نوشدددتن
ورزند .
روزنامه و مجله کافی نیسددت  .مددا بایددد
صه این ه " ما در رفاقددت متعهددد و
کار های بیشتری انجددام دهددیم رددا مددردم
وفادار در دوستی قدر دان و صدمیمی
افغانسددتان را در مددورد ددود باورمنددد
و در دشدددمنی بیگذشدددت و بیبرگشدددت
بسازیم  .همچنان این نیز مهم است کدده
هسدددتیم  " .بلدددی ! مدددا اینگونددده
مددا پسددران و د تددران جددوان افغددان را
هستیم و نمی
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واهددد بددود اگددر بگددوئیم کدده
قاب در
بشددرف شددنا ت از اهددداف کمونیسددتی
شرایط افغانستان شددرایط واقعددا سد تی
جلب نمائیم  .حقیقت این اسددت کدده ایددن
است  .در ایددن کشددور و جامعدده ویددران
جوانان بشور اروماریک گرد نمی آینددد .
بعضا ارفاق می افتد که ح یک مشد
ما باید با آنها صد بت نمددائیم و جوانددب
ساده که مث در کشددور مددورد سد ونت
مثبددت جنددب مددان را بدده آنهددا نشددان
شما کار چند ساعته می طلبد روز هددا
دهیم .
و حتی هفته ها وقت نیاز داشته باشد .
ما برای برقراری این رماس ها به شددما
بهر حال امیددد واریددم رددا زمانی دده چشددم
نرورت داریم  .طوری ه من مددی دانددم
ران به ایددن سددشور مددی افتددد رفقددای آن
رعداد زیادی از افراد نسد جددوان افغددان
دیار با شما رماس گرفته باشند  .ما قب
و دارای ر صددی ت عددالی وجددود دارنددد
آدرس شما را به آنهددا داده ایددم  .رنظددیم
کدده مددی واهنددد کددار کننددد و در بدداره
جزئیات روابط برعهده آن رفقددا و ددود
مارکسدددددیزم لنینیدددددزم و مدددددائوئیزم
شما است  .به هر طریقددی کدده میتوانیددد
بیاموزندددد  .امدددا آنهدددا ندددرورت بددده
آنرا را بصورت مددوثر رنظددیم و برنامدده
سازماندهی دارنددد  .مددن ی ددی از همددین
ریزی کنید .
افددراد جددوان هسددتم کدده واهددان کددار
در مورد نرورت کار در میان جوانددان
مشددتر بددا شددما انددد  .مددی ددواهم در
کددام بددا شددما مددوافقیم  .پددس از این دده
رمدداس بددا شددما و دوسددتان رددان در ...
روابددط رددان بددا رفقددای آن دیددار برقددرار
قددرار بگیددرم ( اگددر در  ...باشددد بهتددر
گردید از طری آنها در جریان برنامه
است )
های کار در میان جوانان قددرار واهیددد
به انتظار دریافت هر چه زود رر جواب
گرفت  .امیددد واریددم موفقیددت هددای روز
ران .
افددزون در ایددن مسددیر مبددارزاری داشددته
رفید د صدددادق شدددما " ف 11 -- " .
باشید .
نوامبر 2006
کامگار باشید !
آدرس من در . ...... : ...
************
************************
**

رفی عزیز ! درود بر شما !
از بابت دیر جددواب دادن بدده نامدده هددای
ران
نهایددت متاسددفیم  .طوری دده مددی دانیددد
شددماره چهدداردهم شددعله جاویددد بعددد از
را یر سه – چهار ماهه منتشددر گردیددده
اسدددت  .دلیددد ایدددن ردددا یر مشددد ت
نا واسته ای بوده اند که در افغانسددتان
با آن ها مواجه شدیم  .یقینددا بددرای رددان

نمن عرض س م و رقدیم احترامات !
بنددده ی ددی از وانندددگان جریددده شددعله
جاوید می باشم  .سواالری دارم که امید
اسددت در ب دد پاسددخ بدده نامدده هددای
جریددده ددوی جوابددات آنهددا را ر ریددر
بدارید .
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رولید سهیم اند و جمعیت انافه از یک
سوال اول  :چرا در کشددور شددوروی از
میلیددارد انسددان در آن هددا زندددگی مددی
پیروزی انق ب اکتوبر را مرگ استالین
کننددد  .امددا در کشددور هددای عقبمانددده
و پشت سر گذاشددتن جنددگ جهددانی دوم
مستعمره و نیمه مسددتعمره چددون نیپددال
و آن هم به نفددع اردوگدداه سوسیالیسددتی
و افغانسددتان احددزاب کمونیسددت وجددود
حدددزب کمونیسدددت شدددوروی  37سدددال
داشدددددته و عضدددددو جندددددب انق بدددددی
قدرت سیاسی را بدست داشت و بعددد از
انترناسیونالیسدددتی مدددی باشدددند  .آرزو
مددرگ اسددتالین و گددرفتن قدددرت روسددط
مندددم رددا پاسددخ سددواالرم را بدده نشددر
روشددچف حددزب کمونیسددت شددوروی
بسپارید .
ربدی بدده یددک حددزب رویزیونیسددت مددی
قب از لشف شما سپاسگزارم .
شود در حالی ه ده ها هزار نفددر عضددو
" " ....
حزب که از مشی لنین و اسددتالین دفدداع
 25عقرب 1385
مدددی کردندددد ؛ چددده شدددد کددده همددده از
روشددچف و دار و دسددته اش پیددروی
************
کردنددد و کشددور شددورا هددا و اردوگدداه
سوسددیالیزم بدده یددک قدددرت سوسددیال
رف ی عزیز ! س م های متقاب ما
امپریالیسددتی ربدددی شددد ؟ و ه ددذا در
را بپذیرید .
چین به عین ش کشدوری کدده انقد ب
ارائدده پاسددخ مناسددب بدده سددواالت شددما
را به پیروزی رسانید و سال هددا قدددرت
مستلزم ب م مفصلی است که پددردا تن
سیاسددی را در دسددت داشددت و بعددد هددم
بدده آن در صددف ات پاسددخ بدده نامدده هددا
انقد د ب کبیدددر فرهنگدددی راپشدددت سدددر
مقددددور نیسدددت  .ولدددی علیدددرغم ایدددن
گذاشددت بعددد از مددرگ مددائو بدده یددک
م ددددودیت سددددعی ددددواهیم کددددرد رددددا
کشور رویزیونیسددتی ربدددی گردیددد در
آنجائی ه مم ن باشد ن ات اصلی ب م
صددورری ه صددد هددا هددزار عضددو حددزب
را درینجا مشرح کنیم .
کمونیست داشت .
برنامه حددزب کمونیسددت ( مائوئیسددت )
سوال دوم  :این ه بعد از مرگ استالین
افغانسددتان بددا ر یدده بددر رجربدده انق د ب
در شددوروی و بعددد از مددرگ مددائو در
عظدددیم فرهنگدددی پرولتاریدددایی چدددین و
چین چرا دوباره در این دو کشوری کدده
رئوری " ادامه انق ب ر ت دی تاروری
سال ها احزاب کمونیست داشددته و صددد
پرولتاریا " جمعبندی ذی را از مشددی
هددا هددزار عضددو و هددزار هددا نفددر کدددر
انقدد ب پرولتددری در دوران سددا تمان
داشت بعد از مددرگ رهبددران کمونیسددت
سوسیالیزم و چگونگی پیشبرد مبددارزه
شان احزاب کمونیست رش ی نشد و را
ب ددداطر جلدددوگیری از احیدددای سدددرمایه
امروز هم احزاب کمونیسددت در ایددن دو
داری در جامعه سوسیالیسددتی بدده عمد
کشور وجود ندددارد  .در صددورری ه هددر
آورده است .
دوی این کشور ها از جمله کشور هددای
"  - 1انقدد د ب سوسیالیسددددتی یددددک
صددنعتی جهددان بدده شددمار مددی رونددد و
انق ب مداوم است که از زمان رصددرف
میلیون ها کددارگر در ایددن دو کشددور در
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حددزب کمونیسددت متمرکددز مددی گددردد و
قددددرت سیاسدددی روسدددط پرولتاریدددا و
باعم سر بلنددد کددردن سددتاد بددورژوازی
سا تمان اولیده سوسددیالیزم رددا رسددیدن
از دا حزب می گردد  .در طول دوره
به جامعه کمونیستی باید پیوسته ادامدده
انق ب سوسیالیستی چنین ستاد هایی
یابد  .جامعه سوسیالیسددتی یددک جامعدده
بددار بددار سددر بلنددد مددی نماینددد و بددرای
در حدددال گدددذار از سدددرمایه داری بددده
احیای سددرمایه داری رد ش مددی کننددد .
کمدددونیزم اسدددت و طبقدددات و مبدددارزه
حزب از طری مبارزه علیدده ایددن سددتاد
طبقدداری در ایددن جامعدده وجددود دارد و
ها و سرنگون کردن بار بار شان اسددت
مورددددور م رکدددده ر امدد د آن اسددددت .
کدده مددی روانددد صددلت سوسیالیسددتی
مصدددددادره مال یدددددت هدددددای طبقدددددات
پیشدددرونده جامعددده و انقد د ب را حفدددظ
اسددتثمارگر و شدد لدهی نددوین آنهددا در
نماید و همچنان صای انق بددی ددود
مال یدددت هدددای عمدددومی دولتدددی و یدددا
دولددت سوسیالیسددتی و کدد جامعدده را
مال یدددت هدددای جمعدددی زحمت شدددان
پیوسته اررقددا و گسددترش دهددد  .از ایددن
صددرفا شدد بسددیار ابتدددایی مال یددت
جا است که بددر پددایی انق بددات فرهنگددی
اجتمددداعی م سدددوب مدددی گدددردد  .ایدددن
متعدد در جامعه سوسیالیستی نرورت
مال یددت هددای سوسیالیسددتی مال یددت
مدددی یابدددد  .بددددون پیشدددبرد مدددداوم و
هددای اجتمدداعی اعتبدداری اسددت و بدده
پیوسته این مبددارزه فسدداد و گندیدددگی
اعتبدددار سوسیالیسدددتی بدددودن دولدددت و
در درون حدددزب بیشدددتر و بیشدددتر مدددی
رهبری پرولتری بر آن مال یددت هددای
گردد و شر قلب ماهیت حددزب و شددر
اجتمدداعی م سددوب مددی گردنددد  .اگددر
سرنگونی انق ب بروز می نماید .
ماهیت سوسیالیستی دولددت و پرولتددری
 - 2برقددراری مال یددت هددای دولتددی و
بودن حددزب رهبددری کننددده دولددت یعنددی
مال یت هددای جمعددی زحمت شددان حتددی
حددددزب کمونیسددددت عددددوض شددددود
در سشح ک جامعه به مفهوم نددابودی
مال یت های مددذکور رغییددر ماهیددت مددی
کام مناسبات سددرمایه داراندده نیسددت .
دهند و به مال یت های سرمایه داراندده
سیسددتم مبادلدده کدداالیی و روار پددول
مبدددل مددی گردنددد  .مال یددت اجتمدداعی
عمل رد قانون ارزش و ح بددورژوایی
حقیق دی فقددط در جامعدده کمونیسددتی مددی
رضاد میان سشح در آمد افراد رضاد
رواند به وجود آید یعنی جامعه ای کدده
میان کار ف ری و جسددمی شددهر و ده
دیگر دولت در آن نمی رواند موجودیددت
دهقدددان و کدددارگر زن و مدددرد آن
داشته باشد .
جوانبی از مناسبات سرمایه داراندده انددد
در جامعددددده سوسیالیسدددددتی حدددددزب
کددده بدددرای مددددت طدددوالنی در جامعددده
کمونیسددت بدده مثابدده حددزب سیاسددی بددر
سوسیالیسدددتی بددداقی مدددی ماننددد و بددده
سر قدرت به ربلور رمامی رضدداد هددای
فوریددت و بددا ی ددی دو نددربه کدداری از
ایددن جامعدده در حددال گددذار ربدددی مددی
میان نمی روند  .انق ب باید پیوسته بر
گددردد  .از ایددن جهددت اسددت کدده رضدداد
مسای مربوط به این رضاد ها فای آیددد
طبقدداری میددان پرولتاریددا و بددورژوازی
و آنهدددا را در جهدددت ر امددد پیوسدددته
یعنی رضاد عمده این جامعه در درون
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فرهنگی بل ه ردداثیرات منفددی سیاسددی
سوسددیالیزم و حرکددت بسددوی کمددونیزم
و اقتصددادی نیددز بددر سددشح ک د جامعدده
ح د و فص د نمایددد و ایددن رضدداد هددا را
وارد نمایند و برای زمینه سازی احیای
پیوسته به سوی ح نهایی سوق دهد .
سرمایه داری دمت کنند .
چنانچه انق ب بنا به هر دلید رئوریددک
 - 4موجودیددت نظددام امپریالیسددتی در
و عملی و یا دا لی و ددارجی از ایددن
جهان فشار هددای سیاسددی نظددامی
حرکت مداوم پیشددرونده بدداز مانددد و در
اقتص دادی و فرهنگددی عدیددده ای را بددر
جددا زنددد شددر رشددد عوام د سددرمایه
جامعدده سوسیالیسددتی وارد مددی نمایددد .
داراندده در جامعدده بیشددتر مددی گددردد و
این فشار هددا صددرفا بدده شددر رهدداجم و
زمینه های عینی احیددای سددرمایه داری
رجدداوز نظددامی از بیددرون م دددود نمددی
بیشتر و بیشتر میگردد .
گردند و در اش ال متعدد ود عوامد
 - 3جوانب م تلددف روبنددای ف ددری و
منفی اقتصددادی سیاسددی فرهنگددی و
فرهنگدددی بازماندددده از دوران قبددد از
اجتمدددداعی جامعدددده سوسیالیسددددتی را
انق ب به درجات و سشوح م تلددف و
رقویت می نمایند  .اگر پیشروی انقد ب
بدددددرای مددددددت طدددددوالنی در جامعددددده
در سشح جهددانی باعددم جلددوگیری و یددا
سوسیالیستی به حیددات ددود ادامدده مددی
حددد اقدد رضددعیف ایددن ردداثیرات منفددی
دهند و بصددورت ددود ب ددودی از میددان
نگددردد عاقبددت مددی روانددد بدده ن ددو
نمی روند بل دده فقددط مددی رواننددد طددی
موثری در سددرنگونی انقد ب و احیددای
یک مبارزه طوالنی و پیوسته به سددوی
سرمایه داری نقد بددازی نمایددد  .یددک
نددابودی سددوق داده شددوند  .از جاندددب
انقدد ب پیروزمنددد حیثیددت یددک پایگدداه
دیگددر بدده همددان میزانددی کدده جوانددب
انق بی بددرای انقد ب جهددانی پرولتددری
گوندداگون مناسددبات سددرمایه داراندده در
را دارا مدددی باشدددد  .اگدددر ایدددن پایگددداه
جامعدده سوسیالیسددتی موجددود باشددند
انق بدددددی نتواندددددد در مدددددتن پروسددددده
روبنای ف ددری و فرهنگددی اررجدداعی و
پیشدددرونده انقددد ب جهدددانی ر دددیم و
نددددددد انق بددددددی در ددددددود جامعدددددده
گسددترش یابددد و بددرای مدددت طددوالنی
سوسیالیسددددتی نیددددز از پایدددده مددددادی
منفدددرد بددداقی بماندددد عوامددد منفدددی
بر ددوردار اسددت  .بندداء حفددظ صددلت
اررجدداعی سددرنگون کننددده در درون آن
سوسیالیسدددددتی انقددددد ب و رضدددددمین
رشدددد مدددی نمایدددد و مدددی رواندددد شدددر
پیشروی آن مستلزم مبددارزه دوامدددار
واژگددونی بددرای انقدد ب را بدده وجددود
در عرصه روبنددا ندده رنهددا در عرصدده
آورد  .کمک به رشد و گسترش انقد ب
سیاست بل ه در عرصه هددای ف ددری
جهانی روسددط یددک انقد ب پیروزمنددد
فلسفی فرهنگی و غیره نیز هسددت .
صدددرفا کمدددک انترناسیونالیسدددتی بددده
اگر این عرصه های مبددارزاری نددا دیددده
دیگران م سوب نمی گردد بل ه وجه
گرفته شوند و یددا حتددی اهمیددت الزم بدده
مهمی از مبددارزه بددرای بقددا و پیشددروی
آنهدددا داده نشدددود  .اف دددار و عقایدددد و
ود آن انق ب را نیز در بر می گیددرد .
فرهنددگ و سددنن اررجدداعی مددی رواننددد
" ( برنامددددددده حدددددددزب کمونیسدددددددت
رشددد کننددد و ندده رنهددا ردداثیرات منفددی
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عموم لقی " " دولددت عمددوم لقددی
( مائوئیسددددت ) افغانسددددتان  -ب دد د
" و " دموکراسددددی عمددددوم لقددددی "
اوندددداع جهددددانی و جنددددب جهددددانی
گردید .
کمونیستی )
طدددرح و رشبید د " جبهددده واحدددد ندددد
این جمعبندی مبتنی بددر رجددارب انقد ب
فاشیزم " بدده عنددوان یددک جبهدده کددام
شدددوروی انقدد ب چدددین و بددده ویدددژه
فراگیر بین المللی برای کمونیست هددای
انقددد ب فرهنگدددی پرولتاریدددایی چدددین
رمددامی کشددور هددا بددر م ددور مشلدد
است  .درینجددا بدده مددوارد مش صددی در
سازی دفاع از شوروی را آنجددائی بدده
رابشه با انق ب شوروی و انق ب چین
ان ددراف رفددت کدده همدده کمونیسددت هددا
و همچنددان انق د ب فرهنگددی چددین نظددر
ملددزم شدددند کدده همسددو و هماهنددگ بددا
می اندازیم :
امپریالیست های امری ددایی و انگلیسددی
در مورد انق ب شوروی :
و فرانسوی علیه فاشیزم بجنگند  .حتی
اشدددددتباهات ندددددواقک و کمبدددددودات
کمونیسدددت هدددای هندددد دوش بددده دوش
رئوریک و عملی زیادی در طول حیددات
امپریالیسددت هددای انگلیسددی کدده هنددد را
رقریبددا چهد سدداله انقد ب شددوروی رو
در اشدددغال داشدددتند در جندددگ علیددده
نما گردیددد و زمیندده هددای زیددادی بددرای
فاشدددیزم دا دد شددددند  .بدداال ردددر از آن
رشددددد رویزیددددونیزم در دا دد د حددددزب
الزامات حفظ " جبهه واحد ند فاشیزم
کمونیست شوروی بدده وجددود آورد  .نددا
" و " دفاع از شوروی " آنقدر مشلد
درسددت اسددت اگددر بگددوئیم کدده بعددد از
سا ته شد که کمینتددرن در سددال 1943
مرگ استالین دفعتا رویزیونیست ها بر
من دد گردیددد  .شددوروی همدداهنگی بددا
سددر کددار آمدنددد و سوسددیالیزم را در
قدددرت هددای امپریالیسددتی فددارح جنددگ
شوروی سرنگون
جهددانی دوم را حتددی بعددد از ددتم جنددگ
کردند .
نیز قویا مددد نظددر مددی گرفددت  .در واقددع
وقتدددی در شدددوروی سدددرمایه داران و
این قدرت های فارح جنگ جهددانی بدده
فئوداالن به نفع مال یت هددای دولتددی و
شمول شوروی بودند کدده بددرای حفددظ
مال یددت هددای جمعددی زحمت شددان لددع
نظددم جهددانی بددر آمددده از درون جنددگ
مال یت شدند استالین ر لید کددرد کدده
جهانی دوم و بر مبنای حد " ویتددو "
در شددوروی دیگددر طبقددات اسددتثمارگر
بددرای ایددن قدددرت هددا " سددازمان ملد
وجددود ندددارد و ایددن جامعدده مرکددب از
مت دددد " و " شدددورای امنیدددت " آندددرا
کارگران دهقانان و روشنف ران یعنی
بنیان نهادند .
طبقات لقی ای است کدده مناسددبات فددی
شددوروی ندده رنهددا در سددال  1948بددا
مابین شان مبتنددی بددر اسددتثمار طبقدداری
رش ی
نیسددت  .ایددن ر لی د و نتیجدده گی دری نددا
دولددت صهیونیسددتی اسددرائی در سددر
درسددت درطددول مدددت زمددانی رقریبددا دو
زمین فلسشین موافقددت کددرد بل دده در
دهه بعد از مشددرح شدددن زمیندده سدداز
معضدددله کوریدددا نیدددز از رویدددارویی بدددا
بعددددی ایجددداد و رشبید د رئدددوری هدددای
امپریالیست های امری ایی شددانه ددالی
رویزیونیستی روشچفی یعنی " حزب
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شام می شد  .البته نددا گفتدده نمانددد کدده
کددددرد  .در ایددددن معضددددله سرنوشددددت
در مورد امتیددازات افسددران اردو و کد
کمونیست ها و سرنوشت مبارزات آنها
سددددا تمان اردوی انق بددددی انقدد د ب
در میان بود  .شوروی مددی روانسددت بددا
شوروی در مقایسدده بددا انقد ب چددین از
اسدددتفاده از حدد ویتدددو در " شدددورای
همان آغاز دچار اش االت معینی بود .
امنیت سازمان مل مت د " جلو لش ر
گر چه اصوال حزب کمونیست شوروی
کشددی امپریالیسددت هددای امری ددایی بدده
از همان ابتدددای انقد ب بددا مونددوع "
کوریا را بگیددرد  .امددا نماینددده شددوروی
مسئولیت فردی " مت صصین در اداره
در " سددازمان مل د مت ددد " صددرفا بدده
موسسدددات رولیددددی چنددددان مرزبنددددی
عندددوان اعتدددراض جلسددده " شدددورای
روشن نداشت ولی در ابتدددای انقد ب
امنیددت " را رددر گفددت و در واقددع بدده
و در طول سال های دهه بیست و سددال
امپریالیست های امری ددایی فرصددت داد
های اول دهه سی وسیعا بر بسیج روده
که طرح لشد ر کشددی اش بدده کوریددا را
ار ددا صددورت
های کددارگر و زحمددت
بدددددون مددددانع در " شددددورای امنیددددت
می گرفت  .اما پس از به پایان رسددیدن
سدددازمان ملد د مت دددد " بددده رصدددویب
پروسه لددع مال یددت از سددرمایه داران
برساند  .در چنین حالتی بود که انقد ب
و زمینددداران سدداب مونددوع بسددیج
چدددین در همدددان ن سدددتین روز هدددای
در طول
روده های کارگر و زحمت
پیروزی ددود ندداگزیر شددد طددرح اعددزام
دهدده سددی ندده رنهددا در پروسدده رولیددد
داوطلبان چینی بددرای مقابلدده بددا رجدداوز
بل دده در مسددای سیاسددی و اداره امددور
امپریالیست های امری ایی بر کوریددا را
جامعدده نیددز بدده ردددریج کمرنددک رددر و
رویدست بگیرد .
کمرنک رددر شددده و در ایددام نزدیددک بدده
بددا چنددین سددابقه ای از سیاسددت هددا و
جنگ جهددانی دوم در جریددان جنددگ و
عمل رد های حزب کمونیست شددوروی
در سددال هددای بعددد از جنددگ گددرای
و دولددددت شددددوروی بددددود کدددده وقتددددی
ی جانبه بشرف افزای رولید بدده شدددت
روشدددچف طرحدددات رویزیونیسدددتی "
رقویددت گردیددد  .ایددن امددر زمیندده سدداز
همزیسددددتی مسددددالمت " " رقابددددت
طددددددددرح و رشبیدددددد د فرمولبندددددددددی
مسالت آمیز " و " گذار مسالمت آمیددز
رویزیونیستی بعدددی یعنددی " مسددئولیت
" ددود را مشددرح کددرد ب ددا م الف ددت
فردی " مت صصین در اداره موسسات
ملموسی در درون حزب
رولیددددی و کددداه نقدد کدددارگران در
کمونیست شوروی مواجه نشد .
جریان رولید به رولید کنندگان و مزد
"جبهه واحد ند فاشیزم " در سیاست
بگیران صرف گردید .
هددای دا لددی شددوروی نیددز انع اسددات
"
در واقع مرگ استالین " ریر د
نسبتا برجسته ای داشت و حرکت هایی
بددرای سوسددیالیزم در شددوروی بددود و
از قبیدد امتیدداز دهددی بدده ناسددیونالیزم
قبددد از آن جواندددب م تلدددف فسددداد
روسی و مراجع مذهبی و همچنان بدداب
رویزیونیسددتی در همدده منافددذ جامعدده
سددددا تن وسددددیع امتیددددازات افسددددران
شددوروی ر ندده کددرده بودنددد و زمیندده
عالیرربه در اردوی شوروی و غیره را
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دست زدند  .این مقاومت آنقدر نیرومند
هددای ددوبی بددرای رسددیدن بدده راس
بددود کدده مائورسدده دون قب د از انق د ب
قدرت برای
فرهنگددی در رهبددری حددزب بدده اقلیددت
رویزیونیست ها فراهم گردیده بود .
افتدداد  .او بددرای پیشددبرد مبددارزه ناچددار
در مورد انق ب چین :
شدددد از پی ندددگ دددارر شدددده و بددده
در چددین ونددعیت بدده گوندده دیگددری بدده
شانگهای برود و از آنجددا جنددب رددوده
جریددان افتدداد  .مائورسدده دون و جندداح
یدددی علیددده رهدددروان سدددرمایه داری را
انق بی حزب کمونیسددت چددین بددا بددروز
دامن بزند .
علنی رویزیونیزم در شوروی و مسددلط
جنب روده یددی عظیمددی کدده در انقد ب
شدن آن بر حزب کمونیسددت شددوروی
فرهنگی براه افتاد و پی رفت بددرای
ربدی شدن حزب کمونیست شوروی به
مدت زمانی رقریبا یک دهه جلو احیددای
یک حزب رویزیونیسددت و ربدددی شدددن
سددددرمایه داری در چددددین را گرفددددت و
دولددت شددوروی سوسیالیسددتی بدده یددک
نددربات سدد تی بددر دارو دسددته هددای
دولت سوسددیال امپریالیسددتی شددر را
رویزیونیسدددددتی مثددددد دار و دسدددددته
رش یک دادند و نه رنها در سددشح بددین
لیوشدددددائوچی و دار و دسدددددته رددددددین
المللددی بدده مبددارزه علیدده رویزیددونیزم
هسیائوپینگ وارد نمود  .اما در جریان
مددددرن شدددوروی دسدددت زدندددد بل ددده
ایدددن انقدد ب رنهدددا دددط مدددائونبود کددده
مبددارزات نددد رویزیونیسددتی در دا د
عمل رد داشت  .این ط را حد معینددی
چین را نیز بشور م می بدست گرفته
ردددا قبدد از کنگدددره نهدددم حدددزب بشدددور
و به جلو سوق دادند و به سشح ر ام
برجسته ای بددا ددط لددین پیددائو در هددم
یافته انق ب فرهنگی رساندند .
مددی آمی ددت و در عددین حددال ردداثیرات
قبددد از انقددد ب فرهنگددددی گرایشددددات
سنتریزم چددوئن الی نیددز بددا آن م لددوط
رویزیونیسددددتی نسددددبتا نیرومندددددی در
می شد  .مادامی که م الفددت لددین پیددائو
جریدددان گدددذار از انقد د ب دموکراریدددک
علیه مائورسه دون را حد دسیسه چینددی
ندددوین بددده انقد د ب سوسیالیسدددتی در
علیه مائورسه دون ر ام کرد و چوئن
م الفددت علیدده جنددب سوسیالیسددتی "
الی در نثی کددردن ایددن دسیسدده نقد
جه بزرگ " ر ت عنوان عقب مانده
مرکددزی بددازی نم دود نق د سددنتریزم
بددددودن نیروهددددای مولددددده در چددددین و
چدددوئن الی بسدددیار برجسدددته شدددد  .از
نددرورت ر ددیم انقدد ب دموکراریددک
جانددب دیگددر بددروز روطئدده لددین پیددائو
ندددوین بدددروز کدددرد  .بعدددد در جریدددان
شدددیدا روی روحیدده رددوده هددا ردداثیرات
مبددارزه علیدده رویزیددونیزم مدددرن و در
منفی وارد نمود و ام ان بسددیج وسددیع
جریان سا تمان سوسددیالیزم در چددین
روده ها در کوراه مدت را از میان برد .
رویزیونیست ها به رهبری لیوشدداوچی
اموار عظیم رددوده یددی انقد ب فرهنگددی
رین هسیائوپینگ و غیددره کدده وسددیعا
فروک کرد و جوانان شورشددی مجددددا
مراجددع قدددرت در حددزب و دولددت را در
به کار انه ها و مزارع اعزام شدددند رددا
دسددت داشددتند قددد علددم کددرده و بدده
گویا امددر رولیددد را پددی ببرنددد  .چددوئن
مقاومددت علیدده سددا تمان سوسددیالیزم
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رشدددددددید رضدددددداد میددددددان دو بلددددددو
الی در واقددددددع موفددددد شددددددد رددددددین
امپریالیستی رقیددب یعنددی بلددو نددارو و
هسیائوپینگ و سددائر رویزیونیسددت هددا
وارسددددا جندددداح انق بددددی در حددددزب
را در اوائ سال های هفتدداد دوبدداره بدده
کمونیست چین آنقدددر رضددعیف و جندداح
مراجددع قدددرت بددر گردانددد  .درسددت در
رویزیونیسددت هددا آنقدددر قدررمنددد شددده
همددین زمددان فشددار سیاسددی و نظددامی
بودنددد کدده بددر سددر جانشددینی مائورسدده
سوسددیال امپریالیسددت هددا بدداالی چددین
دون به ن وی بر سر یک فددرد بینددابینی
بیشتر و بیشتر شددد و شددر حملدده آنهددا
یعنی هواکوفینددگ سددازش کردنددد  .بعددد
باالی چین به وجددود آمددد  .نظددر رقسددیم
از مددرگ مائورسدده دون هواکوفینددگ
بندددی سدده جهددانی در حددزب کمونیسددت
نقدد م ی ندده ای در سددرکوب جندداح
چین به وجددود آمددد و رویزیونیسددت هددا
انق بی یعنی جناح " چهار نفر " بازی
حتددی در همددان زمددان حیددات مائورسدده
نمود  .او به نام مائورسه دون و به نددام
دون آندددرا ردددا سدددرحد " اسدددترارژی و
دفددددداع از مائورسددددده دون و انقددد د ب
راکتیک پرولتاریای بین المللددی " اررقددا
فرهنگی علیه " چهار نفر " دسددت بدده
دادنددد  .رددین هسددیائوپینگ بدده عنددوان
کودرددا زد و آنهددا را گرفتددار و زندددانی
نماینده عالیرربه دولددت چددین در مجمددع
کددرده و بدده م اکمدده کشدداند  .مقاومددت
عمددومی " سددازمان ملدد مت ددد " در
رهبددران جندداح انق بددی حددزب در درون
سال  1973علنا و بدده ن ددو فرمولبندددی
زندان به ویژه مقاومت چیددان چددین و
شددده ای ایددن رئددوری را مشددرح نمددود .
چان چون چیائو مقاومددت برجسددته و
قبدد از آن مناسددبات چددین بددا امری ددا
جاناندده ای بددود  .همچنددان دسددته هددای
بهبود یافت و چددین روانسددت مددوقعیت
میلیونی گارد هددای سددرخ و رددوده هددای
را در " سددازمان ملدد مت ددد " احددراز
وسیع مردم در سراسددر چددین دسددت بدده
نمایددد  .مناسددبات و روابددط بددین المللددی
مقاومت زدند اما مقاومتی که رهبری
چددین بددا کشدور هددای ددارر وسددیعا بددر
اش را از دسدددت داده باشدددد و رهبدددری
مبنددای رقسددیم بندددی سدده جهددانی ش د
جدیدی نیز نیافتدده باشددد نمددی روانددد بدده
گرفت و روابددط حسددنه ای بددا مددررجعین
پیدددروزی برسدددد و عاقبدددت سدددرکوب
به اصش ح جهان سوم به وجود آمد .
میشود .
در ایدددن دوره مائورسددده دون و جنددداح
بشددور صدده بایددد بگددوئیم کدده حددزب
انق بی در حزب کمونیست چین مجبور
کمونیسددت چددین صددرفا حددزب مائورسدده
شدند دوره ای ار مبارزات ایدئولوژیک
دون نبددود بل دده حددزب لیوشددائوچی
را بدده راه بیندازنددد کدده ثمددره آن ش د
حددزب رددین هسددیائوپینگ حددزب لددین
گیددری " گددروه شددانگهای " بددود  .امددا
پیائو و حددزب چددوئن الی نیددز بددود  .رددا
ر ت راثیر رمامی مسائ متذکره فوق و
زمانی که مائورسه دون زنده بود جناح
در عدددین حدددال فدددروک کدددردن نسدددبی
انق بی یا بصورت قدداطع و یددا بصددورت
مبددارزات نددد امپریالیسددتی در کشددور
لرزان بررری داشت ؛ اما بعددد از مددرگ
های ر ت سلشه و مبارزات انق بددی در
مائورسدد ده دون جندددداح انق بددددی بددددا
کشددور هددای امپریالیسددتی و همچنددان
64

دوره سوم
شعله جاوید
شماره چهاردهم
اسددتثمارگران جدیدددد مبددددل نمدددود و از
رهبران نوبر استه اش ( چهددار نفددر و
جانب دیگر سردرگمی عمی و وسددیعی
رهبددران رده هددای پددائین رددر مددرربط بددا
در میان روده هددای کددارگر و زحمددت
آنها ) در مقاب رهبران قدیمی رر و بدده
به وجود آورد .
اصددددش ح دارای اروریتدددده و سددددواب
مث کارگر چینی جددوان امددروز کدده بعددد
نیرومنددد رددر کدده ددط رویزیونیسددتی و
از انق ب فرهنگی به دنیا آمددده اسددت
سنتریستی ار اذ نموده بودند به زانو
مائورسددده دون را فقدددط همینقددددر مدددی
در آمد و ش ست ورد .
شناسددد کدده رهبددر گذشددته چددین بددوده و
رئوری ادامده انقد ب ر ددت دی تدداروری
سددددزاوار احتددددرام اسددددت و میتددددوان
پرولتاریا نتوانست در حددزب کمونیسددت
گاهگاهی بر سددر جنددازه مومیددایی شددده
چین همه گیر شود بل دده ایددن رئددوری
اش رفتدده و ادای احترامددی بددرای بدده
صرفا به جناح انق بی رعل داشت  .بدده
عم آورد .
همددین جهددت بددود کدده رویزیونیسددت هددا
را حال کوش های معینی روسط حلقدده
بعد از کودرا و سددرکوب رهبددران جندداح
هددایی از انق بیددون کمونیسددت هددم در
انق بی و روده های ر ت رهبددری شددان
شوروی سوسیال امپریالیستی و هم در
شعارچهار مدرنیزاسددیون در چددین را
چین رویزیونیستی برای متشد شدددن
مشدددرح کردندددد و بصدددو رت بسدددیار
بدده عم د آمددده امددا ایددن کوش د هددای
حساب
م رر بنددا بدده عددواملی کدده در فددوق بددر
ش ددده ای مناس ددبات اس ددتثمارگرانه
شمردیم با ش ست مواجه شددده اسددت .
در
بعدددد از فروپاشدددی شدددوروی سوسدددیال
سراسر چین را احیا کردند .
امپریالیستی
دو عام را می روان هم در شددوروی و
بقایددای " حددزب کمونیسددت شددوروی "
هم درچین به عنددوان عوامد اصددلی در
در روسیه در چند حزب متش گردیده
جلوگیری از رش ی احددزاب کمونیسددتی
ان دد کدده هیچ دددام ددط انق بددی درسددت
نوین بعد از سددرنگونی انقد ب در آن
بددا میددراث انق بددی
ندارند و ب صددو
کشور ها به حساب آورد  .یک عامد
مائورسدده دون ب لددی بیگاندده انددد  .در
اسددتبدادی بددود کدده بعددد از سددرنگونی
جریددان حرکددت هددای رددوده یددی زمددان
انق ب در این کشور ها ر ت نام دولددت
گربددداچوف در اروپد دای شدددرقی رد د ش
سوسیالیستی حاکم شد  .عام دیگر که
هایی برای پیونددد بددا ایددن جنددب هددا از
در واقددع مهددم رددر از عامدد اولددی مددی
سوی جنب انق بی انترناسیونالیسددتی
رواند م سددوب گددردد ربدددی شدددن کد
بدده عم د آمددد امددا موثریددت ملموسددی
رهبری و بدنه حزب بر سر اقتدددار ( در
نداشدددت  .در نتیجددده در پهنددده رمدددامی
مددورد شددوروی ) و یددا حددد اق د ب د
قلمددرو شددوروی سوسددیال امپریالیسددتی
عمده آن ( در مورد چین ) بدده اسددتثمار
ساب کشور های عضو پیمان وارسددا
گران روده هددا و صدداحبان امتیدداز جدیددد
و کشددور هددای وابسددته بدده آن حددزب
در جامعه بددود  .ایددن عامد از ی جانددب
کمونیسددت ( مائوئیسددت ) افغانسددتان
کمونیسدددددت هددددددای سدددددداب را بدددددده
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مددردم اسددت  .مددردم ایددن دموکراسددی را
یگانددده حدددزب موجدددود مارکسیسدددت–
نیاز دارند  .مستشاران امری ائی کشته
لنینیست– مائوئیست است .
و مرده آنند که به اینجددا بیاینددد و بددرای
جنب انق بددی انترناسیونالیسددتی ی ددی
ما در مورد دموکراسی س نرانی کنند .
از وظایف را کمک به رش ی احددزاب
آنان بر اساس آرزوها و رصمیمات چند
کمونیست ( م ل م ) در کشور هایی کدده
سیاسددتمدار کشددورهای دنیددا را ی ددی
چنین حزبی ندارنددد قددرار داده اسددت .
پددس از دیگددری بدده آر د مددی کشددند و
طبیعی اسددت کدده ایددن مسددئولیت قبد از
آنگدداه دور دنیددا راه افتدداده و در مددورد
همددددده متوجددددده حدددددزب کمونیسدددددت
دموکراسی س نرانی می نند  .هر کددس
( مائوئیسدددت ) افغانسدددتان بددده عندددوان
کددده قدددوه اندیشدددیدن مسدددتق دارد بددده
ی ددددی از اعضددددای جنددددب انق بددددی
دموکراسی آنان می ندد .
انترناسیونالیسددددتی اسددددت  .امددددا مددددا
زندانی کردن فیصدی قابد م حظدده ای
متاسفانه را حال حتی را سرحد یددافتن و
از مددردان رنگددین پوسددت (سددیاهان)
یددا ایجدداد یددک هسددته کمونیسددتی و یددا
استثمار کردن و لگد مال نمودن حقددوق
پیوند با کدددام هسددته رشد ی شددده در
میلیددون هددا کددارگر الرین دی کدده بردگددان
کشدددور هدددای همسدددایه و هدددم زبدددان
اقتصاد شما می باشند لغددو حد سددقط
راجی ستان و ازب سددتان و ررکمنسددتان
جنددین زنددان ممنددوع کددردن پددژوه
نیز نتوانسته ایم به این مسددئولیت مددان
های علمددی بدده نفددع روار آمددوزه هددای
رسیدگی نمائیم  .امید واریددم بتددوانیم در
مسی ی بیرون کردن و رعقیب معلمان
آیندددده گامهدددای حدددد اقلدددی دریدددن راه
و استادان دانشگاه و دانشمندانی که بددا
برداریم .
ایددن پددروژه همراهددی نمددی کننددد – ایددن
بقیه از صفحه ( ) 64
اسدددت دموکراسدددی کشدددور شدددما آقدددای
دموکراریک گردن بگزارند و این گددردن
سنارور .کدددام انسددان ررقی ددواه دیواندده
نگدددزاردن درسدددت اسدددت بل ددده بایدددد
ایست که واهان این دموکراسی باشددد
شورش کددرده و ایددن قددوانین را عددوض
؟ آیا مائوئیست ها باید س ح بر زمددین
کنند  .این کار درست است  .مردم نباید
بگذارنددد کدده بدده ایددن نددوع دموکراسددی
بدده قددوانینی کدده علیدده شددان و انسددانیت
گردن بگزارند ؟
شان است گددردن بگزارنددد  .مدردم فقددط
حال بیائید به واقعیات بنگریم را بفهمیم
بایددد بدده قددوانینی گددردن بگزارنددد کدده
رروریسددت کیسددت ؟ چدده کسددی دارنددده
ودشددان برقددرار کددرده انددد و نماینددده
ابددزار و آالت رددرور و شددهوت اسددتفاده
منددافع شددان اسددت  .در اینجددا در نیپددال
کور و بدون ربعیض آن علیه رمددام کددره
مردم نیپال ح دارند که قانون سلشنتی
زمین است ؟ هر کددودکی کدده بدده ا بددار
کشور را عوض کنند و سپس به قانون
رلویزیددون نگدداه کنددد مددی روانددد بدده ایددن
ل گردن بگزارنددد  .شددبح ایددن واقعدده
سددوال جددواب دهددد  .آقددای سددنارور در
سنارور اسپ تر را س ت هراسان کرده
این بازی هیچ س نمی رواند بددا کشددور
است .
شما مقابله کنددد حتددا همتایددان صددنعتی
امددا ایددن اولیدده رددرین ح د دموکراریددک
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شما با ایدددئولوژی کمونیسددت هددا حتمددا
رددان  .چقدددر ایددن حددرف مددائو عمی د و
مش دارید  .زیرا ایدئولوژی کمونیزم
منشبدد بددر واقعیددت اسددت کدده گفددت :
یعنی از بددین بددردن اسددتثمار انسددان هددا
امپریالیسددت هددا دنیددا را بدده آردد مددی
روسدددددط انسدددددانهای دیگدددددر و رمدددددام
کشند اما وقتی مردم یک شمع روشن
موجودیت امپریالیزم بر استثمار انسان
می کنند فریادشان به هوا می رود !
هددا روسددط انسددان هددای دیگددر بنددا شددده
مددردم سراسددر جهددان از نیوی دار رددا
است  .نظام سرمایه داری شددما عاشد
دهلی جدیددد و پی ندگ و غیددره بشددور
آن اسددت کدده همدده و هددر رابشدده میددان
دموکراریددک و در یابددان هددا ح ددم
انسددانها را ربدددی بدده رابشدده کدداالئی
دددود را در مدددورد این ددده رروریسدددت
رابشه رید و فروش کنددد  .شددما حتددا
کیست صددادر کددرده انددد  .رددرور یعنددی
رغییددر و دگرگددونی سیاسددی در نیپددال را
وحشددت اندددا تن در دل هددای مددردم و
می واهیددد ربدددی بدده یددک کدداالی قابد
آفریدن دهشت  .آیا بهتر نیست بپرسددیم
معامله کنیددد  .در ایددن راسددتا در ازای
مردم نقاط م تلف دنیا از کددی بیشددتر از
یانت به دستاوردها و سددربلندی لد
همه وحشت دارند  :از ارر امری ا و
هددای نیپددال " کمدددک هددای مدددالی "
ماشددین جنگددی آن یددا از ارر د رهددائی
امری ا را پیشنهاد می کنیددد  .سددنارور !
ل در نپال ؟ مددردم از کددی مددی
ب
بیائیددد و صددادق باشددید! بدده دنیددائی کدده
ررسند و به کی عش دارنددد؟ ایددن یددک
سا ته اید نگاه کنید  :دنیددائی اسددت کدده
معیددار بسددیار مهددم در جددواب بدده ایددن
فقددط بددر اسدداس حددر و آز و نددابودی
سوال است کدده کدددام اررد رروریسددت
زندگی انسان و کره اکی ما مددی روانددد
اسددت  .مددردم و رابشدده بددا مددردم معیددار
کدددار کندددد  .شدددما مجبدددور هسدددتید بدددا
جدددواب اسدددت و نددده آرزوهدددای قلبدددی
ایدئولوژی و برنامه کمونیستی کدده مددی
سددنارورهای امری ددائی  .از زن عراقددی
واهددد دنیددائی رمامددا متفدداوت از ایددن
بپرسددید اگددر ام ددان را داشددت مدددال
جهنم را بنا کند مش داشته باشید .
ررور را بر سینه کدامین ارر سددنجاق
می رد ؟
ی ی واندن مائوئیست ها و
دت
د
کمونیس
دا
د
ب
دد
د
گوی
دی
د
م
تر
دپ
د
اس
آقددای
حزب هللا لبنان
و
نددددارد
لی
د
مشد
دتها
د
مائوئیسد
دودن
بدد
سددنارور اسددپ تر بعنددوان اسددتداللی در
انافه می کند که  " :ما قددب بددا یلددی
لد
مورد این ه اردوی رهددائی ب د
از کمونیست ها معامله کرده ایم " .
باید لع سد ح شددود رددا مائوئیسددت هددا
اوال نمی دانم منظور وی از " معامله
وارد ح ومددت شددوند مثددال لبنددان و
کرده ایم " چیست  .آیددا منظددورش قتد
حددزب هللا لبنددان را مددی زنددد  .او مددی
عام صدها هزار کمونیست در اندونیزیا
گوید  " :آنها {حزب هللا ب یک اردو در
در سال های  1960اسددت ؟ یددا کودرددای
دا ددد اردوی دیگدددر درسدددت کدددرده و
ددونین سددازمان سددیا در چیلددی علیدده
اردوی لبنان را رضددعیف مددی کنندد  .بدده
ح ومت آلنده که بشور قددانونی انت دداب
این دلی است که در آنجا جنددگ شددده .
شده بود ؟ در هددر حددال آقددای سددنارور
ف ر می کنم ایددن مثددال بددرای نیپددال هددم
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عام میشود دچار چدده درجدده از رددرور
کددارکرد دارد  .بنددابراین اگددر نیپددال مددی
و وحشددت اسددت  .ایددن اسددت کارنامدده
واهد بفهمد برای داشتن یک ح ومت
امری ا در زمینه دولت سازی در شددرق
موف چه باید کرد بهتر است نگاهی به
میانه .
حماس و حزب هللا بیندازد ".
لد د در نیپدددال
اردوی رهدددائی ب د د
سددنارور بدداز بایددد بگددویم کدده بیائیددد و
درسددت نقشدده مقاب د ایددن اردوهاسددت .
صددادق باشددید ! شددما بهتددر اسددت بدده
ایدددن اردو روسدددط د تدددران و پسدددران
کارنامه ودرددان در درسددت کددردن یددک
انق بی ل نیپال یعنی رزمندگانی که
ح ومددددت موفددد در عددددراق نگدددداهی
سالیان دراز علیه سلشنت و برای ایجاد
بیندازید  .اگر کسانی پیدا می شددوند کدده
یددک کشددور دموکراریددک نددوین مبددارزه
مددددی واهنددددد وارد ک سددددهای درس
کرده اند به وجددود آمددده اسددت  .آنددان
امری ا در مورد رش ی ح ومت موف
برای دست یافتن به ایددن هدددف مجبددور
شوند بهتر است اول نگاهی به عراق
شدددند دسددت بدده جنددگ لد بزننددد  .از
بیندازندددد  .عدددراق امری دددائی الگدددوی
آنجا که این اردو روسط ددود مددردم بنددا
برجسته ارر در ارر است .امری ددا
شد جنگ ل را با س ح هددای هددای
و بررانیدده کنتددرل گوشدده هددای م تلددف
ابتدائی و حقیر م لی آغاز کرد و نه بددا
عراق را بدست اردوی سه گانه ملیشده
موشک .
های کرد شیعه و طوایف سنی سپرده
ل نیپال بددا
میان اردوی رهائی ب
اند  .ع وه بر ایددن  3اردو و اردوهددای
حزب هللا لبنان زمددین رددا آسددمان رفدداوت
اشدددغالگر امری دددا و بررانیددده اردوی
است  .اردوی رهائی ب د بدرای یددک
دیگری به نام به اصددش ح اردوی ملدی
برنامدده اجتمدداعی مبددارزه می نددد کدده
عددراق وجددود دارد کدده ر ددت کنتددرل و
زنجیرهای اسددارت رددوده هددای مددردم را
رهبدددری امری دددا مدددی باشدددد  .عدددراق
یک به یک پاره می ند  .اردوی رهددائی
میلیتاریزه ررین کشور جهان است  .در
ل متش از رددوده هددای ر ددت
ب
نتیجه ع وه بر کشتار روده های غیر
سدددتمی اسدددت کد ده قددددرت را از دسدددت
نظامی در عملیات نددد چری ددی اردوی
ستمگران ود میرباید را ایددن قدددرت را
امری ددا روزاندده بشددور متوسددط 150
برای رغییددر شددرایط ددود و کد جامعدده
غیددر نظددامی در یابددان هددای کشددور
استفاده کنددد  .حددزب هللا مغزهددای مددردم
کشته می شوند  .بسددیاری از نیروهددای
را بددا راریددک اندیشددی مددذهبی پددر مددی
شبه مقاومت که هر یک کنتددرل ایددن یددا
لد بدده
کند  .اما اردوی رهددائی ب د
آن گوشددده از شدددهرهای عدددراق را در
مددردم مددی آمددوزد کدده روی پددای ددود
دسددت دارنددد از گددروه هددای بنیددادگرای
ایستاده و سرشان را بلند کنند و جددرات
اس می کدده سددازمان سددیای امری ددا در
کننددد کدده سرنوشددت ددود را در دسددت
دوره جنگ سرد با شددوروی رعلددیم داده
لد د
بگیرندددد  .اردوی رهدددائی ب د د
بود سرچشمه گرفته اند  .فقط رصددور
اف ار مترقددی نددوین را بدده عقددب افتدداده
کنید ملتددی کدده روسددط ایددن همدده اردوی
رددرین مندداط نیپددال میبددرد مددردم را
وحشی مورد رجاوز قددرار گرفتدده و قتد
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نیروهای بنیادگرای اس می را است دام
روشدددن مدددی کندددد و آندددان را مملدددو از
کرده و رعلیم داد و آنان را زیددر حمایددت
امیدددواری و مشمددئن بدده قدددرت دد ق
مالی ود گرفت را هر درزی را برروی
ودشددان می نددد  .رهددائی زن در قلددب
رشددد نیروهددای کمونیسددت یددا س د والر
ایددددئولوژی راهنمدددای اردوی رهدددائی
انق بددی در کشددورهای م تلددف شددرق
لددد و اسدددارت زن در قلدددب
ب ددد
میاندده ببندددد  .معددروف رددرین رهبددری
ایددددئولوژی راهنمدددای حدددزب هللا قدددرار
اس می سا ت امری ا همددین آقددای بددن
دارد  .حددزب هللا پایدده در میددان پیددروان
الدن اسدددت  .در ایدددران زمدددانی کددده
ی ی از مذاهب لبنددان دارد  .امددا اردوی
انق ب ند سلشنتی براه افتاد امری ددا
لد ملد م تلددف نیپددال
رهائی ب
و دیگر کشددورهای اروپددائی بدده روافد
را مت د کرده و برای اولین بار ام ددان
رسیدند که راه را برای بقدددرت رسددیدن
ادغددام داوطلباندده آنددان را در یددک ملددت
آیت هللا ها باز کنند زیددرا آنددان را بددرای
واحد فراهم کددرده اسددت  .امددا حددزب هللا
درهم ش ستن انق ب و رضددمین کنتددرل
از نفرت مددردم جنددوب لبنددان نسددبت بدده
نفددت ایددران روسددط غددرب قابد ار دداء
دولت مددذهبی نظددامی اسددرائی اسددتفاده
می دانستند .
می ند را بقددای ددود را بعنددوان بددازیگر
حقا که درسهای زیادی از شددرق میاندده
ص نه سیاسی لبنان رضددمین کنددد و بددر
مددی رددوان آمو ددت  .امددا آقددای اسددپ تر
سدددددر میدددددز معاملددددده بدددددا قددددددررهای
امپریالیستی و دولتهای اررجاعی عددرب
معلم وبی نیست .
راه یابد .
در سددددالهای جنددددگ سددددرد امری ددددا
*****************************************************
پاسخ به سنارور امری ایی

رروریست کیست ؟
سرویس بری جهانی برای فتح  9 -اکتوبر 2006
در زیر نقشه نظرات ی ی از وانندگان سرویس بری جهانی بددرای فددتح در کتمندددو را
می وانید  .این واننده ود را یک " فیمینیست و فعال حقوق بشر کدده اکنددون بشددرف
مائوئیست ها گرای پیدا کرده " معرفی کرده است  .نامه سر گشاده او جوابی است بدده
سیاستمدار معروف امری ایی سنارور اسپ تر  .این سنارور به سبک و سیاق متفرعنانه
ای که ویژه طبقه امپریالیست می باشد به نیپال آمده بوده رددا بدده نیپددالی هددا بگویددد کدده
باید مائوئیست ها را لع س ح کنند  .او مائوئیست ها را " رروریست " وانده و آنهددا
را با سازمان حماس فلسشین و حزب هللا لبنان مقایسه کددرده اسددت  .روزنامدده انگلیسددی
زبان کتمندو پست حانر به چاپ این نامه سرگشدداده نشددده اسددت  .سددرویس بددری مددا
ب فاصله پس از دریافت آن را درر می کند .
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گزاشدددتن بددده قدددانون" چیسدددت و او از
مددایلم در مددورد مشددالبی کدده سدددنارور
مائوئیست ها می واهد کدده بدده قددانون
اسددپ تر صدددر کمیتدده قضددائی سددنای
کددی گددردن بگذارنددد ؟ مددا مددی دانددیم کدده
امری ا در پایان سفر ر قیقاری اش بدده
رژیددم بددوش در امری ددا قددوانین ددود
نیپددال ابددراز کددرده اظهددار نظددر کددنم .
امری ا را عوض کرده را حقوق قانونی
اشددداره ام بددده حرفهدددائی اسدددت کددده در
و مدددنی مددردم را م دددود کنددد  .دولددت
گددزارش کتمندددو پسددت بدده ردداریخ 15
بددوش در امری ددا درگیددر عملیددات غیددر
اگست از قول او نق شد ه است .
قددانونی گوندداگون علیدده مددردم ددود آن
او مددی گویددد  " :مائوئیسددت هددا اگددر
کشددور بددوده اسددت قددوانین را زیددر پددا
صادق باشند و س ح هددای شددان را بددر
نهدداده و مددردم را بشددور غیددر قددانونی
زمدددین بگذارندددد و پیدددرو دموکراسدددی
زندانی کرده قوانین را بدل واه رفسیر
باشند ...می روانند در ح ومددت شددرکت
کدددرده و دیوانددده وار قدددوانینی مانندددد
کننددد ...مددا مشددتاقیم کدده یددک سددازمان
"پارریددات" را ونددع کددرده رددا اعمددال
رروریسددتی رروریددزم را رد کنددد ...اگددر
غیر قانونی اش را " قانونی " کند .
شددما ( مائوئیسددتها ) بددا روش گددردن
بدده نظددر مددن مددردم امری ددا نبایددد بدده
گزاشددددتن بدددده قددددانون وارد پروسدددده
قددوانین ح ومددت نظددامی دولددت ددود
دموکراریددک شددوید مددا بدده آن احتددرام
گردن بگزارند .ن دده ر ن ه ددا ن ب ا ی ددد ب دده
گذاشته و با شما بهمان ررریددب معاملدده
این قوانین ند
واهیم کرد " .
بقیه در صفحه ( ) 61
مددددن مددددایلم از سددددنارور بپرسددددم کدددده
اسددددتندردهای او در مددددورد " گددددردن
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