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 اينطرف حلقات معيني از رژيم دستنشانده ، موضوع خط مدتي به   از
رت هاي مختلف وبه مناسبت     ديورندرادوباره به ميان کشيده وبصو    

بي ثبات  زده وبراي اينچنين رژيم بحران.هاي گوناگون مطرح مينمايند
نمايش هامنفذصدبي ثباتي سراسروجودش رافرا گرفته و ازکه بحران و

 خط ديورند با پاکستان و  » دعوا ي«بيروني مي يابد ، مطرح کردن
 تا آنجائيکه .تشنج ميان دو کشور ، عجيب به نظرميرسددامن زدن به 

از جانب بخشي از مشمولين خود رژيم ،  » دعوا«براه انداخته شدن اين
 فقدان يک استراتژي سياسي « و نتيجه  »منتهاي بي خردي سياسي« 

 .  محسوب مي گردد  »منسجم منطقوي
رِژيم دستنشانده دررابطه به اين موضوع به نحوآشکاري دوشقه به    

هاي پشتون يابه عبارت   ح شوونيست  يعني جنا  جناح حاکم .نظرميرسد
واعوان »! باباي ملت « يستهاي افغان ملتي وجناح کرزي که شوونديگر

حاليکه درانصارنيم نفسش رانيزدربرميگيرد،اين دعوارادامن ميزند؛    و
 دامن زدن اين دعوا مخالفپشتون دررژيم باخائنين ملي مرتجع غير
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رسطح عام ، نا رضايتي ازامپرياليست هاي اشغالگر د   
ورژيم دستنشانده ومخالفت عليـه آنهـا وسـيعادرحال         

به استثناي گسترش است وتمامي اقشاروطبقات جامعه،  
 .مشت ناچيزي از خائنين ملي ، را در بر مي گيرد 

مخالفت در مبارزات    عالي ترين سطح اين نارضايتي و
يکه متاسفانه تـا حـال      از آنجائ . رزمي يابد   مسلحانه تبا 

صرفاطالبان، ودرحدمعيني حزب اسالمي ،دراين عرصه 
ــراي   ــد،عموماآمادگي هــاي اهــالي ب حضــورفعال دارن

مبارزات مســلحانه عليــه اشــغالگران و رژيــم پيشــبرد
پوشالي زير درفش آنان قرار مي گيرد و به بخشـي از        

دن سريع نيرومند ش. جنگ هاي آنان مبدل مي گردد    
طالبان از لحاظ نظامي و گسترش مناطق تحت کنتـرل   
شان در طي چند مـاه گذشـته بطـور عمـده محصـول        

البـان تـا   ط. استفاده فعال آنان از همين وضعيت است  
چريکي حد گروپ هاي    همين زمستان گذشته صرفادر   

تـا حـدي    پراگنده درواليات جنوبي وجنـوب شـرقي و       
امـا اينـک   . شتند واليات شرقي فعاليت هاي نظامي دا     

لمند کا ، زابل ، قندهار ، ارزگان ، هآنها در واليات پکتي
و فراه مناطق وسيعي را تحت کنترل دارنـد و فعاليـت      
هاي نظامي شان را در حد جنگ هاي جبهه يي ارتقـا            

 .داده اند 
افسانه شکست نـا پـذيري امپرياليسـت           اينک ديگر 

لسـم  در نـاتو بـه ط     هاي امريکـايي و متحـدين شـان         
به آن اعتراف دارند    شکسته شده اي ميماندکه خودنيز    

 قواي „ به „ قواي ائتالف „وقتي فرماندهي جنگ از     . 
 انتقال يافت ، هم امپرياليست هاي اشغالگر و هم „ناتو 

رژيم دست نشانده اعالم کردند که اين قوا در ظـرف       
 را از طريق اقدامات نرم „ وضعيت امنيتي   „شش ماه   

امـا  . قواي ائتالف ، بهبود خواهند بخشيد تر نسبت به    
در عمل نه تنها قواي ناتو جنايات جنگي قواي ائـتالف     
را ادامه داده و وسيعا گسترش بخشيد ، بلکه در عمل            

تـا  . متزلزل تر و سست اراده تر از آن ثابـت گرديـد          
حال موعد شش ماهه تعيين شده بسر نرسـيده اسـت        

 : م کرده است که ولي فرماندهي قواي ناتو رسما اعال
 ناتو به تنهايي نمي تواند جنگ در افغانستان را پيش    „

افغانستان فعاالنه در جنگ „  اردوي ملي „ببرد و بايد 
براي اجراي اين کار ضروري و حتمي . شرکت نمايد ها

 „. است که اين اردو به اندازه کافي تقويت گردد 
ت مبناي همين وضعيت است که اينک امپرياليس          بر

هاي اشغالگر امريکايي و متحدين شان در ناتو فيصـله          
کرده اند که براي رژيم پوشالي ، نه يک اردوي هفتاد            
هزار نفري بلکه يک اردوي يکصد و پنجاه هزار نفـري    

تا جائيکه مقامـات رژيـم پوشـالي اعـالم        . ايجاد کنند   
  از۲۰۰۸کرده اند قرار است اين اردو تـا آخـر سـال       

پولي امپرياليست شي و تسليحاتي وطريق کمکهاي آموز

 . هاي امريکايي و سائر اعضاي ناتو تکميل گردد 
بنابرين تالش امپرياليست هـا بـراي حـل معضـله              

نستان به نفع خود شان کماکان عمـدتا بـر محـور            افغا
جنگ تجاوزکارانه و اشغالگرانه متمرکز باقي مي ماند ،   

يشـتري از   اما نه از طريق وارد ساختن تعداد بسـيار ب         
، بلکه از طريـق  نيروهاي اشغالگر خارجي به افغانستان   

اردوي رژيم دست نشانده نيرومند ساختن هرچه بيشتر
قدرمسلم است که اقدامات محيالنه سياسي آنها . شان 

از قبيل دامن زدن به دعواي خط ديورند و يـا تـدوير           
. جرگه قومي دو سوي ديورند نيز ادامه خواهد يافـت          

جنگ متکي  بر محوريت „ سياسي „قدامات ولي اين ا
 .  برده مي شود است و با تکيه بر آن پيش

قدر امپرياليست هاي اشغالگر    قدرمسلم است که هر 
و دست نشاندگان شان براقدامات خشن و سرکوبگرانه 

د ، قادر   نظامي و اقدامات سياسي محيالنه شان بيفزاين      
ــه و    ــزون کين ــش روزاف ــد بودازجوش ــرت نخواهن نف

ـ       اينهـا  . د افغانستاني ها عليه خود شان جلوگيري نماين
ديگرازلحاظ سياسي درذهنيت افغانسـتاني هاشکسـت       
خورده اندوهرقدرتالش کنندکه اين شکسـت شـان را        

 . دهند بپوشانند،بيشتراز پيش آنراعمق وگسترش مي
 هاي بازسازي ، در هياهوي مشمئز کننده        „ ترانه   „   

يم پوشالي و منابع کمـک  فساد همه گير مستولي بر رژ  
رساني خارجي ، ديگر به ناله هاي گوشخراشـي مبـدل      
گرديده است کـه نـه تنهـا سـامعه شـنوندگان بلکـه               

اينک خود . اعصاب خود ترانه خوانان را نيز مي آزارد  
ميگويند که در ظرف چند سال گذشته هفده ميليـارد          

 هشتصد و پنجاه ميليارد افغاني يا بيشتر از چهار    ( دالر  
صد برابر تمام پول افغاني در حـال گـردش در بـازار             

کمک خارجي به افغانستان سرازير گرديده ) افغانستان 
فساد چه بصورت . و وسيعا حيف و ميل گرديده است    

چورو چپاول اموال دولتي و چه بصورت رشوه سـتانيها         
از مراجعين به ادارات دولتي ديگر آنچنان رسوا و بـر           

روسـاي  ئـيس جمهـور فعلـي و     گرديده است که ر   مال  
دولتي قبلي نيز ديگر آشکارا در مسائل مربوط بـه آن         

 . دخيل مي گردند 
فربه شدن نتيجه اين چور و چپاول وسيع ، چاق و    

 فئـودال از  –هـر چـه بيشـتر يـک مشـت کمپـرادور       
يکطرف و بي چيز شدن روز افزون توده هاي مردم از           

د ميان توده به عبارت روشن تر تضا. سوي ديگر است 
.  کمپرادور هـا در حـال تشـديد اسـت     –ها و فئودال   

سطح زندگي زحمتکشان از دو سال به اينطرف پيوسته 
نيروي کار بار ديگر و سيعا . در حال سقوط بوده است   

آواره و بي اشتغال است و اگر اشتغالي هم وجود داشته 
باشد ، مزد پرداختي نصف مزد دو سال قبل است در            

ح تورم نسبت به آن زمان پنجاه فيصد باال         حاليکه سط 

کارگران آواره و بـي اشـتغال اگـر موفـق          . رفته است   
شوند به بيرون از مرز ها بروند ميتوانند اميد وار باشند 
که کاري خواهند  يافت ، اما سطح در آمد آنهـا نيـز              

يک کارگر آواره افغانستاني . شديدا سقوط کرده است  
ايران ميرود مجبور است حـد  که براي يافتن کاري به  

 بـراي خريـد     اقل پنجاه فيصد مجمـوع مـزد خـود را         
خريد ويزاي ايراني ، که هر چند پاسپورت افغانستاني و

 . وقت يکبار بايد تجديدش نمايد ، به مصرف برساند 
خانه خرابي دهقانان هر روز بيشتر از پيش و عميق              

ـ      . تر و گسترده تـر مـي گـردد           ر آنهـا پيوسـته در زي
بمباران ها ، راکت زني ها و توپ پراني هاي اشغالگران 
و دست نشاندگان شان قرار مي گيرند ، به قتـل مـي              
رسند ، دار و ندارشـان را از دسـت مـي دهنـد و بـه             

در جاهـايي کـه بمـب و        . آوارگي کشانده مي شـوند      
راکت و توپ اشغالگران و نيروهاي رژيم پوشالي نمـي       

االران جهـادي و غيـر     غرند ، چنگ و دندان جنگ سـ       
جهادي وابسته به رژيـم پوشـالي ، کـه ديگـر وسـيعا               
موقعيت هاي فئـودالي يافتـه انـد ، دسـت در دسـت             

ــي گ   ــد دولت ــامورين فاس ــبان و م ــت و صاحبمنص وش
. شيره جان شان را ميمکند استخوان آنها را مي جوند و

در مقايسه با چنين وضعيتي تامين حاکميت فئودالي و         
 بر منطقه که کم از کم کشت بي درد          ارتجاعي طالبان 

سر کوکنار و توليد ترياک را به همراه دارد ، فرصـت            
 ولـو مـوقتي را بـه دهقانـان         „ دم دراز کـردن      „يک  

اما تحت حاکميت طالبان نيز، گرچه از چور و . ميدهد  
چپاول بي حساب و کتـاب جنـگ سـاالران حکـومتي            
خبري نيسـت و صاحبمنصـبان و مـامورين رشـوتخور      

ولتي گم و گور ميشوند ، ولي حاکميت فئودالي خشن         د
طالبان نيز چيزي نيست کـه منـافع اساسـي دهقانـان            

 „ عشـر شـرعي      „حاکميت طالبـان    . طالب آن باشد    
 را بـدون کـم و    „ وجوهـات شـرعي      „ترياک و سائر    

کاست از تمام اهالي ، منجملـه دهقانـان ، ميگيرنـد و              
هـا تحميـل   تامين مصارف لوجيسـتيکي خـود را بـر آن     

نميتوان گفت که دهقانان اين ماليات شـرعي        . ميکنند  
 ميپردازند ، گرچه در مقايسه بـا    „ طيب خاطر    „را با   

چور و چپاول و اخـاذي هـاي دولتـي هـا بـا نـاراحتي             
 .کمتري به آن تن در مي دهند 

اقشار وسيع خرده بورژوازي هر روز بيشتر از پيش             
 وران تقريبـا در  پيشـه . به فقـر و فالکـت مـي افتنـد         

مجموع در تقابل با کاالي وارداتي خارجي شغل شان را 
. از دست داده اند و پيشه وري در حال نابودي است             

قشر وسيع مامورين پـائين رتبـه دولتـي ، بـه شـمول              
معلمين مکاتب ، به گفته يک معلم پـر درد ، آنچنـان            

سائر اقشار . حالت زاري دارند که به گدا ها مي مانند 
ده بورژوازي نيز پيوسته به اعماق جامعه رانده مي          خر

 پنج سال پس از آغاز
 تجاوزگري و اشغال امپرياليستي

                          ۲ ول۱  :صفحه ازبقيه 
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. شوند و تجارت کوچک در مسير قهقرايي افتاده است 
ه اينچنين وضعيتي در حالي عمق و گسترش مي يابد ک  

به عبارت ديگر .ظرفيت اشتغال روز بروز کمتر ميگردد
اين سقوط به پائين نه به گسترش صفوف طبقه کارگر      

 . اران منتهي مي گردد بلکه به گسترش صفوف بيک
همين قشـر رو بـه افـزايش بيکـاران اسـت کـه            

رژيم دسـت  نيروي مهم شورشگر عليه اشغالگران و   
نشانده را تشکيل مي دهند و آنچنان عاصي اند که در      
شرايط نبود حضور فعال نيروي ملي مردمي و انقالبـي          
در صحنه نبرد ، حتي وسـيعا بـه سـوي يـک نيـروي               

 . داده مثل طالبان کشانده ميشوند ارتجاعي امتحان 
طبيعي است که امپرياليست هاي اشـغالگر و رژيـم           

پوشالي بنا به ماهيت اسـتثمارگرانه و ارتجـاعي نظـام           
شان نمي توانند اين همه معضالت را در جهت تـامين      
منافع زحمتکشان و توده هاي مردم حل و فصل نمايند  

ور سـرکوب  اين است که راهي ندارند جز اينکه محـ    . 
قهري تجاوزکارانه و اشغالگرانه را کماکان ادامه دهند        

امـا در ايـن   . و هر روز بيشتر از پيش تشديد نماينـد         
ميان با سه عامل بازدارنده رو بروينـد و نمـي تواننـد             
 : صفوف قواي اشغالگر را در حد دلخواه گسترش دهند 

ــترش    ــتان و گس ــگ در افغانس ــه جن ــل اول ادام عام
 است که تلفات نيـروي انسـاني آنهـا را           روزافزون آن 

اين در حالي است که نـه تنهـا خـود           . بيشتر ميسازد   
قوت هاي اشغالگر ، بـه شـمول سـربازان و افسـران ،             

 ندارنـد ، بلکـه   „ قربـاني دادن   „آمادگي کافي بـراي     
سردمداران کشور هـاي امپرياليسـتي نيـز از آن مـي            

ز نا رضايتي آنها مي ترسند که اين امر به برو       . ترسند  
. هاي توده يي در خود کشور هاي شان منجـر گـردد          

تجربه عراق نشان داده است کـه قـوت هـاي نظـامي        
کشور هاي امپرياليستي معيني ظرفيت تحمـل تلفـات         
وسيع را ندارند و در صورت روبـرو شـدن بـا چنـين              

از اينجا مي توان . تلفاتي از معرکه پا بيرون مي کشند        
دگي امپرياليست ها در گسـترش     به عامل دوم بازدارن   

وسيع نيروهاي اشغالگر و افزايش زياد تعداد آنها يعني 
 . عامل داخلي کشور هاي امپرياليستي پي برد 

اما عامل سوم عبارت است از مخالفت امپرياليست           
هاي روسي و همچنان مخالفت قدرت هايي مثل چين و 
حتي تا حدي هند به حضور دايمـي و سـنگين نظـامي           

مپرياليست هاي امريکايي و قدرت هاي ديگـر عضـو          ا
ــتان  ــاتو در افغانس ــته از  . ن ــدوده ، گذش ــن مح در اي

مخالفت ايران ، حتي حساس شدن بيشـتر پاکسـتان و    
همسايه هاي شمالي افغانستان نيز ديگر قابل رويـت و     

در واقع پس از آنکه رژيم دست نشـانده  . لمس است  
وپـايي پيمـان هـاي    با امپرياليست هاي امريکـايي و ار     

استراتژيک به امضا رساند ، حساسيت هـاي روسـيه و     
چين و سائر همسـايه هـاي دور و نزديـک کشـور در          
مورد حضور قواي امريکا و نـاتو در افغانسـتان بيشـتر        

گرچه هنوز اين حساسيت هـا ائـتالف وسـيع      . گرديد  
بين المللي امپرياليستي و ارتجاعي در مورد افغانسـتان      

نبرده است ، ولي وحـدت اوليـه عمـومي در          را از بين    
در چنـين حـالتي     . ميان اين ائتالف ديگر وجود ندارد       

چنانچه امپرياليست هاي امريکـايي و متحـدين شـان          
رد نمايند ، با نيروهاي تازه نفس زيادي به افغانستان وا   

قدرت هاي امپرياليستي و ارتجاعي مخالفت هاي بيشتر
نــد شـد و خطــرات  اطـراف افغانســتان  رو بـرو خواه  

 .بيشتري ائتالف بين المللي را تهديد خواهد کرد 
قدر مسلم است که تشديد تضاد ميان امپرياليسـت        

هاي امريکايي و متحدين شـان در نـاتو از يکجانـب و        
قدرت هاي امپرياليسـتي و ارتجـاعي منطقـه اطـراف           
افغانستان و مهم تر از همـه روسـيه و چـين از طـرف      

د را بصـورت تشـديد تضـاد ميـان        ديگر ، انعکاس خو   
 کمپرادور و جناح هاي گوناگون      -استثمارگران فئودال   

سطحي از تشـديد ايـن      . مرتجعين نيز نشان مي دهد      
تضاد بصورت افـزايش کشـمکش ميـان جنـاح هـاي            
مختلف رژيم دست نشانده خود را نشان مي دهد ، در 
حاليکه سطح ديگري از آن بصورت تشديد تضاد ميان    

و نيروهاي ارتجاعي ديگري مثل حزب اسالمي       طالبان  
 .منعکس مي گردد 

عالوه از تضاد هاي بزرگ سه گانه جامعه ، موضوع           
مليت ها و موضوع زنان يعني دو تضاد مهم اجتمـاعي           
در جامعه افغانستان نيز از جهـات گونـاگون در حـال          

 .تشديد هستند 
  ستم در افغانستان با سههم اکنون مليت هاي تحت   

 : موضوع مليت ها مواجه اند چالش دررابطه با
شوونيزم حيله گرانـه و خزنـده بانـد حـاکم در رژيـم           

شـوونيزم در حـال قـوت يـابي مجـدد           .دست نشانده   
مليت معامله گري هاي مرتجعين مربوط به     .طالبان  

هاي تحت ستم بر سر مسئله مليت ها با بانـد حـاکم             
ا د    شوونيست در رژيم دست      لهره نشانده و حتي ب

 .لرزچراغ سبز نشاندادن به طالبان و ترس و
اخيرا باند حاکم در رژيم دست نشـانده بـر تـالش              

هاي شوونيستي اش بيشتر از پيش افـزوده اسـت و از      
طريق اين تالش ها مي خواهد جلو گسـترش و قـوت            
يابي بيشترطالبان در مناطق پشتون نشـين را گرفتـه و    

و متحـدان خـارجي   پان اسالميزم ضد امريکايي آنـان    
يکي از موارد حيلـه گرانـه و   . شان را به چالش بطلبد     

رذيالنه اين تالش وجه المصالحه قرار دادن سرنوشت        
پشتون هاي آن طرف ديورند در مسير خيانت ملـي و   

در اين مسير است که دعواي . طنفروشي هايش است    
خط ديورند تازه مي گردد و جرگه قومي دو سوي اين          

 . رفته مي شود خط رويدست گ
از جانب ديگر به نظر نميرسد که شوونيزم طالبـان              

همان غلظت شديد دوران حاکميت شان را حفظ کرده 
باشد و خواهي نخواهي تحت فشار حمـالت و يـورش           
هاي شديد قوت هاي اشغالگر کم و بيش تعديل شده          

اما اين تعديل صرفا در حدي است که مال عمر . است 
اشتباهات دوره حاکميت طالبـان بطـور       را وادارد تا از     

عام تذکر انتقاد گونه اي به عمل آورد و بصورت کلي           
از همزيستي ميان پيروان مذاهب مختلـف حرفـي بـه         
ميان آورد که آنهـم بطـور قطـع روشـن نيسـت کـه               
منظورش همزيستي ميان پيروان مـذاهب مختلـف در     
افغانستان است يا ميان طالبان حنفي مذهب و پيـروان   

در پيـام مـال     ( ئر مذاهب در درون صفوف القاعده       سا
در هر حال اين شوونيزم ) . عمر بمناسبت عيد رمضان 

نيز همسو با تقويت نيروهاي طالبان و گسترش مناطق         
تحت کنترل شان حالت تهديد آميز خود را ، سر از نو 

 . ، باز مي يابد 
اما مرتجعين مربوط به مليت هاي تحت ستم کشـور ،    

مليتي شان به مليـت هـاي تحـت سـتم را در      تعلقات  
قـوم  „ مسير معامله گـري هـا و خـود فروشـي هـا و         

هاي شان ، مدام وجه المصالحه با شوونيست „ فروشي 
چانـه مـي   „ نرخ خـوب    „ ها قرار مي دهند و بر سر        

معيار تعيين نرخ خوب يا نرخ بد در اين چانـه           . زنند  
رتجـاعي خـود    زني ها منافع آزمندانه استثمارگرانه و ا      

شان است و درين راسـتا مـداوما عريضـه بـه بارگـاه            
امپرياليست هاي اشغالگر و غير اشـغالگر تقـديم مـي           

آنها در اين چانه زني ها سعي مي کنند که بـه           . کنند  
ولي اگـر  . چوکي هاي کليدي در حکومت دست يابند     

به آنها دست نيافتند ، به چوکي هاي غير کليـدي در            
درين راستا است کـه     .  مي ورزند    حکومت نيز قناعت  

با کساني مثل سياف معامله و داد و گرفت مي کنند و     
همانند کساني که آئينه شان را گم کرده و چهره شان           
را از ياد برده باشند ، ادا و اطوار هاي شبه شوونيسـتي   

„ در مي آورند و رهبري آرکسـتر بـازي شوونيسـتي           
 .ه مي گيرند را بر عهد„ جرگه قومي دو سوي ديورند 

زنان از يکطرف با ستم شوونيستي مـرد سـاالر سـنتي       
دير پا مواجه اند ؛ از جانب ديگر با حيله گـري هـاي              
امپرياليست ها ي اشغالگر و رژيم دست نشـانده ، بـه         
شمول بخش زنان اين رژيم ؛ و در پهلوي آنها با خطر         

در گير و دار اين . فزاينده شوونيزم غليظ و کور طالبي   
ت پريشان کننده است که وسيعا تحت ستم قـرار           حال

مي گيرند ، بي حقوقي وسيعي بر آنها اعمال مي گردد           
و بطور وسيعي قرباني خشونت هاي خـانوادگي و غيـر        

اما سوگمندانه  توام با اين اشکال       . خانوادگي ميگردند   
گوناگون ستم ، مشت کوچکي از زنان وابسته به رژيـم    

 نيمه فئودالي حاکم    –راتي  دست نشانده ، نظام مستعم    
را آرايش مي دهند و سر و صورتش را مي آرايند تـا           
زشتي ها و بد نمودي هـاي درونـي و ظـاهري اش از              

از جانـب ديگـر شـوونيزم کـور     . انظار پوشيده بمانـد     
طالبي نيز هر روز بيشتر از پيش مجددا حالت تهديـد        
آميز بخود مي گيرد ، تا جائيکه مکاتب دخترانـه يکـي    

س از ديگري به آتش کشيده مي شوند و يا تعطيـل            پ
حتي استادان و شاگردان ايـن مکاتـب در        . مي گردند   

وضعيت هاي بسيار فجيعي به قتل مي رسند ، آنچنان          
فجيع که حتي در چوکات غيرت و افغانيت شوونيستي     

در . و ارتجاعي نيز نمي تواند گنجـايش داشـته باشـد         
گر رژيـم دسـت     چنين شرايطي است که زنان آرايشـ      

نشانده بيشتر از پيش فرصت مي يابند که بازي هـاي     
نمايشي شان را هر چه بيشتر برجسته سـازند و حيلـه      

 .گرانه از آن استفاده سوء نمايند 
اينچنين است که شرايط عيني و ذهني ناشي از تشديد   
تضاد ها در جامعه فرصت هاي عظيم و چـالش هـاي          

ايي و پيشبرد مقاومت بزرگ بر سر راه مبارزه براي برپ
ملي مردمي و انقالبي به مثابه شکل مشـخص کنـوني           
مبارزات ضد امپرياليستي و ضد ارتجاعي در افغانستان 

اگر از فرصت ها استفاده اعظمي به . به وجود مي آورد 
عمل نيايد طبيعي است کـه چـالش هـا بـه خطـرات              

پس با توجـه بـه رسـالت        . بالفعل تبديل خواهند شد     
تعهد خارائين يروي انقالبي آگاه و با توجه به تاريخي ن

ن  کشور با تمام قوت و تـوا به منافع علياي توده ها و  
 ! به پيش 

 
* * * 
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نيپال در مرحله حساسي از تاريخ خود قـرار گرفتـه       
انقالب دموکراتيـک نـوين در نيپـال ، پـس از          . است  

ر جنگ خلق در طـي مـدت        پيشروي رزمنده و موجوا   
يکدهه،اکنون درآسـتانه پيـروزي قـرار     ازرزماني بيشـت  

مخـاطرات   نظير، اين فرصـت تـاريخي کـم      توام با .دارد
 .عظيمي نيز بر سر راه انقالب خود نمايي مي کند 

جنگ خلـق را    ) مائوئيست  (   حزب کمونيست نيپال    
در طول  .  آغاز کرد    ۱۹۹۶در اوايل ماه فبروري سال      

ال موفـق شـده   اين دوره تقريبا يازده ساله ، انقالب نيپ      
در تمام مناطق . است گام هاي بزرگي به پيش بردارد 

روستايي آزاد شده که بيشتر از هشـتاد در صـد کـل            
مناطق روستايي نيپال را در بر مي گيرد ، فئودال ها از        

قدرت سياسـي   . قدرت افتاده و خلع مالکيت شده اند        
انقالبي درين مناطق به توده هاي زحمـتکش ، عمـدتا           

در عين حال حزب در تمام طول . ، تعلق دارد دهقانان 
دوره يازده ساله گذشـته از سـازماندهي کـارگران در           

ايـن سـازماندهي هـاي    . شهر ها نيز غافل نبوده است  
مبارزاتي بار بار از طرف ارتجاع حاکم شديدا سرکوب  
گرديده و صد ها و بلکه هزاران کارگر انقالبي يا کشته  

تاده اند و يا ناگزير به فرار بـه  شده اند ، يا به زندان اف   
اما اخيرا حزب قادر شده اسـت  . مناطق آزاد شده اند    

که مجددا دست به سازماندهي کارگران شهري زده و   
اتحاديه هاي کارگري را وسيعا باز سازي نمايد و حتي       

 . بيشتر از گذشته گسترش دهد 
در تمامي مناطق آزاد شـده ، حـزب و تـوده هـاي                 

اش در عين اينکه تضـاد طبقـاتي ميـان          تحت رهبري   
دهقانان و فئودال ها و تضاد ملـي بـا امپريـاليزم را در      
جهت تامين منافع دهقانان و کل ملت به نحو عميق و           
گسترده اي حل و فصل کرده اند ؛ در رابطـه بـا سـه               
مسئله مهم ديگر جامعه نيپال يعني مسئله مليت هـا و    

له کاست ها نيـز     اقوام تحت ستم ، مسئله زنان و مسئ       
 . گام انقالبي بزرگي به پيش برداشته اند 

در اين مناطق مليت ها و اقوام تحت سـتم از سـتم              
ملي شاهي نجات يافته و حکومت هاي خود مختار خود 

اخيرا حزب اقدامات درين مـورد      . را تشکيل داده اند     
را به داخل کتمندو نيز کشانده و به سازماندهي مليت        

 . تحت ستم در داخل پايتخت پرداخته است ها و اقوام 
 اردوي زنان نيپالي که هم اکنـون بخـش بزرگـي از          

در قـدرت سياسـي   رهائيبخش ملـي رادر برميگيرنـدو    
انقالبي سهيم اند ، در منـاطق آزاد شـده بـه آنچنـان              
آزادي هايي دست يافته اند که نه تنها در کل منطقـه     

ي ازنمونه هاي  هند بي نظير است ، بلکه بعض       شبه قاره 
 نيـز نميتـوان   „ پيشـرفته غـرب      „هاي  آن رادرکشور 

، تحـت رهبـري حـزب       مبـارزات زنـان     . سراغ کرد   
ر هـا و بطـور   ، اخيرا شه) مائوئيست (کمونيست نيپال   

 وسيعا در بر گرفته است  مشسخص کتمندو را نيز
در کشور هاي شبه قاره ، البتـه غيـر از پاکسـتان و           

کاست ها يـک مشـکل اجتمـاعي    بنگله ديش ، مسئله    
ويژه و مهم است و نه تنها در کشور هايي مثل بوتان ،        

سريالنکا و مناطق آزاد نشده نيپـال ، و در گذشـته در    
سراسر آن کشور ، بلکه در خود هند نيـز ، کـه گويـا               
بزرکترين دموکراسي جهان محسوب مي گردد ، بيداد      

 شـده  مناطق آزادانقالب قادر شده است در . مي کند  
نمونه هاي  ضربات کاري اي برنظام کاستي واردنمايدو     

انقالبي اي ارائه نمايد که نه تنها ارتجـاع نيپـال بلکـه             
 يعني „ بزرکترين دموکراسي جهان  „ارتجاع حاکم بر    

 .  خجل باشد هندنيزدرمقابل آن ازلحاظ تاريخي کامال
هاي آغازکننده جنگ خلق در نيپال،گروه هاي دسته    

 بودندکه باسالحهاي محلي مجهزشده بودند چريکي اي
. داشـت ابتدايي قرار وسازماندهي شان درسـطح بسـيار     

 همين گروه هاي چريکـي غيرمجهـز و ابتـدايي،            اينک
 مائوئيستي - لنينيستي-تحت رهبري مشي مارکسيستي

بـه يـک نيـروي    ،)مائوئيسـت (حزب کمونيست نيپـال   
 . ده انقالبي عظيم مبدل گرديده استنظامي رزمن

اردوي رهائيبخش خلق نيپال اکنون داراي يک قواي    
مجموع افسران و سربازان  . منظم هفت فرقه يي است      

اين .  هستند شامل در يک فرقه بيشتر از سه هزار نفر  
ها دسته چريکي توده يي حمايت قوت هاي منظم راصد

مي نمايند که در اطراف و اکناف کشور پراگنده اند و           
. نها به ده ها هزار نفر مي رسـد          تعداد مجموع افراد آ   

اين نيروي هاي مسـلح انقالبـي هـم اکنـون بيشـتر از        
هشتاد در صد از مناطق روستايي نيپال را در تصـرف           
دارند و مراکز واليات و همچنان پايتخت مملکت يعني 

نقطـه قـوت   . شهر کتمندو را در محاصره گرفتـه انـد     
ه بـا   عظيم اين نيرومندي انقالبي نظامي اين اسـت کـ         

پالي به کـف  اتکاء تام و تمام بر رزمندگي توده هاي ني        
کمک تسليحاتي و پولي هيچ قدرت امپرياليستي آمده و 

 . و ارتجاعي خارجي در آن نقش نداشته است 
دولت ارتجاعي شاهي نيپال که در جريان پيشـروي            

هاي جنگ خلق پيوسته شکست خورده و محدود تر و         
در آستانه نابودي قـرار    محدود تر گشته است ، اينک       

اوضاع نشان مي دهد که اين دولـت ارتجـاعي          . دارد  
ديگر هيچ چانسي براي بقا و دوام ندارد ، مگـر اينکـه             
امپرياليست هاي امريکايي ، صهيونيست هاي اسرائيلي  
و توسعه طلبان هندي ، تجاوزکارانه و اشـغالگرانه بـه            

ته حمايتش بر خيزند و توده هاي رزمنـده و بپـا خاسـ        
نيپالي را طي يک دوره ديگر در جنـگ مقاومـت ضـد     
تجاوز و اشغال و دفاع از استقالل و آزادي ملـي شـان      

 . نيز امتحان نمايند 
حال حاضر صرفا شهر کتمندو    اردوي شاهي نيپال در

و مراکز واليات و منطقـه ترايـي و دانـگ را ، کـه دو             
منطقه دشتي و هموار هستند ومنطقه ترايي دشت نوار         

اما . مرزي جنوب نيپال با هند است ، در کنترل دارند   
. کنترل اردوي شاهي ديگر يک کنتـرل مـوثر نيسـت        

قوت هاي آنها در قشله هاي شان محصور اند و موقع           
حرکت از يکجا بجاي ديگر کاروان هاي بزرگ تشکيل 

شاهي حتي ديگر کنترل    سربازان اردوي   . مي دهند   
 . ا کرده اند مسافرين را نيز رهشاهراه ها و

رهـائيبخش  که دسـته هـاي اردوي      حالي است اين در 
 نه تنهادر وسيعادرميان مردم، هاي توده يي    خلق وچريک 

 حضـور  ومنجمله درکتمندو ،نيـز   اهابلکه درشهرها روست
 وسـازماندهي تـوده هـا     سياسي توده يـي     به کار دارندو

 دسته هاي مربوط به اردوي رهائيمشخصا.مصروف اند
 دو،البته بدون آرايـش نظـامي،     بخش خلق درشهرکتمن  

 .پردازند به سازماندهي توده ها ميل گرديده وداخ
آتش بسي که از چند ماه به اينطرف ميان حکومت             

و مائوئيست ها بر قرار مانـده اسـت ، تحـت نظـارت          
اين نظـارت را هـر دو       . سازمان ملل متحد قرار دارد      

حکومت که در حال حاضـر تـوان     . طرف پذيرفته اند    
از و ادامه جنگ را از دست داده اسـت و عالقمنـد       آغ

است که آتش بس را بيشتر و بيشتر تمديد نمايد ، در 
 . واقع فعال توان نقض آتش بس را ندارد 

تا حال آتش بس را رعايـت کـرده         هانيز مائوئيست   
يت آغاز دوباره جنگ بر اند ، چرا که نميخواهند مسئول

نـد هميشـه ادامـه      نميتواآتش بـس    اما.عهده آنهابيفتد 
 . شکسته خواهد شد داشته باشدوديريازود

حال حاضر مستشاران نظامي امريکايي دسته هاي    در
خاصي از اردوي شاهي نيپال را تحـت آمـوزش هـاي       
فنون جنگي ضد چريکي قرار داده اند و اسرائيلي ها نيز 
از راه هوا به رساندن سالح و مهمات بـراي ايـن اردو         

ينــا اردوي رهــائيبخش خلــق و يق. مصــروف هســتند 
چريک هاي توده يي نيز نمي توانند از اين امـر غافـل         

آنهــا بــه شــدت فعاليــت هــاي تــوده يــي و . باشــند 
سازماندهي توده يي را در سراسر کشور پيش مي برند 

بطور خاص دسته هاي مربوط به اردوي رهـائيبخش    . 
خلق کمپ هاي شان را در اطراف شهر کتمندو برقرار   

اند و مترصد اند که مبادا اشـرار اردوي شـاهي           کرده  
 .دست به ماجراجويي بزنند 

مائوئيست هـا بـه     موافقتنامه اي که ميان حکومت و        
 : امضارسيده است ، حاوي چهار نکته اساسي است 

  آتش بس و نظارت آن توسط نـاظران سـازمان            - ۱
 .ملل متحد 

  تشکيل حکومت وحدت ملي به اشـتراک هفـت           - ۲
 .ارلماني و مائوئيست ها حزب پ

  برگزاري انتخابات عمومي براي مجلس موسسان   - ۳
 . و تصويب قانون اساسي جديد 

 .       ايجاد يک اردوي واحد براي نيپال - ۴
حال حاضر آتش بس بر قرار است و ناظرين ملل    در

متحد نيز در نيپال حضور دارند و ظاهرا مشکل بزرگي 
گرچـه در ايـن     . داشته است   درينمورد تا حال وجود ن    

مورد مشکلي بروز کرد ، اما به نظر مي رسد کـه ايـن     
نـاظرين سـازمان ملـل    . مشکل ديگر حل شده باشـد      

متحد در ابتداي ورود شان به نيپال مي خواستند باالي 
ســالح هــاي افــراد اردوي رهــائيبخش خلــق وســايل 
مخصوصي را که رد يابي آنها را مقـدور مـي سـازد ،              

اما مائوئيست ها حاضر به پذيرش ايـن   . ند  نصب نماي 
کار نشدند و خاطر نشان کردند کـه وظيفـه نـاظرين             

 



٥صفحه         شعله جاويد                        دوره سوم                                        چهاردهم شماره  
. صرفا نظارت بر آتش بس است و نه چيـز بيشـتري        

اما در مورد سه نکته ديگر موافقتنامه هنوز تفسير هاي  
 .  مختلف وجود دارد 

مورد اين  حکومت در    احزاب پارلماني شامل در   
کسـاني از آنهـا     . ر واحدي ندارند    نکات چهار گانه نظ   

واضحا طرفدار آن هستند که مائوئيسـت هـا قبـل از            
شرکت در حکومت وحدت ملي بايد خلع سالح شوند        

آنها ماده چهارم موافقتنامه يعني موافقه بر سر ايجاد         . 
ـ          ع سـالح   يک اردوي واحد براي نيپال را به مفهوم خل
کسـان  اما. نيروهاي مسلح مائوئيسـت هاتفسـيرميکنند     

وتشکيل حکومت وحدت ندارندديگري ازآنها اين نظررا
روط به خلع سالح    مشملي وشرکت مائوئيستهادرآن را   

بحث پيرامون ايـن    جر و   . کنند  شدن مائوئيست هانمي  
صفحات روزنامه مسائل بصورت روزمره ادامه داردودر

 . ها و امواج راديو و پرده تلويزيون انعکاس مي يابد 
سالح مائوئيست ها سفير امريکا در طراح اصلي خلع    

او بطور روز مره روي اين موضوع تاکيـد       . نيپال است   
مي گزارد که او و دولت امريکا بدون خلع سالح شدن    
مائوئيست ها به هيچ وجهي حاضر نخواهد بود شرکت   

دولت هند که . آنها در حکومت وحدت ملي را بپذيرد 
 و رئيس   در واقع سر پرست اعالي حزب کنگره نيپال       

است ، ظاهرا اعالم مـي  ) صدر اعظم فعلي نيپال     ( آن  
کند که به فيصله هاي مردم نيپال احترام مي گـزارد ،     
اما در باطن توطئه مي کند و مصروف دسيسـه چينـي      

دولت هند حتي تا حال دو رهبر زنداني حـزب        . است  
يعنـي رفقـا گـوراو و       ) مائوئيسـت   ( کمونيست نيپـال    
ده است ، در حاليکه خـود حکومـت   کيران را آزاد نکر  
نيز وئيست را رها کرده و ازدولت هندنيپال زندانيان مائ

خواسته است که زندانيان نيپـالي ، بـه ويـژه گـوراو و            
 .کيران ، را رها نمايد 

درين ميان موضعگيري رويزيونيست هاي حاکم بـر      
چين در قبال اوضاع نيپال رخ ديگـري اختيـار نمـوده            

 تند روان نيپـالي بـا   „اني مي گفتند که    آنها زم . است  
ريخي مائو  مائوئيست خواندن شان پرستيژ و حيثيت تا      

درمقاطع ديگري تعدادي  .„تسه دون را لکه دارميکنند  
را ) مائوئيسـت (ازاعضاورهبران حزب کمونيست نيپـال  

همين يکسال قبل وعده هاي کمـک  آنها.زنداني نمودند 
. پيشکش کردند نظامي براي اردوي خونخوار شاهي را 

اما اينک رخ بدل کرده اند و پيوسته به هند و امريکـا           
هوشدار مي دهنـد کـه نبايـد در امـور داخلـي نيپـال         

روز مـره بــه  مداخلـه کننـد ، در حاليکـه آنهـا بطـور      
در واقع چين در مقايسه . دهند مداخالت شان ادامه مي

با هند و امريکا در حوادث نيپال نقش فعالي ندارد ولي 
علت همسايگي با نيپال ، از پتانسيل رقابت با آنهـا           به  

اگر از هوشدار باش هاي ديپلماتيـک    . رقابت مي کند    
به هند و امريکا بگذريم ، دولت چين تا حـال تنهـا در         
يک مورد يک اقدام اطالعاتي جدي در رابطه با نيپال          

چندي قبل يک طيـاره پولنـدي   . به عمل آورده است     
لي براي اردوي شـاهي نيپـال       حامل سالح هاي اسرائي   

ها موضوع را بـه     توسط چيني ها رد يابي مي شود و آن        
گردد حکومـت هنـدمجبورمي   . هندي ها اطالع ميدهند   

تا از پرواز طياره به سوي نيپال جلو گيري کرده و آنرا     
صـدر اعظـم نيپـال ابتـدا       . در خاک هند فـرود آورد       

ح ها گويد که اين سالضوع راانکارميکند ولي بعدا ميمو
قبل از تصدي پست صدر اعظمي توسـط او يعنـي در            

دوره حالــت اضــطرار و انحــالل پارلمــان ، خريــداري 
 .گرديده و پولش پرداخت شده است 

موضوع خلـع   ) مائوئيست  ( حزب کمونيست نيپال       
سالح اردوي رهائيبخش خلق را قاطعانـه رد کـرده و           
 روي تشکيل يک اردوي واحد براي نيپال پافشاري مي  

 : که طرحي راکه حزب ارائه کرده است اين است.نمايد
در جريان بر قراري آتش بس و نظارت آن توسـط         

 :ناظران سازمان ملل متحد 
. اول حکومت وحدت ملي تشکيل گردد   در قدم -    

حکومت وحدت ملي انتخابات عمـومي بـراي تشـکيل       
مجلس موسسان را تحت نظارت سازمان ملل متحد بر 

 . ايد گزار نم
  مجلس موسسان قانون اساسـي جديـد نيپـال را            -   

 . تصويب کند 
  بر مبناي قانون اساسي جديد نيپال اردوي واحـد     -   

 .براي نيپال تشکيل گردد 
  پس از آن امور سياسي نيپال در مطابقت با قانون -   

 . اساسي نيپال پيش برده شود 
اي بـر ) مائوئيسـت   ( طرح حزب کمونيست نيپـال         

قانون اساسي آينده نيپال يک قانون اساسي جمهـوري         
ضد فئودالي و ضد امپرياليستي است کـه در چوکـات       
آن سيستم چنـد حزبـي و مبـارزات انتخابـاتي وجـود         

 . داشته باشد 
اگر اين طرح توسط مجلس موسسـان بـه تصـويب             

 که بايـد  برسد ، در واقع اين اردوي شاهي نيپال است        
حال حزب پذيرفته   اما درعين .رددمنحل و خلع سالح گ    

 مردم نيپال تصميم ديگـري بگيرد،يعنـي        است که اگر  
، به اين تصـميم مـردم احتـرام     سيستم شاهي رانپذيرد  

به عبارت ديگر حزب اين چـالش را        . خواهد گزاشت   
پذيرفته است که موضوع منحل شدن و خلـع سـالح           

ال را به انتخابات شدن يکي از دو اردوي موجود در نيپ
قانون اساسي جديـد نيپـال واگـزار        جلس موسسان و  م

پذيرش اين چالش از سوي حـزب بـه مفهـوم      . نمايد  
نتايج ازنتايج انتخابات مجلس موسسان و    مطمئن بودن   

قانون اساسي جمهوري ضد برگزاري آن براي تصويب   
 .امپرياليستي در نيپال است فئودالي وضد

 توده هاي مردم نيـز بـا خلـع سـالح شـدن اردوي               
به نظر آنها . رهائيبخش خلق وسيعا مخالفت مي کنند      

در صورتي که اين کار عملي شـود ، تمـامي مبـارزات      
بيشتر از يکدهه در جريان پيشبرد جنگ خلق و قرباني 
هاي بي همتاي فرزندان خلق نيپال بر بـاد مـي رود و             
يکبار ديگر اردوي ارتجاعي شاهي نيپال قلـدري هـا و           

تـوده هـاي مـردم     . ي گيـرد    زورگويي هايش از سر م    
مائوئيست ها را هوشدار مي دهند که هرگز نبايد بـه            

اين وضعيت رو به رشد . خلع سالح شدن تن در دهند 
و در حال گسترش ، سطح اتکاي توده يي گسترده يـي    
براي ايستادگي مائوئيست ها در مورد موضـوع خلـع          

 .  سالح به وجود مي آورد 
سران هفت  الح،بخشي از    در رابطه با موضوع خلع س     

حتي صدر اعظم . رلماني نيزدلهره وترس دارند حزب پا 
بـرايش دوسـيه    کنوني را اردوي شاهي زنداني کرد و        
تمامي اين سران .سوء استفاده مالي رابه جريان انداخت

به خوبي مي دانند که اگر زور اردوي رهائيبخش خلق       
 .نبود ، اينها ديگر کار شان به پايان رسيده بود 

 پارلمان ۲۰۰۵ پس از آنکه شاه در ماه فبروري سال   

و حکومت را برطرف نمود ، احزاب نيپال را منحل کرد 
پارلماني راه مبارزات و اعتراضات مسالمت آميز را در 

اما اين مبارزات نه تنها هيچ نتيجـه اي       . پيش گرفتند   
. نداد بلکه روز به روز ضعيف تر و محدود تر گشـت             

 سلسـله اعتراضـات در اواخـر بهـار          آخرين حلقه اين  
گذشته در کتمندو به عمل آمد و صرفا پنجـاه نفـر را          

از آن پس در واقع تالش هاي اعتراضي . در بر گرفت 
دوسيه سـازي شـاه بـراي صـدر     . آنها به پايان رسيد     

اعظم در مورد سوء استفاده هاي مالي او و اطرافيانش           
ـ      که شبيه به دوسيه سازي ها      راي ي پرويـز مشـرف ب

نوازشريف ، صدر اعظم هاي سابق پاکستان بينظيربوتوو
، بود ؛ اين سران و احزاب مربوطـه شـان را حتـي در             
ذهنيت پايه هاي اجتماعي رژيم شاهي نيز شديدا بـي          

 .حيثيت کرد 
) مائوئيست (حزب کمونيست نيپال اماازجانب ديگر،   

، مدتي پس از انحالل پارلمان و بـر طرفـي حکومـت              
مذاکرات باجناح رحله ازيک م وبعدازپيشبردسط شاهتو

دولت ، يعني جناح مربوط بـه شـاه ، دسـتور            حاکم در 
. تعرض توسط اردوي رهائيبخش خلق را صادر کـرد          

در طي چند ماه نبرد جانبازانه و تحمل تلفات سنگين ،      
شکست هاي  رهائيبخش خلق قادر شد ، تلفات واردوي

و پايگاه مهـم    سختي باالي اردوي شاهي تحميل نمايد       
 در .به تصـرف درآورد    شاهي درغرب کشـوررا    اردوي

به اردوي رهائيبخش خلق سريعا   ،نتيجه اين موفقيت ها   
قبـل از ايـن   ( يک اردوي هفت فرقه يي تبـديل شـد        

هـاي  ، چريک)فقيت هاي جديد داراي سه فرقـه بـود    مو
توده يي وسيعا گسترش يافتند و مناطق وسيعي تحـت         

آنچنانکه حاکميـت  قرار گرفت،بي  کنترل نيروهاي انقال  
يم شاهي عمدتا به مراکز واليات وپايتخـت کشـور          رژ
 .گرديد محدود) شهرکتمندو (

تکيه بر چنين با) مائوئيست ( ب کمونيست نيپال حز   
موقعيتي ، احزاب پارلماني را به تشـکيل يـک ائـتالف      

سران احزاب پارلماني که ديگر     . ضد شاهي فرا خواند     
د ، اين پيشنهاد را پذيرفتنـد ، بـدون          کار شان تمام بو   

اما وقتي اعتراضات   . اينکه به نتايج آن اميد وار باشند        
و حرکت هاي توده يـي جديـد آغـاز شـد ، دامنـه و                
گستردگي آن براي سران احزاب پارلماني گيج کننـده     

نيپال اين بار نيرو ) ائوئيست م( حزب کمونيست . بود  
قالب اعتراضات درادرجتماعي خوپايه هاي توده يي اهاو

توده يي رزمنده سازماندهي کرد و با تمام قوت بـراي         
اين وضعيت روابط از . گسترش اين اعتراضات کوشيد 

ز نو زنده کرد و نفس افتاده احزاب پارلماني را نيز سر ا
نتيجه يک سلسله مبارزات توده در.به حرکت وا داشت

تخت ، ه ويژه پايبپال،يي گسترده در تمامي شهر هاي ني
توان گفت صفحه درخشاني از به وجودآمدکه به حق مي

 .مبارزات توده هاي نيپالي را تشکيل مي دهد 
اعالم حکومت نظامي توسط شاه ، که با پشت گرمي    

امپرياليست هاي امريکايي صورت گرفت ، در مقابله با 
امواج نيرومند خيزش توده يي ، با وجوديکه به کشـته           

با صد نفـر از فرزنـدان خلـق         شدن وزخمي شدن تقري   
درحقيقـت  .ال منجر شد ، با شکسـت مواجـه شـد            نيپ

ن پـائين رتبـه اردوي شـاهي دسـتور          افسراسربازان و 
 راکــه توســط شــاه „فيربــاالي هراعتــراض کننــده „

شده بود نـا ديـده   وفرماندهي عالي اردوي شاهي صادر 
افزون و جريان شاه در مواجهه با گسترش روز. ند گرفت



  ٦صفحه  چهاردهم  شماره                                        شعله  جاويد                  دوره سوم                                                              
و ضمن  مبارزات توده يي ناچارشدکناربيايدبدون توقف

 از قدرت مطلقه دست بکشد و „ عذرخواهي از ملت „
 .    را اعالم نمايد „ پارلمان و حکومت منتخب „احياي 

سفير امريکا در نيپال برجسته ترين چهـره مخـالف             
تشکيل ائتالف ميان مائوئيست ها و احـزاب پارلمـاني        

 آمدن احزاب پارلماني    بود و کل تالشش را روي کنار      
اما وقتي ايـن تـالش ناکـام        . و شاه متمرکز کرده بود      

گرديد ، شاه را وادار کرد که صدر اعظم زنداني شـده       
را از زندان آزاد کرده و پارلمان و حکومت را احيا کند 

اين حرکت در واقـع     . و از قدرت مطلقه دست بکشد       
وده  براي مبارزات ت   اگر از يکجانب يک پيروزي نسبي     

 ميان شاه و احزاب پارلماني ، حال سازشييي بود،درعين
به همين جهت حـزب     .دراثرعقب نشيني شاه ، نيز بود     

 ازپيـروزي   ضمن استقبال ) مائوئيست(کمونيست نيپال   
ت احزاب پارلمـاني يعنـي      خياننسبي مبارزات توده ها،   

وافقتنامـه ائـتالف   که ناقض منوعي کنارآمدن باشاه را،   
 .     شدت محکوم نمود بهعليه شاه بود،

 اين خيانتبعداز) مائوئيست(حزب کمونيست نيپال       
اني نيزبالفاصله دست به جنـگ نـزدوراه        احزاب پارلم 

نتـايج چنـددور    .مذاکره باحکومـت رادرپـيش گرفـت      
 : ذيل است رکه تاحال صورت گرفته است قرامذاکراتي

 رهايي تقريبا تمامي زندانيان مائوئيست و هواداران - ۱
تعـدادي هنـوز مفقـود      . وده يي شان توسط حکومت      ت

االثر اند که به گمان اغلب بايد بدون محاکمه به قتـل   
 . رسيده باشند 

فقتنامه ميان حزب      -  ۲ کمونيسـت   امضاي موا
ــال  ــت ( نيپ ــت و) مائوئيس ــش  حکوم ــورد آت در م

تشکيل حکومت وحـدت ملـي ، انتخابـات بـراي            بس،
جديد و ايجاد مجلس موسسان و تصويب قانون اساسي 

 .يک اردوي واحد براي نيپال 
 تامين آزادي فعاليت براي حزب کمونيست نيپال -  ۳
در شهر ها ، به ويژه کتمندو ، که نه تنها ) مائوئيست ( 

باعث شگوفايي فعاليت هاي حزبي بلکه باعث شگوفايي 
. وسيع فعاليت هاي توده يي حزب نيز گرديده اسـت           

ي است که ضعف تشکيالتي اين موفقيت ها به اين معن 
و ضعف فعاليت هاي توده يي حزب در شهر هـا نيـز             
سريعا رو به کاهش است و تبديل شدن حزب به يک       
حزب توده يي در شهر ها نيز جامـه عمـل پوشـيده و          
 .   بطور روز افزوني در حال تحکيم و گسترش قرار دارد 

 گسترش وسيع روحيه جمهوري خواهي در ميـان   -  ۴
شهري و بي اعتبار شدن روز افزون احـزاب      توده هاي   

اين بي اعتباري بعد از     . پارلماني در ميان اين توده ها       
ناکامي اعتراضات اين احزاب عليه انحالل پارلمان وبر        

اما وقتي . طرفي حکومت توسط شاه به اوج خود رسيد   
شاه عقب نشيني کرد آنها کوشش کردند اين موفقيت      

ند و تا جائيکه مـي تواننـد        نسبي را به پاي خود بنويس     
ايـن تـالش در     . دوباره کم و بيش اعتبار کسب کنند        

ابتدا کم و بيش نتيجه داد ، اما اينک سـير نزولـي آن            
 . دوباره شروع شده است 

ــاخودرا      ــه بعض ــزب پارلماني،ک ــت ح ــع هف    موض
مورد نظام سياسي  لنينيست ميخوانند،در-مارکسيست  

اهي باقي بماند و يا بـه       آينده نيپال ، که آيا کماکان ش      
نظام جمهوري ويا هم آنطوريکه حزب کمونيست نيپال 

مي گويد به نظام جمهوري ضد فئودالي       ) مائوئيست  ( 
و ضد امپرياليستي ، بدل گردد ، نه روشن و مشـخص           

ايـن احـزاب ،   . است و نـه هـم يکدسـت و يکپارچـه       
) مائوئيست  (مونيست نيپال   موافقتنامه قبلي با حزب ک    

 بر مبـارزه بـا نظـام شـاهي و بـر قـراري نظـام                 مبني
جمهوري در نيپال را با پـذيرش پيشـنهاد شـاه ، و در       
واقع دستور امريکا ، براي احياي پارلمان و حکومـت ،           
تحت قانون اساسي شاهي ، نقض کرده و به آن خيانت 

اين خيانت در جريان انتخابات براي مجلس . کرده اند 
انون اساسي جديد نيز    موسسان و در جريان تصويب ق     

که ايـن خيانـت   يتواندتکرارگردد ، امابه نظرنمي رسد م
درين جريان نيـز ،  . يکدست و يکپارچه صورت بگيرد   

خواهد داشت حزب کنگره در راس خيانت کاران جاي 
احتمال اين وجود . چنين نخواهد ، مگر اينکه دولت هند

دارد که احزاب ديگري از اين هفت حزب ، مـثال بـه             
 لنينيسـت هـاي     - اتحاد مارکسيست    „ مشخص   طور

 که بزرگترين حزب پارلماني بعد از کنگره بوده „نيپال 
 چند سال قبل براي مدتي حکومت رابدست داشت ،        و

اين مورد البته به نظرما در.  خيانت شرکت نکند ايندر
 .نيز نمي تواند اطمينان قطعي وجود داشته باشد 

( ب کمونيست نيپال راز موفقيت هاي روز افزون حز   
تا حال اين بـوده کـه ايـن حـزب بطـور             ) مائوئيست  

موفقانه قادر شده است استواري استراتژيک در جنگ        
ــژه پيشــبرد   خلــق و انعطــاف هــاي تــاکتيکي ، بــه وي
مذاکرات در مراحل مختلف جنگ ، را در جهت منفرد 
کردن حد اعالي جناح عمده دشمن و استفاده از تضاد    

در حـال  . فقانه با هـم تلفيـق نمايـد    هاي دشمنان ، مو   
حاضر چنين موضوعي در مورد ايستادگي بر سر خلـع       
سالح نشدن و در عين حال رعايت آتش بس خود را          

اما آتش بس چيزي نيست که حزب       . نشان مي دهد    
فشـار روز  . بتواند براي مدت طوالني آنرا ادامه دهـد    

راي افزون خواست توده ها ، مثال تقاضاي روز افزون ب         
تشکيل دادگاه هاي مردمي درپايتنخت و سائر شهر ها    
براي محاکمه افسران جنايتکار اردوي شاهي ، و مهـم           
تر از آن فشار قواي مسلح ده هـا هـزار نفـري بـراي             
جنگيــدن و همچنــان فشــار ناشــي از تقبــل مصــارف 
گوناگون اين قواي مسلح و يا هم توطئه هاي مرتجعين   

 آتـش بـس را ، حتـي         ر مي سـازدکه   ، حزب را ناگزي   
و عايت آن توسط اردوي شـاهي ، بشـکند        صورت ر در

 .جنگ را آغاز کند 
اين ضرورت مبـارزاتي اجتنـاب ناپـذير در شـرايط         

فعلي با توجه به حضور ناظران سازمان ملل متحـد در     
نيپال با يک چالش جدي مـي توانـد مواجـه گـردد و              
حزب را ناگزير مي سازد که به چنين چالشي بصورت        

اگر مسـئوليت نقـض آتـش    . جدي توجه داشته باشد    
بس به دوش مائوئيست ها بيفتد ، ايـن موضـوع مـي             
ــي     ــت گرم ــا پش ــال و ب ــت نيپ ــط حکوم ــد توس توان

 شــوراي امنيــت „امپرياليســت هــاي امريکــايي  بــه 
 ارجاع گردد و طرح هايي از قبيل „سازمان ملل متحد 

ت  بين المللي بـه نيپـال رويدسـ      „ قواي صلح    „اعزام  
 „ سـازمان ملـل متحـد    „حضور ناظران  . گرفته شود   

براي نظارت بر آتش بس در نيپال که باتوافق حـزب           
به عمل آمده است بـه     ) مائوئيست  ( کمونيست نيپال   

نوعي به رسميت شناختن قدرت مائوئيست ها و قبول         
موجوديت قدرت سياسي دوگانه در اين کشور است و    

ـ          سـازمان ملـل     „ا  تا اينجا تاکتيک حزب در رابطـه ب
اما اين موفقيت مي تواند به .  موفق بوده است „متحد  

ضد خود مبدل گردد و مسئله حضور قواي خارجي در    
نيپال تحت درفش اين نهاد بين المللي ، که در نهايت           
چيزي جز آلت دست قدرت هاي امپرياليستي به ويژه 

 .امپرياليست هاي امريکايي نيست ، به ميان آيد 
 در شرايط فعلي جناح شاه و اردوي شاهي جناح يقينا   

عمده دشمن محسوب مي گردد و منفرد کردن آن در   
حد اعال ، اقدام اصـولي و مناسـبي اسـت کـه حـزب               

. در پيش گرفته اسـت   ) مائوئيست  ( کمونيست نيپال   
نابودي نظام سلطنت و از ميـان رفـتن کـاخ اسـتبداد             

موفقيـت  سلطنتي ، اين سمبول فئـوداليزم ، يـک گـام          
آميز تاريخي بزرگ  براي مبـارزات جـاري در نيپـال       

ــود   ــد ب ــال   . خواه ــت نيپ ــزب کمونيس ــنهاد ح ( پش
مبني بر اينکه قانون اساسي آينـده نيپـال         ) مائوئيست  

يک قانون اساسي ضد فئودالي باشد ، بـر پايـه همـين          
 . ضرورت مبارزاتي مطرح گرديده است 

بـر روي    ) مائوئيست( تکيه حزب کمونيست نيپال        
اين مسئله که قانون اساسي آينده نيپال در عين ضـد            
فئودالي بودن بايد يک قانون اساسي ضد امپرياليسـتي        
نيز باشد وجه ديگري از اهداف انقالب ضد ارتجاعي و 

 .ضد امپرياليستي در نيپال را انعکاس مي دهد 
شرايط کنـوني جهـاني و منطقـوي و شـرايط             يقينادر

 خصلت انقالب جاري در نيپال بـه        خاص نيپال ، حفظ   
مثابه يک انقالب دموکراتيک نوين يعني يک انقـالب          

 دموکراتيک تحت رهبري پرولتارياوباسمت وسو      -ملي
کاري نيست که به طريق نرم      وجهتگيري سوسياليستي، 

 . و هموار و بدون پيچ وخم و فراز ونشيب انجام يابد 
 مـان ،    مابه قابليت رفقاي نيپـالي و کـل جنـبش            اما

جنبش انقالبي انترناسيوناليستي ، بـراي مواجـه شـدن          
 . موفقانه با اين چالش ها اطمينان داريم 

در هر حال هر نوع عدم موفقيتي در مواجهه با اين               
چالش ها ، مسئوليتي نيست که صرفا متوجـه رفقـاي           
نيپالي مان باشد ، بلکه متوجه کل جنبش ما خواهد بود 

اهي نخـواهي ، دامـن تمـامي        و عوارض آن نيـز ، خـو       
جنبش ما يعني جنـبش انقالبـي انترناسيوناليسـتي ، را         
خواهد گرفت و درين ضمن حزب مـا نيـز بـا چنـين              

 . عوارضي مواجه خواهد شد 
به اين ترتيب ما با خوشوقتي زايد الوصف به پيشواز    

فرصت هاي انقالبي عظيمي که در نيپال سر بلند کرده 
د واريم که چالش هاي کنوني بـر  يمي شتابيم و قويا ام  

 . گذاشته شود سرراه انقالب نيپال باموفقيت پشت سر
پيروزي انقالب نيپال مي تواند تاثيرات مهمي بر کل    

روند مبارزات انقالبي در جهان داشته باشد ؛ به ويـژه           
بر مبارزات انقالبي کشور هاي جنوب آسيا ، که بيشتر  

.  خود جاي داده اند از بيست فيصد نفوس جهان را در
اگر از منظر منافع عليـاي تـوده هـاي ميليـاردي ايـن       
کشور ها به موضوع نظر اندازيم ، ضـرورت پيـروزي            

انقالب نيپال . انقالب در نيپال قطعي و حتمي مي شود     
 .      بايد به پيروزي برسد و حتما به پيروزي مي رسد 

اي کوهپايـه هـ  به استقبال طلوع آفتاب انقالب در  پس  
   ■ .اين انقالب دفاع کنيم ازتمام قوابابشتابيم وهماليا

* * * * * 
* * 
* 
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به رسميت شناخته شود تا حالت تشنج و دعوا ميـان            
به همـين سـبب ،   . افغانستان و پاکستان از ميان برود      

اين موضوع هم اکنون به معضـله اي در درون رژيـم            
 . بدل شده و بي ثباتي آن را تشديد مينمايد 

يقينا هر دو جناح فوق الذکر رژيم در اين حمايت و          
مخالفت شان با موضوع ، منافع و مواضع شوونيستي و          

اما اين . ناسيوناليستي ارتجاعي شان را تبارز مي دهند        
ــت را تشــکيل  مســئله محــور  ــت و مخالف ــن حماي اي

سردمداران رژيمي که بودونبودحاکميت شـان      .نميدهد
اشاره اي ربابان امپرياليستي شان وبه تارمويي ازالطاف ا

 يا منفي ازسـوي آنهابسـته اسـت وخودبخـوبي            مثبت
رموقعيتي دهيت پوشالي رژيم شان آگـاهي دارنـد،       مااز

 تقال ميان هم دعواهاي شوونيسـتي و که مسقرارندارند
ميبينيم که هـم  اما.ستي ارتجاعي براه بيندازند    ناسيونالي

 دليـل وعلـت     پـس . عوا براه افتاده است     اکنون اين د  
 محوري چه چيزي مي تواند باشد ؟ اصلي و

دليل و علت اصلي اين موضوع را بايـد در ماهيـت           
.  جستجو کنيم دست نشاندگي و پوشالي ارتجاعي رژيم

نده امپرياليست يک رژيم دست نشارژيم پوشالي عمدتا
حال سائر امپرياليست ها هاي امريکايي است،ولي درعين

گرچـه  .  هـاي خـود را دارنـد    نيز در درون آن مهـره  
 ائتالف بين المللي    „تمامي امپرياليست ها در چوکات      

ــات   „ ــر در چوک ــاص ت ــورت خ ــاتو „ و بص ــا „ ن  ب
حد اند و تحـت رهبـري    امپرياليست هاي امريکايي مت   
حال به دنبال منافع خاص آنها حرکت ميکنند، امادرعين

ن هاي سياسي و    از اينجهت پال  . خود شان نيز هستند     
هاي امريکايي و همچنان امپرياليست     مي امپرياليست نظا

هاي انگليسي به عنوان متحدين نزديک آنها ، با پـالن     
هاي سياسي و نظامي سائر قدرت هاي امپرياليستي در 

اين تفـاوت   . افغانستان تا حد معيني با هم فرق دارند         
. در مورد دعواي خط ديورند نيز انعکاس خود را دارد 

ط به امپرياليسـت هـاي امريکـايي و     جناح عمدتا مربو  
انگليسي رِژيم دعواي خط ديورند را دامن مي زند در          

دعوا مخالف حاليکه جناح هاي ديگر با دامن زدن اين        
امپرياليست . سطوح مختلف دارد اين مخالفت نيز. اند 

 „هاي اروپايي که در هر حال در چوکات قوت هـاي            
اي امريکايي و  بصورت متحدانه با امپرياليست ه„ناتو  

ند ، مخالفـت هـاي    انگليسي در افغانستان عمل مي کن     
نيست و عليرغم هر نوع مخالفتي عمال شان زياد استوار

. به دنبال امريکايي ها و انگليس ها کشانده مي شـوند     
مهره هاي مربوط بـه امپرياليسـت هـاي اروپـايي در             
درون رژيم نيز نهايتا نمي توانند غير از دنبالـه روي از   

اما آن جناحي از . اربابان شان کار بيشتري انجام دهند 
رژيم که روابط دور و نزديکـي بـا امپرياليسـت هـاي             

س ها ، مخالفت هاي روسي دارند ، به دنباله روي از رو

و روشـن تـر   شان را جدي تـر   
 .  مطرح مي کنند 

ببينيم که امپرياليست هاي امريکايي و انگليسي چه            
ر سر دارند ؟ در اين اواخر نشريه  پالني براي منطقه د   

سلسـله   اردوي امريکا در مقاله اي خواهان ايجاد يـک   

تغييرات در نقشه منطقه اي که از پاکستان تا ترکيه و         
از آذربايجان تا يمن را در بر مـي گيـرد ، گرديـده و                
.  نقشه جديد مورد خواستش را نيز منتشر کرده است         

مات سياسـي   در اين نقشه شش کشور جديد در تقسي       
 :منطقه ظاهر شده است 

  بلوچستان که مناطق بلوچ نشـين در پاکسـتان و        - ۱
 .ايران را در بر ميگيرد 

 کردستان که مناطق کرد نشين ايـران ، عـراق ،            –  ۲
 . ترکيه و سوريه را شامل مي شود 

  کشور عرب هاي سني عـراق کـه منطقـه سـني           - ۳
 .نشين غرب عراق را در بر مي گيرد 

  کشور عرب هاي شيعه شامل منطقه عرب هـاي   - ۴
شيعه در عراق ، بخشي از خاک کويت ، مناطق ساحلي 
جنوبي خليج فارس تا نزديکي هـاي قطـر بـه شـمول              

 از مناطق سـاحلي عربسـتان سـعودي    بحرين ، قسمتي  
 .وبخشي از امارات متحده عربي

 شهر بغداد بـه عنـوان کشـور مسـتقل           –  دولت    - ۵
در وسط کشـور سـني هـاي عـرب     لوکزامبورگ گونه  

 . عراق و کشور عربي شيعه 
  دولت مقدس اسالمي در منطقه حجاز عربسـتان      - ۶

سعودي ، در بر گيرنده دو شهر مذهبي مکه و مدينه ،         
  . „ واتيکان اسالمي „به مثابه 

   عالوتا تغييرات مهم ديگري نيزدرسـرحدات ميـان        
نـاطق  تمـام م .علي ترسيم شده است  فجودهاي مو کشور

 و بخش „ صوبه سرحد  „پشتون نشين پاکستان يعني     
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همچنـان  ون نشـين شـمال بلوچسـتان پاکسـتان و         پشت
دو ( اطق شمالي پاکستان يعني گيلگيـت وبيلتسـتان       من

به افغانستان ) هاي پنج گانه کشمير سابق بخش ازبخش
ضميمه شده است ، از طرف ديگر سـه واليـت غربـي     

و ايران محسوب شده هرات ، فراه و بادغيس جزء قلمر
آذربايجان ايران از قلمرو ايران جدا ساخته شده . است 

و به جمهوري آذربايجان فعلي وصل گرديده اسـت و          
بخشي از قلمرو فعلي جمهوري آذربايجان به ارمنستان 

مناطق سـاحلي شـمال غربـي    . تحويل داده شده است    
جدا شده و جـزء   يترانه ازاين کشور  سوريه با بحيره مد   

لبنان به حساب آمده و به اين ترتيب سوريه به          خاک  
تمـام  . کشورمحاط به خشـکه مبـدل شـده اسـت          يک

بحيره احلي شمال غربي عربستان سـعودي بـا  مناطق س 
دولت مقدس  ه اردن تحويل داده شده واردن با      سرخ ب 

دردو شهر مکه و   ) „ واتيکان اسالمي „( اسالمي حجاز
 .  سرحد ساخته شده است مدينه هم

سعودي بـه    مت هايي از مناطق جنوبي عربستان     قس   
يمن ملحق شده و قلمرو ايـن کشـوربه طـرف شـمال             

در سراسر منطقه ، صرفا سرحدات . وسعت يافته است 
دو کشور يعني اسرائيل و کشـور پادشـاهي عمـان در           
منتها اليه جنوب خليج فارس بـال تغييـر بـاقي مانـده             

ن يـک   منطقه ساحلي غرب رود اردن به عنـوا       . است  
منطقه غير متعين نشاني شده و نوار غزه اصال از نقشه        
محو شده است و منطقه کشمير که فعال ميان پاکستان 
و هند تقسيم است ، به سه منطقه تحت تصرف هنـد ،    

 .پاکستان و افغانستان منقسم گرديده است 
نويسنده مقاله و ارائه کننده نقشه جديد يک دگروال    

او در .  است „ رالف پيترز „ بنام متقاعد اردوي امريکا
مقاله اش ادعا کرده است که تصحيح نقشه خاورميانه         

 . به بي عدالتي ها در اين منطقه پايان خواهد داد 
گمان نمي رود که انتشار اين مقاله و نقشه جديد در    

نشريه اردوي امريکا نشاندهنده يک فيصـله قطعـي و           
خ سفيد و يا سران نهايي در ميان سردمداران کنوني کا

امـا در هـر حـال نشـاندهنده تصـميم           . پنتاگون باشد   
امپرياليست هـاي امريکـايي بـراي ايجـاد تغييـرات و         
تحوالت جدي در نقشه جفرافيايي منطقـه و جابجـايي          

بـه ايـن   . وسيع مرز هاي کنوني ميان کشور ها اسـت    
ترتيب ، چهار نکته اصلي استراتژي کنوني امپرياليست      

 : يي در منطقه عبارت اند از هاي امريکا
  لشکر کشي و تجـاوز نظـامي و اشـغال مسـتقيم        -  ۱

کشور ها که در مورد افغانستان و عـراق مـورد اجـرا            
قرار گرفته و ايران در شماره بعدي فهرست قرار دارد    
و ممکن است کشور يا کشور هاي ديگري نيز در اين            

 . فهرست جاي بگيرند 
ر سر قدرت فعلي و رويکار هاي ب  سرنگوني رژيم -  ۲

آوردن رژيم هاي دست نشـانده و پوشـالي در کشـور     
هاي تحت اشغال و تطبيق اين پروژه در سـائر کشـور          

 . هاي منطقه 
  ايجاد تغييرات دلخواه در تقسيم بندي سرحدات -  ۳

 .ميان کشور هاي موجود 
  ايجاد کشور هاي جديد در منطقه از طريق تحت -  ۴

 جنـبش هـاي مليگرايانـه در ميــان    کنتـرل در آوردن 
مليت هاي تحت ستمي که عليه شوونيزم مليت هـاي          
حاکم مبارزه مي کنند و همچنان از طريق دامـن زدن           

 .بيشتر به تنازعات مليتي و به استخدام گرفتن آنها 
ما درينجا از بحث مفصل حول اين مسـائل در سـطح          
 کل منطقه مي گذريم وتوجه خود را صرفا به تغييرات        

مرزي اي معطوف مي کنيم که در نقشه جديد کشيده  
 .شده براي افغانستان و پاکستان به چشم مي خورد 

ــه  ــد „مطــابق ب ــت „ نقشــه جدي  ، پاکســتان دو ايال
از ايالت هـاي چهارگانـه اش را   ) بلوچستان و سرحد  (

همراه با مناطق شمالي از دست مي دهد و بـه کشـور            
شـمير تحـت    کوچکي در محدوده سـند ، پنجـاب و ک         

که پاکستاني هاآنراکشمير آزاد ( ي پاکستان کنترل فعل
دولت اينچنين کشور کوچکي .گرددمبدل مي) ميخوانند  

قادر نخواهد بود ضمن اتحـاد و همسـويي بـا اربابـان             
امريکايي اش خود سري هايش را نيز داشـته باشـد و         
مثال مخفيانه از آنها تکنالوژي اتمي به ايـران و ليبيـا و      

خلـع سـالح شـدن اتمــي    . ي شـمالي بفروشـد   کوريـا 
. پاکستان کوچک شده نيز به آساني ممکن خواهد بود    

بر عالوه اين کشور نه ديگر حريفي براي هند ، متحـد         
استراتژيک فعلي امريکا در جنوب آسيا ، محسوب مي      

 براي افغانستان تحت اشغال و „ تهديدي „گردد و نه 
 پاکسـتان از  از طـرف ديگـر  . رژيم دست نشانده اش   

حالت يک کشور همسايه با چين خارج شده و با قرار            
يني ميان چين و گرفتن جاده قراقرم ، که راه اتصالي زم

قلمرو افغانستان ، ارتباط زميني ميان پاکستان است، در
بنـدر سـاخته شـده      . چين و پاکستان قطع مي گـردد        

توسط چيني ها در سواحل بحيره عمان يعني گوادر به          
مدرن ترين و مجهز ترين بندر کـل منطقـه ، از            مثابه  

خليج بنگال تا خليج فارس ، نه تنها اهميـت اقتصـادي     
بزرگي دارد بلکه پايگاه نظـامي بحـري بـاالقوه بعـدي            

طبق موافقتنامـه بـه     . چيني ها نيز محسوب مي گردد       
امضـا رسـيده ميــان دولـت هــاي پاکسـتان و چــين ،     

در گوادر ، بعد    نيروهاي بحري چين درتامين امنيت بن     
از آغاز بهره برداري در سال آينده ، شـريک خواهنـد    

بنـدر  بود و تحت البحري هاي چيني در آب هاي اين      
قلمرو با قرارگـرفتن بنـدرگوادردر    .متمرکز خواهندشد   

بلوچستان مستقل ، که قرار است تحت اشغال و يا حد 
اقل دست نگر امپرياليست هاي امريکايي باشد ، چيني   

ازات اقتصادي و نظامي ناشي از کنترل اين بندر ها امتي
را از دست خواهند داد و اين امتيازات به امريکايي ها        

 .      تعلق خواهند گرفت 
از جانب ديگر ، ضميمه شدن کـل منـاطق پشـتون               

نشين و مناطق شمالي پاکستان به افغانستان ، قلمـرو و   
نفوس کشور اخيـر الـذکر را قويـا وسـعت و افـزايش       
خواهد داد و آنرا به يک کشور بزرگ از لحاظ قلمرو و 

اين وضعيت بافت . نفوس در منطقه مبدل خواهد کرد 
مليتي افغانستان را به نفع شوونيست هاي پشتون قويا         
تغيير خواهد داد و نقش سائر مليت ها و تاثير گذاري           
احتمالي آينده از طرف شمال در رابطه با آنها را قويـا        

کرد ؛ به ويژه که قرار اسـت هـرات و    تضعيف خواهد   

توابع آن در غرب کشور به ايران تحت اشغال و يا حد 
اقل تحت اداره رژيم کامال مطيـع امپرياليسـت هـاي           

 .امريکايي تحويل داده شود 
درينجا وارد اين بحث نمي شويم که ترسـيم عملـي         

اين نقشه جديد در مرز هاي افغانستان و کـال عملـي             
طرح ، چه الزامات و شرايطي را طلب        ساختن مجموع   

مي کند و آيا اين نقشه امکان پياده شدن دارد يا نه ؟        
 به طـرف ديگـر   ، تا از بحث عنوان شده مشخص مان     
 . پراگنده نگردد نرويم وموضوع موردنظرزيادگسترده و

مطابق به طرح جديد ، موضوع خط ديورنـد حالـت       
اکستان يک  تا زماني که دولت پ    . معکوس يافته است    

متحد مطيع غرب و امريکا ، چه در زمان پيمان سينتو          
و چه در زمان ضياء الحق و بعد از آن ، بود و دولـت               
ــيال     ــا سوس ــي ب ــد در نزديک ــتان و هن ــاي افغانس ه

 شوروي  „امپرياليست هاي شوروي قرار داشتند ، اين        
 ها و مزدوران شان بود که به دعـواي خـط ديورنـد     „

حال .  فعال اوضاع فرق کرده است اما. دامن مي زدند   
افغانستان تحت اشغال امپرياليست هـاي امريکـايي و         
متحدين شان  قرار دارد و رژيم دسـت نشـانده يـک             
دست نشانده استراتژيک آنها محسـوب مـي گـردد و      
هند نيز به متحد استراتژيک ديگر امپرياليزم امريکا در 

ـ    . منطقه مبدل گرديده است      وز گرچه پاکستان هم هن
عمدتا متحـد امريکـا محسـوب مـي گـردد ، امـا نـه                
پاکستان اتمـي امـروزه پاکسـتان مطيـع و فرمـانبردار       
ديروزي است و نه هم امپرياليست هاي امريکايي مـي   
توانند پاکستان را نسبت به هند و افغانسـتان تـرجيح           

اين است که دعـواي خـط ديورنـد اکنـون از            . دهند  
ت هـاي امريکـايي و      جانب حلقات معيني از امپرياليس    

انگليسي دامن زده مي شود و اين امر جناح کرزي در           
رژيم دست نشانده را تشجيع و تشويق مي نمايـد کـه       

 .اين موضوع را سر زبان ها بيندازد 
طبيعي است که رژيم مفلوک و دست نشانده کرزي    

توان و صالحيت آنرا ندارد که خودش مسـتقيما ايـن           
مين سبب است که کـرزي و   به ه . دعوا را پيش ببرد     

اعوان و انصارش مداوما تقاضا به عمل مي آورند کـه           
 در آن   „ پايگاه هاي تروريـزم      „قواي خارجي بايد به     

طرف خط ديورند توجه نموده و بـراي از بـين بـردن             
اين تقاضا هيچ مفهوم ديگري نمـي       . آنها اقدام نمايند    

کستان تواند داشته باشد غير از تقاضا براي حمله به پا         
بـه   . „ قابـل الحـاق بـه افغانسـتان       „و اشغال مناطق    

عبارت ديگر ، خواست جناح کرزي در رژيـم دسـت            
نشــانده ايــن اســت کــه تهــاجم و اشــغالگري کنــوني 
امپرياليست هاي امريکايي و متحدين شان از مرز هاي 

 خـط  ءفعلي افغانستان فرا تر رود و بـه منـاطق مـاورا          
ر ايـن موضـوع را بـا        اگـ . ديورند گسترش داده شود     

تصميم امپرياليست هاي امريکايي براي حمله به ايران        
ربط بدهيم ، مي توانيم ببينيم کـه چنـين تقاضـايي در         
حقيقت خواستي براي گسترش دادن جنگ و تهاجم و         
اشغالگري امپرياليستي در سطح کل منطقه و به آتش         

 .کشيدن آن است 
است که  اما اين دعوا به مثابه شمشير دو دمي   
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مي تواند به اين طرف يا به آن طرف ضربه وارد نمايد 
در واقع تقسيم بودن پشـتون هـا در دو طـرف خـط           . 

ديورند تا حال نيز توانسته است به مثابـه شمشـير دو          
 . دمه عمل نمايد و هم اکنون نيز چنين است 

در دوره قبل از کودتاي هفت ثـور و تجـاوز قـواي                 
 افغانستان ، هميشه دعواي خط سوسيال امپرياليستي به

ديورند ، زماني آشـکارا و زمـاني در لفافـه ، از طـرف      
يکي از عواملي که . دولت افغانستان مطرح مي گرديد     

در زمان صدارت شاه محمود خان باعـث بـي التفـاتي      
انگليس و امريکا نسبت به دولت افغانسـتان گرديـد ،           

ن عضـو   همين دعوا با پاکستان بود ؛ زيرا کـه پاکسـتا          
بعد . پيمان سينتو و متحد نظامي انگليس و امريکا بود         

از آن که داود خان در زمان صدر اعظمي اش در دهه 
 „سي و اوائل دهه چهـل شمسـي ، افغانسـتان را بـه               

 نزديک کرد ، دعـواي خـط ديورنـد مـورد           „شوروي  
آنها اين  . حمايت سوسيال امپرياليست ها قرار گرفت       

وايي از سـوي دولـت دوسـت        موضوع را به عنوان دع    
خود و بر عليه دولت پاکستان به مثابه متحـد نظـامي            

 . انگليس و امريکا و بعد ها دوست چين تلقي کردند 
توانست محل استقرار    اماحتي درهمين دوره نيزپشاور

 تحـت   „ دولت جـالي وطـن جمهـوري افغانسـتان           „
 در رياست عبدالهادي داوي باشد ، يعني پاکستان حتي

بـودن بخـش   سکنا گزين  ن دوره توانست باتکيه بر    هما
داخـل سـرحدات رسـمي      قابل توجهي از پشتون هادر    

 . آفريني کند کستان ، براي دولت افغانستان دردسرپا
ــاي   ــس ازکودتـ ــرطان ۲۶   پـ دوره در،۱۳۵۲سـ

جمهوريت داود خاني ، اگر از يک طرف رِژيـم حـاکم        
اد ، از بر افغانستان دعواي خط ديورند  را بيشتر هوا د     

طرف ديگر بنيـاد گرايـان اسـالمي افغانسـتاني مـورد          
حمايت رژيم ذوالفقار علي بوتـو قـرار گرفتنـد و آنهـا         

 در مناطق شـرقي افغانسـتان       ۱۳۵۴توانستند در سال    
درگيري هايي را به وجود آورند و رِژيم داود خـان را            

رژيم داود در سال آخر حيات . تحت فشار قرار دهند     
 و گـرايش    „ شوروي   „ام با دوري از     پنج ساله اش تو   

 .دعواي خط ديورند را نيزکمرنگ ساخت بسوي غرب،
کودتاي هفت ثور بار ديگر اين موضـوع را تشـديد             

رِژيم کودتا موضوع پشتونستان را بـار ديگـر و          . نمود  
محافـل حاکمـه    . شديد تر از پيش بـه ميـان کشـيد           

 دولت پاکستان ادعا دارند که رژيم کودتاي هفت ثور و
دن پاکسـتان   هندوستان طرحي را بخاطر از ميـان بـر        

رِژيم . روي آن کار مي کردند رويدست گرفته بودند و
ضياءالحق روي بنياد گرايان هم مسلک افغانستاني اش 
که قبال در مناطق پشتون نشين پاکسـتان النـه کـرده         
بودند ، بيشتر و آشکار تر از زمان ذوالفقار علـي بوتـو             

 طول دوره حاکميت رِژيم کودتاي هفت   در. تکيه کرد   
ثور و موجوديت قواي شوروي در افغانستان تا آخرين         
روز هاي حکومت نجيب ، پشاور عمال بصـورت يـک            

 . مرکز سياسي در مقابل کابل در آمده بود 
بعد از قدرتگيري جهادي ها در کابل ، باز هم دولت    

، پاکستان در اتحـاد بـا امريکـا و انگلـيس و سـعودي         
درگيري در افغانستان حمايت کننده يک طرف جنگ و

 شوراي هماهنگي „ين و الدآنها ابتدا از گلبدباقي ماند ،
 تحت رهبري اش حمايت مي کردند و پس از آنکه          „

نا کار آمد بودن آن در عمـل ثابـت شـد ، طالبـان را      
 .روي صحنه آوردند و حمايت کردند 

ور پاکسـتان  در اين اواخر پرويز مشرف رئيس جمه       
 منتشـر کـرده و در آن    „ در خط آتـش      „کتابي بنام   

ادعا کرده است که وي در اثر تهديد امريکا مبني بـر            
بمباران سراسـري پاکسـتان وادار شـد کـه بـا حملـه           
امريکايي ها باالي افغانسـتان همنـوايي نشـان دهـد و          

در هر حال فعال کماکان پرويز مشرف       . همکاري کند   
اما بعـد از امضـاي پيمـان        .  است   عمدتا متحد امريکا  

همکاري اتمي ميان امريکا و هند و برپا شدن سرو صدا 
د ، که هاي محافلي از رژيم کرزي در مورد خط ديورن    

مستقال و بدون اشاره امريکا هيچ کسي نمي تواندبپذيرد
براه افتاده است ، رژيم مشـرف از طـرف محـافلي از             

ستان شـديدا   هايي از اردوي پاک   هيئت حاکمه و جناح     
ــا   زيرفشــارقرارداردکه سياســت هــايش رادررابطــه ب

در . و انگليس ها کم و بيش تعديل نمايـد    امريکايي ها 
واقع تحت همين فشار است که اخيـرا وزيـر خارجـه            
پاکستان به نحو محترمانه اي از دولت امريکا خواست        
که تقسيم اوقاتي براي خروج نيروهايش از افغانسـتان         

 .تنظيم نمايد 
در واقع تهديد از جانب هند ، که از ابتداي تشکيل               

پاکستان تا حال ، هميشه متوجـه ايـن کشـور بـوده و              
هست ، محور سياست خارجي پاکستان را تشکيل مي         

اما دولت پاکستان نه تنها با هند بر سر کشمير          . دهد  
جنجال دارد ، بلکه دعواي خط ديورند با افغانستان نيز  

 طول تمامي اين سال ها دولـت   در. تهديدش مي کند    
پاکستان تالش داشـته اسـت کـه نـه تنهـا از جانـب              
سرحدات غربـي اش مصـئون گـردد ، بلکـه کوشـش        
داشته است که کابل در اتحاد با دهلـي قـرار نداشـته     
باشد و حتي باال تر از آن محـور دوسـتي پاکسـتان و              
افغانستان مستحکم و گسترده باشد و حتي افغانسـتان         

 براي پاکستان در  „ عمق استراتژيک    „ مثابه   بتواند به 
ءالحق محافل ضيا. مقابل هند مورد استفاده قرار بگيرد 

امن شدن سرحدات غربي پاکستان حاکمه پاکستان رااز
اکنون به نظر مي رسـد کـه چنـين    . اطمينان داده بود  

يهم دعواي  مطرح شدن پ  . اطميناني ديگر وجود ندارد     
سته کرزي در عين حاليکه و دخط ديورند از جانب دار

مي تواند به مثابه يک عامل فشار باالي رژيـم پرويـز            
مشرف عمل نمايد ، داراي اين پتانسيل نيز هست که          
نتيجه بر عکس بدهد ، يعني بجاي اينکه رژيم مشرف          
را به تالش هاي بيشتر در جهـت ايجـاد محـدوديت             

تر براي طالبان در پاکستان وادارد ، باعث باز شدن بيش
 .که حامي طالبان اند دستان محافلي در پاکستان گردد

اکستان دعواي خط ديورندبا پ   درعينحال تشديدبيشتر
مي تواند عوارض جـدي اي درداخـل افغانسـتان نيـز      

داخـل رژيـم دسـت    داشته باشـدودعواهاي مليتـي در     
نشانده و حتي در سطح کل افغانستان را بيشتر از پيش 

دي هاي مليتي در داخل هم اکنون صف بن. دامن بزند 
رژيم قوت گرفته است و به سوي تشديد بيشتر پيش           

از اين زاويه دامن زدن به گرايشات تجزيـه         . مي رود   
طلبانه در پاکستان مي تواند نتيجه معکـوس بدهـد و            
باعث تقويت نوعي گرايشات تجزيه طلبانـه در داخـل    

از قرار معلوم روس ها حاضر اند بـا     . افغانستان گردد   
گفته مـي   . ند  ن نوع گرايشات روي خوش نشان ده      اي

هاي جديد توزيع شودکه درنقاطي ازسمت شمال سالح   
گمان نمي رود که اين سالح ها در جنـگ          . مي گردد   

ايـن  . عليه اشغالگران و رژيم دست نشانده بکار افتند         
حرکت با تشـديد دعواهـاي مليتـي در داخـل رژيـم             

 .    گردد مرتبط است و باعث تقويت بيشتر آن مي
قدر مسلم است که پشـتون هـا در پاکسـتان يـک                

حتي نام آنهـا در پاکسـتان   . مليت تحت ستم اند   
غير قانوني است و زبـان شـان نيـز بـه رسـميت         

حاکميـت مرکـزي پاکسـتان     . شناخته نمي شـود     
حتي تا حال حاضر نشده است که بجاي اسم بـي           

 کـه اسـمي   „ صوبه سرحد شمال مغربي „معناي  
ته شده از سوي استعمارگران انگليسي اسـت     گزاش
 را بپـذيرد و بـر عـالوه    „ صوبه پشتونخوا    „، نام   

بخش جنوبي منطقـه پشـتون نشـين پاکسـتان را           
امـا  .  بلوچستان در آورده است      بصورت بخشي از  

شوونيست هاي پشتون در افغانستان     ازطرف ديگر 
در مورد الحاق مناطق پشتون نشين پاکسـتان بـه        

ند ومي خواهند   ، اجنداي شوونيستي دار   افغانستان  
پيش حاکميـت شوونيسـتي     ازاين طريق   بيشتراز    

 .شان را گسترده تر و مستحکم تر نمايند 
ــدما ــت   ازدي به شــمول  اي پاکســتان،تمامي ملي

 تعيـين سرنوشـت برخـوردار       حقپشتون ها،بايداز 
گدايي از امپرياليست  امااين حق نمي تواندبا   . باشند

ــه بدســها ــدبات آيدبلک ــط ميتوان ــه فق مبارزه علي
ق نبايـد خـود بـه    اين حـ . امپرياليزم به کف آيد  

ملي باالي مليت هاي ستمگري  عاملي براي تشديد  
اين حق نمي . افغانستان مبدل گردد  غيرپشتون در 

تواند در چوکات نظام ارتجاعي کنوني مسـلط بـر          
نجات پشـتون   . افغانستان و پاکستان تامين گردد      

سلط شوونيزم پنجـابي و تـامين       هاي پاکستان از ت   
براي تامين وحدت ملي شان حق کل ملت پشتون     

آن واصـولي دارد فقـط يـک راه اساسـي و   ، فقـط و 
افغانستان و  روزي انقالبات دموکراتيک نوين در    پي

هـاي   آن موضـوع پشـتون  غيـر در.پاکستان اسـت  
ـ      ه تيـغ دو دمـه توسـط        پاکستان کماکان بـه مثاب

عين حاکم بر دو کشور مورد      مرتجوامپرياليست ها 
سوء استفاده قرار خواهد داشت و اين مليت تحت       

    ■. ستم کماکان تحت ستم باقي خواهد ماند 
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مايلم در مورد مطالبي که سناتور اسـپکتر، صـدر           
کميته قضائي سناي امريکا، در پايان سفر تحقيقاتي اش 

بـه  اشـاره ام  . به نيپال ابراز کرده ، اظهـار نظـر کـنم          
حرفهائي است که در گزارش کتمندو پست به تـاريخ        

 . اگست از قول او نقل شد ه است ۱۵
 مائوئيست ها اگـر صـادق باشـند و     „: او مي گويد       

رند و پيرو دموکراسي سالح هاي شان را بر زمين بگذا    
ما مشـتاقيم  ... حکومت شرکت کنند ميتواننددر... باشند

اگـر  ...  رد کنـد   که يک سازمان تروريستي تروريزم را     
قـانون  با روش گردن گزاشـتن بـه    ) مائوئيستها  ( شما  

ما به آن احترام گذاشته   وارد پروسه دموکراتيک شويد   
 „. و با شما بهمان ترتيب معامله خواهيم کرد 

من مايلم از سناتور بپرسم کـه اسـتندردهاي او در              
 چيســت و او از “ گــردن گزاشــتن بــه قــانون„مـورد  

ي خواهـد کـه بـه قـانون کـي گـردن            مائوئيست ها م  
بگذارند ؟ ما مي دانيم که رژيم بوش در امريکا قوانين 
خود امريکا را عوض کرده تا حقـوق قـانوني و مـدني             

دولت بوش در امريکـا درگيـر       . مردم را محدود کند     
عمليات غير قانوني گوناگون عليه مردم خود آن کشور 

م را بطور غير بوده است ، قوانين را زير پا نهاده و مرد     
قانوني زنداني کرده ، قوانين را بدلخواه تفسير کـرده و          

 را وضـع کـرده تـا     “پاتريات„ديوانه وار قوانيني مانند     
 . کند „ قانوني „اعمال غير قانوني اش را 

به نظر من مردم امريکا نبايد بـه قـوانين حکومـت               
د    . نظامي دولت خود گردن بگزارند     يـ ا ب ن ا  هـ ن ت ه  ن

ا   و ق ن  ي ا ه  د ب ض ن  ي ارند و ز دموکراتيک گردن بگن
اردن درست است بلکـه بايـد شـورش         زاين گردن نگ  

ايـن کـار درسـت      .  کرده و اين قوانين را عوض کنند      
 مردم نبايد به قوانيني که عليه شان و انسانيت         .  است

مردم فقط بايد به قـوانيني      .  ارندزشان است گردن بگ   
 نماينـده  ارند که خودشان برقرار کرده اند و    زگردن بگ 

پـال حـق   يپال مردم ن ياينجا در ن  در  .  شان است  منافع
دارند که قانون سلطنتي کشور را عوض کنند و سپس         

شبح اين واقعه سـناتور     .  ارندزبه قانون خلق گردن بگ    
 . اسپکتر را سخت هراسان کرده است

.  اما اين اوليه ترين حق دموکراتيـک مـردم اسـت             
مريکائي امستشاران .  نددارمردم اين دموکراسي رانياز   

مرده آنند که به اينجا بياينـد و بـراي مـا در            و  کشته  
آنان بر اساس آرزوها . مورد دموکراسي سخنراني کنند

سياستمدار، کشورهاي دنيا را يکي پس وتصميمات چند
آنگاه دوردنيـاراه افتـاده    از ديگري به آتش مي کشندو     

ه رکس که قـو   ه. دموکراسي سخنراني ميکنند  ودرمورد
 . خنددانديشيدن مستقل داردبه دموکراسي آنان مي

 قابل مالحظـه اي از مـردان        فيصديزنداني کردن      

 استثمار کـردن و لگـد مـال          ، )سياهان(رنگين پوست   
ـ      نمودن حقوق ميليون    کـه بردگـان     يهـا کـارگر التين

  ، لغو حـق سـقط جنـين زنـان         ، اقتصاد شما مي باشند   
فـع رواج آمـوزه   ممنوع کردن پژوهش هاي علمي به ن   

 بيرون کردن و تعقيب معلمان و استادان  ،هاي مسيحي
دانشگاه و دانشمنداني که با اين پـروژه همراهـي نمـي      

.  اين است دموکراسي کشور شما آقاي سناتور       –کنند  
کدام انسان ترقيخواه ديوانه ايسـت کـه خواهـان ايـن      

هابايدسالح بـرزمين    ؟ آيامائوئيست  دموکراسي باشد 
 ؟ ارندزکه به اين نوع دموکراسي گردن بگبگذارند 

حال بيائيد به واقعيات بنگريم تا بفهميم تروريسـت            
چه کسي دارنده ابزار و آالت ترور و شهوت  ؟  کيست

استفاده کور و بدون تبعيض آن عليه تمام کـره زمـين    
هر کودکي که به اخبار تلويزيون نگاه کند مي  ؟  است

آقاي سناتور، در ايـن     .  تواند به اين سوال جواب دهد     
، حتا مقابله کند کشور شما با بازي هيچکس نمي تواند 

چقدر اين حـرف مـائو عميـق و         .  همتايان صنعتي تان  
ها دنيا   امپرياليست:  منطبق بر واقعيت است که گفت     

، اما وقتي مردم يک شمع روشن  را به آتش مي کشند
 ! مي کنند فريادشان به هوا مي رود

 و جديـد رک تا دهلـي  ااز نيوي  ، سر جهان مردم سرا    
،  ، بطور دموکراتيـک و در خيابـان هـا           و غيره  گکنيپ

، صـادر   حکم خود را در مورد اينکه تروريست کيست 
ترور يعني وحشـت انـداختن در دل هـاي          .  کرده اند 

آيا بهتر نيست بپرسيم مردم .  مردم و آفريدن دهشت
:  شت دارند نقاط مختلف دنيا از کي بيشتر از همه وح        

مريکا و ماشين جنگي آن يا از ارتش رهـائي  ااز ارتش   
مردم از کي مي ترسند و به کي  ؟  بخش خلق در نپال

عشق دارند؟ اين يک معيار بسيار مهم در جـواب بـه        
مردم .  اين سوال است که کدام ارتش تروريست است

و رابطه با مردم معيار جواب است و نه آرزوهاي قلبي 
ــناتورهاي  ــائياس ــر  .  مريک ــي بپرســيد اگ از زن عراق

امکانش را داشت مدال ترور را بر سينه کدامين ارتش 
  ؟سنجاق ميکرد

با کمونيست بـودن مائوئيسـتها   آقاي اسپکتر ميگويد     
ما قبال با خيلـي   „:  مشکلي ندارد و اضافه مي کند که   

 „ . ها معامله کرده ايم از کمونيست
 „ معامله کـرده ايـم   „از ، نمي دانم منظور وي    اوال   

آيا منظورش قتل عام صدها هزار کمونيست       .  چيست
؟ يـا کودتـاي       است ۱۹۶۰هاي    در سال  ازييدر اندون 

يلي عليه حکومت آلنـده کـه    چخونين سازمان سيا در     
حال آقاي سناتور، درهر ؟ بطور قانوني انتخاب شده بود
.  ها حتما مشـکل داريـد      شما با ايدئولوژي کمونيست   

م يعني از بـين بـردن اسـتثمار         زا ايدئولوژي کموني  زير
انسان ها توسـط انسـانهاي ديگـر و تمـام موجوديـت             

م بر استثمار انسان ها توسط انسان هاي ديگر     زامپريالي
نظام سرمايه داري شما عاشق آن است .  بنا شده است

که همه و هر رابطه ميان انسانها را تبـديل بـه رابطـه        
شما حتا تغيير و    .  ، کند   فروش ، رابطه خريد و    کاالئي

پال را مي خواهيد تبديل به يک يدگرگوني سياسي در ن
، در ازاي    در ايـن راسـتا    .  کاالي قابل معاملـه کنيـد     

 „،   پـال يخيانت به دستاوردها و سربلندي خلق هاي ن       
 ! سناتور.  کنيدمريکا را پيشنهاد مي   ا „ کمک هاي مالي  

ه سـاخته ايـد نگـاه       به دنيائي ک  ! بيائيد و صادق باشيد   
حـرص و آز و     دنيائي است که فقط بر اسـاس        :  کنيد

.  کره خاکي ما مي تواند کار کندنابودي زندگي انسان و
شما مجبور هستيد با ايدئولوژي و برنامه کمونيستي که 
 مي خواهد دنيائي تماما متفاوت از اين جهنم را بنا کند 

 . ، مشکل داشته باشيد
 ا و حزب اهللا لبنانه يکي خواندن مائوئيست

 دويمورد اينکه ارناتور اسپکتر بعنوان استداللي درس   
ها  رهائي بخش خلق بايد خلع سالح شود تا مائوئيست

، مثال لبنان و حـزب اهللا لبنـان را     وارد حکومت شوند  
 دو يـک ار  }حزب اهللا{آنها   „:  او مي گويد  .  مي زند 

ان را  لبنـ دوي ديگر درست کرده و ار   دويدر داخل ار  
به اين دليـل اسـت کـه در آنجـا           .  دنتضعيف مي کن  

پـال هـم    يفکر مي کنم اين مثـال بـراي ن        .  جنگ شده 
پـال مـي خواهـد بفهمـد     يبنابراين اگر ن  .  کارکرد دارد 

براي داشتن يک حکومت موفق چـه بايـد کـرد بهتـر        
 “. است نگاهي به حماس و حزب اهللا بيندازد

شما !  د و صادق باشيدسناتور باز بايد بگويم که بيائي   
بهتراست به کارنامه خودتان دردرسـت کـردن يـک           

اگرکساني پيدا . عراق نگاهي بيندازيد حکومت موفق در  
ــوندکه ميخواهندوارد ــهاي درس ميش ــادر اکالس مريک

است اول نگاهي   ،بهترتشکيل حکومت موفق شوند   مورد
مريکائي الگوي برجسته ارتش   اعراق  .به عراق بيندازند  

 کنتــرل گوشــه هــاي تانيــهبرمريکاوا .ارتـش اســت در
هـاي   همليشـ اردوي سه گانـه  بدست  مختلف عراق را  

 ۳عالوه بر اين .  ، شيعه و طوايف سني سپرده اند    کرد
 يديگردوي  ، ار تانيه  مريکا و بر  اهاي اشغالگر دوواردوار

 کـه   وجـود دارد  ملي عـراق    دوي  به نام به اصطالح ار    
ه يليتـاريز عـراق م .باشدمريکا ميارهبري  تحت کنترل و  

عالوه برکشـتار تـوده   ،نتيجه  در.جهان است ترين کشور 
،  مريکـا ا دويچريکي ار هاي غيرنظامي درعمليات ضد   

هـاي   ظامي در خيابان   غير ن  ۱۵۰روزانه بطور متوسط    
نيروهاي شبه مقاومـت    بسياري از . شوندکشورکشته مي 

شهرهاي عراق را از که هر يک کنترل اين يا آن گوشه 
ه هـاي بنيـادگراي اسـالمي کـه         گرودردست دارنـداز  

مريکا در دوره جنگ سرد بـا شـوروي         اسازمان سياي   
فقط تصور کنيد   .  ، سرچشمه گرفته اند    تعليم داده بود  

 ۲۰۰۶ اکتوبر ۹  -سرويس خبري جهاني براي فتح  

 

 ۲۴: بقيه ازصفحه 
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وحشـي مـورد تجـاوز    دوي  ملتي که توسط اين همه ار     

دچار چه درجه از ترور ، قرار گرفته و قتل عام ميشود  
ـ    ااين است کارنامه    .  و وحشت است   ه مريکـا در زمين

 . ميانهشرق دولت سازي در 
پـال درسـت نقطـه    ي رهائي بخش خلـق در ن      دويار   

 دختـران و   توسـط  دوايـن ار  .  هاسـت دومقابل ايـن ار   
که ساليان ، يعني رزمندگاني   پال  ينخلق  پسران انقالبي   

دراز عليه سلطنت و براي ايجاد يک کشور دموکراتيک 
ـ .  اسـت  ، به وجـود آمـده     نوين مبارزه کرده اند    ان آن

براي دست يافتن به اين هدف مجبور شدند دست به         
 توسـط خـود     دواز آنجا که ايـن ار     .  زنندبجنگ خلق   

، جنگ خلق را با سالح هـاي ابتـدائي و            مردم بنا شد  
 . حقير محلي آغاز کرد و نه با موشک

پـال بـا حـزب اهللا    ي رهائي بخش خلق ن   دويميان ار    
 رهـائي  دويار.  لبنان زمين تـا آسـمان تفـاوت اسـت     

بخش براي يک برنامه اجتمـاعي مبـارزه ميکنـد کـه            
زنجيرهاي اسارت توده هاي مردم را يک به يک پاره          

توده هاي  خلق متشکل از     رهائي بخش    دويار.  ميکند
 است که قدرت را از دست ستمگران خود يتحت ستم

ميربايد تا اين قدرت را براي تغيير شرايط خود و کل           
ب اهللا مغزهـاي مـردم را بـا         حز.  جامعه استفاده کند  

 رهـائي   دوياما ار .  تاريک انديشي مذهبي پر مي کند     
به مردم مي آمـوزد کـه روي پـاي خـود            خلق  بخش  

ايستاده و سرشان را بلنـد کننـد و جـرات کننـد کـه               
 رهـائي  دويار.  گيرنـد بسرنوشت خـود را در دسـت       

افکار مترقي نوين را به عقب افتـاده تـرين     خلق  بخش  
، مردم را روشن مي کند و آنان را        برد   مي پاليمناطق ن 

مملو از اميدواري و مطمئن به قدرت خالق خودشـان          
 دويرهائي زن در قلب ايدئولوژي راهنماي ار      .  ميکند

و اسـارت زن در قلـب ايـدئولوژي        خلق  رهائي بخش   
حزب اهللا پايه در ميان     .  راهنماي حزب اهللا قرار دارد    

 رهـائي  دويامـا ار  .  پيروان يکي از مذاهب لبنان دارد     
پال را متحد کرده و بـراي  ي، ملل مختلف ن خلق   بخش

اولين بار امکان ادغام داوطلبانه آنان را در يک ملـت            
اما حزب اهللا از نفرت مـردم  .  واحد فراهم کرده است   

يل جنوب لبنان نسبت به دولت مذهبي نظـامي اسـرائ         
بعنوان بازيگر صحنه سياسي استفاده ميکندتابقاي خودرا

لبنان تضمين کند و بر سر ميـز معاملـه بـا قـدرتهاي              
 . امپرياليستي و دولتهاي ارتجاعي عرب راه يابد

مريکا نيروهـاي بنيـادگراي     ا،   سالهاي جنگ سرد  در   
اسالمي را استخدام کرده و تعلـيم داد و آنـان را زيـر      

وي رشـد  رحمايت مالي خود گرفت تا هر درزي را بر        
 انقالبـي در کشـورهاي      نيروهاي کمونيست يا سکوالر   

معـروف تـرين رهبـري      .  ميانـه ببنـدد   شرق  مختلف  
در .  مريکا همين آقاي بن الدن است     ااسالمي ساخت   

مريکا ا،  ، زماني که انقالب ضد سلطنتي براه افتاد ايران
و ديگر کشورهاي اروپائي به توافق رسيدند کـه راه را          

ن را براي بقدرت رسيدن آيت اهللا ها باز کنند زيرا آنا
براي درهم شکستن انقالب و تضمين کنترل نفت ايران 

 . ، قابل اتکاء مي دانستند توسط غرب
تـوان   ميانـه مـي   شـرق   حقا که درسهاي زيادي از         

 ■ . اما آقاي اسپکتر معلم خوبي نيست.  آموخت

 
* * * 

اما پرويز مشرف بعد از بازگشت به پاکستان ادعا     
ومي توسط او کرد که پيشنهاد تشکيل اين جرگه ق      

. مطرح شده و بوش و کرزي آنـرا پذيرفتـه انـد           
مشرف قرار دادي را که قبال حکومـت پاکسـتان          
با سران قومي وزيرستان جنوبي به امضـا رسـانده         
است ، به عنوان يک نمونه موفق جرگه قومي يـاد    
آوري کرده و اعالم نمود که هـدف از برگـزاري           

تون جرگه قومي دو سوي ديورند جدا ساختن پشـ        
ها از طالبان و تقويت سران قومي در برابر طالبان          
ــه خــدمات اقتصــادي و   و القاعــده از طريــق ارائ

 .اجتماعي بيشتر به آنها و اقوام شان  است 
به اين ترتيب کرزي و مشـرف هـر دو همـان               

يک هدف و راه رسيدن به آنرا با الفـاظ مختلـف          
لب و لبـاب طـرح تشـکيل جرگـه          . بيان کردند   

دو سوي ديورند ، تالش بـراي سـازماندهي    قومي  
سراسري سران قومي دو سوي ديورنـد از طريـق          

ايـن رشــوه در قالــب تهيــه  . خريـد آنهــا اســت  
امکانات نظامي و تسـليحاتي بـراي مليشـه هـاي           
قومي و ارائه کمک هاي اقتصادي و اجتمـاعي بـه         

 . قبايل و از طريق سران قومي پرداخت مي گردد 
ست هـاي امريکـايي و متحـدين        ظاهرا امپريالي    

شان اميد وار اند کـه از ايـن طريـق ، آنهـا و دو             
رژيم دست نشانده و مزدور شـان ، يعنـي رژيـم            
کرزي و رژيم مشرف ، قادر خواهنـد شـد قبايـل      

ــه      ــد ک ــد را وادارن ــوي ديورن ــتون در دو س پش
مخالفت با آنهـا و دسـت نشـاندگان و مـزدوران        

 . مقاومت بکشند شان را کنار بگذارند و دست از 
خريد سران قومي خود فروخته از طريق تطميع           

زمـان اسـتعمار    و تمويل ، نيرنگـي اسـت کـه از           
اسـتفاده مسـتعمره چيـان و       انگليس تا حـال مورد    

امپرياليست هاي اشـغالگر و دسـت نشـاندگان و          
استعمار گران انگلـيس    . مزدوران شان بوده است     

ه سـازي  نه تنها در سال هـاي اشـغال و مسـتعمر     
افغانستان بلکه در جريان تحريکات پشـت پـرده         
آخوند ها و سران قومي عليه امـان اهللا خـان نيـز           

 . مداوما از اين نيرنگ استفاده مي کردند 
ــت ثورو  ــاي هف ــد از کودت ــيال    بع تجــاوز سوس

امپرياليست ها به افغانستان و اشغال ايـن کشـور          
 جبهـه ملـي پـدر      „توسط آنها ، بخش مهمـي از        

 مربوط به رژيم دست نشـانده کارمـل را          „ن  وط
خوانين و متنفذين قومي رشوت خور تشـکيل مـي     

ي اشـغالگران   گروه هاي مليشه که از سـو      . دادند  
نشاندگان شان در نقاط  سوسيال امپرياليست ودست  

مختلف افغانستان بر پايه پيوند هاي قومي ايجـاد         
ماندان هـا و افـراد      شده بودند ، جنايتکار ترين قو     

 هـاي شـان     „کارروايي   “سلح را دربرميگرفتندو  م
زمان اين پالن  در   . زبانزد خاص وعام بود وهست    

 رژيـم نجيـب خصـلت       „ مشي مصـالحه ملـي       „
سرتاسري گرفت ، تا آن حدي که تقريبـا تمـامي        
خوانين و متنفذين قومي و اکثريت قوماندان هـاي       

 هــاي رژيــم مبــدل „ پروتوکــولي „جهــادي بــه 
 . گرديدند 

 مشرف توافق بـا سـران قـومي وزيرسـتان           پرويز
جنوبي را به عنوان ثمره موفق يـک جرگـه قـومي      
قلمداد مي کند ، کما اينکه در افغانستان نيز درين  
راستا يک نمونه سازي صورت گرفته اسـت و آن      
توافق با جرگه قومي ولسوالي موسـا قلعـه واليـت      

 .هلمند است 
تيجـه  ني اينکه به روشني چگونگي ، هدف و       برا   

جرگه قومي دو سوي ديورند را بيان کرده باشيم ،    
ونه به وقـوع پيوسـته    ضرور است که همين دو نم     

 . افغانستان را مورد توجه قرار دهيم در پاکستان و
 صـوبه سـرحد     „وزيرستان در قسمت جنـوبي         

 پاکستان واقع است ، يـک منطقـه   „شمال مغربي  
ان نيمه خود مختار است و به دو قسمت وزيرسـت         

دوقبيلـه  .شمالي ووزيرستان جنوبي تقسيم ميگردد    
 درايــن منطقــه „مســعود „و „ وزيــر „معــروف 
 . کنند زندگي مي

اين منطقه پس از امضاي معاهده ديورند ميـان         
حمان خان از افغانستان جدا شـده       عبدالرهاوانگليس

اما وزيرستان در . برتانوي تسليم داده شد وبه هند
ر انگليس بر شـبه قـاره       ستعماطول دوران تسلط ا   

قاومت عليه انگليس هـا نکشـيد و        مهند ،دست از  
 .  باقي ماند „ منطقه نا آرام „به عنوان يک تاآخر

مناطق ئرســاعليــرغم اينکــه وزيرســتان همانند   
تشکيل پاکستان  قبايلي آنطرف خط ديورند،پس از    

مي جـزء قلمروپاکسـتان محسـوب    ، بصورت رسـ   
اقوام ني هابـا تاروابط نزديـک وزيرسـ  امـا  گرديـد، 

روابط نزديـک   افغانستان و  دراينطرف خط ديورند  
دولـت افغانسـتان    با “مسـعود “و“وزير“سران قومي 
 . دوام کرد 

ــس از    ــغال افپ ــيال  اش ــط سوس ــتان توس غانس
ها ، وزيرستان از طريق افسـران نظـامي    امپرياليست

عاليرتبه پشتون نسب پاکستاني مثل جنرال اختـر        
يد گل مومند به يکي از      عبد الرحمان و جنرال حم    

مراکز مهم پشت جبهه براي مجاهدين افغانستان        

 

 ۲۴: بقيه ازصفحه 



  ١٢صفحه  چهاردهم  شماره                                        شعله  جاويد                  دوره سوم                                                              

 عـرب و غيـر   „ داوطلـب   „و همچنان مجاهدين    
عرب خارجي تبـديل گرديـد ، در عـين حاليکـه            
بعضي از سران وزير و مسعود روابطـي بـا رژيـم            

 . کابل و سوسيال امپرياليست ها نيز داشتند 
مي در تشکل بعد ها ، منطقه وزيرستان نقش مه   

و سازماندهي اوليه جنبش طالبـان در پاکسـتان ،          
بازي کرد و در دوره حکومت طالبان کماکان بـه           
عنوان يک مرکز تجمع پشت جبهه بـراي آنهـا و          

 . مجاهدين خارجي متحد شان باقي ماند 
مشکل وزيرستان از موقعي شروع شد که رژيم          

ش مشرف به دستور اربابان امريکايي و انگليسي ا       
، رژيم طالبان را از پشت خنجر زد و بصورت يکي 

 .  در آمد „ جنگ ضد تروريزم „از مشمولين 
لشکر کشي اردوي پاکستان بر وزيرستان يـک           

دو ساله را باالي قبايل وزير و مسعود        يباجنگ تقر 
تحميل نمود که ثمره آن بيشتر از يک هزار کشته 

حه سـا . اين منطقـه بـود      و ويراني هاي وسيع در      
منطقه وزيرستان جنـوبي    اصلي تمرکزاين جنگهادر  

اوايل بهار گذشته حکومت پاکسـتان در اثـر   . بود  
امضاي يک موافقتنامه با سران قـومي وزيرسـتان         
جنوبي نيروهاي نظامي مربوط به اردوي پاکسـتان     
را از اين منطقه بيرون کشيد و کنترل منطقه را به    

 . سران و مليشه هاي قومي سپرد 
 سران قومي وزيرستان جنـوبي    اين موافقتنامه    در

 منطقـه شـان را خـود    شده اند کـه امنيـت     متعهد
منطقـه  تامين مي کنند،به جنگجويـان خـارجي در       

شان اجازه فعاليت نمي دهند و همچنان اجازه نمي  
دهند که از منطقه شان بـاالي افغانسـتان حملـه            

مت پاکسـتان تعهـد    درمقابل حکو . صورت بگيرد   
مليشه هـاي   ان قومي، طريق سر که از سپرده است   

، تجهيزات و سليحاتلحاظ ت راازقومي وزيرومسعود 
ــ ــامين کن ي و د و پــروژه هــاي اقتصــادمعــاش ت

 .      د اجتماعي منطقه را تمويل نماي
فتوا نامه مال عمـر رهبـر طالبـان در زمسـتان               

 را از جنـگ بـا اردوي     „ مجاهـدين    „گذشته که   
ها مي خواسـت کـه      پاکستان منع مي کرد و از آن      

 در  „ جهـاد    „تمام توان و قوت شان را بـر روي          
افغانستان متمرکز کنند ؛ زمينـه مسـاعدي بـراي       
امضاي موافقتنامه ميان حکومت پاکستان و سـران   

در واقع قبل از آنکه . قومي وزيرستان فراهم نمود 
اين موافقتنامه به امضا برسد ، از اواخر زمستان و          

 محلي و خارجي „ مجاهدين „اوايل بهار گذشته ،  
مستقر در وزيرستان عمدتا متوجه افغانستان شده       

 .و از آن منطقه خارج شده بودند 
سران قومي وزيرستان که حکومت پاکستان بـا           

آنهــا موافقتنامــه امضــا کــرده اســت ، صــرفا بــا 
حکومت پاکستان ارتباط ندارند بلکـه هـم اکنـون       

حکومـت  . نيز روابط محکمـي بـا طالبـان دارنـد           
پاکستان از اين موضوع بيخبر نيسـت و در واقـع           
آنرا مي پذيرد ، چرا که اجراي خود نقشـه طـرح           
شده توسط امپرياليست هاي امريکايي و انگليسـي      

بدوا موجوديت چنين روابطي را مي پذيرد و براي         
 .قطع آن در آينده مي کوشد 

از جانب ديگر ، اگر نمونه موسـا قلعـه واليـت              
ر خطوط کلي با نمونه وزيرسـتان جنـوبي        هلمند د 

کامال منطبق نباشد ، ال اقـل تـا حـدود زيـادي ،              
درين ولسوالي قواي انگليسي شـامل   . مشابه است   

ـ              گ در ناتو ، براي چند ماه اول سـال جـاري ، جن
ــرد   ــيش ميبـ ــان را پـ ــاي طالبـ ــه نيروهـ  .عليـ

، قواي انگليسـي    باتشديدبيشترجنگ وتحمل تلفات  
توافـق بـا   .  بيـاورد  عـه تـاب  نتوانست در موسا قل 

ي تـامين امنيـت   قلعه ، بـرا   سران قـومي درموسـا    
ي توسط رِژيم کـرز   سااساولسوالي توسط خودشان،  

قواي انگليسـي  صورت نگرفت ، بلکه مسـتقيماخود   
 . به اين کار مبادرت کرد 

موافقتنامه موسا قلعه که منجر به خروج قـواي            
ـ „انگليسي از آنجا و تسليم دهي مسئوليت        امين  ت

 به مليشه قومي گرديد ، در واقع تـوافقي          „امنيت  
و مافياي مواد مخـدر  ميان قواي انگليسي ، طالبان     

در درينجانيزوضعيت همانگونه است که فعال    . بود  
وزيرستان جنـوبي اسـت ، يعنـي سـران قـومي از       
يکجانب از قواي اشغالگر و رژيـم دسـت نشـانده       

نــدو کانـات تسـليحاتي و جنســي و پـولي ميگير   ام
. جانب ديگر روابط محکمـي بـا طالبـان دارنـد         از

البته روابط سران قومي با طالبان در موسـا قلعـه            
نسبت به روابط سران قومي وزيرستان جنـوبي بـا     
طالبان ، گسترده تر وعميق تـر اسـت و بـه يـک          
معني سران قومي در واقع همان طالبان و قاچـاق           

 . بران مواد مخدر در منطقه هستند 
ين ترتيب در هـر دو منطقـه وزيرسـتان و           به ا    

قيت موسا قلعه ، اگر از يکجانب طالبان ادعاي موف      
ولي از جانـب    دارند و اين تا حدي درست اسـت؛       

بط بـا   ديگر، پايه هاي اجتماعي وافراد فعلـي مـرت        
رژيم آنها تا حدي به طرف سـازش ومصـالحه بـا      

مشرف ، قواي اشغالگر و رژيم دسـت نشـانده در    
 . يز کشانده شده است افغانستان ن

در اين نمونه ها ، تا جائيکه به رژيـم مشـرف ،        
اشغالگران امپرياليست و رژيم کرزي مربوط است 
، همان هدفي دنبال شـده اسـت کـه صـبغت اهللا        
مجددي در قالـب کمسـيون تحـت رهبـري اش           

فرقي که ميان اين دو نمونه وجود . انجام مي دهد 
متفاوت در کشاندن   دارد ، علم کردن انگيزه هاي       

روابط طالبان و پايه هاي اجتماعي آنها بـه سـوي           
اشغالگران و رژيم دست نشـانده در افغانسـتان و          

 . يا کشاندن شان به سوي رژيم مشرف است 
کمسيون تحت رهبري صبغت اهللا مجـددي بـا          

 و توسـل    „ حضرت   „استفاده از موقعيت مذهبي     
يـه هـاي    به انگيزه هاي مذهبي تسـليم طلبانـه پا        

اجتماعي و روابط طالبان را به سوي رژيم کرزي و 
تسليم طلبي در قبال قواي اشغالگر مي کشاند ، اما   

 „در نمونه هاي وزيرستان جنـوبي و موسـا قلعـه      
 بيشتر نقش بازي مـي کنـد و نمونـه           „پشتونولي  

هايي از وحدت پشتون ها ارائه مي گـردد کـه در     
ي در منـاطق  آن هم کشتار پشتون ها و خانه خراب    

پشتون نشين متوقف مي گردد ، هم اسـالم حفـظ    
مي شود  و هم سود حاصله از دريافـت امکانـات            
مالي از رژيم مشـرف ، قـوت هـاي اشـغالگر در             
افغانستان و رژيم دست نشانده کرزي و تـوام بـا           
آنها پول هاي بدسـت آمـده ازکشـت کوکنـار و            
 توليد و قاچاق ترياک و هروئين ، سر بـه ميليـارد   

هم پشتونولي ، هم مسلماني و هـم  . ها دالر ميزند    
ــا داري  ــد ازآن  ! دنيـ ــه بايـ ــاري کـ ــه کـ يگانـ

 عليه اشغالگران امريکائي    „ جهاد   „گردد  صرفنظر
 . و انگليسي و متحدينشان است 

 امپرياليستي و ارتجاعي را „ نقشه راه  „اگر اين      
با توجه بـه ارائـه نقشـه جديـد منطقـه از سـوي          

ردوي امريکا و متحرک شدن نيروهايي حلقاتي از ا  
مثل حزب عوامي ملي پاکسـتان ، کـه تـا ديـروز           

ــي „ ــافع مل ــا  „من ــا را در وابســتگي ب  پشــتون ه
سوسيال امپرياليست ها و تسـليم طلبـي در قبـال       
آنها جستجو مي کرد و امروز آن را در وابسـتگي           
با امپرياليست هاي امريکايي و انگليسي و تسـليم         

نها جستجو مي کند ، مد نظر قرار       طلبي در قبال آ   
دهيم ، به نحو روشن تر و واضح تـر مـي تـوانيم              

 . چوکات کلي آن را ترسيم کنيم 
طرح برگزاري جرگه قومي دو سوي ديورند در         

واقع تالشي اسـت بـراي قـرار دادن شـوونيزم و            
ناسيوناليزم پشـتون در افغانسـتان و پاکسـتان در        

ــل  ــالميزم „مقاب ــان و„ اس ــرار دادن  طالب  „ ق
 وحدت پشتون ها در مقابـل مقاومـت        „ضرورت  

درينجا .  عليه اشغالگران و رژيم کرزي   „طالبان  „
 را از شوونيزم „ طالبان „منظور اين نيست که ما    

زمان حاکميت شان خشن    آنهادر.ملي بري بدانيم    
ترين سياست شوونيستي را پيش بردند و اکنـون         

 عنصـر  چـه باشـد   ولي هر . يزآنراکنارنگذاشته اند ن
تعيين کننده در ايدئولوژي و سياست طالبان پـان         
اسالميزم ديو بندي است و شوونيزم آنها عنصـر         

 .بعدي و تابع را تشکيل مي دهد 
زمـان اشـغال    بهر حـال ، چنانچـه ميـدانيم در           

  قــواي سوســيال امپرياليســتي،افغانســتان توســط
ت نشــاندگان شــان بــه شــدت تــالش دســآنهاو

 ونيزم و ناسـيوناليزم پشـتون رادر       شو کهميکردند
 مجاهدين قرار دهند ، اما در       „ اسالميزم   „مقابل  

شوونيسـت  .بازي شکست خوردنـد   نهايت در اين    
هاوناسيوناليســت هــاي پشــتون طرفدارسوســيال 

رژيم دست نشانده شان ، عاقبـت      امپرياليست هاو 
نه در افغانستان توانستند کاري از پـيش ببرنـد و      

اينک ايـن بـازي بـار ديگـر          . نه هم در پاکستان   
توسط امپرياليست هـاي امريکـايي و انگليسـي و           
دست نشاندگان ، مزدوران و وابسـتگان شـان در         

اما چرا اين . افغانستان و پاکستان براه افتاده است     
ها يک بازي شکست خورده را تکرار مي کننـد و           
چه اميد واري هايي براي موفقيت در ايـن بـازي           
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 دارند ؟ 
قواي سوسـيال امپرياليسـتي در    مان حضـور  درز   

افغانستان ، امپرياليست هـاي امريکـايي و بلـوک          
تحت رهبري اش يکجا با دولـت هـاي ارتجـاعي           
وابسته به آنها ، به نحو رسمي ، آشکار و با دست          
باز ، از مقاومت عليه قوت هاي اشـغالگر و رژيـم          

فعـال چنـين    . دست نشانده حمايت مـي کردنـد        
مللي امپرياليسـتي و ارتجـاعي اي از   حمايت بين ال  

مقاومت عليه اشغالگران امريکايي و متحدين شان       
و رژيم دست نشانده شان وجود ندارد تا طالبان و  
حزب اسالمي و گروپ هايي مثل گروپ حقاني از      

اما گذشته از اين مسئله عمـومي       . آن سود ببرند    
 „بين المللي ، مسايل خاصي در رابطه با اسالم و            

 و شوونيزم و ناسـيوناليزم پشـتون        „ن اسالم   جها
 .نيز مطرح است 

در آن موقع تا جائيکه به تنظيم هاي اسالمي و             
مجاهدين تحت رهبري شان مربوط مي شد ، آنها   

 دم مـي زدنـد و   „ کفر کمـونيزم    „از جهاد عليه    
برنامه هاي اسالمي شـان را در مقابـل کمـونيزم           

مي شـان   دروغين شوروي و دست نشـاندگان بـو       
اما اکنون در افغانستان جمهـوري  . قرار مي دادند    

 است و امريکا نيز بهـر حـال      „ بر قرار    „اسالمي  
 .  نيست „ کمونيستي „يک قدرت 

ــع ،     ــالم  „در آن موق ــان اس ــدتا از „ جه  عم
 حمايت مي کرد ، اما فعال از لحـاظ         „مجاهدين  „

رسمي بصورت عام و تام از رژيم دسـت نشـانده         
ي کند و از لحاظ عملي نيز عمـدتا ايـن           حمايت م 

در آن وقـت حـاکم نظـامي        . حمايت وجود دارد    
و رژيم تحت رهبري اش     ) ضياء الحق   ( پاکستان  

 حمايت مي کردند „ مجاهدين „، علنا و وسيعا از 
) پرويز مشرف( ظامي کنوني پاکستان    ، اما حاکم ن   

و رِژيم تحت رهبري اش ، خود در خـط تقويـت            
ــيوناليزم ــاي  ناس ــي ادع ــرار دارد و حت  پشــتون ق

پيشگامي در طرح جرگه قومي دو سوي ديورند را     
مي نمايد و مداوما نيـز از حقـوق پشـتون هـا در              

در آن موقــع . افغانســتان داد ســخن ميدهــد   
 „ مجاهـدين  „جمهوري اسالمي ايران در سـمت   

قرار داشت ، امـا فعـال بصـورت رسـمي يکـي از             
. ب مي گردد ان رژيم کرزي محسوحمايت کنندگ

ــعودي از   ــالمي سـ ــلطنت اسـ ــع سـ درآن موقـ
 حمايت ميکرد ، اما اکنون بصـورت        „مجاهدين  „

 . ستاده است يرسمي پشت سر رژيم کرزي ا
در آن موقع مسايل مليتي به شدت تحت تاثير           

ــيال    ــغالگران سوس ــه اش ــترک علي ــت مش مقاوم
امپرياليست و دست نشاندگان شان قـرار گرفتـه         

ـ     وس برجسـته اي نداشـت ، در        بود و برآمد ملم
ــي دامــن زده شــده از ســوي   حاليکــه نفــاق مليت

رياليست هاي سوسيال امپرياليست ها و بعد ها امپ
هاي امريکايي و اروپايي و قدرت    روسي ،امپرياليست 

هــاي مرتجــع منطقــوي و همچنــان جنــاح هــاي 
تلف ارتجاعي افغانسـتاني ،بعـدازخروج قـواي         مخ

يشـود   دامن زده م  افغانستان که کماکان  شوروي از 
دارنـده شـکلگيري    به عنـوان يکـي از عوامـل باز        

غالگران ورژيـم  مقاومت وسيع کثيرالمليتي عليه اش 
 . نده کنوني نقش منفي مهمي بازي مينمايدنشادست
در آن موقع مليت هاي غير پشـتون دوش بـه              

دوش پشــتون هــا در مقاومــت عليــه اشــغالگران 
نده شـان   سوسيال امپرياليست و رژيم دست نشـا      

سهم گرفتند ؛ اما اکنون چنين نيسـت و مقاومـت         
ارتجاعي کنوني طالبان از بابت نفوذ به مناطق غير   
پشتون در افغانستان بـا محـدوديت هـاي جـدي          
مواجه است و شوونيزم غليظي که آنهـا در زمـان    
حاکميت شان اعمال کردنـد ، اکنـون بـه شـدت          

ر د. دست و پاي شان را از اين بابت بسته اسـت      
واقـع تــرس از همــان شــوونيزم غلــيظ ، يکــي از  

 ملـي  – مذهبي و مـذهبي  –عواملي است که ملي    
هاي مرتجع غير پشتون درافغانستان را وا ميدارد        
که کماکان محکم بـه اشـغالگران امپرياليسـت و          
رژيم دست نشانده بچسـپند و حتـي چهـره سـر            
شناسي از آنها مثل محمد محقق با کمال خوشـي          

 جرگـه  „ اتـن ملـي   „دهل زن هاي نقش يکي از   
ــول نمايــد   ــد را قب ــن . قــومي دو ســوي ديورن اي

موضوعي است که ارگان نشراتي جمعيت اسالمي       
در شـماره بيسـت و      ) نشريه مجاهد   ( افغانستان  

 ۱۳۸۵ششم دوره هفتم خود منتشره دهم عقرب        
 : ، به صراحت در مورد آن مي نويسد 

ن به وضع نا    دولت موجود توان سامان داد     ... „   
بسياري از کساني که تا     . به سامان فعلي را ندارد      

بـه خـاطر آن   } مثال خود شان { کنون خاموشند  
نيست که اميدي به بهبود وضع در آينـده دارنـد      
بلکه بيم از آن دارند که مخالفت شان بـا دولـت            

  „. موجود به نفع طالبان تمام شود 
غلـيظ  اما مهم تـر از آن ، تـرس از شـوونيزم                

طالباني ، يکي از عواملي است که توده هاي مليت          
هاي غير پشتون را عليرغم نارضايتي شديد شـان        
از وضع موجود ، فلج کرده و از حرکت و مقاومت         
جدي عليه اشغالگران امپرياليست ورژيـم دسـت        

 . ميدارد نشانده باز
بهر حال يک نکته مسلم اسـت و آن اينکـه در        

شين افغانستان و پاکسـتان  سراسر مناطق پشتون ن   
به زحمت متنفذ قومي اي را مي تـوان يافـت کـه     
. به يکي از جنـاح هـاي سياسـي مـرتبط نباشـد              

واقعيت مسلم اين است که نيمه فئوداليزم ديگـر         
فئوداليزم مستقل نيست ، بلکه فئـوداليزم وابسـته       
به امپرياليزم و قدرت هـاي ارتجـاعي خـارجي و           

در . اخل کشور است    مراجع ارتجاعي قدرت در د    
سراسر منـاطق پشـتون نشـين افغانسـتان سـران           
قومي يا مرتبط به طالبان و نيروهاي مشـابه آنهـا        
مثل حزب اسالمي و گروپ حقـاني هسـتند و يـا          

يم کـرزي ، مثـل      مرتبط به گروه هاي مختلف رژ     
 „ بابِاي ملـت     „گروپ  گروپ خاص خود کرزي،   

ـ        „ افغان ملت    „گروپ  ، ري  ، و در سطح پـائين ت

  . „ خلقي ها „گروپ مربوط به 
اما سران قومي پشتون در پاکستان به چهار گـروه      

 : تقسيم مي شوند 
گروپ مرتبط به احزاب اسـالمي مـدافع        : يک     

طالبان ، عمدتا جمعيت علماء اسالم تحت رهبري     
 .مولوي فضل الرحمان 

گروپ مـرتبط بـه احـزاب ناسيوناليسـت         : دو     
 „ پشـتونخوا نشـنل عـوامي پـارتي        „پشتون مثل   

 نشـنل  „تحت رهبـري محمـود خـان اچکـزي و       
 تحت رهبـري اسـفنديار      „عوامي پارتي پاکستان    

ولــي پســر خــان عبــدالولي خــان و نواســه خــان 
 .عبدالغفار خان 

  .„ پيپل پارتي پاکستان „گروپ مرتبط به :سه   
اين سه گروپ از جمله مخـالفين پارلمـاني فعلـي           

 .هستند و در اپوزيسيون قرار دارند پرويز مشرف 
گروپ وابسته به احـزاب مـدافع رژيـم         : چهار     

 پاکسـتان  „پرويز مشرف که عمدتا مرتبطين بـه       
ــگ  ــلم لي ــروپ „مس ــان گ  رادربرميگيردوهمچن

را „ پاکسـتان پيپـل پـارتي    “انشـعابي شـير پـاواز   
 .گردد نيزشامل مي

ارسال نامه هاي خاص از طرف حامد کـرزي ،            
شخصيت هاي سياسي سه گانه مطرح در ميان     به  

پشتون هاي پاکستان يعني مولوي فضل الرحمان ،        
اسفنديار ولي خان و محمود خان اچکزي در رابطه 
با تشکيل جرگه قـومي دو سـوي ديورنـد و کـال             

 در افغانستان ، بسـيار معنـي دار      „تامين امنيت   „
مولوي فضـل الرحمـان و جمعيـت علمـاء         . است  

رهبري اش ، مدافع اصلي طالبـان در    اسالم تحت   
محمود خان اچکزي  . پاکستان محسوب مي گردد     

و اسفنديار ولي خان و احزاب تحت رهبري شان ،      
در طول دوران مقاومت عليه سوسيال امپرياليست  
هاي شـوروي و رژيـم دسـت نشـانده شـان ، در       

 و رژيم کابل قرار داشت و       „ شوروي ها    „پهلوي  
ــور “يپاکســتاناز مــدافعين  محســوب „انقــالب ث

 . شدند مي
از جانــب ديگــر تشــکيل گــرد همــايي توســط    
 „ تحـت شـعار      „نشنل عوامي پارتي پاکسـتان      „

 در صـوبه سـرحد و شـرکت    „وحدت پشتون ها    
محمود خان اچکزي و مولوي فضـل الرحمـان در          
اين گرد همايي در پهلوي رئيس اين حزب يعنـي          

 .ر است اسفنديار ولي خان نيز بسيار معني دا
بطور خالصـه بايـد گفـت کـه هـدف از بـراه                 

انــداختن ايــن حرکــت هــا ، در راس قــرار دادن 
ــيوناليزم پشــتون  ــوونيزم و ناس ــوونيزم در ( ش ش

رابطه بـا افغانسـتان و ناسـيوناليزم در رابطـه بـا             
 تـامين وحـدت ميـان    „ ضـرورت  „و ) پاکستان  

 . پشتون هاي دو سوي خط ديورند است 
رف هاي شـرکت کتتـده در ايـن         هر يک از ط      

بازي چند جانبه هدف خاص خود را تعقيـب مـي      
امپرياليست هاي امريکايي ومتحـدين شـان      . کند  

در ناتو و جناح کرزي در رژيـم دسـت نشـانده ،         
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هدف شان دامن زدن به شـوونيزم و ناسـيوناليزم     
پشتون در ميان پشتون هـا بـراي مقابلـه بـا پـان         

در . اختن آن است    اسالميزم طالبان و کمرنگ س    
عين حال امپرياليست هاي امريکايي و انگليسـي و    
جناح کرزي تشديد بيشتر دعواي خط ديورند بـا         

 . پاکستان را نيز دنبال مي کنند 
رژيم پرويز مشـرف در عـين حاليکـه دسـتور              

ارباب را تعقيب مي کنـد ، تـاثير گـزاري بيشـتر             
ــافتن   ــور افغانســتان و ي سياســي پاکســتان در ام

رصت رسمي براي اين تاثير گزاري را مـد نظـر           ف
ــرار داده اســت  ــک  . ق ــدافعين نزدي ــان و م طالب

پاکستاني آنها مثل جمعيت علماء اسالم بـا قـرار          
گرفتن در موقعيت نا مساعد ناشي از همسـويي و          
هم آوازي نسبي ميان رژيم مشرف ، رژيم کرزي         
، بخش نسبتا مهمي از متنفذين پشتون پاکستان و         

 „ ضـرورت  „ران امپرياليسـت در مـورد   اشـغالگ 
وحدت پشتون ها ، تا حد معينـي بـا فشـار بـراي       

امـا آنهـا   . شرکت در اين بازي کشانده مي شوند  
اميد وارنـد کـه بتواننـد ضـرورت خـروج قـواي             

 . خارجي از افغانستان را در جرگه به ميان بکشند 
اينکه طرف برنده و بازنده در اين بـازي چنـد              

ر قطع چه کساني خواهند بـود ، از هـم           جانبه بطو 
اين بازي . اکنون نمي توان بطور قطع چيزي گفت      

تا حد معيني با دعوا بر سرديورند مرتبط اسـت و      
همانند آن دعوا ، تيغ دو دمي است که مي توانـد        
فرق هر يک از طرفين بازي و حتي فرق هر دوي           

متحقق شدن روشن و واضح اين      . شان را بشگافد    
ه فاکتور هـا و شـرايط عينـي و ذهنـي            وضعيت ب 

ولي شواهد نشان مي دهـد     . مختلفي مربوط است    
 آغـاز شـده   „ پروسه آشتي ملـي ارتجـاعي     „که  

 پشتون به نفع طالبـان مقاومـت        „ مشران   „ميان  
ــرزي و   ــم ک ــل اشــغالگران و رژي ــده در مقاب کنن

عـدم  . نيروهاي ديگر مشابه طالبان نخواهد بـود        
اليستي و ارتجاعي از سـوي      تحريم اين بازي امپري   

رهبري طالبان ، حزب اسالمي و گـروپ حقـاني ،         
نشاندهنده استعداد آنهـا بـراي قـرار گـرفتن در           

 . چنين موقعيت نا مساعدي هست 
عالوتــا تشــکيل جرگــه قــومي دو ســوي خــط    

ديورند مي تواند تاثيرات معين ديگري نيـز روي          
 : شد اوضاع افغانستان و همچنان پاکستان داشته با

  رژيم حاکم در پاکستان را رسما در مسـايل        - ۱
مربوط به افغانستان داخل مي نمايد و به عبـارت         
روشن تر حق مداخله در امور داخلـي افغانسـتان           

. سط حکومت پاکستان را به رسميت ميشناسد        تو
بي ثبـاتي درپاکسـتان رابيشـتراز       جانب ديگر امااز

مبــارزات مســلحانه  مثال.پــيش دامــن ميزنــد  
 عليه حکومت پاکسـتان را   سيوناليست هاي بلوچ  نا

بر عالوه احتمال جابجايي . و بال مي دهد بيشتر پر
نيرو ها در انتخابات آينده پاکستان را بيشتر مـي          

اگر مدافعين اسالمي طالبـان در انتخابـات    . سازد  
آينده پاکستان شکسـت بخورنـد و بخصـوص در       

صوبه سرحد و بلوچستان ببازنـد ، نـا مسـاعدت           
اوضاع براي شان بيشتر خواهـد شـد و بيشـتر از            
پيش در پاکستان تحت فشار قرار خواهند گرفـت   

هـاي  و اين موضوع خواهي نخواهي روي فعاليـت        
 . گذاشت آنها در افغانستان نيز تاثير خواهد

  نزاع هاي ارتجاعي مليتـي در افغانسـتان را        -  ۲
دامن مي زند و کشمکش ميان جنـاح شوونيسـت     

 مـذهبي   –نشانده و جناح هاي ملـي       رژيم دست   
مرتجع غير پشتون در درون رژيم را بيشـتر مـي           

چنانچه تدوير اين جرگه بـه تصـمياتي در         . سازد  
مورد اعطاي خود مختاري هاي بيشتري به سران        
قومي پشتون منجر گردد ، نه تنها توليد و تجارت          
مواد مخدر در افغانستان افـزايش خواهـد يافـت          

هـاي مختلـف مليشـه قـومي        بلکه تشکل دسـته     
 را بيشـتر از     „ جنگ ساالري    „لومپنيزم نظامي و    

پـيش گســترش داده و فسـاد گســترده در درون   
رژيم دست نشانده را تقويت و گستردگي خواهـد        
بخشيد و صفوف طالبان را نيـز بـه سـوي چنـين            

 .  فسادي سوق خواهد داد 
واقعيت اين است کـه تقويـت سـريع صـفوف              

ش فعاليت هاي شان ، به ويـژه در   طالبان و گستر  
مناطق جنوبي کشور ، در طي چند مـاه گذشـته ،            
عمدتا به نارضـايتي شـديد تـوده هـاي مـردم از        
اشغالگران و رژيم دست نشانده ، در شرايط نبـود   
يک مقاومت ملي مردمي و انقالبي مطرح و قابـل          

قـدر مسـلم    . محاسبه در جامعه ، ارتباط ميگيرد       
رگـه قـومي دو سـوي        ج است که طـرح تشـکيل     

اين . نمي تواند کاري انجام دهد      ديورند درينمورد 
طرح بر مبناي نيازمندي هاي اساسي تـوده هـاي          
مردم ، و به صورت مشخص توده هاي پشتون در      
افغانستان و پاکستان ، نه بلکه بر مبناي نيازمندي         
ــراي  هــاي اشــغالگران و رژيــم دســت نشــانده ب

 قـومي دو سـوي      کشاندن هر چه بيشتر مرتجعين    
. خط ديورند بطرف خود شان به ميان آمده است  

آنها ممکن است با پيشبرد اين طرح قادر گردنـد       
تا حد معيني سران قومي پشتون را بطـرف خـود            
شان بکشانند و طالبان و سائر نيروهـاي مقاومـت      
ارتجاعي را ضربت بزنند ، اما قادر نخواهنـد بـود           

ود شـان را در  پايه هاي توده يي مقاومت عليه خـ      
ميان پشتون ها تضعيف نمايند ، کما اينکه روحيه          
مخالفت و مقاومت در ميان توده هاي غير پشتون         

 .در کشور را نيز بيشتر از پيش دامن مي زند 
ترجمـه مبـارزاتي    . اما يک نکته مسـلم اسـت           

عملي شرايط مسـاعد رو بـه رشـد عينـي بـراي             
ذهنيـت  مقاومت ملي مردمي و انقالبـي و تبـديل      

هاي مخالف توده ها به عمل مبارزاتي فعال ، خود       
اوضـاع افغانسـتان بـه      . بخود حاصل نمي گـردد      

گونه اي است که نبايد عمدتا  بـه اميـد خيـزش          
. نشست مقاومت جويانه خود بخودي توده ها  هاي  

گرچه ممکن است اينجـا و آنجـا چنـين خيـزش            
هايي صورت بگيرد اما قادر نيست هماننـد زمـان    

ومت ضد سوسيال امپرياليستي به يک جنـبش      مقا
پيشاهنگ انقالبي و تـوده     . سرتاسري مبدل گردد    

هاي پيشرو بايد براي برپايي مقاومت ملي مردمي        
 . و انقالبي تدارک بچينند 

مسلم است که چنين کار تدارکاتي اي نيز بايد            
هر چه اصولي تر و سريع تر دنبال گردد و با تمام   

 به سر انجام رسـاندن موفقيـت     قوت و توان براي   
آميز آن در ابعاد مختلـف کـار و پيکـار صـورت          
بگيرد ، در غيـر آن خطـر زايـل شـدن پتانسـيل       
مقاومت جويانه توده ها به صـورت جـدي وجـود        

حرکت هاي سنگ  „ و  „ بي غم باشي    „ با  . دارد  
   ■. نمي توان کاري را از پيش برد „ پشتي 
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ي سهميه جمعيـت    و وزارتش در کابينه قبلي کرز     
 .اسالمي محسوب مي گرديد 

عبدالجبار ثابت در مـورد دوسـيه هـاي افـراد              
نامبرده هيچ کاري انجـام داده نتوانسـته و عقـب           

واضح است که حمايت رئـيس      .استنشيني کرده   
يا روساي سابق دولت از متهمين اختالس    برحال و 

هاي ميلياردي هـيچ مفهـوم ديگـري نمـي توانـد          
ه کار آنها تا    ر از اينکه بگوئيم دامن    داشته باشد غي  

مجددي قصررياست دولت ميرسدوکرزي ورباني و
. متهمــين اصــلي دوســيه هــاي نســبتي هســتند  

 نيسـتند کـه     اختالس هاي ميلياردي لقمـه هـايي      
گلوي يک شهر دار و يا رئيس       بتوانند به تنهايي از   

بلعيدن آنها گلو و حلقـوم      . يک اداره پائين بروند     
مي خواهد ، يعني حلقـوم و گلـويي        „ شهرياري   „

 .چون حلقوم و گلوي کرزي و رباني و مجددي 
بهتر اسـت موضـوع مـورد بحـث را بصـورت               

مشخص در رابطه با رئيس فعلـي رژيـم پوشـالي           
 .  يعني حامد کرزي بيشتر توضيح دهيم 

يم يعني علي احمـد جاللـي     داخله سابق رژِ  وزير   
قاچاق مواد   ليست متهمين به     ترتيبعاقبت برسر 

منسوبين خانوادگي ميان منسوبين رژيم و مخدردر
او مـي  . فا شـد    سردمداران رژيم ، مجبور به استع     

مشـمولين  يکي از . خواست اين ليست رااعالم کند    
ي بـرادر   درجه اول اين ليسـت ، عبـدالولي کـرز         

آن وقـت بـه     اودر.بزرگ حامد کرزي بوده اسـت     
ر مـي  عنوان يکي از متنفذين قومي در قندهار بسـ  

اق ترياک و هـروئين     برد و يک شبکه بزرگ قاچ     
لمند ، ارزگان و زابل را رهبري مـي   در قندهار ، ه   

دامنه فعاليت اين شبکه از طريـق اسـد اهللا        . کرد  
خالد والي آن وقت واليت غزني و شـبکه اش تـا            

جنـاب عبـدالولي    . ميدان شهر ادامه مـي يافـت        
و کرزي فعال رئيس شوراي واليتي قندهار اسـت         

شريک زير دستش يعني حاجي اسداهللا خالـد بـه         
به .  مي نمايد „ ايفاي وظيفه „عنوان والي قندهار   

قول حبيب اهللا کرزي ، وکيـل قنـدهار در ولسـي           
جرگه رژيم ، والـي اصـلي فعلـي قنـدهار حـاجي             
اسداهللا خالد نيست ، بلکه عبـدالولي کـرزي مـي           

 حاجي اسد اهللا خالد از پشتون هاي واليـت . باشد  
غزنـي و از لحـاظ قـومي غلجـي اسـت و لـذا در       

حبيـب اهللا کـرزي از جملـه        .قندهارنفوذي نـدارد  
متنفذين پوپلزايي قندهاراست ، مسکونه قريه کرز       
يعني همان قريه خانواده حامد کرزي اسـت و بـه     

هاي ) اودور زاده  ( اصطالح وطني از جمله توربور      
 .  حامد کرزي و برادرانش محسوب مي گردد 

ه اين ترتيب جناب عبدالولي کرزي هم اکنون        ب   
. بهتر از سابق مي توانـد شـبکه اش را بچرخانـد           

.  شـود    هيچ کسي از دولتي ها نمي تواند مـانعش        

ــرارداردو  ــت در خــدمتش ق ــي والي ــيس „وال  رئ
فقـط وفقـط    رقيـب او  . کند   حمايتش مي  „جمهور  

گردد که  شبکه ياشبکه هايي درمنطقه محسوب مي     
 . ان قرار دارند مورد حمايت طالب

حـدي  تاتـوان   ن موضوع استکه مي   با توجه به اي      
جواب اين سوال را يافت که چـرا کوکنـار کـاري          
خرده مالکين در مشرقي تقريبا بصورت مکمـل از       
ميان برده مي شـود ولـي کوکنـار کـاري بـزرگ           
مالکين در قندهار و اطراف نه تنها از ميـان بـرده     

رش مي يابـد و  نمي شود بلکه بيشتر از پيش گست  
حاصل امساله آن از شش هزار تـن تريـاک نيـز            

 .فراتر مي رود 
ــوي      ــر از ايــن ، اقــدامات ل ــائين ت در ســطح پ

 بــا „ جهـاد عليـه فسـاد    „سـارنوال در راسـتاي   
مقاومت شديد و حتي خشن واليان هـرات و بلـخ           
يعني نمايندگان رئيس جمهور در اين دو واليـت         

بت حکم توقيف شهر    عبدالجبار ثا . رو برو گرديد    
اليـان  دار هرات و شهر دار بلخ را صادر کرد اما و     

. که آنها توقيف گردند اين دو واليت اجازه ندادند
جناب ثابت تهديد نموده بود که اگر والي هـرات          
تا يک هفته ديگر از حمايت شهر دار دست بردار      

ــادر  نشــود وي ح ــي را ص ــود وال ــف خ ــم توقي ک
نســت جامــه عمــل نتواايــن تهديدنيز.خواهــدکرد

ل در  اقدامات لوي سارنوا  بلخ دربرابر والي  . بپوشد  
آن حـدي پـيش     مصاحبه هاي تلويزيـوني اش تـا      

حکومـت  که درسقوط حکومـت نجيـب و      رفته است 
طالبان پيش گامي شمال را خاطر نشـان کـرده و           

هاد و مقاومت مسلحانه    گفته است که به برکت ج     
موقعيـت حکـومتي داراي     چندين ساله،مسـتقل از   

اين گفتـه هـا     . فوذ و قدرت در منطقه مي باشد        ن
 .بطور آشکار يک تهديد نظامي و جنگي است 

والي بلخ اقدامات عبدالجبار ثابت را به توطئـه            
اي نسبت مي دهد که در حلقـه اطرافيـان حامـد         

 از جلسه مشـترک ميـان   کرزي چيده شده و پس  
ـ منسوين حزب اسالمي گلـب جناب ثابت و   دين  ال
منطقه ، در واليـت بلـخ بـه جريـان           حکمتيار در   
به ايـن ترتيـب او ايـن اقـدامات را           . افتاده است   

زنجيره اي از مجموعه اقدامات جناح شوونيسـت        
ميداند که ضمن تالش براي هاي پشتون در رژيم  

عمر ، براي تصفيه بيشتر   ومال دين ال گلبسازش با 
مرتجعين غير پشـتون از موقعيـت هـاي کليـدي           

 . شده است رژيم رويدست گرفته
 که جناب عبالجبار ثابـت خودچگونـه        ببينيماما   

خيـل قومانـدان    جنرال امين اهللا امر   .شخصي است 
پوليس سرحدي ميدان هوايي کابل يکي از کساني       

ــه از  ــام  اســت ک ــارنوال مورداته ــوي س ــوي ل س
ــه قرار ــتگرفت ــارنوال  . اس ــوي س ــدامات ل او اق

 شخصي و مبتني بر عقده      خودرا يک عمل  درمورد
او در مصاحبه هاي مطبوعاتي و   . داند  عصب مي و ت 

لوي سـارنوال  : تلويزيوني اش ادعا کرده است که    
از وي بار بار تقاضا کرده بوده که يکي از افسـران     
پوليس ميدان هوايي کابل را که متهم به همدستي   
با قاچاقبران مواد مخدر بـوده و از کـار بـر کنـار           

اين تقاضـا   شده بوده دوباره بر حال نمايد و چون         
ها را نپذيرفته است لوي سارنوال او را تهديد مي          

وال از او همچنين گفته است که لـوي سـان     . نمايد  
که بهـر   محقق موظف به تحقيق ازاوخواسـته اسـت       

ترتيبي که مي شود وي را در جريان تحقيق مجرم 
واليان هرات و بلخ نيز لوي سـارنوال  . ثابت نمايد   

 جانـب داري از     را بصورت صريح و يا ضمني بـه       
 .افراد فاسد معيني متهم ساخته است 

يکي از موارد اتهامي که بـاالي لـوي سـارنوال              
وارد مي گردد بي پروايي در مورد بيشتر از هفتاد          

 کمسيون مبارزه با    „دوسيه اي است که از طرف       
اين دوسـيه   .  ترتيب گرديده است     „فساد اداري   

ء اسـتفاده   ها ، ميليارد ها افغـاني اخـتالس و سـو          
 .  مقامات عالي رتبه حکومتي را نشان مي دهند 

به اين ترتيب کشمکش ميان عالي ترين چهـره        
هاي رژيم به حدي بـاال گرفتـه اسـت کـه همـه            
همديگر را بـه اخـتالس و چـور و چپـاول امـوال             
دولتي متهم مي کنند و ثابت مي سازند که هـيچ            

يـم  مرجعي از مراجع عالي رتبه و پـائين رتبـه رژ          
بري از فساد نبوده و سراپاي اين رژيم پوشـالي را      

 .فساد فرا گرفته است 
 „ مشـارکت ملـي      „درين گير و دار است که          

ارگان نشراتي حزب وحدت اسالمي نيـز سـاکت         
 در مورد بعد ديگري از     „ افشاگري   „نمانده و به    

فساد در رِژيم پوشالي يعني تفاوت سرسام آور در 
ت ، که در واقع بايـد آنـرا         معاشات مامورين دول  

قابل تذکر .  نام نهاد ، مي پردازد       „فساد قانوني   „
ئيس حزب وحدت اسالمي افغانسـتان      است که ر  

معـاون دوم رياسـت     ) جناب عبدالکريم خليلـي     (
جمهوري تشريف دارند و حزب شان هـم اکنـون         
. نقدا چـوکي چنـد وزارتخانـه را در اختيـار دارد           

ــي در صــفح  ــماره نشــريه مشــارکت مل ه دوم ش
 خود مقالـه اي دارد تحـت عنـوان          ۱۸۴مسلسل  

براي اينکه مطلب بـه خـوبي        . „شاهکار احدي   „
روشن شده بتواند ، بخش هـايي از ايـن مقالـه را             

 : عينا نقل مي کنيم 
 سطح معاش مامورين عادي دولـت را همـه          „   

چيزي در حـدود دو هـزار افغـاني يـا           . مي دانيم   
شـود  اما گفته مي . است اندکي بيش و کم از آن       

وران برخي از مقامات بلندپايـه وسـکرتران ، مشـا      
امريکايي مرزچهل هزاردالر ونورچشميهاي شان ، تا   

  بافسادبافساد  مبارزهمبارزه  هياهويهياهوي
 ۲۴: بقيه ازصفحه 
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 رقمـي !ماهانه معاش و امتياز دريافت ميدارنـد      نيز
يـــک کـــه درمقايســـه بـــارقم نخســـت ، دقيقا

 .دهد هزاربرابرتفاوت وارتقأرا نشان مي
ــري برخــي از مقامــ    ات و گرچــه معاشــات دال

مشاورين شان از دو سال به اينسو هراز گـاهي در   
ي زمزمه ميشد ، اما کمتر کسـي        محافل غير رسم  

که رقم هاي افسانه    توانست خود را قناعت دهد    مي
کيسه برخي   چهل هزار دالري ماهانه در     -يي سي   

و در کشوري که در کوچـه       گردداز افراد واريز مي   
ضـجه  ش تا گام برداري در هر قدم       خيابان هاي  -

دسـت داده و    والتماس گداهاي دست بريده و پااز     
ـ   . شـگافد   مـان گرسـنه قلبـت رامي      يتيان و بيوه زن

مردم آن محتاج نـان     درکشوري که هشتاددرصد  
تن  تااين حد بـه نـابرابري هـا        دولتخشک است، 

 اماحـال وضـعيت آنگونـه نيسـت وتقريبـا      .ميدهد
روشن شده است که بي عدالتي هاي هولنـاک در       

 تار و پود دولت ما به شدت تنيـده  تمام اليه هاي  
 . شده است 

سايت کابل پـريس چنـدي پـيش بـه نقـل از               
رمضان بشر دوسـت نماينـده کابـل در پارلمـان           

مشاوريني که از طرف شرکت لوفتانزا در : نوشت  
شرکت آريانا کار مي کردند و از آن جمله آقـاي      

 ماهانـه شصـت هـزار دالـر امريکـايي         „ هنس   „
اين در حالي اسـت   . ي کرده اند    معاش دريافت م  

که شرکت هوايي آريانا در اين مدت پنجسال نـه     
تنها هيچ سودي را بـه خزانـه دولـت افغانسـتان            
سرازير نکرده بلکه نصـف مصـرف تيـل و تمـام            
معاشات و مصارف پرسونل عريض و طـويلش را         

 . نيز بر شانه نحيف دولت تحميل نموده است 
 „ فريبانوا „خانم ازکابل پريس همچنان به نقل    

 „ کليفرنيا   „نماينده موسسه ديدبان سازمان هاي      
اضـافه نمـوده اسـتکه برخـي ازمشـاورين دولـت       
سـاالنه پنجصـدهزاردالرامريکايي راتحـت عنـوان     

منيتي و سـاير امتيـازات دريافـت     ا ائلمس ,معاش
در براساس گزارش کابل پريس ،خانم نـوا      .نندکمي

 کـه يکـي از      جريان تحقيقاتش کشف کرده است    
ه موسساز پايه دولت،بيست هزاردالر  دمشاورين بلن 

انک جهاني ب ديگراز بيست هزاردالر توسعه امريکاو 
 ادامههمين سايت در  .کندماهانه معاش دريافت مي   

 تـن ازمقامـات   ۴۷مطلبش مدعي شده است کـه   
يـک کمپنـي انگليسـي بـه نـام        بلندپايه دولتـي از   

 ونودود صدوهفتميليون و  درحدودهشتاد „کرنت  „
يکايي بـه نـام     امرالرد) ۸۰۷۹۲۷۰۰ هفتصدزاروه

ان معاش ماهانه شان    که ميز معاش پول گرفته اند   
 „... دالرميرسد) ۳۶۰۰۰( بعضابه سي وشش هزار

 : مشارکت ملي ادامه مي دهد    
 ميليارد ها دالـر بـه حسـاب دولـت و ملـت        „   

افغانستان سرازير مي شود ، بي آنکه منابع دخـل          
  „... شود و خرچ آن روشن 

ارگان نشراتي حزب وحدت اسالمي افغانستان ،      
اين زبان نشراتي معاون دوم رئيس جمهور رژيـم         

 : بازهم ادامه مي دهد 
 عالوه بر آنچه گفته آمد ، پول هاي سرسـام           „   

عنوان خرچ دسـتر خـوان و   آور ديگري نيز تحت  
ــرف موتر ــه  ،موبايلومص ــات عاليرتب ــط مقام توس

آنچـه کـه    .شـود زانه دولت برداشته مي   خماهانه از 
که جنـراالن   مسجل شده است اين است    ومحرزفعال

فغاني در هر ماه    وزارت دفاع تا مرز هشتاد هزار ا      
در وزارت داخله البتـه  . گيرند خرچ دسترخوان مي  

تعـداد زيـادي از   . وضع به مراتب وخيم تر است      
واليان محترم به عالوه معاش و خرچ دسـترخوان         

 پـول   هانه تا مرز هشتصد هزار افغـاني بـه نـام          ما
دارند ، بي آنکه ملـزم  اپراتيفي ازدولت دريافت مي   

 .حسـابدهي باشـند   مصرف و  شدن موارد  به روشن 
مايندگي هـاي خـارجي     نه و   مقامات وزارت خارج  

گفتـه  .دووزارت ندارند اين  نيز هرگزدست کمي از   
هاي محترمــي کــه خوشــبختانه يــا ميشـودديپلمات 

 اکثر شان از ديپلماسي نيـز خيـال شـان           بدبختانه
راحت است ، چـون چيـزي از آن نمـي فهمنـد ،              
عالوه بر دريافت امتيازات بـزرگ دالـري تحـت          
عنوان معاش ، مصارف و کرايه خانـه ، بـه دليـل      
نبود سيستم کنترل و بازرسي ، عوايد سـفارتخانه         

چيـزي  ! ها را به پيمانه باال حيف و ميل مي کنند    
 .  افغانستان جرم پنداشته نمي شود که البته در

از کلکسيون عظيم کمسيون ها کـه ماشـاء اهللا             
تعداد شان از يکصد فراتر مي روند ، نيز خبر هاي 

به طور مثـال در  . ناخوشايندي به گوش مي رسد    
 پسـت خـارج   ۱۴کمسيون اصالحات اداري تنهـا    

پستي کـه در تشـکيالت اصـلي    ! رتبه وجود دارد  
حتـا معينـان    .  وزرا اختصـاص دارد      افغانستان به 

البته از ميزان . وزارتخانه ها پست شان مافوق اند     
ــه ۱۴دقيــق معــاش ايــن   شخصــيت خــارج رتب

کمسيون اصالحات اداري تا هنوز اطالع دقيق در        
 „دست نيست ؛ تنها گفتـه مـي شـود کـه آنهـا               

 سـوپر  „حـال  .  دريافت مي کننـد    „سوپراسکيل  
 „ت ؟ سواد اين حقير       از کدام صيغه اس    „اسکيل  

ــد  ــا از آنجــا کــه کمســيون  .  نمــي دهــد „ق ام
اصالحات اداري خود فوق العاده اسـت ، اعضـاي          
آن نيز فوق العاده اند کـه در پسـت هـاي فـوق              

از طـرف ديگـر آنـان خـود     . العاده کار مي کنند    
ـ بنـاء مي  . ده معاشات دالري هستند     اعطا کنن  وان ت

دا پشـت   که خـ   -بزرگوار۱۴نتيجه گرفت که آن     
 بـا جمــع کثيــري ازاعــوان و  -پنـاه شــان باشــد و

آنهـم دالـرک هـاي      - „ بـي نقـد      „ن نيز اذنابشا
  „.  نيستند -ناچيز

ازين قرار ، مقاله نويس ارگـان نشـراتي حـزب         
وحدت اسالمي افغانستان در مقالـه اش آنچنـان          
قلم روي کاغذ مي کشد کـه گـويي خـود شـان ،          

زب شـان و  نشريه شان ، حزب شان ، اراکـين حـ    
رهبر حزب شان در بيرون از چوکـات تشـکيالت     
دولت قرار داشته باشند و اين فساد گسـترده بـه           

 . آنها ربطي ندارد 

رئيس حزب وحـدت    . در حاليکه چنين نيست        
ايـن  . اسالمي افغانستان معاون دوم کرزي اسـت        

حزب در کابينه چنـد وزيـر دارد و همچنـان در             
ـ     ي ، منجملـه در رتبـه   سائر مقامات عاليرتبه دولت

هاي جنرالـي وزارت دفـاع و وزارت داخلـه نيـز            
 . صاحب سهميه است 

چـه کسـاني را مـورد     „ مشارکت ملـي   „پس     
طبـق عنـوان    انتقاد قرار ميدهـد ؟ ازقرارمعلـوم و       

مقاله اش ، انوارالحـق احـدي وزيـر ماليـه رژيـم            
اما از او بايد پرسيد کـه اگـر جنـراالن    . کرزي را  

 ماهانه تا هشتاد هـزار افغـاني خـرچ        وزارت دفاع 
دسترخوان مي گيرند ، جنـاب عبـدالکريم خليلـي     
رئيس حزب وحدت اسـالمي در مقـام معاونيـت         
رئيس جمهور رژيم ، چقدر خرچ دسترخوان مـي          
گيرد ؟ تا جائيکه مـا اطـالع داريـم تنهـا کرايـه              

 „ اسـتاد    „ماهانه ساختمان مهمانخانه اختصاصي     
 . اد هزار افغاني است بيشتر از دو برابرهشت

 نمي گويد که وزراي کابينـه  „ مشارکت ملي    „   
ي بسيار رژيم هم اکنون در سطح وزراي کشور ها       

حدي که معاشات وزراي    مرفه معاش ميگيرند ، تا    
 يـک از  غانستان نسـبت بـه معاشـات وزراء هر        اف
شــور هــاي همســايه يعنــي پاکســتان ، ايــران ، ک

تان و چين بيشتر    ترکمنستان ، ازبکستان ، تاجيکس    
است و وزراي مربوط به حـزب وحـدت اسـالمي     
نيز از اينچنـين معاشـات و امتيـازات بهـره منـد            

 . هستند 
تا همين چندي قبل ، حامـد خـان بـه تنهـايي                

چهل وزيـر مشـاور داشـت و هريـک از احـزاب             
. جهادي متحد وي در اين جمع سهميه اي داشت 

وزيـر  در مورد اينکه حزب وحدت اسالمي چنـد         
مشاور داشته است و اين وزراء معاش ماهانه چند   
هزار دالري و چقد ر خرچ دسترخوان داشته اند ،          

 . هيچ چيزي نمي گويد „ مشارکت ملي „
علي زاده والي سابق باميان و حاجي نبي بـرادر             

کريم خليلي در سالهاي سابق ، چه در وطن و چه           
اعتي افراد بـي بضـ  ) در ايران   ( در ديار مهاجرت    

ن سرمايه اکنون هر کدام ، يکي از بزرگتري. بودند 
 „ مشارکت ملي  „. آيند  داران هزاره به حساب مي    

مي تواند بگويـد کـه اينهـا چنـين سـرمايه هـاي          
 بزرگي را از کجا به دست آورده اند ؟ 

ه  ي سارلوال رژيم افشاکرد   همين چندي قبل لو      
ـ       ۲۵۰ ول  نفر از اراکين بلند پايه رژيـم تـا حـال پ

قيمت زمين هاي شـير پـور کابـل را بـه دولـت              
جنـاب کـريم خليلـي و سـائر     . تحويل نداده انـد    

سردمداران حزب وحدت اسـالمي نيـز در زمـره        
اين افراد هستند و اين در حـالي اسـت کـه پـول          

 و همکاران و شاگردانش „ استاد „هاي باد آورده 
 کابـل را بنـد انداختـه و    قـوروغ ، تمام دامنه کوه    

 .  چند شهرک سر بر آورده است بصورت
ولسي جرگه رژيم جلسات سري دائر مي نمايد          

تـا راجـع بـه امتيـازات بيشـتر دالـري و جنســي       



١٧صفحه         شعله جاويد                        دوره سوم                                        چهاردهم شماره  

 „.  تصميمات مقتضي اتخاذ نمايد „وکالي ملت „
  الزم نمي داننـد کـه خبرنگـاران در ايـن     „وکال  

جلسه خصوصي شان شرکت نمايند و لذا آنهـا را          
اين موضوع . بيرون مي کنند    از تاالر ولسي جرگه     

به تحريم گزارش دهي از جلسات پارلمان توسـط      
ــار ــاح    خبرنگ ــه افتض ــار ب ــد و ک ــي انجام ان م

 صـرفا  „ وکـالي ملـت   „ميان مجمـوع   از.ميکشد
يکي دو نفر با اين امتياز طلبـي هـا مخالفـت مـي         

 رِژيـم   کـه لـوي سـارنوال     نند و اينهاکسـاني اند    ک
ــت   ــرده اس ــان ک ــاب ش ــه خط ــ.ديوان ال درهرح

مربوط به حزب وحـدت اسـالمي افغانسـتان     افراد
 . نيستند „ ديوانگان „جزء اين 

ـ         د کـه اعضـاي پارلمـان     رسانه ها افشا کرده ان
 رِژيم طي چندهفته جلسات اخيرشـان بـه مقـدار         

خشک يعني  ميوه  ) کيلو۱۴۰۰(کابل  وونيم خروار د
پسته،بادام ،چهارمغز، کشمش وغيره بـه مصـرف        

ي سوچراني وپخش خبرآن از   اين شکم .رسانده اند 
واضـح  .خبرنگاران يک افتضاح خجالـت آوراسـت      

ــت ــن  اس ي ــي ازا ــش مهم ــه بخ ــالي „ک وک
 .    تشکيل ميدهند شکمچران راوحدتي ها

تاسف در اين نيست که بنا بـه ضـرب المثـل               
 دزد هــم مـي گويــد بگيــر و  „معـروف مردمــي  

  تاسف در ايـن  “.صاحب خانه هم مي گويد بگير     
زد ها سر وصداي بگير بگير بـراه        است که همه د   

انداخته اند تا کسي نداند که اصال دزد کيسـت ؟    
 بنـا بـه اصـطالح    „ مشراکت ملي „سر و صداي   

بکار برده شده توسط نويسنده مقاله مورد بحـث ،    
 .  است „ صيغه „از همين 

آنچه تا حال گفته آمديم صرفا گوشه هـايي از             
 مـامورين  حيف و ميل دارايي هاي دولتـي توسـط   

کشوري و لشکري عاليرتبه دولتـي را نشـان مـي           
اينکه رشوت ستاني ها و اخاذي از مردم در . دهد 

تمامي ارگـان هـاي دولتـي و در تمـام رده هـاي            
مامورين دولت به يک رسم عام و معمول تبـديل       
گرديده ، جنبه ديگري از فساد همه گير در رِژيم          

ت پوشالي را تشـکيل ميدهـد کـه از قصـر رياسـ         
جمهوري تا پياده هـاي دفتـر و تـا پوسـته هـاي              

 .  مسير شاهراه ها را در بر مي گيرد „امنيتي „
 قضـائيه رژيـم     وان گفت که قـوه    تت مي    به جرأ 

منحط پوشالي يکي از فاسدترين قوه قضائيه دنيا و        
 . ترين قوه قضائيه در طول تاريخ افغانستان است 

صد قيمت رسمي يک جلد پاسپورت صرفا چند    
ست، امااينـک بـه مبلغـي درحـدودپانزده         افغاني ا 
 . بيست هزار افغاني خريد و فروش مي شود هزارتا

قواي امنيتي رِژيم سـراپا در قاچـاق و ترافيـک            
مواد مخدر غرق است و هيچ گوشـه اي از آن را            
نمي تـوان سـراغ داشـت کـه از رشـوه سـتاني و         

 نه تنها مقامـات عـالي بلکـه       . اختالس بري باشد    
موقعيت هاي پائين داراي در آمـد نيـز خريـد و            

مثال پوسته هاي مسـير شـاهراه      . فروش مي شود    
 هرات ، بخصوص در قسمت مربوط بـه       -قندهار  

ايـن پوسـته هـا از هـر         . واليات هلمند و نيمروز     
افغاني و از بـس      ) ۲۰( عراده موتر خورد بيست     

هاي مسافر بري و الري هاي بارکش پنجاه افغاني   
احصـائيه هـا نشـان مـي        . پول مي گيرند     ) ۵۰( 

دهند که روزانه بيشتر از يک هزار عراده موتر در   
بنـابرين در آمـد     . اين مسير رفت و آمد دارنـد        

روزانه هر يک از اين پوسـته هـا صـرفا از درک             
. پولي که بصورت عادي از موتر هـا مـي گيرنـد             

افغـاني مـي    ) ۳۵۰۰۰( بيشتر از سي و پنج هزار     
 „ ممنوعـه    „طبعا موتر هائي کـه اجنـاس        . شود  

. داشته باشند بايد مبالغ بسيار بيشتري بپردازنـد        
به جرئت مي توان گفت که تقريبـا صـد در صـد      
حادثات راهگيري که بعـد از غـروب آفتـاب در           
طول شب در مسير شاهراه به وقوع مي پيوندند ،          

آنها .  است  „ امنيتي   „کار افراد همين پسته هاي      
ن اين راهگيـري هـا نـه تنهـا دارو نـدار             در جريا 

مسافرين را از آنها مي گيرند بلکه زنـان جـوان ،            
دختران و پسران را مورد تجاوز جنسي نيـز قـرار          

افسراني که در اين پوسته ها جا بجـا         .  مي دهند   
مي شوند در واقع براي مدت معـين چنـد ماهـه            

ايـن  . آنها را از مقامات عاليرتبه دولتي مي خرند         
 خود شان را در پسته هـا  „ افراد خاص   „سران  اف

بکار مي گمارنـد تـا کـه بـا تمـام تـوان روزانـه                
باجگيري و شبانه راهگيـري نماينـد تـا هـم پـول       
پرداخت شده به مقامات عاليرتبه حصول گردد و        

 بـراي   „ فائـده    „عنوان  هم مبالغ هنگفتي به     
 . افرادش بدست آيد خود افسر و

ـ      رژيـم پوشـالي چيـزي     ر  ده فسـاد  خالصه اينک
. دريافـت کـرد     نيست که بايدآنراجسـتجو نمودو    

قابل جسـتجو اسـت عـدم    چيزي که دراين رِژيم     
موجوديت فساداستکه يافتن آن نيزنهايت مشـکل    

اين رژيم  فساد خصيصه ذاتي    .وبلکه نا ممکن است   
البته فسادخصيصه ذاتي هررژيم ارتجـاعي      . است  
ن همانگونـه   اما رژيم پوشالي کنوني افغانستا    .است

که يک رژيم ارتجاعي معمولي يعنـي يـک رژيـم           
نيست،بلکه يـک     نيمه مستعمراتي  -نيمه فئودالي   

 نيمه فئودالي است    -نشانده مستعمراتي   رِژيم دست 
 .         ، عمق و دامنه فساد نيز در آن فوق العاده است 

فاســدي دم از وقتــي مقامــات اينچنــين رِژيــم    
ـ      دوهمرديفان ديگرخـودرا  مبارزه عليه فساد ميزنن

: کنند  گيرند،درواقع دوهدف را تعقيب مي    نشانه مي 
يکي دامن زدن به ايـن تـوهم و خيـال کـه گويـا            
مقاماتي از رژيم کمر به مبارزه عليه فسـاد بسـته           
اند و ديگري هم پيشبرد کشـمکش عليـه جنـاح           
هاي رقيب خود و تالش بـراي کنـار زدن افـراد            

 .د شان بجاي آنها آنها و جاگزين کردن افراد خو
ه در همـان  فساد در رِژيم پوشالي در واقع ريش         

مشارکت ملـي  „ که نويسنده   ميلياردهادالري دارد 
„ پس از مزه مـزه کـردن در زيـر زبـان نـام               „ 

کـه بيشـترين    قبال.  رابرزبـان ميرانـد      „مبارکش  
ر هاي ميلياردي ازطريق موسسات     قسمت اين دال  

امات حکومتي  ، مق شد   مي „مصرف  „ حکومتي  غير
فعـال پنجـاه فيصـدآن      . عمدتاکميشن گيربودنـد    

بنـابرين   . گيـرد راسادراختيارمقامات رِژيم قرارمي  
طـوري کـه    آنها فعال پنجـاه فيصدخودشـان راهر      

مي کنند و از پنجـاه فيصـد      „ مصرف  „ خواستند  
ديگـر کــه کماکــان مربــوط بــه موسســات غيــر  

 .حکومتي باقي مانده است ، کميشن ميگيرند 
مسئله مهم ديگر چيزي است که مي تـوان آن             
منظور ما . رِژيم دانست   „ بحران مشروعيت   „ را  

درينجا بحران مشـروعيت در نـزد مـردم يعنـي           
نامشروع بودن رِژيم در نزد آنهـا نيسـت ؛ بلکـه          
بحران مشروعيت نه تنها در نزد منسوبين رِژيـم         
بطور عام ، بلکه حتـي در سـطح سـردمداران آن           

 سرو ته منحط اين رِژيـم از بـاال تـا            وقتي. است  
پائين ور انداز گردد ، به زحمت مي توان کسي را           
در آن يافت که به مشروعيت رژيم و همچنان به       

به همين سبب   . دوام و بقاي آن باور داشته باشد        
تقريبا همه منسوبين پائين رتبه و عاليرتبـه رژيـم         

ي خـود  „ روزمبادا „ روز گذراني مي کنند و غم       
عيت و وفاداري به اين ميزان مشرو. ا مي خورند  ر

نمايندگان ملت  „ توان از تقاضاي اخير     رژيم را مي  
در ولسي جرگه رژيم براي تهيه پاسپورت هاي        „ 

براي خانواده هاي شان بـه خـوبي درنـزد     سياسي  
درطـي  . نـدازه گرفـت     پايه رژيـم ا   منسوبين بلند 

سوالي شدندکه چندول طالبان قادر   جنگ هاي اخير  
کـه از آنجملـه آنهـا       واليت هلمندراتصـرف کنند   

، آنهـم    کنترل شان بر ولسوالي موسي قلعـه       صرفا
قواي انگليسي ومافياي   سازش ميان آنها،  يک  دراثر
 مخدرتحت نام فيصله متنفذين قومي ، تاحـال      مواد

ايــن ولســوالي ازشــهر کابــل . دوام کــرده اســت 
ف بـا تصـر   اما.بيشترازهفتصدکيلومتر فاصـله دارد   

نسـوبين قـوه    م ک ولسوالي توسط طالبان ،    همين ي 
مقننه رژيم براي فرار و گريز به خـارج آمـادگي            

و „ تعهد آهنـين    „ به اين مي گويند     . مي گيرند   
و „ تعهـد   „ البد اجـراي ايـن      ! „ عزم استوار   „ 
کيسه بايد  „ . با جيب خالي امکان ندارد      „ عزم  „

 !   „ ر باشد دان دليپر باشد تا مرد مي
با بودن  کسانيکه تالش دارند   ميان معدود  درين   

در درون حاکميت عليه فساد ذاتي و سرشتي اين         
 تالش هاي بي نتيجه شان بـه       رِژيم مبارزه کنند ،   

و تعفن يک مرداب   آن ميماندکه کسي بخواهدگند   
وسيع و عميق را با عطر پاشي بر روي آن از ميان    

بردن گند و تعفن اين مرداب فقـط  از ميان   . ببرد  
شکاندن و از ميان بردن و آن خفقط يک راه دارد و

آن است تاهمراه باازميان رفتن خودش،گندو تعفن  
و پشه هاي گوناگون  النه کرده   آن نيزازميان برود  

در آن نيز محيط مطلوب پيدايش و تکثير شان را         
از دست بدهند و نابود شوند و مردم نيـز از شـر        

 غيـره   و„ مالريـا   „ ،  „ سالدانه  „ ميکروب هاي   
 ■ .اين پشه هاي زهري نجات يابند 
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 !م  افغانستان .ل.ست ميمونکبه حزب    
 .ميم تان می نماينخست سالم های پر حرارتم را تقد   
د و در آن ازبـاز نشـدن نامـه          يمل فرستاد ينکه  ا  ياز ا 

 .د ، ممنونميمختصرم تذکر داد
بخشـي  در. مايه می نمعت شما را باز نموده مطال  يسا   

از .  را شعله اي خوانده ايـد     “مهاجر„ته ي تان      از نوش 
همين سبب خواستم برايتان تذکر بدهم که اين شخص 

ــد؛ مگــر   ــوده ميتوان ــاي .  “ شــعله اي„هــر چــه ب آق
ــاجر„ ــد “مه ــت ، وي  چن ــي جزپيکارپاميرنيس نام کس

از گذشته هاي دور روابطي با  برخي از       . مستعار دارد   
صـوف از   اعضاي محفل مجيد آغا داشـت، چونکـه مو        

به آنها مـي   خودش را گاهي     اهالي چاريکار مي باشد ،    
يعني  سامايي هاي تسـليمي    (چسپاند وزماني هم ازآنها   
دور مي شـود    )ي سامايي نما    و همرهان شان خادي ها    

آمـد  به  هالند هـم رفـت و       ... بازهم  و بازهم نزديک و   
هايي دارد و با جلوه نمايي ميخواهد توجه سيا و نماينده 

 را بخـود جلـب نمايـد ، تـا بــه وزارت     „نتا سـپ „اش 
شخص مجيد زنده ياد به رفقايش       ....خارجه راه يابد و   

. باشـند ) کريم پيکـار    ( همواره ميگفت که متوجه وي      
) پيکار پامير( همچنان وي )  رهبر  ( برادر زنده يادش    

ميخواند و از اعضاي سازمانش مي طلبيـد        ... را عضو     
 .باشندکه شديداً مراقب  مذکور 

ي کنيـد ،يـک     نظر انـداز    اگر  „ گفتمان   „در سايت    
    „  نگاهي بر يک اثر تحليلي „ نوشته وي  تحت عنوان  

آ . ش بين خود ما باشد اثـر ضـد انقالبـي از انجنيـر      (
ديده مي شود که در  نوشـته اش  از  آن           )   ميباشد  .

در يک نشريه ايراني ( کتاب به ستايش پرداخته است 
 هم مضـمونش در سـتايش از کتـاب          “وند شهر „بنام  

وي تـا مغـز     .) . مذکور را بدست نشر سـپرده اسـت         
مي ) کمونيست آن( استخوان ضد شعله اي  به مفهوم   

و از هر فرصتي سودبرده از پشت به آنها خنجر          . باشد
نهايـت محيـل و     . وي فعـال سياسـي اسـت        . مي زند 

از آغـاز تجــاوز   . زيـرک و موقـع شــناس مـي باشــد    
ياليزم امريکا به افغانستان تجاوز را مورد تائيد قرار امپر

اسناد  چاپي يعني نوشته هاي وي موجود        ( داده است   
بگونه مثال از نخستين روزي که دست نشانده )  است 

امريکا بروي  صحنه با آن کاله و چپنش ظاهر گرديد           
در ) اش نصـير مهـرين    پيکـار پـامير و دوسـت   ( وي 

ي مصاحبه اي از  برش و رنگ يوي صداي امريکا طدرا
رزي  کـ  و کاله و چپن      بيرق استعماري براي افغانستان   

 نيـز   “شوراي  دموکراسي  „و ي که عضو     .ستايش نمود 
به  ) عبداهللا و قانوني    بخش   ( “شوراي نظار „است و با    

ونـدتنگاتنگ  پي) سـفيردرلندن (خصوص  بابرادرمسعود  
 سفارت  کار و بارش در وزارت خارجه و      و... و... و.دارد

 „ چهار پادشاه گردشي     „افغانستان در اسالم آباد در      
ن، تــره کــي، امــين وتادوســال دوره داودخــايعنــي  از

هـم اکنـون تالشـش بـه خـاطر       و. ياکمتردوره کارمل   
سـراب  „که از نوشته اش     ( رسيدن به وزارت خارجه     
ــلح ودموکراســي در   کــه درســايت  “افغانســتانص

قـرار شـده،    بر “گفتمان„نشانده  ستايشگران دولت دست  

 مطلـوب نرسـيده،ورنه در      ه به نتيج  هچنين پيداست ک  
کــه رنوشــته هــايش البتـه بــه تناســب ساي اامريکمورد

 .جريان دارد)  نمي نوشت„ تند „باشد،ستايشگرانه  مي
چنين افراد بايست شناسايي و افشـا گردنـد  البتـه               

 . افشا در  دايره جنبش چپ انقالبي  
  وي  و     “شناخت منطقي „ي  در صورتي که به آرزو       

وي روزي با شما هم در تقابل  که به احتمال ق- امثالش
نمايم که از    باشيد دوستانه تقاضا مي    -قرارخواهدگرفت

  -که البتـه ناميسـت مسـتعار      -نام نگارنده  اين نامه      
همچنان  آدرس ايملم در نشريه و سايت تان، تذکري      

م .ل. م چه رسد به حزب-يک جريان  سياسي  . ندهيد
ش را بدرسـتي  هرگاه فعالين سياسي ضـد انديشـه ا      -

ي و  حتــي صــدمه در کــار و گارزيــابي نتوانــد، ســکت
 )تورهن. ص. (شاد و موفق باشيد . پيکارش خواهد ديد

 
 

 .سالم هاي گرم متقابل را پذيرا شويد    
 که „ سر و صدا ها در مورد شعله ئي ها „در مقاله    

وم شعله جاويد نشـر شـده   در شماره دوازدهم دوره س    
 „ مهـاجر  „ و „آهنگر .  ش „بود ؛  در مورد مقاالت    

 : گفته شده بود که 
هر دو مقاله ظاهرا به شدت از شعله ئي ها دفـاع      „   

کرده و از آنها تعريف و تمجيـد بـه عمـل آورده و از           
ولي خطي را کـه  . مظلوميت هاي شان ياد کرده است    

ليم طلبانـه و انحرافـي     دنبال مي کنند ،  به شدت تسـ        
گرچه اين مقاالت نکـات انحرافـي و نادرسـت         . است  

زيادي دارد ، ولي ما درينجا نمي توانيم  به همـه آنهـا      
بپردازيم و توجه خود را صرفا به جنبـه تسـليم طلبـي         
آنها در قبال اشـغالگران امپرياليسـت و رژيـم دسـت           

 „. نشانده متمرکز مي کنيم 
ه گيري ، بطور مشـخص در     در چهارچوب اين نتيج      

 : و مقاله اش گفته شده است که „ مهاجر „مورد 
ازمتن .   کيست   “ مهاجر „ما دقيقا نمي دانيم که       „   

مقاله همين قدر معلوم شده مـي توانـد کـه وي يکـي             
قسمتي . ازشعله يي هاي سابقه و فعال مقيم کانادا است 

ـ      „ مهاجر   „از متن مقاله     د  نشان مي دهـد کـه او تائي
جنايت „ و طرفدار محاکمه „ ماللي جويا „کننده خط  

 افغانسـتاني توسـط امپرياليسـت هـاي         „کاران جنگي   
 .امريکائي و متحدين شان است 
 مهاجر را شعله „که ما    بنابرين اين نتيجه گيري شما

اوال به اين دليل که .  خوانده ايم ، درست نيست      „ئي  
ده باشـند ، يعنـي      تسليم طلبان کنوني ، سابقا هرچه بو      

شعله ئي بوده باشند يا نبوده باشند ، فعـال شـعله ئـي              
 آشـکارا  „ اسپنتا   „کساني مثل   . محسوب نمي گردند    

کسـاني ديگـري هـم    ولي . به اين موضوع معترف اند     
اردارندولي کماکان خط تسليم طلبي قرهستندکه فعالدر

 „ غير شعله ئـي      „که کسي آنها را     خوش شان نميآيد  
 فعال „ مهاجر „حال درهر. بخواند „شعله ئي  ضد „يا 

در خط تسليم طلبانه قرار دارد و لذا صرفنظر از سابقه  
 „اساس .  محسوب نمي گردد „ شعله ئي „اش ، فعال 

 - ما از او همين موضوع ايدئولوژيک „شناخت منطقي 
سياسي است و اين موضوع به بحث مشخص مقاله در    

 ها „ شعله ئي „ورد مورد سر و صدا هاي کنوني در م    
 . مربوط است 

 ما دقيقا نمـي     „: گذشته از آن گفته شده است که           
 و به دنبال ان اضافه شـده      „. دانيم که مهاجر کيست     

ازمتن مقاله همين قدر معلـوم شـده مـي     „: است که  
تواند که وي يکي ازشعله يي هاي سابقه و فعـال مقـيم     

ظـاهرا بـه    „ ،    او در متن مقالـه اش        „ .کانادا است   
  „ . شدت از شعله ئي ها دفاع کرده

 پيکـار   „ همـان    „ مهـاجر    „ما فکر نمي کرديم که         
 „ مهاجر „حدس ما بيشتر آن بود که     .  باشد   „پامير  

 اسـت   “ ساوو „يکي از شعله ئي هاي سابقه مربوط به         
 پيونـد   „ راوا   „ محافلي مثـل     „که فعال کم و بيش با       

 را بصورت „ مهاجر „ر نامه تان از اينکه شما د  . دارد  
 . مشخص براي ما معرفي کرده ايد از شما ممنونيم 

 همانگونه بوده و „ پيکار پامير „روابط قبلي و کنوني    
اما عليرغم . هست که شما در نامه تان بيان کرده ايد        

تمامي اين مسائل روابط قبلي او بـا محفـل زنـده يـاد            
 و اکنون بـا بقايـاي   „ ساما „مجيد و بعدا روابطش به    

اينکه او شخصـا  . ساما ، قطع نشده و ادامه يافته است         
در آينده با ما طرف خواهد شد يانه ؟ موضوعي نيست 

او هم اکنون نيز با شـموليت در        . که قابل بحث باشد     
جرگه تسليم طلبان با ما طرف است و ما خود با نقـد              

 . مقاله اش با او طرف شده ايم 
 را که در آخر اين سـطور بايـد بـه       موضوع ديگري    

 حـزب   „شما بگوئيم ايـن اسـت کـه نـام حـزب مـا               
 „ اسـت و نـه   „افغانسـتان  ) مائوئيسـت   ( کمونيست  

دوستان رفقأو . „م افغانستان   . ل  . حزب کمونيست م    
بصـورت دقيـق نـام    مابايدبه اين موضوع توجـه کنندو     

 .  حزب را به همان صورتي که هست بکار برند
 

* * * * * * 
 !خانم يا آقاي عزيز    

گ تان را در ويب سايت بزر   بسيارخرسندم که امروز
 .آن خوشحالم ت پيدا کردم وواقعادرموردانترن
به يـک  . بسر مي برم ......  است و در „ ر „نام من      

ــک    ــم ي ــق دارم و خــودم ه ــانواده کمونيســت تعل خ
کمونيست هستم و به کمونيزم و محکمي آن در مقابل    

 . ياليزم باور دارم امپر
   يکبارديگربهترين تمنياتم رابـه شـماتقديم ميکـنم و         

. به عضويت حزب تان بپذيريد درخواست دارم که مرا
 درخواست بـه ارائـه مـدارک و         براي پذيرش اين  اگر

 . تهيه کنم اسنادضرورت داشته باشيدميتوانم آنرا
دريافت    اميدوارم به زودترين فرصت جـواب شـمارا    

  .نمايم 
 !زنده باد کمونيزم 

 !مرگ بر امپرياليزم 
  ۲۰۰۶ جون ۱۵ „. ا .  ر „رفيق کمونيست شما 

  رسيدهیجواب نامه ها



١٩صفحه         شعله جاويد                        دوره سوم                                        چهاردهم شماره  
خوشوقتيم از اينکه بـه     !  درود بر شما     !رفيق عزيز      

اميد واريم . ويب سايت حزب دسترسي پيدا کرده ايد  
تا زمان مطالعه جوابيه به نامه تان در شماره چهاردهم      

يد اسـناد حـزب را در       شعله جاويد ، موفق شـده باشـ       
ما از درخواسـت    . سايت به دقت مطالعه کرده باشيد       

شما براي عضويت در حزب استقبال مي کنيم و آن را    
. نشانه اي از جديت مبارزاتي تان محسوب مي کنـيم         

اما در مورد اين درخواسـت بصـورت مشـخص بايـد            
بگوئيم که چگونگي پاسخ ما به آن مشروط به مالقات          

ا و حل و فصل موضوع در صحبت هاي         مستقيم با شم  
ما تالش خواهيم کـرد زمينـه تمـاس      . روياروي است   

تا آن موقع الزم اسـت      . مستقيم با شما را پيدا نمائيم       
که برنامه و اساسنامه حزب را به دقت بخوانيد و اگـر     

چنانچه در اين مطالعه    . مي توانيد چند بار مرور کنيد       
ـ    ا بـا مسـائلي روبـرو    و مرور به سواالتي برخورديد و ي

شديد که براي تان به قدر کافي روشن نباشد ، آن ها            
را ياد داشت نمائيد ، تا موقعيکه با شما تماس گـرفتيم   
در مورد آن مسائل و سائر مسائل مربوطه از نزديـک   

 . صحبت نمائيم 
 ! موفق و کامگار باشيد 

 
* * * * * * 

 
 !دالوران عزيز ! ببرهاي مائوئيست    
نـام مـن   . يد وارم خوب باشيد و در کار ها موفق   ام   
براي اولين بار است . زندگي مي کنم .... است و در .... 

که ويب سايت شما را مي بينم و از بابـت آن بسـيار               
امروز از ديدن ويب سايت شـما احسـاس         . خوشحالم  

خرسندي مي کنم و فردا مي خواهم يکجا با مائوئيست 
 . ها به پيش بروم 

 ! دريافت جواب شما هستم منتظر
 !   با درود 

 ۱۸      „ص .  س „
  ۲۰۰۶ جون 

 
 

 از دريافت نامـه پـر احسـاس تـان           !رفيق همرزم      
خوشوقتيم از اينکه به ويب سـايت       . نهايت خرسنديم   

از اعالم آمـادگي تـان   . حزب دسترسي پيدا کرده ايد  
) مائوئيسـت  ( براي پيشروي يکجا با حزب کمونيست  

اميد واريـم  . تان با آغوش باز استقبال مي کنيم        افغانس
به زودي موفق شويم شما را از نزديک ديده و رابطـه            

تا آن موقع از شـما مـي   . مستقيم با شما بر قرار کنيم      
خواهيم که اسناد حزب ، به ويـژه برنامـه و اساسـنامه     
حزب ، را به دقت مطالعه نمائيد تا اگر سواالتي بـراي     

وقعيکه شما را از نزديـک ديـديم در        تان پيدا شود ، م    
 . مورد آنها صحبت نمائيم 

 ! سر فراز باشيد 
 

* * * * * * 
 
 

 !سالم با   
خواهشمندم سـايت شـعله جاويـد را بـه روز نگـاه             ... 

متاسفانه اين سـايت در فاصـله زمـاني بسـيار           . داريد
کمونيستها بايد همگـام بـا      . طوالني غيرفعال مي ماند     

 روند و به موقع به جنبشهاي توده  تحوالت جهان پيش  
پيشنهاد مي . اي و کارگران و زحمتکشان رهنمود دهند

کنم صفحات نشريه را کاهش دهيد ولي در عوض آن   

 . را در فاصله زماني کوتاه تري منتشر نماييد 
  !      موفق باشيد

 „. گ .  ف „
 
 

 !  سالم هاي متقابل ما را بپذيريد !رفيق محترم    
نهاد رفيقانه شما نشانه احساس جـدي رفيقانـه    پيش    

ــزب کمونيســت   ــه ح ــبت ب ــت ( شــما نس ) مائوئيس
پولينوم دوم کميتـه مرکـزي حـزب        . افغانستان است   

نشـريه شـعله   ( فيصله نمود که ارگان مرکزي حـزب       
شـماره  . بايد بصورت ماهانـه منتشـر گـردد         ) جاويد  

 دوازدهم و سيزدهم شعله جاويد بصورت ماهانه منتشر
شدند ، اما متاسفانه انتشـار شـماره چهـاردهم ارگـان            
مرکزي حزب به تعويق افتاد و اينک بعد از چند مـاه             

ما نهايت سعي مان را به عمل . تاخير منتشر مي گردد 
مي آوريم که فيصله پولينوم دوم کميته مرکزي حزب        

اما متاسفانه شرايط مـا در داخـل        . را دقيقا اجرا کنيم     
 سخت است و هر دم بـا مشـکالت و          افغانستان بسيار 

ما يقين داريـم کـه      . موانع نا خواسته روبرو مي شويم       
شما درينمورد با ما تفاهم خواهيد داشت و مشکالت ما 

اين گفتـه مـا بـه ايـن مفهـوم        . را درک خواهيد کرد     
نيست که ما کم کاري هاي مانرا توجيه کنـيم ؛ بلکـه            

 شماره هـاي  فقط خواستيم دليل عمده در تاخير انتشار  
 . مختلف شعله جاويد را با شما در ميان بگزاريم 

 ! پيروز باشيد 
 

* * * * * * 
 

 ! رفقاي عزيز    
من يک مائوئيست اندونيزيايي مـي      . هستم  ..... من     

کشورم را وقتي ترک کردم که رفقـايم گرفتـار   . باشم  
بعضي از رفقايم مرا کمک     . گرديده و به قتل رسيدند      

در آنجـا مـن قـادر شـدم         . بـروم   ...  بـه   کردند کـه    
ــي ،  ــدگي سياس ــت ... پناهن ــرم ... و تابعي در . ..... بگي

. جستجوي کمک و توجه رفقا از سراسر جهان هسـتم       
در آنجا دوستي را مالقـات      . هستم  ... درين اواخر در    

او در باره تشکيالت    . کردم که از افغانستان آمده بود       
 عالقه گرفتم که در باره    شما برايم معلومات داد و من     

ويب سايت تشکيالت من . تشکيالت شما بيشتر بدانم     
 : قرار ذيل است 

http://groups.msn.com/brotherhoodofmao 
بـراي جهانيـان از      من کوشش ميکنم گفتني هـايم را  

 به عين تئوري مورد طريق تماس بيشتر با مردماني که
 . قبولم باور داشته باشند ، بيان نمايم 

 !به اميد دريافت جواب تان 
  „ ... ...  „رفيق 

 
 

 از دريافت نامه تان بي نهايت خرسند   !رفيق عزيز      
 . شديم 

حزب کمونيست اندونيزيا يک حزب بزرگ انقالبي          
بود و اميدي براي جنـبش بـين المللـي کمونيسـتي و             

تجارب . اريا و خلق هاي جهان به شمار مي رفت  پرولت
منفي و مثبت اين حزب براي کل جنبش ما يک تجربه 

بـه همـين   . غني و مملو از دروس قابل آموختن است      
سان آنچه که توسـط مـرتجعين بـومي انـدونيزيايي و          
امپرياليست هاي حامي آنها بر سر حـزب کمونيسـت         

د ، نمونـه    اندونيزيا و توده هاي تحت رهبـري آن آمـ         
برجسته اي از دشمني و کين توزي سبعانه آنها عليـه           

امروز ما يـاد رفقـاي   . حزب و توده هاي انقالبي است     

جانباخته اندونيزيايي را گرامي مي داريم و در راهي که 
با خون آنها گلگون گرديده است به پيش مي رويم ، از 
تجارب آنها مي آموزيم و سالح هاي مبارزاتي مان را          

 .شتر از پيش حدادي مي کنيم بي
حزب ما بـا عالقمنـدي از تماسـگيري شـما بـا مـا              

ما آدرس هاي تماس با شـما را در         . استقبال مي کند    
اختيار هواداران حزب در ساحه مورد سکونت تان قرار 

اميد واريم تا زمانيکه اين شماره شعله جاويد        .داده ايم   
ا بـا شـما از   منتشر مي گردد ، آنه ) شماره چهاردهم   ( 

 . نزديک داخل تماس شده باشند 
 ! سرفراز و استوار باشيد 

 
* * * * * * 

 
هستم و بسيار عالقه    ... من رفيقي از    ! رفقاي عزيز      

ــده حــزب کمونيســت   ــه جري ــت ( دارم ک ) مائوئيس
را بدسـت آورده و مطالعـه     ) شعله جاويد   ( افغانستان  

ـ       . نمايم   ه شـعله  ازشما مي خواهم که يک نسـخه نمون
جاويـد را در اختيــارم قــرار دهيـد و در مــورد نحــوه   

 . اشتراک در خارج برايم معلومات دهيد 
 . اميد وارم که به زودي از شما بشنوم 

 . منتظر نامه و احوال تان هستم 
 !با تشکرات زياد 

  ۲۰۰۶ اکتوبر ۶ – „. ج .  ر „رفيق شما 
 : .............. آدرس من    
طفا مرا ببخشيد که نمي توانم به دري        ل: ياد داشت      

من مي توانم دري را خوب بخوانم اما بـرايم          . بنويسم  
 . خيلي مشکل است که با آن بنويسم 

 
 
 

 ! درود بر شما ! رفيق عزيز    
عالقمندي شـما   . خوشوقتيم که نامه شما را گرفتيم          

. براي مطالعه جريده شعله جاويد مايه تشويق ما است 
انسته ايد توان خواندن خط دري را پيدا نماييد اينکه تو

يقينا براي کساني مثـل    . ، به شما شاد باش مي گوئيم        
شما که خط زبان مـادري شـان داراي الفبـاي التينـي      
است ، نوشتن به دري مشـکل و بلکـه خيلـي مشـکل            

ما به شـما پيشـنهاد      . مکن نيست   خواهد بود ، ولي نام    
. عمـل آوريـد     کوشش بـه    نيزميکنيم که درينمورد  

 .  کوشش تان نتايج مثبتي خواهيد گرفت اينحتما از
اميد واريم شماره چهاردهم شعله جاويد اولين شماره    

اين نشريه نباشد که در اختيار تان قرار بگيرد و قبل از 
مـا  . آن شماره يا شماره هاي قبلـي را گرفتـه باشـيد             

آدرس الکترونيکي و همچنان آدرس پستي شـما را در   
ختيارهواداران حزب در ساحه قرار داده ايم تا با شما          ا

 . داخل تماس گردند 
 : اما در مورد وجه اشتراک شعله جاويد    

درينمورد عالوه از شما ، رفقا و دوسـتان ديگـري نيـز          
 .پرسيده اند 

    شعله جاويددرداخل افغانستان وهمچنان درخارج از 
. ندارد  شتراک  وجه ا کشوراساسامجاني پخش ميگرددو  

همچنان کمک مصارف مالي انتشارآن ازبودجه حزب و 
 دوسـتان طبـق آمـادگي و      رفقاوهاي مالي ويژه اي که      

از اين جهت ما . گردد توان شان مي پردازند ، تامين مي
تمامي خوانندگان شعله جاويد ، منجمله خـود رفقـاي           
حزب ، را فرا مي خوانيم که در صورت توان از کمک           

اين وضعيت شامل . يد مضايقه نکنند مالي به شعله جاو
ما در هر حال بعد از اين شعله . حال شما نيز مي شود 

جاويد را براي تان مي رسانيم و تقاضاي ما از شما اين    

http://groups.msn.com/brotherhoodofmao


  ٢٠صفحه  چهاردهم  شماره                                        شعله  جاويد                  دوره سوم                                                              
است که طبق توان کمک مالي ويژه تان را با نشريه به  

البته پرداخت کمک مالي اجباري نيست      . عمل آوريد   
 اکثـر آن نيـز معـين    و حد معيني براي حد اقل و حد       

جمع آوري کمک مالي به شعله جاويـد از         . نمي باشد   
 با اعضـا و هـواداران حـزب      طريق کانال هاي ارتباطي   

. گيرد و نه از طريق کدام نمبر بانکي خاص         صورت مي 
نمبرتعيين ميگرددوهمان براي هر کمک کننده يک    

 . ليست کمک کنندگان درج مي شود درنمبر
هاي مالي  بعداز اين ليست کمک   ماکوشش ميکنيم که

به شعله جاويد را در هر شماره آن يکجا با نمبر هـاي       
تا از يکجانب عيين شده براي کمک کنندگان،نشرکنيم،ت

رفقا و دوستان کمک کننده از رسيدن کمک هاي شان 
به مرجع مربوطه مطمئن شوند و از جانب ديگررفقا و           

 .  گردند دوستان بيشتري براي کمک تشويق
 !وفق و سر فراز باشيد م
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 ! سالم    
 را در   „ حـزب    „لطفا مقداري مواد چاپي در مورد          

 !اختيارم قرار دهيد 
 „. ر .  ج „آرزومند 

 : ....آدرس 
 
 
 

 ! دوست عزيز    
آدرس شما را در اختيار روابط حزب در ساحه قرار     

 اين سطور   اميد واريم تا زمان انتشار بيروني     . داده ايم   
 .مواد مورد ضرورت بدسترس تان قرار گرفته باشد 

 !موفق باشيد 
  

************ 
 

 !سالم رفقا    
کجا شدين ؟ هيچي ديده نمي شين ؟ نکنه انتقاديون    

شما را خيلي به نقد گرفته اند که اينطور مصروف شده 
 . باشيد ل هميشه درکار تان موفق وسربلندايد ؟ بهر حا

 جواب آن ک سوال داشتم که مي خواستمفقط ي   
 . داده شود و در پاسخ به نامه ها درج گردد 

   بعضي ازدوستان من ميگويندکه نام حزب کمونيست 
زيراکـه شـماخودراپيش    .توسط شماغضب شده اسـت    

داوران خط انقالب ميخوانيدوادعاي کمونيست بودن را 
  . برخورد با رفقا رويه نيک داشته باشيدميکنيدبايددر

مي پرسم ؟ شايد سوال پيدا شودکه چرا اين سوال را   
بهر حال چند نفر از دوستان را مي شناسم که به دنبال 
شعله جاويد براه افتادند اما در برخورد لفظي با ايشان          

 . به خشونت رفتار شده است 
   آنها ميگويندکـه اينهاخودراکمونيسـت ميداننـدامابا       

 اين موضوع باعث مـي   .قهرديگران راسرکوب ميکنند    
 که در صدر حزب يعني در هسته نفوذ کرده و شود

 . خط رهبري را بدست آورند 
فا رفتارتان رابارفقـايي کـه باشماهسـتندوبه شـما      لط   

کساني که هنوز با شما نه پيوسته اند و خط هواداراندويا
 . شما را قبول ندارند در پاسخ به نامه ها تشريح نماييد 
 !با تشکر 

  „يغام  پ„
 ۲۰۰۶ نوامبر ۷

 
 

 . رفيق عزيز سالم متقابل ما را بپذيريد    
 „ هيچ معلوم نمي شـويم       „اگر منظور تان از اينکه         

اين باشد که نشر شعله جاويد براي چند ماه به تعويق         
افتـاده اسـت بايــد بگـوئيم کــه ايـن امــر نـه در اثــر      
مصروفيت به جوابگوئي به نقد يا نقد هـاي انتقـاديون           

سلسله مشکالت نا خواسته ديگر  بلکه در اثر بروز يک   
بهر حال اميد واريم و نهايت تـالش    . به وقوع پيوست    

مان را خواهيم کرد که دوباره به اينچنين تعويق هـايي   
ولـي  . از بابت نشر ارگان مرکزي حزب مواجه نشويم      

با آنهم ممکن است شرايط سـخت افغانسـتان بـازهم           
 کند و شعله جاويد را نتـوانيم        مشکالتي براي ما ايجاد   
 . در هر ماه منتشر کنيم 

اما در مورد نفوذ در هسته رهبري يا صدر حزب و              
بدست گرفتن خط رهبري ما دقيقا متوجه منظور تـان        

همچنان در مورد اينکه کساني مي گويند کـه     . نشديم  
ما نام حزب کمونيست را غضب کرده ايم نيـز دقيقـا            

 چه کساني حامـل اصـلي و يـا          متوجه نشديم که مثال   
مستحق اين نام بوده اند که ما ايـن نـام را از ايشـان                
غضب کرده ايم ؟ در مورد اينکـه کسـاني بـه طـرف           
شعله جاويد جلب شده باشند ولي بعدا با برخورد هاي  
خشن و سرکوب گرانه از جانب حزب مواجـه شـده و    
دلسرد شده باشند ، نيز دقيقا نمي توانيم بطور مشخص 

رک کنيم که منظور تان چه کساني انـد ؟ البتـه تـا              د
حال با کساني مواجه شده ايم که در اين حد يا آن حد 
ــا بــه مشــکالت    ــد ، ولــي بن بطــرف حــزب آمــده ان

سياسي و يا انضباط ناپذيري تشکيالتي ،  -ايدئولوژيک 
يا خود از حزب فاصله گرفتـه انـد يـا حـزب از آنهـا        

 . معذرت خواسته است 
راست وصريح هستيم و افرادي رک ويست هاکمون   ما

را که بطرف ما مي آيند با نرم گوئي و چـرب زبـاني               
صراحت لهجه و . د داشته باشيم نمي خواهيم که با خو    

 بودن „صريح  راست و  رک و  „به قول مائوتسه دون     يا
قـاطع و   بردبـدون بکار  اسـت و  ، خصلت کمونيسـت ها    

را  رفقـاي خـود  آن نه مي تـوان مواضـع انقالبـي        پيگير
نشـاني و  کمبـودات شـان را  نه نواقص و  وتعميق بخشيد 

هاي قاطع که تاب تحمل اينگونه برخوردکساني.رفع کرد
و صريح رفيقانه را ، که بخشي از مبارزات ايدئولوژيک 

 سياسي خطي است  ، نداشته باشند و آن را سرکوب -
ه قهري قلمداد کنند ، در واقع تمايل شان اين است ک           

با کمبودات شان سازش شـود و نـواقص شـان رک و        
 . راست و صريح به روي شان آورده نشود 

از اين جهت رويه نيک و رويه بد با رفقـا را اساسـا           
 سياسـي کمونيسـتي    -بايد با معيار هاي ايـدئولوژيک       

سنجيد و به ارزيابي گرفت و نه از ظاهر بـه اصـطالح         
د و رويـه نـرم و   برخـور . نرم و يا به اصطالح تند آن        

ماليم ولي مبتني بر يک موضع غلط را در واقـع بايـد             
يک رويه و برخورد محيالنه ضد انقالبي به شمار آورد  

همچنان يک رويه و    . و نه يک برخورد نيک و رفيقانه        
برخورد مبتني بر اصوليت انقالبي پرولتري ، ولو اينکـه       

 تيز ظاهر نرم و ماليم نداشته باشد و به اصطالح تند و  
باشد ، را نمي توان اساسا يک رويه و برخـورد بـد بـه     

منظور اين نيست که هـر موضـوعي را         . حساب آورد   
بايـد تنــد و تيــز مطــرح کــرد و در هــر مــوردي بــه  

تيز و تنـد مطـرح کـردن يـک       . پرخاشگري پرداخت   
موضوع يا نرم و ماليم بميان کشيدن آن اساسـا يـک          

ست کـه بـه     موضوع سليقه اي نيست بلکه موضوعي ا      
اگـر  . مضمون خود موضوع مورد بحث مربوط اسـت         

موضوعي از لحاظ مضمون خـود تيـز و تنـد باشـد نـا         
درست است که شما آنرا نرم و ماليم مطـرح کنيـد ،       

 „ موضــوع نــرم و ماليــم „همانطوريکــه طــرح يــک 

 . بصورت تيز و تند نا درست و غلط است 
ريست يک حزب پارلمانتا   شماخودميدانيدکه حزب ما

روي کاغذ زياد کنـد و     رادرنيست که تعداد اعضايش     
ما حـزب  . از توده ها هم صرفا يک ورقه راي بخواهد      

جنگ خلق و به بيان مشخص تر حزب جنگ مقاومت         
 اين جنگ را گرچه هنوز. ملي مردمي و انقالبي هستيم 

تـوان مـان بـراي برپـايي آن     تمـام  برپا نکرده ايم امابا  
تدارکي براي برپـايي     مبارزات   پيشبرد. کنيم  تالش مي 

جنگ نيزکمترازجنگ نيسـت وسـربازي ميخواهدوبـه        
 . کار سخت و مشکل و نهايت خشن است عبارت ديگر

 با  „بنا به اصطالح عاميانه     مانميتوانيم رفقاي مان را      
حزب اعضاي سرباز   . م  داري باخودنگه „اهللا و بسم اهللا     

ــ و جانبـاز مي  اده خواهــد ، اعضــايي کـه هــر لحظــه آم
نفس کار ما و راهي را که . جانفشاني و فداکاري باشند 

برگزيده ايم از ما طلب مي نمايد که بـا رفقـاي مـان              
قاطع و رک و جدي برخورد نمائيم و از آنها نيـز جـز        

 خـوش بگـوئيم و   „ما مي توانيم    . اين انتظاري نداريم    
 ،  ولي چنين برخـوردي سـودي ببـار     „خوش بشنويم   

واجهه با مشکالت عديده مبارزاتي بي نمي آورد و در م
 . ثمري خود را به اثبات مي رساند 

خورد قاطع و روشن و رک و راست   خالصه اينکه بر     
م بـه مفهـو   بارفقاضروري است ومـااين نـوع برخوردرا      

 است خشن برخورديبرخورد. برخورد خشن نميگيريم 
. داشته باشد حل تضاد ميان ماودشمن وجودکه بايد در

 ما نمي توانيم بپذريم که کساني بطرف ما آمده بنابرين
باشند و بعدا با برخورد هـاي خشـن سـرکوبگرانه مـا          
مواجه شده باشند و به همين خـاطر از حـزب فاصـله          

 . گرفته و پي کار شان رفته باشند 
ديـد کـه    برخورد هاي لفظي پيش ميآيـد بايد      وقتي     

دليل آن چيست ؟ برخورد هاي لفظي بـدون علـت و          
وقتي برخـورد لفظـي ميـان دو        . ل بوجود نمي آيد     دلي

طرف به وجود مي آيد بايد ديد که کـدام يکـي از دو     
معيار مالمتي افـراد هـم      . طرف مجادله مالمت است     

نادرستي گفته ها و عملکرد هايشان است و نـه نحـوه             
بيان شان که اگر نـرم و چـرب و گـرم بـود مالمـت                

 . مت است نيست و اگر تند و قاطع و جدي بود مال
برخـورد مـا بـا     : اما در مورد اينکه مي پرسيد کـه            

کساني که خط ما را نمي پذيرند و يـا بـا آن مخـالف         
هستند ، چگونه است ؟ مشکل است که يـک جـواب            

عدم پذيرش و مخالفت با خط حزب . ساده ارائه کنيم 
بـدترين حالـت آن   . سطوح و درجـات مختلـف دارد     
 ديگر اختالف دوستانه دشمني و خصومت است ؛ سطح

است ؛ سطح ديگري هم مي تواند اختالف رفيقانه باشد 
. و سطوح و درجات ديگري نيز مي تواند مطرح باشند 

ما هم طبعا با دشمن دشـمني مـي کنـيم ، بـا دوسـت       
 . دوستي و با رفيق هم رفاقت 

کنيم اشتباها ما را دشمن مي     ما با کساني که فکر مي        
کنيم و سعي به عمل مـي آوريـم         انگارند دشمني نمي    

. که چنين کساني را متوجه اشتباه و غلطي شان بنمائيم 
ولي اگر عليرغم تالش هاي مان باز هم برخورد هـاي           
خصمانه آنها عليه ما دوام نمايد ، طبيعي است نتيجـه           
گيري کنيم که چنين کساني نه از روي خطا و اشـتباه            

 .  ورزند بلکه بصورت قصدي وعمدي با ما دشمني مي
 ما در رفاقت متعهـد و وفـادار ، در         „خالصه اينکه      

گذشـت و   دوستي قدر دان و صميمي و در دشمني بي      
لي   „.برگشت هستيم    بي ينگونـه هسـتيم و     !  ب ا ما

 .  توانيم غير از اين باشيم نمي
 ! کامگار و سر بلند باشيد 
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٢١صفحه         شعله جاويد                        دوره سوم                                        چهاردهم شماره  
 !آقا يا خانم عزيز  

اي براي تان ارسال کردم مگـر  من ماه گذشته نامه        
من مي دانـم کـه      . تا حال جواب نامه ام را نگرفته ام         

چيز هاي زيادي اتفاق مي افتند و شما بسيار مصروف          
ولي من فکر مي کنم اين هم مهم اسـت کـه            . هستيد  

 . نامه هاي هواداران جواب داده شوند 
در نامه ام من خود را معرفي کرده ام و يکبار ديگر            

ــو ــنم درامعرفي ميخ ــن  . ک ــم م ــت و  „.  ف „اس اس
ري جواني بودم که    پس. هستم  ...  دانشجوي حقوق در    

آمدم ودرحدودده سال ميشودکه درينجا زندگي   ...  به  
در دو سال گذشته من سايت و نشرات شما را . کنم مي

... در عين حال در حزب کمونيسـت   . تعقيب کرده ام    
 . هم فعال هستم 

تمـاس  ... بـا شـما و ارتباطـات تـان در     عالقه دارم      
عالقه دارم با شما کار کنم و خـدمتم را          . داشته باشم   

 . به افغانستان انجام دهم 
فرصـت هـاي خـوبي    ...  طوري که مي دانيد ما در        

داريم و بايد از اين فرصت ها براي تقويـت در برابـر             
مردم افغانستان همين اکنون بـه  . دشمن استفاده کنيم   

صرفا نوشتن روزنامه و مجله کافي    . رورت دارند   ما ض 
ما بايد کار هاي بيشتري انجام دهيم تا مردم         . نيست  

همچنـان  . افغانستان را در مورد خود باورمند بسازيم        
اين نيز مهم است که ما پسران و دختران جوان افغان          
. را بطرف شناخت از اهداف کمونيستي جلب نمـائيم          

جوانان بطور اتوماتيک گـرد     حقيقت اين است که اين      
ما بايد با آنهـا صـحبت نمـائيم و جوانـب            . نمي آيند   

 . مثبت جنبش مان را به آنها نشان دهيم 
ما براي برقراري اين تماس هـا بـه شـما ضـرورت             

طوريکه من مي دانم تعداد زيادي از افراد نسل . داريم 
جوان افغان و داراي تحصيالت عالي وجود دارنـد کـه       

ــدودرخوامي ــيزم ، لنهندکارکننـ ــزم و باره مارکسـ ينيـ
.  به سازماندهي دارند آنهاضرورتاما.مائوئيزم بياموزند

وان هسـتم کـه خواهـان کـار         جمن يکي ازهمين افراد   
ميخواهم درتمـاس باشماودوسـتان     . مشترک باشمااند   

 ) باشد بهتر است ... در اگر( قراربگيرم ... تان در 
 .تر جواب تان به انتظار دريافت هر چه زود 

  ۲۰۰۶ نوامبر ۱۱  --  „.  ف „رفيق صادق شما 
 ...  : ......  .آدرس من در 

  
 
 

 
 !درود بر شما ! رفيق عزيز    
 از بابت دير جواب دادن به نامه هاي تان    

طوريکه مي دانيـد شـماره چهـاردهم    . نهايت متاسفيم  
 چهـار ماهـه منتشـر    -شعله جاويد بعد از تـاخير سـه     

دليل اين تاخير مشکالت ناخواسته اي      . ه است   گرديد
يقينا . بوده اند که در افغانستان با آن ها مواجه شديم         

براي تان قابل درک خواهد بود اگر بگوئيم که شرايط          
در اين کشـور و     . افغانستان شرايط واقعا سختي است      

جامعه ويران بعضا اتفاق مي افتد که حل يک مشـکل           
مورد سکونت شما کـار چنـد       ساده که مثال در کشور      

ساعته مي طلبد ، روز ها و حتي هفتـه هـا وقـت نيـاز          
 . داشته باشد 

بهر حال اميد واريم تا زمانيکه چشـم تـان بـه ايـن               
سطور مي افتد رفقاي آن ديار با شـما تمـاس گرفتـه             

تنظـيم  . ما قبال آدرس شما را به آنها داده ايم . باشند  
بـه  .  و خود شما است      جزئيات روابط برعهده آن رفقا    

بصـورت مـوثر تنظـيم و       هر طريقي که ميتوانيد آن را     
 .برنامه ريزي کنيد 

ار در ميان جوانان کامال با شما       در مورد ضرورت ک      
پس از اينکه روابط تان بـا رفقـاي آن ديـار            . موافقيم  

برقرار گرديد ، از طريق آنها در جريـان برنامـه هـاي      
اميـد واريـم   . اهيد گرفت کار در ميان جوانان قرار خو 

موفقيت هاي روز افزون در اين مسير مبارزاتي داشته         
 .باشيد 

 ! کامگار باشيد 
 

* * * * * * 
 

 !ضمن عرض سالم و تقديم احترامات    
. باشم ز خوانندگان جريده شعله جاويد ميبنده يکي ا    

سواالتي دارم که اميد است در بخش پاسـخ بـه نامـه     
 . وابات آنها را تحرير بداريد هاي جريده خويش ج

چرا در کشور شوروي از پيروزي انقالب : سوال اول    
اکتوبر تا مرگ استالين و پشـت سـر گذاشـتن جنـگ        
جهاني دوم و آن هم به نفع اردوگاه سوسياليستي حزب 

 سال قدرت سياسي را بدسـت       ۳۷کمونيست شوروي   
داشت و بعد از مرگ استالين و گرفتن قدرت توسـط           

شچف حزب کمونيست شوروي تبـديل بـه يـک          خرو
حزب رويزيونيست مي شود در حاليکه ده ها هزار نفر     
عضو حزب که از مشي لنين و استالين دفاع مي کردند 
؛ چه شد کـه همـه از خروشـچف و دار و دسـته اش              
پيروي کردند و کشور شورا ها و اردوگاه سوسياليزم به 

 و هکـذا  يک قدرت سوسيال امپرياليستي تبديل شد ؟   
در چين به عـين شـکل کشـوري کـه انقـالب را بـه                
پيروزي رسانيد و سال ها قدرت سياسي را در دسـت          
داشت و بعد هم انقالب کبيـر فرهنگـي راپشـت سـر            
گذاشت ، بعد از مرگ مائو به يک کشور رويزيونيستي 
تبديل گرديد ، در صورتيکه صد ها هزار عضو حـزب           

 . کمونيست داشت 
ينکه بعد از مرگ استالين در شوروي و ا: سوال دوم    

بعد از مـرگ مـائو در چـين چـرا دوبـاره در ايـن دو        
 و صد ها کشوري که سال ها احزاب کمونيست داشته     

کدر داشت بعد از مرگ رهبران هزار عضو و هزارهانفر
اب کمونيست تشـکيل نشـد و تـا         کمونيست شان احز  

 .ندارد يست دراين دوکشوروجودهم احزاب کمونامروز
در صورتيکه هر دوي اين کشور ها از جمله کشور هاي 
صنعتي جهان به شمار مي روند و ميليون ها کارگر در       
اين دو کشور در توليد سهيم اند و جمعيـت اضـافه از       

امـا  . ميليارد انسـان در آن هـا زنـدگي ميکننـد            يک  
نيمه مستعمره چـون    درکشورهاي عقبمانده مستعمره و   

 کمونيسـت وجـود داشـته و        نيپال و افغانستان احزاب   
آرزو . عضو جنبش انقالبي انترناسيوناليستي مي باشند       

 . مندم تا پاسخ سواالتم را به نشر بسپاريد 
 .قبال از لطف شما سپاسگزارم 

„ .... „  
 ۱۳۸۵ عقرب ۲۵

 
 

ز رف    ق عزي را!ي ل ما  ب ا ق ت م هاي     بپذيريدسالم 
ث ارائه پاسخ مناسب به سواالت شما مستلزم بحـ            

مفصلي است که پرداختن به آن در صفحات پاسخ به          
ولي عليـرغم ايـن محـدوديت       . نامه ها مقدور نيست     

سعي خواهيم کرد تا آنجائيکه ممکن باشد نکات اصلي       

 . بحث را درينجا مطرح کنيم 
افغانستان بـا   ) مائوئيست  ( برنامه حزب کمونيست       

 چـين  تکيه بر تجربه انقالب عظيم فرهنگي پرولتاريايي    
 ، „ ادامه انقالب تحت ديکتاتوري پرولتاريا      „و تئوري   

جمعبندي ذيل را از مشي انقالب پرولتـري در دوران          
ساختمان سوسياليزم و چگونگي پيشبرد مبارزه بخـاطر      
ــه    ــرمايه داري در جامعـ ــاي سـ ــوگيري از احيـ جلـ

 .سوسياليستي به عمل آورده است 
داوم است   انقالب سوسياليستي يک انقالب م- ۱ „   

که از زمان تصرف قدرت سياسي توسـط پرولتاريـا و           
ســاختمان اوليــه سوســياليزم تــا رســيدن بــه جامعــه 

جامعه سوسياليستي . کمونيستي بايد پيوسته ادامه يابد 
يک جامعه در حال گذار از سرمايه داري به کمونيزم          
است و طبقات و مبارزه طبقاتي در اين جامعـه وجـود          

ــ ــور محرک ــل آن اســت دارد و موت ــادره . ه تکام مص
مالکيت هاي طبقات استثمارگر و شکلدهي نوين آنهـا         
در مالکيت هاي عمومي دولتي و يا مالکيت هاي جمعي 
زحمتکشــان ، صــرفا شــکل بســيار ابتــدايي مالکيــت  

ايـن مالکيـت هــاي   . اجتمـاعي محسـوب مـي گـردد     
سوسياليستي ، مالکيت هاي اجتماعي اعتباري اسـت و         

ياليستي بودن دولت و رهبري پرولتـري      به اعتبار سوس  
. بر آن ، مالکيت هاي اجتماعي محسوب مـي گردنـد           

اگر ماهيت سوسياليستي دولت و پرولتري بودن حزب        
رهبري کننده دولت يعني حـزب کمونيسـت ، عـوض     
شود ، مالکيت هاي مذکور تغيير ماهيت مي دهند و به 

يت مالک. مالکيت هاي سرمايه دارانه مبدل مي گردند        
اجتماعي حقيقي فقط در جامعه کمونيستي مي تواند به         
وجود آيد ، يعني جامعه اي که ديگر دولت در آن نمي 

 . تواند موجوديت داشته باشد 
در جامعه سوسياليستي ، حزب کمونيست به مثابـه            

حزب سياسي بر سر قدرت ، به تبلور تمامي تضاد هاي 
از ايـن   . اين جامعه در حال گذار تبـديل مـي گـردد            

جهت است که تضاد طبقاتي ميان پرولتاريا و بورژوازي 
ــزب    ــه ، در درون ح ــن جامع ــده اي ــاد عم ــي تض يعن
کمونيست متمرکز مي گردد و باعث سر بلنـد کـردن       

در طـول   . ستاد بورژوازي از داخل حزب مـي گـردد          
دوره انقالب سوسياليستي ، چنين ستاد هايي بار بار سر 

احياي سرمايه داري تالش مي     بلند مي نمايند و براي      
حزب از طريق مبـارزه عليـه ايـن سـتاد هـا و             . کنند  

سرنگون کردن بار بار شان است که مي تواند خصلت         
سوسياليستي پيشرونده جامعه و انقالب را حفظ نمايد و 
همچنان خصايل انقالبي خود ، دولـت سوسياليسـتي و          

 جا  از اين . کل جامعه را پيوسته ارتقا و گسترش دهد         
است که بر پايي انقالبات فرهنگي متعـدد در جامعـه           

بدون پيشبرد مداوم و . سوسياليستي ضرورت مي يابد     
پيوسته اين مبارزه ، فساد و گنديدگي در درون حزب           
بيشتر و بيشتر مي گردد و خطر قلب ماهيت حـزب و        

 . خطر سرنگوني انقالب بروز مي نمايد 
 و مالکيـت هـاي        برقراري مالکيت هاي دولتي     -۲    

جمعي زحمتکشان حتي در سطح کل جامعه ، به مفهوم 
سيسـتم  . نابودي کامل مناسبات سرمايه دارانه نيست   

مبادله کااليي و رواج پول ، عملکرد قانون ارزش و حق 
بورژوايي ، تضاد ميان سطح در آمد افراد ، تضاد ميان           
کار فکري و جسمي ، شهر و ده ، دهقان و کارگر ، زن            

مرد ، آن جوانبي از مناسبات سرمايه دارانه اند کـه          و  



  ٢٢صفحه  چهاردهم  شماره                                        شعله  جاويد                  دوره سوم                                                              
براي مدت طوالني در جامعه سوسياليستي بـاقي مـي          
مانند و به فوريت و با يکي دو ضـربه کـاري از ميـان           

وسته بر مسـايل مربـوط بـه    انقالب بايد پي. نمي روند  
ها فايق آيد و آنها را در جهت تکامل پيوسته  اين تضاد 

وي کمونيزم حل و فصل نمايد سوسياليزم و حرکت بس
و اين تضاد ها را پيوسته به سوي حل نهايي سوق دهد 

چنانچه انقالب بنا به هر دليل تئوريک و عملـي و يـا     . 
 حرکت مداوم پيشرونده بـاز      داخلي و خارجي ، از اين     

در جا زند ، خطر رشد عوامل سرمايه دارانه در        ماند و 
 احيـاي  اي عينـي جامعه بيشتر مي گـردد و زمينـه هـ      

 .و بيشتر ميگردد سرمايه داري بيشتر
فرهنگي بازمانده  جوانب مختلف روبناي فکري و- ۳   

از دوران قبل از انقالب ، به درجات و سطوح مختلف           
و براي مدت طوالني در جامعه سوسياليستي به حيات        
خود ادامه مي دهند و بصورت خود بخـودي از ميـان            

طي يک مبارزه طوالني نمي روند ، بلکه فقط مي توانند  
از جانـب   . و پيوسته به سوي نابودي سوق داده شوند         

ديگر به همان ميزاني که جوانـب گونـاگون مناسـبات         
سرمايه دارانه در جامعه سوسياليستي موجود باشـند ،         
روبناي فکري و فرهنگي ارتجـاعي و ضـد انقالبـي در            
خود جامعه سوسياليستي نيز از پايه مـادي برخـوردار         

بناء حفظ خصلت سوسياليستي انقالب و تضمين . است 
پيشروي آن ، مستلزم مبارزه دوامدار در عرصه روبنا ، 
نه تنها در عرصه سياست ، بلکه در عرصه هاي فکري     

اگر ايـن عرصـه   . ، فلسفي ، فرهنگي و غيره نيز هست   
هاي مبارزاتي نا ديده گرفته شوند و يـا حتـي اهميـت     

 افکـار و عقايـد و فرهنـگ و          .الزم به آنها داده نشود      
سنن ارتجاعي مي توانند رشد کنند و نه تنها تـاثيرات           
منفي فرهنگي ، بلکه تاثيرات منفي سياسي و اقتصـادي        
نيز بر سطح کـل جامعـه وارد نماينـد و بـراي زمينـه        

 . سازي احياي سرمايه داري خدمت کنند 
  موجوديت نظام امپرياليستي در جهان ، فشـار          - ۴   

ياسي ، نظامي ، اقتصادي و فرهنگي عديده اي را هاي س
اين فشـار هـا     . بر جامعه سوسياليستي وارد مي نمايد       

صرفا به خطر تهاجم و تجاوز نظامي از بيرون محـدود           
نمي گردند و در اشکال متعـدد خـود ، عوامـل منفـي             
ــه    ــاعي جامع ــي و اجتم ــي ، فرهنگ ــادي ، سياس اقتص

اگر پيشروي انقالب . سوسياليستي را تقويت مي نمايند 
در سطح جهاني باعث جلوگيري و يا حد اقل تضعيف           
اين تاثيرات منفي نگردد ، عاقبت مـي توانـد بـه نحـو         
موثري در سرنگوني انقـالب و احيـاي سـرمايه داري           

يک انقالب پيروزمند حيثيـت يـک   . نقش بازي نمايد   
ب جهاني پرولتري را دارا مـي     پايگاه انقالبي براي انقال   

ــددر ا.باشــد ــي نتوان ــاه انقالب ــراين پايگ ــگ ه متن پروس
گسترش يابد و براي    پيشرونده انقالب جهاني تحکيم و    

مل منفي ارتجاعي   مدت طوالني منفرد باقي بماند ، عوا      
واند خطر  تسرنگون کننده دردرون آن رشدمينمايدومي    

کمــک بــه .آوردبــه وجــودواژگــوني بــراي انقــالب را
الب گســترش انقــالب جهــاني توســط يــک انقــرشدو

اسيوناليسـتي بـه ديگـران      پيروزمند ، صرفا کمک انترن    
گردد ، بلکه وجه مهمي از مبارزه براي بقا      محسوب نمي 

 ( „. و پيشروي خود آن انقالب را نيز در بر مي گيرد     
  -افغانسـتان   ) مائوئيسـت   ( برنامه حزب کمونيسـت     

 ) بخش اوضاع جهاني و جنبش جهاني کمونيستي 
 بر تجـارب انقـالب شـوروي ،       اين جمعبندي مبتني     

انقالب چين و به ويژه انقالب فرهنگي پرولتاريايي چين 
درينجا به موارد مشخصي در رابطه با انقـالب         . است  

شوروي و انقالب چين و همچنان انقالب فرهنگي چين       
 :نظر مي اندازيم 

ــواقص و  :انقالب شــوروي درمــورد    اشــتباهات ، ن
 در طول حيات تقريبا کمبودات تئوريک و عملي زيادي

چهل ساله انقالب شوروي رو نما گرديد و زمينه هاي           
ــزب    ــل ح ــونيزم در داخ ــد رويزي ــراي رش ــادي ب زي

نا درست است اگر . کمونيست شوروي به وجود آورد  
بگوئيم که بعد از مرگ استالين دفعتا رويزيونيست ها         

سوسـياليزم را در شـوروي      بر سـر کـار آمدنـد و         
 . کردند سرنگون

وقتي در شوروي سرمايه داران و فئوداالن بـه نفـع              
مالکيت هاي دولتي و مالکيت هاي جمعي زحمتکشـان       

که در شوروي مالکيت شدند ، استالين تحليل کردخلع 
ديگر طبقات اسـتثمارگر وجـود نـدارد و ايـن جامعـه           
مرکب از کارگران ، دهقانان و روشنفکران يعني طبقات 

مابين شان مبتنـي بـر   خلقي اي است که مناسبات في     
اين تحليل و نتيجه گيـري نـا        . استثمار طبقاتي نيست    

درست درطول مدت زمـاني تقريبـا دو دهـه بعـد از             
مطرح شدن ، زمينه ساز بعدي ايجاد و تطبيق تئـوري          

 حـزب عمـوم     „هاي رويزيونيستي خروشـچفي يعنـي       
 دموکراسي عموم „ و „ دولت عموم خلقي  „ ،   „خلقي  
 . گرديد „خلقي 

 به عنوان „ جبهه واحد ضد فاشيزم „طرح و تطبيق     
يک جبهه کامال فراگير بين المللـي بـراي کمونيسـت           
هاي تمامي کشور ها ، بر محور مطلق سازي دفـاع از             
شوروي ، تا آنجائي به انحراف رفت که همه کمونيست 
ها ملزم شدند که همسو و هماهنـگ بـا امپرياليسـت            

رانسـوي عليـه فاشـيزم      هاي امريکايي و انگليسـي و ف      
حتي کمونيسـت هـاي هنـد دوش بـه دوش        . بجنگند  

امپرياليست هاي انگليسي که هند را در اشغال داشتند  
بـاال تـر از آن   . ، در جنگ عليه فاشيزم داخل شـدند       

 دفاع از „ و „ جبهه واحد ضد فاشيزم „الزامات حفظ   
 آنقدر مطلق ساخته شد که کمينترن در سال „شوروي 
شوروي هماهنگي با قدرت هاي . حل گرديد   من ۱۹۴۳

 بعد از ختم امپرياليستي فاتح جنگ جهاني دوم را حتي  
هاي فاتح  درواقع اين قدرت  .جنگ نيزقويامدنظرميگرفت 

جنگ جهاني ، به شمول شوروي ، بودند که براي حفظ    
نظم جهاني بر آمده از درون جنـگ جهـاني دوم و بـر     

 سازمان ملل   „ا ،   ه براي اين قدرت   „ ويتو   „مبناي حق   
 .  آنرا بنيان نهادند „ شوراي امنيت „ و „متحد 

ــال   ــه تنهادرس ــوروي ن ــکيل با۱۹۴۸   ش ــت تش دول
سر زمين فلسطين موافقت کرد صهيونيستي اسرائيل در

، بلکه در معضله کوريا نيز از رويارويي با امپرياليست          
در ايــن معضــله . هــاي امريکــايي شــانه خــالي کــرد 

 ها و سرنوشت مبارزات آنهـا در        سرنوشت کمونيست 
شوروي مي توانست با استفاده از حق ويتـو       . ميان بود   

 جلو لشـکر  „ شوراي امنيت  سازمان ملل متحد       „در  
اما . کشي امپرياليست هاي امريکايي به کوريا را بگيرد 

 صـرفا بـه     „ سازمان ملل متحد     „نماينده شوروي در    
 ترک گفت  را„ شوراي امنيت „عنوان اعتراض جلسه 

و در واقع به امپرياليست هاي امريکـايي فرصـت داد           
 „که طرح لشکر کشي اش به کوريا را بدون مانع در             

.  به تصويب برساند „شوراي امنيت سازمان ملل متحد

در چنين حالتي بود که انقالب چين در همان نخستين        
روز هاي پيروزي خود ناگزير شد طرح اعزام داوطلبان 

بله با تجاوز امپرياليست هاي امريکـايي    چيني براي مقا  
 . بر کوريا را رويدست بگيرد 

با چنين سابقه اي از سياسـت هـا و عملکـرد هـاي               
ه وقتي حزب کمونيست شوروي و دولت شوروي بود ک

 „همزيستي مسالمت„خروشچف طرحات رويزيونيستي
 „ گذار مسالمت آميـز     „ و   „ رقابت مسالت آميز     „،  

ا مخالفت ملموسـي در    رامطرح کرد ،    خود درون ب
 . کمونيست شوروي مواجه نشد حزب

 درسياست هـاي داخلـي      „فاشيزم  جبهه واحدضد „   
حرکت شوروي نيزانعکاسات نسبتابرجسته اي داشت و   

هايي از قبيل امتياز دهي به ناسيوناليزم روسي و مراجع 
مذهبي و همچنان باب ساختن وسيع امتيازات افسران        

. شوروي و غيره را شامل مي شـد       عاليرتبه در اردوي    
مورد امتيازات افسران اردو و البته نا گفته نماند که در 

کالساختمان اردوي انقالبي، انقالب شوروي در مقايسه   
 . اشکاالت معيني بود باانقالب چين ازهمان آغازدچار

 شوروي ازهمان ابتداي حزب کمونيست   گر چه اصوال
 متخصصـين در    „  مسئوليت فردي  „موضوع  انقالب با 

اداره موسسات توليدي چندان مرزبندي روشن نداشت 
، ولي در ابتداي انقـالب و در طـول سـال هـاي دهـه         
بيست و سال هاي اول دهه سي وسيعا بر بسيج تـوده            

امـا  . هاي کارگر و زحمتکش اتکا صورت مي گرفـت          
پس از به پايان رسيدن پروسه خلع مالکيت از سرمايه 

 سابق ، موضـوع بسـيج تـوده هـاي     داران و زمينداران  
کارگر و زحمتکش ، در طول دهـه سـي ، نـه تنهـا در      
پروسه توليـد بلکـه در مسـايل سياسـي و اداره امـور              
جامعه نيز ، به تدريج کمرنک تر و کمرنک تر شـده و     
در ايام نزديک به جنگ جهاني دوم ، در جريان جنگ       
و در سال هاي بعد از جنگ ، گرايش يکجانبه بطـرف        

اين امر زمينـه  . تقويت گرديد فزايش توليد به شدت    ا
تطبيق فرمولبندي رويزيونيستي بعدي يعني     سازطرح و 

 متخصصـين دراداره موسسـات      „ مسئوليت فـردي     „
درجريـان توليدبـه    کاهش نقـش کـارگران      توليدي و 

 . بگيران صرف ، گرديد مزدتوليدکنندگان و
ــتالين     در ــرگ اس ــع م ــر خــالص „واق ــراي „ تي  ب
و قبل از آن ، جوانب مختلف اليزم درشوروي بوديسوس

فساد رويزيونيستي در همه منافذ جامعه شوروي رخنه    
خـوبي بـراي رسـيدن بـه     کرده بودند و  زمينه هاي      

 .  رويزيونيست ها فراهم گرديده بود راس قدرت براي
 :در مورد انقالب چين    
. در چين وضعيت به گونه ديگري به جريـان افتـاد         
وتسه دون و جناح انقالبي حزب کمونيست چين بـا     مائ

بروز علني رويزيونيزم در شوروي و مسـلط شـدن آن       
بر حزب کمونيسـت شـوروي ، تبـديل شـدن حـزب             
کمونيست شوروي به يک حزب رويزيونيست و تبديل 

ـ           ک دولـت   شدن دولـت شـوروي سوسياليسـتي بـه ي
سوسيال امپرياليستي ، خطرراتشخيص دادندو نه تنهـا        

 رويزيـونيزم مـدرن    بين المللي به مبارزه عليه سطحدر
، بلکه مبارزات ضد رويزيونيسـتي      شوروي دست زدند  

در داخل چين را نيز بطور محکمي بدست گرفته و به           
جلو سوق دادند و به سطح تکامل يافته انقالب فرهنگي 

 .رساندند 
قبل از انقالب فرهنگي گرايشات رويزيونيستي نسبتا     



٢٣صفحه         شعله جاويد                        دوره سوم                                        چهاردهم شماره  
يان گذار از انقالب دموکراتيک نوين      نيرومندي در جر  

به انقـالب سوسياليسـتي ، در مخالفـت عليـه جنـبش       
 تحـت عنـوان عقـب       „ جهش بـزرگ     „سوسياليستي  

مانده بودن نيروهاي مولده در چين و ضرورت تحکيم          
بعد ، در جريـان     . انقالب دموکراتيک نوين بروز کرد      

مبارزه عليه رويزيونيزم مدرن و در جريـان سـاختمان      
يســت هـا بـه رهبــري   سوسـياليزم در چـين ، رويزيون  

سيائوپينگ و غيره که وسـيعا مراجـع        ليوشاوچي ، تين    
قدرت در حزب و دولت را در دست داشتند ، قد علم   
کرده و به مقاومت عليه ساختمان سوسـياليزم دسـت          

اين مقاومت آنقدر نيرومند بـود کـه مائوتسـه          . زدند  
ري حزب به اقليت دون قبل از انقالب فرهنگي در رهب

او براي پيشبرد مبـارزه ناچـار شـد از پيکنـگ            . افتاد  
خارج شده و به شانگهاي برود و از آنجا جنبش تـوده            

 .يي عليه رهروان سرمايه داري را دامن بزند 
جنبش توده يي عظيمي که در انقالب فرهنگي بـراه            

افتاد و پيش رفت ، براي مدت زماني تقريبا يک دهـه    
 سرمايه داري در چين را گرفت و ضربات         جلو احياي 

سختي بر دارو دسـته هـاي رويزيونيسـتي مثـل دار و          
سـيائوپينگ وارد   ائوچي و دار و دسته تـين        دسته ليوش 

اما در جريان اين انقالب تنها خط مائونبود کـه        . نمود  
اين خط تـا حـد معينـي ، تـا قبـل از      . عملکرد داشت  

 خط لـين پيـائو   کنگره نهم حزب بطور برجسته اي ، با   
در هم مي آميخت و در عين حال تـاثيرات سـنتريزم           

مـادامي کـه   . چوئن الي نيز با آن مخلـوط مـي شـد         
مخالفت لين پيائو عليه مائوتسه دون تـا حـد دسيسـه        
چيني عليه مائوتسه دون تکامل کرد و چـوئن الي در           
خنثي کردن اين دسيسه نقش مرکـزي بـازي نمـود ،            

از جانب . بسيار برجسته شد نقش سنتريزم چوئن الي 
ديگر بروز توطئه لين پيائو شديدا روي روحيه توده ها          
تاثيرات منفي وارد نمود و امکان بسيج وسيع توده هـا            

امواج عظيم تـوده يـي   . در کوتاه مدت را از ميان برد      
وانان شورشي مجددا انقالب فرهنگي فروکش کرد و ج     

امرتوليدرا پيش گويابه کارخانه هاومزارع اعزام شدند تا
سـيائوپينگ و   تين  چوئن الي درواقع موفـق شـد      .ببرند

سائر رويزيونيست هارادراوائل سال هاي هفتاددوبـاره       
همين زمان فشار درست در. به مراجع قدرت برگرداند

ها بـاالي چـين     سياسي و نظامي سوسيال امپرياليست      
 بـه وجـود     باالي چـين  بيشتروبيشترشدوخطرحمله آنها 

م بندي سه جهاني در حزب کمونيست       تقسينظر. آمد  
چين به وجود آمد و رويزيونيست ها حتـي در همـان            

 استراتژي و „زمان حيات مائوتسه دون آنرا تا سرحد      
تـين  .  ارتقـا دادنـد      „تاکتيک پرولتارياي بين المللـي      

سيائوپينگ به عنوان نماينده عاليرتبه دولـت چـين در        
 ۱۹۷۳ل   در سا  „ سازمان ملل متحد     „مجمع عمومي   

علنا و به نحو فرمولبندي شده اي اين تئوري را مطرح      
قبل از آن مناسبات چين با امريکا بهبود يافت و . نمود 

 „ سازمان ملل متحد     „چين توانست موقعيتش را در      
مناسبات و روابط بـين المللـي چـين بـا           . احراز نمايد   

کشور هاي خارج وسيعا بر مبناي تقسـيم بنـدي سـه            
فت و روابط حسنه اي با مرتجعين بـه       جهاني شکل گر  

 .اصطالح جهان سوم به وجود آمد 
در اين دوره مائوتسه دون و جناح انقالبي در حزب     

کمونيست چـين مجبـور شـدند دوره اي ار مبـارزات         
ايدئولوژيک را به راه بيندازند که ثمره آن شکل گيري 

اما تحت تاثير تمامي مسـائل  .  بود  „ گروه شانگهاي    „
ذکره فوق و در عين حـال فـروکش کـردن نسـبي             مت

مبارزات ضد امپرياليستي در کشور هاي تحت سلطه و 
مبارزات انقالبي در کشور هاي امپرياليستي و همچنان       
تشديد تضاد ميان دو بلوک امپرياليستي رقيـب يعنـي     
بلوک ناتو و وارسا ، جناح انقالبي در حزب کمونيست          

نيسـت هـا آنقـدر      چين آنقدر تضعيف و جناح رويزيو     
 جانشيني مائوتسـه دون  قدرتمند شده بودند که بر سر 

ـ بـه نحـوي برســريک فرد   ابيني يعنـي هواکوفينــگ  بين
بعد از مرگ مائوتسه دون ، هواکوفينگ . سازش کردند

نقش محيالنه اي در سرکوب جناح انقالبي يعني جناح 
او به نام مائوتسه دون و به       .  بازي نمود    „ چهار نفر    „

 „ع از مائوتسه دون و انقـالب فرهنگـي عليـه            نام دفا 
 دسـت بـه کودتـا زد و آنهـا را گرفتـار و          „چهار نفر   

مقاومـت رهبـران   . زنداني کرده و به محاکمه کشـاند    
جناح انقالبي حزب در درون زندان ، به ويژه مقاومت           
چيان چين و چان چـون چيـائو ، مقاومـت برجسـته و           

يليوني گارد هاي   همچنان دسته هاي م   . جانانه اي بود    
سرخ و توده هاي وسيع مردم در سراسر چين دسـت            
به مقاومت زدند ، اما مقـاومتي کـه رهبـري اش را از       
دست داده باشد و رهبري جديدي نيز نيافته باشد نمي 

 . تواند به پيروزي برسد و عاقبت سرکوب ميشود 
بطور خالصه بايد بگوئيم که حزب کمونيست چـين       

، بلکه حزب ليوشائوچي سه دون نبود صرفا حزب مائوت
سيائوپينگ ، حزب لين پيائو و حزب چوئن ، حزب تين 
تا زماني که مائوتسه دون زنده بود جناح . الي نيز بود 

انقالبي يا بصورت قاطع و يـا بصـورت لـرزان برتـري          
داشت ؛ اما بعد از مرگ مائوتسه دون ، جناح انقالبـي         

نفـر و رهبـران رده      چهـار   ( با رهبران نوبرخاسته اش     
در مقابل رهبران قديمي  ) هاي پائين تر مرتبط با آنها       

تر و به اصطالح داراي اتوريته و سوابق نيرومند تر که        
خط رويزيونيستي و سنتريستي اتخاذ نموده بودند ، بـه     

 . زانو در آمد و شکست خورد 
ريـا  تئوري ادامـه انقـالب تحـت ديکتـاتوري پرولتا            

کمونيست چين همه گيرشود ، بلکه      نتوانست درحزب   
به همين . به جناح انقالبي تعلق داشت اين تئوري صرفا

جهت بود که رويزيونيست ها بعد از کودتا و سرکوب        
رهبران جناح انقالبي و توده هاي تحت رهبري شـان ،      

مطرح کردنـد و  شعارچهار مدرنيزاسيون در چين را      
شـــده اي مناســـبات  حســـاببصـــورت بسيار

 . سراسر چين را احيا کردند رانه دراستثمارگ
دو عامل را مي توان هم در شوروي و هم درچين به    

عنوان عوامل اصلي در جلـوگيري از تشـکيل احـزاب           
کمونيستي نوين ، بعد از سرنگوني انقالب در آن کشور 

يک عامل ، استبدادي بـود کـه        . ها ، به حساب آورد      
 تحـت نـام   بعد از سرنگوني انقالب در اين کشـور هـا   

عامل ديگر که در واقع . دولت سوسياليستي حاکم شد  
مهم تر از عامل اولي مي تواند محسوب گردد ، تبديل       

در مورد ( زب بر سر اقتدار شدن کل رهبري و بدنه ح
) در مورد چين    ( د اقل بخش عمده آن      حويا) شوروي

به استثمار گران توده ها و صـاحبان امتيـاز جديـد در       
اين عامل از يکجانب کمونيست هاي سابق . جامعه بود 

را به استثمارگران جديد مبدل نمود و از جانب ديگـر          
سردرگمي عميق و وسيعي در ميان توده هاي کارگر و          

 .زحمتکش به وجود آورد 

کـه بعـد از انقـالب    مثال کارگر چيني جوان امـروز         
ون رافقــط ، مائوتســه دفرهنگــي بــه دنياآمــده اســت

که رهبر گذشته چين بوده وسزاوار      همينقدرمي شناسد 
جنازه موميـايي   احترام است وميتوان گاهگـاهي برسـر      

 .شده اش رفته و اداي احترامي برايش به عمل آورد 
حال کوشش هـاي معينـي توسـط حلقـه هـايي از          تا

ــيال     ــوروي سوس ــم در ش ــت ، ه ــون کمونيس انقالبي
امپرياليستي و هم در چين رويزيونيستي براي متشـکل    

ه عمل آمده اما اين کوشش هاي مکرر بنـا بـه   شدن ب 
 با شکست مواجه شده     عواملي که در فوق بر شمرديم     

فروپاشي شـوروي سوسـيال امپرياليسـتي ،    بعداز.است  
 در روسـيه در     „ حزب کمونيسـت شـوروي       „بقاياي  

چند حزب متشکل گرديـده انـد کـه هيچکـدام خـط             
انقالبي درست ندارند و بخصوص  با ميـراث انقالبـي           

در جريان حرکت هاي    . مائوتسه دون بکلي بيگانه اند      
توده يي زمان گرباچوف در اروپاي شرقي تالش هايي         
براي پيوند با اين جنبش ها از سـوي جنـبش انقالبـي       
انترناسيوناليستي به عمل آمد ، اما موثريـت ملموسـي         

در نتيجـه در پهنـه تمـامي قلمـرو شـوروي            . نداشت  
 کشور هاي عضـو پيمـان       سوسيال امپرياليستي سابق ،   

( وارسا و کشور هاي وابسته به آن ، حزب کمونيست           
افغانســـتان ، يگانـــه حـــزب موجـــود ) مائوئيســـت 
 .  مائوئيست است – لنينيست–مارکسيست

جنبش انقالبي انترناسيوناليستي يکي از وظـايفش را           
در کشور ) م ل م ( کمک به تشکيل احزاب کمونيست 

طبيعي . رند ، قرار داده است      هايي که چنين حزبي ندا    
است که اين مسـئوليت قبـل از همـه متوجـه حـزب            

افغانستان به عنـوان يکـي از       ) مائوئيست  ( کمونيست  
امـا مـا   . اعضاي جنبش انقالبي انترناسيوناليستي است    

متاسفانه تا حال حتي تا سرحد يافتن و يا ايجـاد يـک             
شده هسته کمونيستي و يا پيوند با کدام هسته تشکيل        

، در کشور هـاي همسـايه و هـم زبـان تاجيکسـتان و             
ازبکســتان و ترکمنســتان نيــز نتوانســته ايــم بــه ايــن 

اميد واريم بتـوانيم در  . مسئوليت مان رسيدگي نمائيم     
 ■ .آينده گامهاي حد اقلي درين راه برداريم 

 

ــا „  ــت  مـ در رفاقـ

ار ، در   متعهد و وفاد  

دوســتي قــدر دان و 

در دشمني  صميمي و 

ــي   ــت و ب ــي گذش ب

 „.برگشت هستيم 
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  ییييکاکاييامرامر  سناتورسناتور  بهبه  پاسخپاسخ
  ؟؟  ستستييکک  ستستييترورترور

 ۲۰۰۶ اکتوبر ۹  - فتح ی برای جهانیس خبریسرو
   
 ی جھ ان یس خب ر ی از خوانندگان س رو   یکیر نقطھ نظرات    یدر ز   

ی  ک ن خوانن  ده خ  ود را ی  ا. د ی   خوانی ف  تح در کتمن  دو را م  یب  را
ا س  ت ھ  یس  ت و فع  ال حق  وق بش  ر ک  ھ اکن  ون بط  رف مائوئ ینیمیف"

 ینامھ سر گشاده او جواب.  کرده است یمعرف" دا کرده یش پیگرا
ن ی  ا.  س  ناتور اس  پکتر  ییک  ایاس  تمدار مع  روف امر یاس  ت ب  ھ س 

ژه طبق    ھ ی     ک    ھ ویاق متفرعنان    ھ ایس    ناتور ب    ھ س    بک و س      
د ی   ھ ا بگو یپ ال یپال آمده ب وده ت ا ب ھ ن   ی باشد بھ ن یستش م یالیامپر

یس  ت ھ  ا را او مائوئ . س  ت ھ  ا را خل  ع س  الح کنن  د ید مائوئی  ک  ھ با
ن و یخوان  ده و آنھ  ا را ب  ا س  ازمان حم  اس فلس  ط    " س  ت یترور"

 .سھ کرده است یحزب اهللا لبنان مقا
ن نام ھ  ی   زبان کتمندو پست حاض ر ب ھ چ اپ ا     یسیروزنامھ انگل    

افت ی ما بالفاصلھ پس از دریس خبریسرو. سرگشاده نشده است 
 ١٠درصفحھ                             . کند یآن را درج م

 

  فسادفساد  بابا  مبارزهمبارزه  هياهويهياهوي
ميان سـردمداران   هياهوي زيادي پيرامون فسادومبارزه عليه فساددر     اواخراين     در

را صدا انعکاس سرتاسري دارد ، چاين هياهووسرو. به راه افتاده است  رژيم پوشالي   
چنان سرتاسري که هـيچ اداره اي      آنرادارات دولتي واقعاسرتاسري است،   که فسادد 

اين پديـده اکنـون بـه    . درهيچ گوشه اي ازافغانستان رانمي توان بري ازآن دانست   
ود و نبود رژيم را تحت سوال عمق و گسترش خود رسيده است که ب     آن سطحي از  

ن رژيم براي اينکه    سردمداراالهاي کرزي وسائر  در چنين حالتي تق   . داده است   قرار
کنند ، خود به مثابه عامل ديگري در جهت هند که گوياعليه فسادمبارزه مي    نشان د 

بي ثبات سازي بيشتر رژيم عمل مي کند و برخورد ميان مراجـع قـدرت و جنـاح     
فسـاد در ادارات    . دليل آن واضح اسـت      . هاي مختلف رژيم را تشديد مي نمايد        

گيرد و لذا در ايـن  صدر تا ذيل رژيم را در برميت و از    رژيم ذاتي و سرتاسري اس    
رژيم مرجعي وجود ندارد که بتواند و بخواهد عليه فساد مبارزه نمايد و اگر هم به             

                              . فرض محال چنين مرجعي وجود داشته باشد کارش نمي تواند بجايي برسد 
 : دهد مثال هاي ذيل وضعيت را به روشني نشان مي   

رژيـم ، از طـرف خـود    ) تان کل  دادس( عبدالجبار ثابت به عنوان لوي سارنوال          
. نمايـد »  فرمانـدهي  «اد را   عليه فس »جهاد  « حامدکرزي توظيف گرديده است که    

مي جمهوري اسال  »رئيس جمهور «  توظيف شده ازطرف    »فرمانده« اما همينکه اين  
 دالـري  رياســت راديــو ) ۴۰۰۰۰۰( افغانسـتان دوســيه اخـتالس چهارصــدهزار   

تلويزيون دولتي را رويدست مي گيرد و نجيب روشن رئيس اين اداره مورد اتهـام            
 . قرار مي گيرد ، با حمايت حامد خان از شخص متهم مواجه مي گردد 

ات دوسيه يک اختالس به مبلغ سه هر) شهر داري (   عبدالجبار ثابت درشاروالي   
رفيـق مجـددي    . ت گرفته است    رويدس افغاني را   )۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰( يليارد  نيم م و

همين شخص مورد   اما.تهم درجه اول اين دوسيه محسوب ميگردد        هرات م شهردار
 بـراي  حمايت صبغت اهللا مجددي ، که در ابتداي قدرتگيري جهادي ها در کابـل            

است ، ) مجلس سنا ( رئيس مشرانو جرگه    وفعالبوددو ماه رئيس دولت جهادي ها     
) رفيق مجـددي  ( بغت اهللا مجددي در حمايت از هم طايفه يي اش  ص. قرار دارد   

تا آن حد پيش رفته است که دادستان کل رژيم را ديوانه خطاب کـرده و تهديـد      
) رياست سـنا  ( نموده است که اگر عبدالجبار ثابت برکنار نگردد او از وظيفه اش       

  . خواهد داد ءاستعفا
ي وزير سابق رژيـم را نيـز رويدسـت          دادستان کل دوسيه نسبتي صديق چکر         

عضو فعلي يس سابق دولت اسالمي افغانستان وگرفت و درينمورد نيز با حمايت رئ   
صديق چکري يکـي  . تهم مواجه شد ولسي جرگه يعني برهان الدين رباني از فرد م    

        ۱۵: بقيه درصفحه ...          پايه جمعيت اسالمي افغانستان است ازاراکين بلند
       

 ۱۸: درصفحه          سيدهسيدهرر  ییهاها  نامهنامه  جوابجواب

    قومیقومی  جرگهجرگه
  ديورندديورند  خطخط  سویسوی  دودو

  وارتجاعیوارتجاعی  امپرياليستیامپرياليستی  محيالنهمحيالنه  تالشتالش
، " مجمع عمومي سازمان ملل متحد     "درجريان برگزاري جلسات       

شرف را به قصر سفيد     مبوش سردمدار هيئت حاکمه امريکا،کرزي و     
 جرگـه قـومي دو سـوي        «طرح تشـکيل  فراخواند،آنهارابا هم  نشاندو   

 در افغانستان و پاکستان ، به آنهـا  »صلح  «  را ، براي تامين      »ندديور
قرار است که اين جرگه در اواسط و يا اواخر ماه قـوس      . ديکته کرد   

پرويـز  . دد  گزار گر شرکت سران قومي دو سوي ديورند بر      امسال با   
 . اين جرگه شرکت خواهند کرد مشرف و حامد کرزي نيزدر

 افغانستان و پاکستان با بي شرمي ادعـا      اين دو بعد از بازگشت به        
کردند که طرح تشکيل اين جرگه ها از طرف آنها به ميان آمـده و               

 . در جلسه سه جانبه قصر سفيد مورد تصويب قرار گرفته است 
مالقات هـايي کـه او   ر ايجاداين جرگه بعد ازکه فک   کرزي ادعاکرد 

. يش ايجاد شد  داشته است برا » جنوبي« و » مشرقي«با سران قومي
کرزي هدف از برگزاري اين جرگـه را بحـث روي چگـونگي تـامين        

ام دو سوي خط ديورنـد  امنيت و تقويت نهاد هاي مدني در ميان اقو       
 ۱۱: بقيه درصفحه     .                                         اعالم کرد 
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