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  تھاجم امپرياليستي 
  و

  رژيم دست نشانده 
حتتهاجم مهم ترين موضوع يا موضوع عمده  دراوضاع فعلي افغانستان اين است آه اينكشور ت

واشغال امپرياليزم  آمريكا ومتحدين آن قرار دارد وهمين عامل است آه عمدتا اوضاع سياسي ، 
درين ميان مهمترين مسئله عبارت  . انقالبي ، اقتصادي واجتماعي فعلي افغانستان راشكل مي دهد 

مپرياليزم است از شكل دهي رژيم دست نشانده ارتجاعي آارگزار امپرياليزم جهاني و به ويژه ا
  . آمريكا مهمترين جوانب اين موضوع را مورد توجه قرار مي دهد

  
  فروپاشي طالبان وقوت گيري مجدد جنگ ساالران

  
تهاجم نظامي آمريكا و متحدين آن برافغانستان بمثابه عامل عمده فروپاشي وازهم گسيختگي رژيم 

ر تقويت ونيرومند شدن مجدد طالبان و تشكيالت القاعده دراين آشور عمل نمود وهمين عامل د

. انقالبي احتياج است براي انقالب كردن بحزب
كه  اي بدون يك حزب انقالبي ، بدون حزب انقالبي

 -لنينيزم –انقالبي ماركسيزم براساس تئوري
 -لنينيستي–سبك انقالبي ماركسيستي  وبهمائوييزم 

پايه گذاري شده باشد، نمي توان طبقه  ئيستيمائو
كارگر و توده ھاي وسيع مردم را براي غلبه بر 

  .امپرياليزم و سگھاي زنجيري اش رھبري كرد 
) مائوتسه دون( 

 آنچه دراين شماره مي خوانيد
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تقريبا سرتاسري آنها نيز نقش عمده " فتوحات " جنگ ساالران شكست خورده مخالف طالبان و 
  . بازي نمود 

پس ازآنكه  بمباران سنگين دوماهه آمريكائي ها و متحدين آنها بر نيروها وتاسيسات آنها فقط 
وط جبهه آنها را فرو پاشاند ، سراز نو نظامي طالبان و القاعده ضربات آاري وارد نموده و خط

دراثراين بمباران هاي سنگين ، نيروهاي نظامي طالبان  والقاعده . جان گرفتند و پيشروي آردند
آنچنان از رمق افتاده بودند آه صرفا در جنوب مزار شريف ، تالقان و آندوز مقاومت مختصري 

در " توره بوره " ثنار قندهار و آوهستانات به عمل آوردند و در سراسر بقيه مناطق آشور، به است
  .مشرقي ، تقريبا بدون هيچگونه مقاومت وجنگي از سنگر هاي شان فرار آردند ويا تسليم شدند

قبل از آغاز تهاجم نظامي امپرياليست هاي "  جبهه متحد اسالمي " نيروهاي نظامي مربوط به 
آه قادر نبودند هيچ حرآت جدي نظامي عليه  آمريكايي و متحدين آنها ، آنچنان حالت زار داشتند

نيروهاي نظامي  طالبان والقاعده به عمل آورند و صرفا مي توانستند در قسمت هاي آوچكي از 
اين نيروها . به زحمت براي حفظ وبقاي روبه اضمحالل خود تقال نمايند آشور، مناطق دورافتاده 

درحال نابودي آامل قرار گرفتند  به ويژه پس از تروراحمد شاه مسعود در يك موقعيت
  . واگرآمريكايي ها و متحدين شان به داد آنها نمي رسيدند ، نابودي سريع شان غير قابل اجتناب بود

روسي  دقيقا پس ازآنكه مسلم گرديد آه آمريكايي ها برافغانستان تهاجم مي نمايند، امپرياليست هاي
جبهه متحد " د دراختيار نيروهاي مربوط به به قيمت دهها ميليون دالر، اسلحه ومهمات جدي

قرار دادند تا آنها قادر گردند بعنوان بخشي از قواي پياده تحت پوشش قواي هوايي " اسالمي
پس ازآنكه قطعات خاصي از نيروهاي آمريكايي وانگليسي در سه جبهه . آمريكايي عمل نمايند

مستقر ) وز و جبهه شمال آابل آند –جبهه جنوب مزار شريف ، جبهه تالقان ( اصلي جنگ 
گرديدند تا حمالت هوايي را بصورت دقيق هدايت نمايند و هرچه بيشتر مؤثرسازند ، فشار بر 

  . نيروهاي طالبان والقاعده شدت گرفت و به سرعت خطوط جبهه آنها را ازهم پاشاند 
اين هم اما حالت و وضعيت جنگ ساالران مرتجع مخالف طالبان درمناطق پشتون نشين از

  . آنهادرواقع شكست خورده هاي بودند آه نيرو وقوتي دراختيار نداشتند . بدتربود
اي به مناطق پشتون نشين يعني   . آي . ارتش آمريكا وسي " فرستاده خاص " اقدام براي اعزام دو

م توسط طالبان دستگير واعدا" عبدالخالق . " به ناآامي منجر شد " حامد آرزي " و " عبدالحق " 
نيز آنچنان برمضيقه قرار گرفت آه فقط بكمك هليكوپترهاي آمريكايي توانست " آرزي " گرديد و

اين حالت باعث گرديد آه نيروهاي نظامي مربوط به  . از تهلكه فرار نموده و منطقه را ترك گويد 
. گيرد نقش اصلي قواي پياده افغانستاني تحت رهبري آمريكا را برعهده ب" جبهه متحد اسالمي " 

فقط پس ازآنكه طالبان والقاعده مناطق شمال ، شمال شرق ، غربي  ، مرآزي و آابل را ازدست 
توانست تحت پوشش هوايي آمريكايي ها و پشتيباني نيروهاي زميني شان ، " آرزي" دادند ، 

  .دوباره وارد منطقه ارزگان گردد ونيروهاي را گرد آورد  
ومتي شهر را تخليه اي طالبان والقاعده بدون هيچگونه جنگ ومقادرجالل آباد عليرغم اينكه نيروه

بدوامر موقعيت حاجي قدير فوق العاده متزلزل و شكننده بود و فقط پس ازآنكه با نموده بودند ، در
پول وسازماندهي آمريكايي ها وبا همكاري مقامات محلي پاآستاني ، از شهر پشاور پاآستان 

آثير العده را ازميان مهاجرين افغاني بسوي جالل آباد اعزام آرد،  واطراف آن ، يك نيروي آرايي
  . موقعيتش نسبتا مستحكم گرديد

والي قندهار تازماني آه طالبان والقاعده آابل را دردست داشتند، درشهر آويته پاآستان " گل آقا " 
دهي آمريكايي ها و  به سر مي برد پس ازآنكه طالبان والقاعده آابل را تخليه آردند ، پول وسازمان

" گل آغا " همكاري مقامات محلي پاآستاني براه افتاد و تعدادي از ميان مهاجرين افغانستاني براي 
اين نيروي . به آرايه گرفته شدند و پس ازمسلح شدن در پاآستان ، بطرف قندهار سوق داده شدند 
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شرق وايه جار قومي مربوط  ازمحور جنوب" گل آغا " آرايي يكجا با ايله جار قومي مربوط به 
از شمال عليه طالبان والقاعده وارد عمل گرديدند ،  اما تازمانيكه فشاربمباران " آرزي " به 

آمريكايي ها نيروهاي طالبان والقاعده را مجبور به تخليه قندهار نكرده بود، نتوانستند آه آاري از 
قدرت درقندهار را تحويل دادند " آرزي  "پس ازآنكه طالبان دريك توافق پنهاني با . پيش ببرند 

با تكيه برحماي قواي آمريكايي مستقر دراطراف قندهار و " گل آغا " وشهر را تخليه آردند ، 
در " رئيس اداره موقت " نيروي آرايي آورده شده از آويته ، عليه اداره جديد مورد توافق 

و آوماندوهاي آمريكايي ا قواي آرايي يكجا ب" گل آغا " قواي ايله جار . قندهاروارد عمل شد 
درواقع باالي قندهار حمله آردند ويك تعداد تاسيسات مهم دولتي بشمول ساختمان واليت دراين 

و شوراي قومي قندهار واداشته شدند آه موقعيت   " آرزي " شهررا قهرا به تصرف درآوردند و 
  . را بعنوان والي قندهار به رسميت بشناسند " گل آغا " 

درساير مراآز واليات پشتون نشين نيز فقط پس ازآنكه طالبان والقاعده دراثر فشار قواي هوايي 
آمريكا و متحدينش ازاين مراآز خارج گرديدند و خود قدرت را به آسان ديگري حواله آردند ، 

  . جنگ ساالران محلي دوباره جان گرفتند 
درجنوب جالل آباد نه تنها " توره بوره "  آخرين مواضع مستحكم نيروهاي القاعده درآوهستانات

نقش . با بمباران سنگين هوايي بلكه با حمالت آوماندوهاي قواي پياده آمريكايي نيز مواجه شد 
نه تنها نمايشي " توره بوره " قوت هاي محلي افغانستاني مربوط به شوراي مشرقي در جنگ هاي 

اي ازآنها ، تحت پوشش محاصره نيروهاي وفرعي بود ، بلكه اين قوت ها و يا الاقل بخش ه
تحت " رشوه گيري اي تعدادي زيادي از نيروهاي القاعده ، به معامله گري پرداختند و با 

توره "پس از فروپاشي نيروهاي القاعده در . را ازمنطقه بسوي پاآستان بيرون آشيدند " محاصره
ه و دستگير شده را دراختيار گرفتند ، نيروي هاي آمريكايي نه تنها افراد اصلي تسليم شد" بوره 

از ناحيه عمال استحكامات طبيعي " شوراي مشرقي" بلكه باخارج شدن نيروهاي نظامي مربوط به 
  . ونظامي آنجا را به تصرف درآوردند و به يكي از پايگاه هاي عمده خود درافغانستان مبدل آردند 

  
  سرھم بندي  جلسه بن

  
يد ، بمباران شديد باالي نيروهاي طالبان والقاعده درقندهار و اطراف موقعيكه جلسه بن تشكيل گرد

آن توسط قواي هوايي آمريكا ومتحدين آن دوام داشت و قواي زميني آنها نيز درمنطقه پياده شده 
ولي درواقع تازمان اختتام جلسه بن ، سلطه و اقتدارطالبان والقاعده . بود و مصروف عمليات بود 

باالي شرآت آنندگان درآن جلسه ،عمدتا " عامل فشار"وبي آشوربعنوان يك بر چند واليت جن
نه تنها درشكل دهي آلي " عامل فشار" اين . توسط آمريكايي ها ومتحدين شان حفظ گرديده بودند

بعنوان رئيس اداره موقت " حامدآرزي" جلسه بن سهمش رااداء آرد، بلكه بطور خاص درانتخاب 
رواقع  به همين خاطر بود آه بالفاصله پس ازاختتام جلسه بن، نه تنها د. نيز نقش بازي نمود 

بمباران هوايي وفعاليت زميني قواي آمريكايي دراطراف قندهارشدت يافت ، بلكه نيروهاي بيشتري 
  .نيز بسيج گرديدند وطالبان والقاعده در مدت آوتاهي واداشته شدند آه قندهاررا تخليه نمايند   

ادامه جلسه اي بود آه قبل ازآغاز تهاجم نظامي آمريكا وانگليس بر افغانستان ،  جلسه بن درواقع
سرپرستي آن . برگزار شده بود "  جبهه متحد اسالمي "  و ) محفل شاه سابق ( ميان محفل روم 

توافقاتي آه دراين جلسه ميان دوجناح . جلسه را بطور آشكار چند سناتورآمريكايي برعهده داشتند 
رسر تشكيل حكومت بعد از سقوط طالبان حاصل گرديد ، استقباليه اي بود درآغاز تهاجم مذآور ب

درواقع هردوجناح شرآت آننده درجلسه پيشاپيش به استقبال . نظامي آمريكا وانلگيس در افغانستان 
  .مهاجمين شتافتند و برچكمه هاي خونريز شان بوسه زدند 
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وي دراصل خواهان حمله قواي : "  لسه اعالم آرد آه شاه سابق تقريبا بالفاصله بعد از اين ج
خارجي درافغانستان نيست ، ولي اگر اين قوانينش را مثل نقش قواي متفقين درآزادي فرانسه از 

رباني نيز بار بار . " چنگال نازيزم ، در مورد افغانستان ايفا نمايد ، وي ازان استقبال مي نمايد 
لبان وتروريست ها به سر رسيده و نيروهاي دولت اسالمي عمر حكومت طا: " اعالم آرد آه 

  . " افغانستان  آماده اند نقش شان را در سرنگوني محتوم اين رژيم خون آشام برعهده بگيرند 
با آغازحمالت قواي آمريكايي ومتحدين شان برافغانستان ، ازيكجانب اجراي توافقات ميان جناح 

و " عبدالحق " نشده باقي ماند وازجانب ديگر برنامه اعزام حكومت رباني و جناح شاه سابق اجرا 
ورؤساي " طالبان ميانه رو " به مناطق پشتون نشين آه مبني بر سازمان دهي " حامد آرزي " 

قبايل پشتون برا ي به عهده گرفتن نقش اصلي در سرنگوني حكومت طالبان والقاعده درقدم اول 
ط طالبان درقدم دوم ، بمثابه پايه اجتماعي براي جناح ونقش اصلي درتشكيل حكومت بعد از سقو

از " خالء قدرت سياسي "  درنتيجه بعد ازسقوط طالبان ، . شاه سابق بود ، به شكست انجاميد 
لحاظ نبود يك حكومت مرآزي ولو اسمي  درآابل بوجود آمد عالوتا جناح حكومت رباني بصورت 

عرض اندام نمود ، امري آه نقش اصلي جناح شاه نيروي قدرت مند اصلي بعد ازسقوط طالبان 
سابق درحكومت بعدي را به چلنج مي گرفت و آل برنامه سازش و  تباني ميان امپرياليست ها بر 

  . سرنقش اصلي جناح شاه سابق در حكومت دست نشانده را با مشكل روبرو مي ساخت 
باصطالح مرآزي وبرقراري  امپرياليست ها بخاطر سرهم بندي آردن هرچه سريعتر يك حكومت

،  با عجله و گويا ) جناح حكومت رباني وجناح شاه سابق ( يك تعادل نسبي ميان دوجناح اصلي 
جلسه بن را فراخواندند ودرآن عالوه ازدوجناح اصلي ، دوگرپ " سازمان ملل متحد " ازطريق 

پايه هاي اجتماعي حكومت را نيز شامل ساختند ، تا " جلسه پشاور" و " جلسه قبرس " ديگر يعني 
  . دست نشانده باصطالح وسيع تر گردد 

دراين جلسه درابتدا قراربود در مورد مسايل آلي مربوط به حكومت آينده صحب گردد وبرعالوه 
ولي ازآنجاي آه آمريكايي . مدت برگزاري آن حداقل سه روز وحد اآثرپنج روز تعيين شده بود 

اين توافقات آلي اين جلسه به سرنوشت توافقات جلسه قبلي ميان هاو متحدين شان  بيم داشتند آه 
جناح شاه سابق و جناح حكومت رباني دچار گردد ونبود حكومت مرآزي براي آنها مشكل آفرين و 
مسئله ساز گردد وبرعالوه باالدستي آشكار جناح رباني دست نخورده باقي بماند، هم مستقيما 

فشار آوردند آه درهمين جلسه تمام مسايل " زمان ملل متحد سا" خودشان و هم ازطريق مقامات 
درنتيجه يك جلسه . مربوط به حكومت آينده حل وفصل گردد و لو اينكه آار جلسه به درازا بكشد 

درجريان جلسه نه تنها سروصداي      . روز دوام يافت ) نه ( سه روزه وحد اآثر پنج روزه مدت  
فشارهاي تحميل گرانه آمريكايي ها ومتحدين شان ، بويژه مقامات  از بابت" سياف " و " رباني " 

بر محدود آردن قدرت و قوت جناح شاه و خاتمه دادن هرچه سريعتر به دولتي آلمان ، داير 
رهبري شان درحكومت باربار بلند گرديد ، بلكه شرآت آنندگاني از جلسه نيز آشكارا درمواردي 

تصميم " باال " گفتند آه هيچكدام سودي نبخشيد زيرا آه از  اعترا ض آردند وحتي جلسه را ترك
  .گرفته شده بود آه ضرورتي براي تشكيل جلسه بعدي درداخل افغانستان ويا درخارج باقي نماند 

وهمچنان بعضي " سياف " و " رباني " البته ذآر اين نكته ضروري است آه  اعتراضات 
ي تقسيم قدرت درحكومت بوده است  و نه برسر ازشرآت آنندگان درجلسه بن ، در سر چگونگ

  . اصل مسئله يعني مداخله امپرياليست ها درتشكيل حكومت درافغانستان 
جلسه بن گرچه موقعيت هاي آليدي درآابينه حكومت موقت را به جناح رباني واگذارآرد، اما 

ل آورد آه رهبري جلسه ازشاه سابق دعوت بعم. رهبري جناح شاه سابق برحكومت را تثبيت نمود 
اما وي علي العجاله از تقبل مستقيم اين مسئوليت ابا ء ورزيد و .حكومت موقت را برعهده بگيرد  

صرفا مقام و مسئوليت افتتاح آننده لويه جرگه اضطراري را پذيرفت تا احتماال دردوره بعدي 
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) اداره موقت  (مسئوليت رهبري حكومت موقت .را به عهده بگيرد "  حكومت عبوري " رهبري 
" حامد آرزي " سپرده شد ، يعني درواقع به نماينده شاه سابق به همين جهت ، " حامد آرزي " به 

به دست بوسي شاه سابق شتافت و او هم  قرآني پشت " اداره موقت " قبل از تقبل عملي مسئوليت 
به افراد متعلق به  عالوتا موقعيت هاي در آابينه. برپشتش آشيد " دست پيري " وپناهش ساخت و 

  . تعلق گرفت –آه آنهم درواقع هوادار شاه سابق است  –" جلسه پشاور " وهمچنان " محفل روم "  
جلسه بن آنچنان تحميل گرانه وتوام با فشار هاي امپرياليستي بود آه يكي از شرآت آنندگان جلسه 

قواي امنيتي مجهز و گسترده " د آنها خود شان را زنداني احساس مي نماين: " علنا اظهار نمود آه 
اي آه گويا براي حفظ وامنيت جلسه سازمان دهي وبسيج شده بود درعين حال براي شرآت 

.  آنندگان درجلسه حالي مي گرديد آه قدرت اصلي تصميم گيري در دستان چه آساني قرار دارد 
خوآرمان چي " ه جلسه خوشه جلسه ده: " يكي ديگر از شرآت آنندگان جلسه بطور واضح گفت 

  . ) جلسه ، جلسه خوبي است اما افسوس آه تحميلي است . " ( تحميل ده 
  

  ائتالف بين المللي امپرياليستي ، ارتجاعي وجلسه بن
  

تشكيل جلسه بن بطور عمده در نتيجه شكل گيري ائتالف بين المللي به اصطالح ضد تروريزم 
يجه پيروزي هاي نظامي امپرياليست هاي تحت رهبري امپرياليزم آمريكا وبطور مشخص در نت

در افغانستان عليه رژيم طالبان والقاعده و " جنگ ضد تروريزم " آمريكايي ومتحدين شان در 
  . سقوط قدرت اين رژيم ، ممكن و ميسر گرديد 

قبل براين ، اززمان خروج قواي شوروي از افغانستان تا وقوع حادثه يازدهم سپتامبر ، به 
حكومت " به عمل آورده بود آه از طريق ايجاد يك " سعي " ن ملل متحد بار بار اصطالح سازما
در افغانستان  برپايه سازش وتباني ميان جناح هاي ارتجاعي درگير جنگ ، " با قاعده وسيع  

اما تمامي اين تالش ها سودي نبخشيده و . دراين آشور برقرار نمايد " صلح " و " ثبات سياسي "
ر گرديده بود زيرا آه اين سازش وتباني عمدتا مستلزم آن بود آه قدرت هاي به ناآامي منج

اين آشور  به  امپرياليستي وارتجاعي مداخله گر در جنگ ارتجاعي داخلي افغانستان  درمورد
ازآنجاي آه بنا به عوامل بين المللي اين سازش وتباني ممكن و . سازش وتباني دست مي يافتند

  . گ ارتجاعي در افغانستان ادامه مي يافت ميسر نمي گرديد ، جن
جنگ "اما پس ازوقوع حادثه يازدهم سپتامبر واعالم آمادگي امپرياليست هاي آمريكايي براي آغاز

ضد " آه منجر به شكل گيري ائتالف بين المللي امپرياليستي و ارتجاعي "  ضد تروريزم
رتجاعي وسيعي درمورد افغانستان در به سرعت سازش وتباني امپرياليستي وا. گرديد " تروريزم

آنچنانكه حتي رژيم هاي برسر قدرت درپاآستان ، سعودي وامارات . سطح بين المللي بوجود آمد 
متحده عربي را آه رژيم طالبان  را به رسميت شناخته بودند ، نيز در بر مي گرفت درچنين 

شتافتد وتحت  سرپرستي شرايطي بود آه بازماندگان احمد شاه مسعود خود نزد ظاهرخان 
ظاهرخاني آه قبال احمد شاه مسعود خود درمورد . سناتوران آمريكايي باوي به توافقاتي رسيدند 

وي باربار براي آمريكايي ها اعالم آرده بود آه اگر به اندازه يك  آاله پكول جاي آه فقط پايش 
ه خواهد داد و قدرت را به ظاهر بتواند درآن جا بگيرد، زمين در اختيار داشته باشد به جنگ ادام

  . خان تسليم نخواهد آرد 
در افغانستان به شكل "  ضد تروريستي "  تبلور عملي ائتالف بين المللي امپرياليستي وارتجاعي 

يك تهاجم وسيع بين المللي بر افغانستان آه در مدت آمتر از دوماه  منجر به سقوط حكومت طالبان 
درافغانستان گرديد، بطور مشخص زمينه را براي تشكيل حكومت  و فروپاشي تشكيالت القاعده

سازش در آابل مساعد ساخت در جريان تقريبا دوماهه اين جنگ ، تمامي طرفهاي خارجي 
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وداخلي امپرياليستي و ارتجاعي ضد طالبان  والقاعده تحت رهبري امپرياليست هاي آمريكايي در 
اين وضعيت .جنگيدند ويا ازين جنگ حمايت آردند  يك طرف جنگ قرار گرفتند و درواقع مشترآا

باعث گرديد آه همه آنها براي حرآت به سوي تشكيل حكومت سازش در افغانستان آماده شوند و با 
  .تشكيل جلسه بن به توافقات نهايي دراين زمينه دست يابند 

اي ذخيل در جلسه بن ازلحاظ ترآيب جناح هاي شرآت آننده افغانستاني درآن ، شامل جناح ه
آارزار تهاجمي تحت رهبري امپرياليست هاي آمريكايي وحاميان اين آارزار بود، هرچند آه 

دوعامل مهم در انتخاب جناح هاي افغانستاني شرآت آننده درين . همگي آنها را در بر نمي گرفت 
ريكايي بود جلسه ، يكي همراهي و توافق آنها با جنگ براه افتاده تحت رهبري امپرياليست هاي آم

وديگري توجه نسبي به حضور نوآران تمامي قدرت هاي امپرياليستي وارتجاعي ايكه  در سطوح 
جناح هاي . و درجات مختلفي درين جنگ شامل اند ، از آمريكا گرفته  تا جمهوري اسالمي ايران 

د  عمال تحت درفش جنگي آمريكا قرار داشتن" محفل شاه سابق " و " جبهه متحد اسالمي " 
ازاين درفش جنگي حمايت مي آردند از جانب ديگر " جلسه قبرس " و " جلسه پشاور"  ودوجناح 

محفل شاه سابق بمثابه حلقه اصلي سازش و تباني ميان امپرياليست هاي آمريكايي دراين جلسه 
شرآت آرد وجناح امپرياليست هاي روسي وبطور ويژه بعنوان جناح مورد حمايت امپرياليست 

عمدتا بعنوان جناح مورد " جبهه متحد اسالمي " ريكايي دراين جلسه شرآت آرد و جناح هاي آم
حمايت امپرياليست هاي روسي و فرانسوي و حكومت هاي ارتجاعي هند وايران ودرعين حال 
بصورت جناح مورد حمايت امپرياليست هاي آمريكايي و ساير شرآاي غربي شان بعد از آغاز 

عمدتا موردحمايت جمهوري " جلسه قبرس " عالوتا . درين جلسه سهم گرفت تهاجم بر افغانستان، 
  . نيزعمدتا موردحمايت حكومت پاآستان " جلسه پشاور" اسالمي ايران قرار داشت و 

  
  موافقتنامه بن يا سند خيانت ملي

  
شي از  امپرياليزم در زير بال امپرياليست هابا تن پوهمانگونه آه جلسه بن تجمع خائنين ملي نوآر

، اين آله دست امپرياليست ها ، برقامت رسوا وبي آبروي آن بود ، " سازمان ملل متحد " 
  .موافقتنامه بن نيز نتوانست و نه مي توانست ، غير از يك سند خيانت ملي چيز ديگري باشد 

 درسراسر متن اين سند و ضمايم آن حتي با اشاره و آنايه نيز ذآري ازتهاجم امپرياليستي تحت
. گواينكه اصال چنين اتفاقي رخ نداده باشد . رهبري آمريكا بر افغانستان به عمل نيامده است 

درحاليكه تازمان تدوير جلسه  بن هزاران تن از اهالي ملكي شهرها و روستاهاي افغانستان در زير 
زار بمباران ها وراآت زني هاي مهاجمين آمريكايي و متحدين شان جان داده بودند و صد ها ه

آروزهاي يك . ديگر درداخل آشور ويا آشورهاي همجوار به آوارگي آشيده شده بودند 
. هزاروپنجصدآيلويي و بمب هاي سنگين هفت هزار آيلويي خرابي هاي وسيعي بار آورده بود 

هزاران وبلكه ده ها هزار تن بمب هاي خوشه يي و بمب هاي ماين پاش باالي آشور ومردمان  
درموارد متعددي از سالح هاي آيمياوي آارگرفته شده بود وادامه جنگ . ده بود آشور استعمال ش

تهاجمي امپرياليستي حتي آمك رساني هاي عوام فريبانه به اصطالح بشردوستانه به قحطي زدگان 
  . را آنچنان دچار اختالل و توقف ساخته بود آه افراد متعددي همه روزه ازگرسنگي مي مردند

ن سند موضوع تهاجم امپرياليستي برآشور آامال ناديده گرفته شده است ، همان طوريكه دري
درمورد جنايات جنگي امپرياليست ها درحق مردمان افغانستان نيز آامال چشم پوشي صورت 
گرفته است و حتي تقاضاي آوچكي ازآنها براي رعايت قوانين جنگي مندرج در آنوانسيون هاي 

درقسمتي . تازه موضوع به اينجا نيز ختم نمي شود . امده است مورد تصويب خود آنها به عمل ني
  : از موافقنامه بن گفته مي شود آه 
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موقت با جوامع بين المللي در مبارزات با دهشت افگني ، مواد مخدره وجنايات مقام رهبري " 
م اگر ازظواهر آلمات مندرج درين جمله بگذريم و مفهو" سازماندهي شده  همكاري خواهد آرد 

:        حقيقي آنها را با توجه به واقعيات عيني مد نظر قرار دهيم ، مفهوم جمله مذآوراين است آه  
مقام رهبري موقت با تهاجم  امپرياليستي ايكه تحت نام مبارزه با دهشت افگني ازسوي آمريكا و ( 

  . ) شرآاء جنگي اش عليه افغانستان براه افتاده است ، همكاري خواهد آرد 
را بدون قيد وشرط ملزم به همكاري با "  طرف افغانستاني "  ن تعهدي است آامال يكجانبه آه اي

بدون اينكه  مهاجمين درحال جنگ هيچگونه تعهد و قول . مهاجمين درحال جنگ مي نمايد 
" قوانين جنگ " ازبابت رعايت " سازمان ملل متحد " ويا حتي " طرف افغانستاني " وقراري به 

اين جمله صرفا يك تعهد نيست ، بلكه  درعين حال و مقدم برآن بيان . بسپارد " بشر حقوق" و 
حقيقي آن مناسباتي است آه عمال وبطور عيني درميدان آارزار وجود دارد ، يعني مناسبات ميان 

  . اربابان و فرمانده و نوآران گوش بفرمان 
مسئله اي صرفا مربوط به افغانستاني ها اين چنين است آه در موافقتنامه بن ، تعدي از حقوق بشر 

دربند ششم ضميمه شماره  دوم اين موافقتنامه . است و مهاجمين امپرياليست ازآن بري الذمه اند 
ملل متحد حق خواهد داشت تا تعدي از حقوق بشر را تحقيق نموده  "  گفته مي شود آه 

همچنان براي توسعه وتطبيق ملل متحد . ودرصورت لزوم اجرائات تاديبي را سفارش نمايد 
پروگرام تعليمي حقوق بشر آه دربلند بردن آگاهي درمورد احترام و فهميدن حقوق بشر نقش دارد 

  . " مسئول مي باشد 
ازين قرار نه تنها تعدي از حقوق بشر مسئله صرفا مربوط به افغانستاني ها است بلكه عدم فهم و 

تعلق دارد وفي المثل امپرياليست هاي     " نا متمدن ها  "آگاهي درمورد حقوق بشر نيز فقط به اين 
. آمريكايي هم حقوق بشر را دايم رعايت مي نمايند وهم درمورد آن فهم وآگاهي دارند " متمدن " 

تشويق جدي  ملل متحد ، جامعه بين المللي و ارگان هاي " درچنين صورتي طرح ريزي موضوع 
وقت در مبارزه عليه دهشت افگني بين المللي ، زرع وداد منطقوي جهت همكاري با مقام رهبري م

مندرج در بند ششم ضميمه  شماره سوم موافقت نامه بن ، صرفا مي تواند "  و ستند مواد مخدر 
موافقت نامه  آه قبال به آن اشاره آرديم ، باشد بيان ديگري از همان تعهد يك جانبه مندرج در متن 

  . ونه چيز بيشتري 
تيب روشن است آه تقاضاي مندرج دربند اول ضميمه شماره سوم موافقت نامه  بن يك به اين تر

تقاضا "اشتراك آنندگان جلسه : درآنجا گفته مي شود . تقاضاي فريب آارانه است ونه چيز ديگري 
جهت تضمين ) بحران امپرياليست ها ومرتجعين ( مي نمايند تا ملل متحد وجامعه بين المللي 

تماميت ارضي ووحدت افغانستان وهمچنان عدم مداخله آشورهاي خارجي حاآميت ملي، 
تماميت " ، " حاآميت ملي " ازينجا مفاهيم  . " درامورداخلي افغانستان تدابير الزم اتخاذ نمايند

عدم مداخله آشورهاي خارجي درامورداخلي افغانستان "وهمچنان "وحدت افغانستان " و " ارضي 
دورصفت خائنين ملي جمع شده  در جلسه بن روشن ومشخص مي گردد دراذهان نوآرمنش ومز" 
دراين اذهان برده وار، تضمين آننده حاآميت ملي ، تماميت ارضي ووحدت افغانستان ، تهاجم . 

بين المللي امپرياليست ها براي آشوراست وتضمين آننده عدم مداخله آشورهاي خارجي درامور 
ومزدور ازطريق برگزاري يك  دن يك حكومت دست نشانده داخلي افغانستان نيز سرهمبندي آر

اين . جلسه فرمايشي خود ساخته توسط امپرياليست ها از طريق به اصطالح سازمان ملل متحد 
با اين تفاوت آه وي خودرا اليق آن شمشير . حكايت همان حكايت معروف شمشير شاه شجاع است 
را به وي خواهد سپرد ، ولي خائنين ملي آنوني نمي دانست ومي گفت آه اگر صاحبش پيدا شود آن
نقش قهرمانانه " چنانچه درموافقت نامه بن از . با وقاحت تمام خود را اليق آن شمشير مي دانند

ازآن " صحبت به عمل آورده مي شود و " مجاهدين درتحفظ استقالل افغانستان وحيثيت مردم خود 
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... ، تماميت ارضي و وحدت ملي آشور دفاع نموده  مجاهدين افغاني آه درطول سال ها ازاستقالل
  ! دارد " چراغ " آه به آف  " دزدي " است " دالور" چه . سپاسگزاري به عمل مي آيد" 
  

  شاه سابق مھره سازش وتباني امپرياليستي وارتجاعي
  

ش امپرياليست هاي آمريكايي ، از مدت ها قبل براي به قدرت رساندن شاه سابق و محفل وي تال
آنها در ابتدا ازطالبان بمثابه عامل فشاري باالي حكومت رباني براي تسليم دهي قدرت . مي آردند 

درست موقعي آه طالبان دردروازه هاي آابل رسيدند و   . به ظاهرخان آارمي گرفتند
وزيرخارجه وقت امريكا طي . به مرآز فرماندهي عملياتي آنها تبديل گرديد" چهارآسياب"

ااحمد شاه مسعود درآابل علنا به وي اخطار نمود آه از آابل به نفع شاه سابق بيرون مذاآراتي ب
ولي احمدشاه مسعودآاله پكولش راباالي ميزانداخته .برودورنه طالبان باالي شهرحمله خواهند آرد

بود وبه وزيرخارجه آمريكا گفته بود آه اگر به اندازه اين آاله يك جاي پاي درافغانستان داشته 
وي به وزيرخارجه آمريكا . اشد،همچنان خواهد جنگيد وقدرت را به شاه سابق تسليم نخواهد دادب

  .گفته بودآه  آنها بخاطراين جهاد نكرده اند آه سلطنت ظاهرشاه دوباره برقرار گردد 
يكي ازجناح هاي شرآت آننده درترآيب طالبان دربدوامر، طرفداران شاه سابق بود وعلنا 

حامد .  " بليغ مي شد آه طالبان براي مساعد ساختن زمنيه براي وي مي جنگند وبصورت وسيع ت
رئيس آنوني اداره موقت به همين جهت درابتدا به طالبان پيوست و براي مدتي براي آنها " آرزي 
موقعيكه طالبان در فتح آابل وهرات دچار مشكل شدند ، سردار عبدالولي داماد شاه سابق . آارآرد

ي از وي سفري به پاآستان انجام داد وطرف داران ظاهرخان هم از داخل آشور وهم از به نمايندگ
ميان مهاجرين افغانستاني در پاآستان براي استقبال ازوي وسيعا بسيج شدند و جلسات متعدد 

اين جلسات زمينه مساعدي را براي پيشروي نيروهاي طالبان در ساير .گسترده اي ترتيب دادند 
وهمچنان به سوي هرات مساعد ساخت آه خود "  مشرقي " و " جنوبي " شين مثل مناطق پشتون ن

آه درآن موقع "  حامدآرزي " پدر . زمينه مساعدي براي تصرف آابل توسط طالبان فراهم نمود 
دفتر ظاهرخان در آويته  پاآستان را برعهده داشت ، نقش مهمي در استقبال از سردار  مسئوليت

  .لسات در آويته ايفاء نمود عبدالولي و تدوير ج
روز شماري "  خلقي ها " آابل را تصرف آردند ، طرفداران شاه سابق همانند  موقعيكه طالبان 

ولي اينگونه . مي آردند آه امروز و فردا موقعيت هاي شانرا درحكومت آابل اشغال خواهند آرد 
بان ، نيروهاي تحت رهبري نشد پيش بيني اوليه مبني براينكه در صورت سقوط آابل بدست طال

جنگ ساالران جهادي وغير جهادي مخالف طالبان به سرعت فروخواهد پاشيد وجنگ خاتمه 
ازجانب ديگر طالبان والقاعده به تازگي باهم وصل شده بودند و . خواهد يافت ، به تحقق نه پيوست 

يد آه طالبان مدتي بعد اين دوعامل باعث گرد. قرار گرفته بود " اسامه " تحت تاثير " مالعمر" 
از تصرف آابل علنا عليه ظاهرخان موضع گيري آردند و تسليم دهي قدرت به وي وحتي شرآت 

چنين به نظر مي رسد آه طالبان  دراين موقع . وي در رهبري حكومت رامنتفي اعالم آردند 
ابق فراهم قناعت مقامات آمريكايي را بخاطر ادامه جنگ درمورد تحويل ندادن قدرت به شاه س

ولي . بخصوص ازين جهت آه درآن موقع حكومت پاآستان نيز با اين امر موافق بود . آرده بودند 
" امير المؤمنين " را بحيث " مال عمر" پس ازآنكه گردهمائي وسيع مالهاي پشتون در قندهار 

  . د بيشتر ش" مالعمر" انتخاب آرد ، قناعت آنها ازميان رفت و فاصله شان با طالبان و 
پس ازآنكه منازعه ميان حكومت آمريكا وطالبان بر سراسامه باال گرفت ونيروهاي نظامي آمريكا 

محفل " پايگاه هاي القاعده درافغانستان راموردحمالت راآتي قرارداد،حكومت آمريكاعلنابه تمويل 
  . ند آغاز آرد و منسوبين آنرا تشويق آرد آه فعاليت هاي سياسي شانرا تشديد نماي" روم 
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درواقع به ادامه همين حمايت هاي قبلي آه بعد ازحادثه يازده سپتامبر سناتوران آمريكايي جلسه 
را سازمان دهي و سرپرستي آردند وپس ازآن بنا "  جبهه متحد اسالمي " و " محفل روم " ميان 

  . به تشويقات وفشار هاي مقامات آمريكايي و متحدين آمريكا جلسه بن تشكيل گرديد 
مان طوريكه قبال گفتيم پس از حادثه يازده سپتامبر ، حمله آمريكا و متحدينش بر افغانستان و ه

فروپاشي حكومت طالبان والقاعده درين آشور ، زمينه  يك سازش وتباني در سطح بين المللي 
وملي ميان امپرياليست ها ومرتجعين بر سر قضيه افغانستان آامال مساعد گرديد و شخص 

اين . محفل وي بعنوان مهره وحلقه اصلي اين سازش وتباني درصدرقرار گرفت  ظاهرشاه و
  . موضوع درمهم ترين نكات مورد تصويب درجلسه بن انعكاس يافته است 

طي دومرحله ، يعني لويه جرگه اضطراري درمرحله اول " لويه جرگه " درپذيرش طرح : الف 
رمرحله دوم براي ايجاد قانون اساسي براي براي انتخاب حكومت انتقالي ولويه جرگه اساسي د

توجيه مي " شوراي اهل حل وعقد " جناح رباني ادامه حكومتش راازطريق  تدوير  . افغانستان 
ولي درجلسه بن وجلسه قبل . مخالفت مي آرد " لويه جرگه " آرد و براي چندين سال با طرح 

  . ازآن ، طرح مذآور را پذيرفت 
" دموآراسي تاجدار" يعني قانون اساسي ) 1343( 1964ساسي درقانون ادرپذيرش : ب 

  . ظاهرشاهي بعنوان قانون اساسي دوره موقتي ودوره انتقالي 
اشتراك آنندگان مذاآرات ملل :" ... شاه سابق،آن هم بااين عبارت " معنوي" درپذيرش رهبري: ج 

دعوت نمودند تا رياست اداره متحد درباره افغانستان عليحضرت محمد ظاهرشاه اسبق افغانستان را
او ترجيح مي دهد يك آانديد مناسب وقابل قبول براي : ذات شاهانه فرمودند. رابدوش بگيردموقت 

  )  بند دوم قسمت سوم موافقت نامه بن( . " اشتراك آنندگان به صفت رئيس اداره مؤقت انتخاب گردد
  افتتاح آننده آن  درقبول رهبري شاه سابق بر لويه جرگه اضطراري بصورت: د 

"  فرستادگان" يعني يك تن از ) حامد آرزي "  (محفل روم " درانتخاب يك تن از منسوبين : ِهـ 
  . خاص آمريكا به  افغانستان بعد از آغاز تهاجم نظامي امپرياليستي به عنوان رئيس اداره مؤقت 

غم هرگونه تضاد به اين ترتيب روشن است آه جناح هاي مختلف شامل درحكومت مؤقت،علير
واختالفي آه باهم داشته باشند،همگي بصورت عمده،چه ازلحاظ طرح وچه ازلحاظ رهبري 

حضورواستقرارنظامي . براي استقرارحكومت ظاهرخاني آارمينمايند.حكومت درحال وآينده
  .اين روند است امپرياليست هاي آمريكايي ومتحدين آنهادرافغانستان، تضمين آننده برقراري ودوام

  
  "اداره مؤقت " تحويل دھي قدرت به 

  
ايكه درجلسه بن تشكيل گرديده آنچنان به قوت هاي نظامي امپرياليست ها حكومت دست نشانده 

قبل . متكي بوده و هست آه بدون حضور آنها نمي توانست محفل آغاز آارش را برگزار نمايد 
به تاريخ " حامد آرزي " به " ي از سوي برهان الدين ربان"  تحويل دهي قدرت " ازآنكه محفل 

آغاز گردد ، دسته هاي عساآر انگليسي به آابل وبه ويژه ) 1380اول جدي (  2001دسامبر  22
جنرال انگليسي . به محل برگزاري محفل رسيده بودند تا امنيت محفل و محل آنرا تامين نمايند 

آمريكايي فرمانده عمومي  نظامي      وباالترازآن جنرال"  قواي بين المللي آمك امنيتي " فرمانده 
  . در افغانستان دربن محفل شرآت داشتند" ائتالف بين المللي ضد تروريستي " 

ارتجاعي قبلي رباني وحكومت دست نشانده جديد و همچنان خارجيان شرآت آننده مقامات حكومت 
آخوند بلند مرتبه محسني " آيت اهللا " در محفل ، بشمول وزيرخارجه جمهوري اسالمي ايران و 

 22شيعه در افغانستان آه دعا آننده آخر محفل و پرحرف ترين سخنران محفل بود ، از روز 
بمثابه يك روز تاريخي آه درآن شايد براي اولين بار درتاريخ )  1380اول جدي ( 2001دسامبر 
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گي صورت افغانستان انتقال قدرت از يك حكومت به حكومت ديگر بطريق مسالمت آميز وغير جن
اما حضور عساآر و صاحب منصبان نظامي انگليسي در اطراف . مي گيرد تجليل بعمل آوردند 

ساختمان محل برگزاري محفل ، دردروازه هاي عبوري ساختمان و دراطراف خود محفل ، 
و حضور نظاميان آمريكايي در شهر آابل و  حضور جنرال انگليسي وآمريكايي در متن محفل

ي نشان مي دادند آه اين تجليل ، صرفا يك فريب آاري ورجز خواني بيهوده و همگ" اطراف آن 
  . مزدور منشانه است 

آنها نه تنها . اهميت بسيار دادند )  1380اول جدي (   2001دسامبر  22انگليس ها به محفل 
عساآر و صاحب منصبان نظامي شان را براي تامين امنيت محفل اعزام آرده بودند ، بلكه  سگ 

داده بودند آه مدتها بعد ازآشتن شاه شجاع و مگناتن " زحمت " هاي بوي آش واقعي شان را نيز 
والرد برنس در آابل و قتل عام قواي متجاوز هفده هزار نفر انگليسي در راه جالل آباد در جنگ 

ه هزار" تمدن غرب " مقاومت ضد انگليس دراوايل قرن نوزده ، اينك دراوايل قرن بيست ويك آه 
به همين !! نوين  اش مي خوانند، بارديگر حكومت دست نشانده اي را بر سريرقدرت نصب نمايد 

از ابتدا تا انتهاي محفل را بصورت زنده پخش آردند و " بي بي سي " جهت راديو تلويزيون
مطبوعات انگليسي نيز توجه ويژه اي به اين محفل . تبليغات بسياري  درمورد آن بعمل آوردند 

  . ل داشتند ومطالب مبسوطي در مورد آن منتشر آردند مبذو
قبل از برگزاري محفل چهره هاي مشخصي ازشرآت آنندگان درجلسه بن و اعضاي آابينه 

تلويزيوني و مطبوعاتي بيان مي آردند آه         –حكومت موقت ، آشكارا در مصاحبه هاي راديو 
ز آار اداره مؤقت بكابل برسد ، آن هم به تعداد بايد قبل ازآغا" قواي بين المللي آمك امنيتي " 

زياد، در غير آن آنها بكابل نخواهند رفت چون احساس امنيت نخواهند آرد اين عدم احساس امنيت 
اگرازيكجانب  ناشي ازوجود بقاياي طالبان والقاعده بود از جانب ديگر ناشي از ترس وبيم جناح 

مت مؤقت از همديگر بوده و مي باشد ، بويژه ناشي هاي مختلف شرآت آننده در جلسه بن و حكو
ترس " جبهه متحد اسالمي " ودر درون " جبهه متحد اسالمي " از ترس وبيم ساير جناح ها از 

درآابل "شوراي نظار"و"جمعيت اسالمي"ازجناح " جبهه متحد" وبيم سايرجناح هاي
 افغانستانيها قلمدادگرديد،بعنوان مظهري ازوحدت ملي ) 1380اول جدي (2001سپتامبر22محفل

ولي بخوبي روشن بود آه پيوند دهنده اصلي مجموعه گردآمده دراين محفل،جنراالن ، سربازان و 
  . سگ هاي بوي آش انگليسي و آمريكايي حاضر در صحنه بودند و آماآان  هستند 

  
  امنيت اشغالگرانه وباز سازي استعمار گرانه

  
ظ شكل گيري ، تشكيل وتحويل گيري قدرت بلكه ازلحاظ ادامه حاآميت دست نشانده نه تنها ازلحا

دو وظيفه . آار نيز قويا متكي بر حمايت هاي نظامي قدرت هاي امپرياليستي در افغانستان است 
درنظر گرفته شده است  –" حكومت انتقالي " وهمچنان  -"   اداره مؤقت " اصلي آه براي 

آه مرتبط به هم ومتقابال الزم و " زي سياسي واقتصادي بازسا" و " تامين امنيت " عبارتند از 
ممكن نيست و " تامين امنيت " بدون " بازسازي سياسي واقتصادي " ملزوم همديگر اند ، يعني 

  . ناممكن خواهد بود " تامين امنيت " نيز " بازسازي سياسي واقتصادي "  متقابال بدون 
  . قت نامه بن درج گرديده استمطالب ذيل درمواف"  تامين امنيت " درمورد 

درك اين حقيقت آه تشكيل آامل قواي امنيتي جديد افغان و فعال ساختن آن شايد بوقت نياز داشته " 
باشد ، دراين صورت تدابير امنيتي ديگري آه در ضميمه شماره يك اين موافقت نامه مفصال 

  . " تحرير گرديده است بايد اتخاذ گردد 
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نندگان مذاآرات ملل متحد در باره افغانستان درك مي نمايند آه مسئوليت اشتراك آ -1ضميمه " 
آنها تا . بوجود آوردن امنيت ، قانون ونظم ونسق سرتاسري آشور در خود افغان ها مضمر است

اين نقطه تعهد مي نمايند آه درحدود نفوذ وامكانات خويش خواهند آوشيد تا چنان امنيت را براي 
ل متحد وديگر افراد ارگان هاي دولتي وغير دولتي بين المللي جابجا شده در تمام مردم بشمول مل

  . " افغانستان يقيني سازند 
مقامات با درنظر داشت اين هدف ، اشتراك آنندگا ن خواهان همكاري جامعه بين المللي با  – 2" 

  . " شد جديد افغان در زمينه تاسيس وتربيه قواي مسلح وقواي جديد امنيتي افغان مي با
درنظر بايد داشت آه تشكيل وفعال شدن آامل قواي امنيتي و قواي مسلح جديد افغان مدت  – 3" 

لذا اشتراك آنندگان مذاآرات ملل متحد در مورد افغانستان از . زماني را در برخواهد گرفت 
افغانستان شوراي امنيت ملل متحد تقاضا مي نمايد تا اجازه جابجا نمودن مؤقتي قواي ملل متحد در

. اين قوه در تامين امنيت آابل ونواحي اطراف آن آمك خواهند نمود . را تحت غور قرار دهد  
درصورت لزوم شده مي تواند همچو قوه بصورت تدريجي به مراآز شهري و ساحه هاي ديگر 

  . " نيز توسعه يابد 
دهند تمام واحد هاي اشتراك آنندگان مذاآرات ملل متحد در مورد افغانستان وعده مي  – 4" 

مطلوب . ديگر مراآز شهري آه درآن قوه  ملل متحد جابجا گرديده بعقب آشند نظامي را از آابل و
  . " خواهد بود اگر چنين يك قوه در اعمار مجدد افغانستان معاونت نمايد 

ما اين ا. است ) اداره مؤقت ( مسئوليت تامين امنيت برعهده خود افغانها !! حالت مسخره اي است 
بايد درزمينه " جامعه بين المللي " لذا . اداره قواي امنيتي و قواي مسلح نظامي دراختيار ندارد 

چون . همكاري نمايند "  مقامات جديد افغان " تاسيس و تربيه قواي مسلح و قواي امنيتي جديد با 
ي را در بر خواهد مدت زمان" قواي امنيتي و قواي مسلح جديد افغان " تشكيل و فعال شدن آامل 

درهر ساحه اي آه قوه . گرفت بايد شوراي امنيت ملل متحد يك قوه را درافغانستان جابجا نمايد 
" امنيت" ملل متحد جابجا شود واحد هاي نظامي افغانستاني بايد ازآن ساحه بيرون بروند و تامين 

  !! واگذار نمايد " قواي ملل متحد " را برعهده 
" تامين امنيت " دراين مفهوم جريان عمل " !! افغانها " ن امنيت توسط خود اين است مفهوم تامي

بصورت معكوس ازبند شماره چهارم ضميمه شماره اول موافقت نامه بن شروع مي گردد و گويا 
واردآابل مي شود و واحد هاي نظامي " قواي ملل متحد " ابتدا . بطرف بند اول پيش مي رود 

" قواي ملل متحد " بعد دايره حضور . احي اطراف آن بيرون مي رود افغانستاني از آابل ونو
وسيع تر ووسيع تر مي شود وساير مراآز شهري و ساحه ها را در بر مي گيرد وهمانند مورد 

دراين جريان    . از آن مراآز وساحه هانيز بيرون مي روند " واحدهاي نظامي افغانستاني " آامل 
در زمينه تاسيس وتربيه قواي مسلح و قواي امنيتي " مقامات جديد افغان  "با " جامعه بين المللي " 

پس ازآنكه تشكيل قواي نظامي وامنيتي افغانستاني . مي نمايند " آمك وهمكاري " جديد افغانستاني 
خواهند توانست " افغان ها " تكميل گرديد و اين قوا ها آامال فعال گرديدند ، آنگاه هست آه  

ي وامنيتي افغانستان را آامال برعهده بگيرند و البته روشن است آه تاآن موقع بايد    مسئوليت نظام
  . نظامي وامنيتي امپرياليستي وارتجاعي خارجي قرار داشته باشند " تحت قيموميت " 

چه مدتي دوام خواهد آرد ؟ بطور قطع  شش ماه     " نظامي وامنيتي تحت الحمايگي " اين پروسه 
را دربرخواهد گرفت و پس ازآن نيز به احتمال قريب " دوره انتقالي " و دوسال "  دوره مؤقت" 

  . به يقين ادامه خواهد يافت ، مگرآنكه با موانع جدي مواجه گردد 
موافقت نامه بن در مورد . اما مهمتر ازاين ها اينست آه دراين جا يك مغالطه آشكار وجود دارد 

آمريكايي ها در افغانستان هيچ نمي گويد واين موضوع  قواي جنگي امپرياليستي تحت رهبري
واقعيت اين است آه نيروي اصلي تامين آننده امنيت براي رژيم دست . راآامال ناديده مي گيرد 
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نشانده ونيروي اصلي نظامي درافغانستان فعلي همين قواي جنگي امپرياليستي است و نقش           
قش اين قوه بسيار فرعي و تابع است ودراساس متكي و مشروط درمقايسه با ن" قواي ملل متحد " 

تحت قومانده ستاد قواي نظامي تحت رهبري آمريكا در " قوه ملل متحد " به آن است عالوتا 
به همين جهت جدا سازي . افغانستان قرار دارد و ازاين نظر در واقع بخشي از آن بشمار مي رود 

گذشته ازاين ها تا آن جاي آه بطور مشخص به    . تواند  روشن آنها نيز چندان مشخص بوده نمي
مربوط است نقش قواي نظامي روسي را نيز نبايد ناديده " بازسازي " براي " تامين امنيت " 

وقتي مجموع اين قوه هاي امپرياليستي  وارتجاعي را مد نظر بگيريم ، تصوير بخوبي . گرفت 
نظامي بطور عمده برعهده قواي نظامي تحت رهبري نقش قوت جنگي  . روشن ونمايان مي گردد 

قرار دارد " قواي ملل متحد " نقش قواي امنيتي پوليسي بطور عمده برعهده . آمريكا قرار دارد 
  . ونقش قواي عمده در بازسازي را هر سه قوه مذآور برعهده دارند 

ي امنيتي پوليسي را به اين ترتيب قواي امپرياليستي بايد وظايف قوت هاي جنگي نظامي وقوا
بدوش بگيرند و عالوه برآن ارتش و پوليس ارتجاعي را بازسازي نمايند تا بعد عمدتا در افغانستان 

ها حكومت دست نشانده قادر گردد وظايف نظامي وامنيتي خود را بمثابه يك حكومت نيمه 
لتي نقش مرآزي درهر دو) ارتش و پوليس ( ازآن جاي آه قواي مسلح . مستعمراتي بدوش بگيرد 

برعهده دارد و حكومت دست نشانده فاقد نيرو وتوان براي ايفاي اين نقش مرآزي است حتي نمي 
تواند يك حكومت نيمه مستعمراتي تلقي گردد ، بلكه صرفا مي تواند يك حكومت پوشالي و مستقيما 

  . تحت الحمايه محسوب گردد 
اتكاي نظامي " اداره مؤقت " توسط " درت تحويل گيري ق" با گذشت بيشتر از سه ماه اززمان 

بقوت هاي امپرياليستي وارتجاعي خارجي نه تنها تخفيف نيافته بلكه اگر " اداره " وامنيتي اين 
  . اوضاع را درمجموع در نظر بگيريم مي توانيم بگوييم آه اين اتكاء بيشتر نيز گرديده است 

ه تحكيم و گسترش پايگاه هاي خود تحت رهبري امريكا يي ها آماآان بقوت هاي نظامي 
اين قوت ها هم اآنون در اآثر شهرها ونقاط . درافغانستان و اطراف افغانستان ادامه مي دهند 

استراتيژيك مهم افغانستان پايگاه هاي شان را مستقر آرده اند و مصروف تحكيم و گسترش اين 
گشت هاي هوايي شان را به هر پايگاه ها هستند برعالوه گزمه ها وگروپ هاي سيار زميني و 

را آه " وظيفه اي " جاو هرنقطه اي ودرهرزماني آه خواسته باشند اعزام مي نمايند و هر
خواست توقف بمباران ها و عمليات هاي . مي آنند " اجرا " خودشان  براي شان تعيين نمايند 

مي تلفات زيادي " قت اداره مؤ" نظامي آه معموال ازميان اهالي ملكي وحتي از ميان منسوبين 
رئيس اداره مؤقت " حامد آرزي " اما . گيرد ،  اآنون بيك خواست نسبتا وسيع مبدل گرديده است 

عليرغم رد درخواستش توسط حكومت آمريكا مبني بر تبديل قواي نظامي تحت رهبري آمريكا به   
طرح اين موضوع آه  درافغانستان ، ازادامه حضوراين قوت ها در آشور با" قواي ملل متحد " 

آن مقاماتي . در افغانستان پايان نيافته است ، دفاع بعمل آورده است " جنگ ضد تروريزم " هنوز 
تعلق دارند ، بصورت پيهم از " شوراي نظار جمعيت اسالمي " آه به " اداره موقت " از 

قاياي آنها  ، مي موجوديت خطر طالبان والقاعده بخاطر ادامه سياست هاي حمايتي آي اس آي از ب
ن نالش ها هرنيت وقصدي را دنبال نمايد يكي ازالزامات جبري اش اين خواهد بود آه اي. نالند 

. ضرورت حضور قواي جنگي تحت رهبري آمريكا راصحه بگذارد و ادامه آنرا منطقي جلوه دهد
مكمل زميني به ادامه اين روند اخيرا انگليس ها يكهزاروهفتصد نفر نظامي جديدبا ساز وبرگ 

  . وهوايي آماده آرده اند آه به افغانستان اعزام نمايند 
تاحال به شهر آابل ونواحي اطراف آن و ازلحاظ " قواي بين المللي آمك امنيتي " دايره فعاليت 

در " امنيتي " اما ازآنجاي آه وضع . تعداد به چهارهزاروپنجصد نفر محدود ومعدود مانده است 
خود آابل چندان اطميناني نيست ودرگيري هاي پيهم نظامي ميان جناح هاي واليات  وهمچنان در
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مختلف درواليات وهمچنان انتقام گيري ها و قتل وسرقت ها درآابل و شاهراه هاي منتهي به آابل 
و واليات مختلف بطور روز افزوني ادامه دارد ، از آرزي گرفته تا واليان و سخنگويان واليات 

اصرار مي " قواي بين المللي آمك امنيتي " رش ساحه و افزايش تعداد بصورت پيهم ودرگست
آنها حتي علنا مطرح آرده اند آه تعداد اين قوا بايد تا پنجاه هزار نفر باال برده شود . ورزند 

  . وعالوه ازآابل ساير واليات آشور يعني سراسر افغانستان را در بر بگيرد 
نچنان رقت آور است آه ساختمان هاي صدارت و وزارت آ" خود اداره مؤقت " امنيتي " وضع 

خانه ها توسط عساآر انگليسي و آلماني و ترآي نگهباني مي شود وحتي محافظت شخص رئيس 
امنيت گيري هاي  "اما عليرغم اين. حكومت وتعدادي از وزراء را نيز همين عساآر برعهده دارند

ر بيرون ازآابل ،  واليان انتصابي             وزراء حكومت ازخطر جاني مصئون نيستند د" شديد 
براي واليات با مقاومت هاي مسلحانه مواجه مي شوند ودست از پا دراز تر " حكومت مؤقت " 

وسالح و موترباخته ، ازشهرها تحت واليت شان پس پامي وتلفات داده و اسيران درجا گذاشته 
مي دهد ، خود درميان خود بجنگ و " داتحاددا" آه ... " جبهه متحد اسالمي " عالوتا . شوند 

را به نمايش مي گذارد " اداره مؤقت " تحت حكومت " امنيتي " درگيري مي پردازد و وضع 
قواي بين المللي آمك " بهمين جهت است آه درخواست هاي شان صرفا به توسيع دايره فعاليت 

اين " حكومت " بلكه تمديد زمان .  و افزايش تعداد آنها محدود ومنحصر باقي نمي ماند" امنيتي 
  . قوا را نيز در بر مي گيرد و توام با اصرار و پافشاري زايدالوصفي مطرح مي گردد 

با انتقال رسمي قدرت تمامي : " گفته مي شود آه " موافقت نامه بن " دربند اول قسمت پنجم  
مقام رهبري مؤقت قرار  مجاهدين ، قواي مسلح  و نيروهاي مسلح آشور تحت قومانده و آنترل

  . " گرفته و نظر به ضرورت قواي مسلح و قواي جديد امنيتي افغان سازماندهي خواهد گرديد 
مسئله اين است آه اززمان توافق روي اين موضوع تا زمان  تطبيق عملي آن راه دراز و مشكالت 

موميت مستقيم ورنه ضرورتي براي دوره تحت الحمايگي وقي. متعدد و سنگيني در پيش است 
" گروه هاي مسلح " و "  قواي مسلح " ، " مجاهدين " نظامي و امنيتي امپرياليستي پيش نمي آمد 

تاسيس وفعال شدن  قواي امنيتي وقواي مسلح "  هم از لحاظ تعداد وهم از لحاظ تجهيزات ، براي 
عددي را تشكيل مي اما مجموعه اينها گروه ها ودسته هاي مت. آم وآسري ندارند " جديد افغان 

دهند آه به پشتوانه هاي امپرياليستي و ارتجاعي گوناگون و متضادي وصل اند و سال هاي سال با 
ازاين جهت آثرت . هم دشمني ها وعناد هاي خون آلود وحساب ها نا تصفيه شده فراواني داشته اند 

نظامي و امنيتي براي       وتعداد آنها نه مايه سهولت نظامي و امنيتي بلكه  يك علت مهم مشكالت
  . به شمار مي رود " اداره مؤقت " 

آه قبال نقل گرديد، نقش قيم " موافقت نامه بن " ازينجاست آه دراجراي عملي بند اول قسمت پنجم 
هاي امپرياليستي وارتجاعي خارجي بر جسته مي گردد تا مجموع اين دارودسته هاي مسلح را 

بند . سي واحد در سطح سراسر آشور از نو سازماندهي نماينددريك ارتش واحد و يك قوه پلي
تشويق ملل . " روي همين موضوع تكيه نموده است "موافقت نامه بن " چهارم ضميمه شماره سوم 

و ( ! ) آه در تحفظ استقالل ( ! ) متحد وجامعه بين المللي در شناسايي نقش قهرمانانه مجاهدين 
ند با هماهنگي مقام رهبري مؤقت ، ادغام دوباره مجاهدين درقواي ايفا نموده ا( ! ) حيثيت مردم 

  . "مسلح و قواي امنيتي جديد افغان واتخاذ تدابير الزم 
مجاهدين درعمل به معني آن خواهد بود آه آنها قسمت اصلي      " قهرمانانه " نقش  پس شناسايي

ايي آه توسط قدرت هاي امپرياليستي دولتي را تشكيل دهند ، قو" قواي امنيتي " و " قواي مسلح " 
  .خواهد شد " آامال فعال " و " تاسيس " گوناگون 

  : گرديده است "  اتخاذ " آه تاحال درين مورد " تدابير الزمي " 
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داده اند وبرعالوه " همكاري " امپرياليست هاي آمريكايي درمورد آموزش تسليم ارتش جديد قول 
امپرياليست هاي انگليسي در . اي مصارف آن منظور آرده اند مبلغ پنجاه ميليون دالر قرضه بر

امپرياليست هاي آلماني اعالم آرده . آرده اند " همكاري " مورد آموزش افراد ارتش جديد اعالم 
درآموزش  را برعهده مي گيرند" پوليس جديد افغان " اند آه مسئوليت آموزش وسازماندهي 

امپرياليست هاي روسي براي تهيه پرزه جات فالتو . ت را برعهده خواهند گرف" ارتش جديد "
آماده     " اردوي جديد افغان " براي تسليحات موجود و تهيه وسايل و تسليحات نظامي جديد براي 

  .اند " معاونت وهمكاري " 
همكاري . اين قول وقرار ها صرفا اعالم نگرديده اند بلكه ازهم اآنون درعمل نيز پياده مي شوند 

درقندهار و ننگرهار و هزاره جات عمال آغاز آرده اند ونيروي مربوط به       ه توزيع اسلحه ها ب
اوضاع چنان است آه نيروهاي .را مسلح مي نمايند " خليلي " و " حاجي قدير " . " گل آغا " 

تحت فرماندهي گل آغا در قندهار از مستي دريافت اسلحه ومهمات مدرن و جديد آمريكايي به 
ب و نابودي آتلوي سالح هاي دست داشته موجود شان پرداخته اندو تاحال مقاديرمتنابهي تخري

. اسلحه و مهمات را آه بقول خود شان ديگر آهنه شده و به درد نمي خورند از ميان برده اند 
صرفا يكي ازاقالم اين سالح ها ومهمات نابود شده ، هشتاد آانتينرمين ضد تانك و ضد پرسونل 

روس ها به ارسال اسلحه براي . ت آه ازگدام هاي تسليحاتي طالبان به دست آنها افتاده بود بوده اس
ادامه داده اند وهمچنان براي دوستم و ازطريق "  شوراي نظار " و " جمعيت  اسالمي " نيروهاي 

عالوتا روس ها از . وي براي حزب وحدت خليلي درهزاره جات اسلحه و مهمات مي رسانند 
ران براي نيروهاي تحت فرماندهي اسماعيل خان نيز آار اسلحه و مهمات رساني را ادامه طريق اي
اين آارها درواقع بخاطر تقويت جناح هاي نظامي مورد نظر امپرياليست هاي آمريكايي . داده اند 

  .صورت مي گيرد" اردوي جديد افغان " و روسي وبخاطر تثبيت هرچه بيشتر موقعيت آنها در 
ه است آه آار آموزش نظامي يك گروه ششصد نفره ازمناطق مختلف افغانستان توسط قرار بود

اين گروه آه قرار . مربيان نظامي آمريكايي ، انگليسي ، آلماني و ترآي در آابل شروع گردد 
است مطابق به معيار هاي نظامي ارتش هاي شامل  درپيمان ناتو آموزش ببينند ، اولين هسته 

اين آار آه گويا با تشكيل گروه هاي خرد ويا بزرگ بيشتري . يل مي دهند ارتش جديد را تشك
درآينده ادامه خواهد يافت ، دراين سطح ويا آن سطح ارتش حكومتي آينده افغانستان را به پيمان 

درواقع منظور اين سلسله . ناتو وصل آرده واز آموزش ها وتسليحات روسي  دور خواهد آرد  
احياي جاي پاي قبلي ارتش ق همين امر است يكي از جنبه هاي اين آار ، آموزش هاي نظامي تحق

ترآيه در ارتش افغانستان است آه اززمان امان اهللا خان شروع شد و سالها ادامه يافت ، ولي پس 
در درون ارتش افغانستان اززمان صدارت داودخان به بعد " شوروي " از نفوذعميق ارتش 

  . ازميان رفته بود 
براي اولين . بيق عملي اين پروگرام ازمدت دوماه به اين طرف آغاز نشده باقي مانده است اما تط

گروپ ششصد نفره به تعداد سي نفرصاحب منصب در نظر گرفته شده بود آه شامل چهارده 
صاحب منصب پشتون و يازده صاحب منصب تاجيك بود و صرفا پنج صاحب منصب هزاره 

اين ترآيب مورد اعتراض . تاني و غيره را در بر مي گرفت وازبك و ترآمن و بلوچ و نورس
دوستم و خليلي واسماعيل خان و غيره قرار گرفت و درنتيجه پروگرام مذآور اجرا ناشده باقي 

آرزي سعي نمود از طريق تدوير يك سيمينار وسيع شامل جنگ ساالران گوناگون اين . ماند
اير گرديد اما بدون اينكه نتايج آن اعالم گردد خاتمه اين سيمينار د. را حل وفصل نمايد " مشكل "

  . مذآور هنوز بحال خود باقي مانده است " مشكل " بعبارت ديگر . يافت 
آنها . جاي شكي وجود ندارد آه روسها پروگرام آموزش هاي نظامي مذآور را تخريب مي نمايند 

د و صرفا براي آمك هاي آموزشي نظامي نمي بينن" آمك هاي " خود ضرورتي براي ارائه 
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روس ها آشكارا گفته اند آه ازلحاظ آموزشي چيزي براي ارائه . تسليحاتي  آمادگي نشان داده اند 
  . ندارند بلكه مي خواهند خودازتجارب بيست وچند ساله جنگ آنها بياموزند" افغان ها " به 

و تربيت پوليس افغانستان  درآار سازمان دهي 1357ثور  7مربيان پوليس آلماني قبل ا زآودتاي 
ايكه اينك درآابل " قواي پوليسي. " نقش داشته اند و اين ساحه  آار براي آنها ساحه آشنايي است  

درچوآات وزارت داخله اداره مؤقت فعاليت مي نمايد ودر زمان حيات احمد شاه مسعود 
ميتودهاي فاده ازهمان تاحدي با است. آارسازماندهي اش توسط شوراي نظار ، آغاز گرديده بود 

. آلماني و با استفاده از مربيان آموزش ديده توسط آلماني ها سازماندهي و تنظيم گرديده است 
قواي بين " ط بنظر مي رسد اين آار توس. عالوتا مربيان فرانسوي نيز درآن دخالت داشته اند 

  .  و مشخصا مربيان آلماني و فرانسوي  ادامه يابد" المللي آمك امنيتي 
بازسازي اداري ، درپهلوي بازسازي نظامي و پوليسي يكي ديگر از جنبه هاي مهم بازسازي 

وآغاز آار آن سنگ بناي " اداره مؤقت "  تشكيل خود . را تشكيل مي دهد " اداره مؤقت " توسط 
قدم بعدي آه احياء و نوسازي تشكيالت اداري . اساسي بازسازي اداري مورد نظر را بوجود آورد 

به دنبال آن احياي تشكيالت  ياوزارت خانه ها و مؤسسات مربوط آنها درآابل است آه همزمان 
  . اداري واليت و ولسوالي ها بايد روي دست گرفته شود 

قواي بين المللي آمك " بازسازي اداري درآابل مستقيما تحت نگهبان ها ومراقبت هاي امنيتي 
زي اداري واليات آه تا حال درحد تقرر واليان ويا تائيد اما دربازسا. پيش برده مي شود " امنيتي

بصورت قسمي پيش رفته است ، " شوراهاي واليتي " موقعيت هاي واليان برگزيده شده توسط 
" اداره مؤقت " بصورت غير مستقيم توسط " قواي بين المللي آمك امنيتي " ازچتر حمايتي امنيتي 
ي جنگي تحت رهبري آمريكايي ها و مشخصا خود قواي ولي قواي نظام. استفاده بعمل مي آيد 

نظامي آمريكايي بدلخواه وبه اشكال گوناگون دراين امر دست درازي مي نمايد مثال گروه بندي 
ميهني را حمايت مي نمايد وگروه بندي هاي ميهني را مورد حمايت قرار نمي دهد وحتي  هاي

  . برخي ها را بمباران مي آند 
" اداره مؤقت " ني هاي معين ، بويژه ترور وزير هوايي ملكي و تروريزم پس از بروز ناام

آمك " قواي بين المللي " پيشنهاد براي توسعه اختيارات " ضرورت " درآابل حامدآرزي احتمال 
درآابل را مطرح آرده است توسعه اختيارات اين قوا هيچ معني ديگري ندارد جز تقويت " امنيتي 

يكي از راه هاي مؤثر اين آار، اخراج باصطالح قواي . نها بر مرآز آشوربازهم بيشتر آنترل آ
پوليسي مربوط به وزارت داخله حكومت مؤقت و سپردن مسئوليت تامين امنيت شهرآابل بصورت 

است راه ديگر مي تواند افزايش اختيارات اين قوا باشد " قواي بين المللي آمك امنيتي " مكمل به 
  . وزارت داخله حكومت مؤقت رسما تحت آمريت و آنترل آنها درآيد " يتي قواي امن" بقسمي آه 

در طي تقريبا سه ماه دوره گذشته آارش هنوز نتوانسته است صرفا مشكل تقرر " ؤقت اداره م" 
درتعدادي از واليات توافق براي تعيين والي ميان     . واليان درواليات آشور را حل وفصل نمايد 

آه معموال به شكل شوراهاي مرآب از جنگ ساالران " شورا هاي واليتي "  و" اداره مؤقت " 
محلي و متنفذين فيودال وجود دارد ، حاصل شده است  درتعدادي از واليات برسراين موضوع بين 

اختالف وجوددارد و درتعداد ديگري از واليات حتي " شوراهاي واليتي " و " اداره مؤقت " 
. اصطالح حكومت مرآزي تاحال اقدامي صورت گرفته نتوانسته است براي تعيين والي ازسوي ب
از قدرت مؤثري براي تعيين واليان واليات برخوردار " اداره مؤقت : " دليل اين امر روشن است 

مقاومت " حكومت مؤقت " نيست دروالياتي مثل پكتيا حتي درمقابل والي تعيين شده توسط 
مجبور شده " حكومت مرآزي " بيرون رانده شده است و مسلحانه صورت گرفته وازمرآز واليت

دروالياتي مثل پكتيا ، خوست ، لوگر، . به توافق برسد " مقامات محلي " است برسر فرد سوم با 
با عدم پذيرش گسترده از سوي مقامات " اداره مؤقت " لغمان وغيره يا واليان تعيين شده توسط 
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دروالياتي مثل . ازاعزام واليان جديد باز داشته است " مرآز" محلي روبرو گرديده است ويا هم 
هرات ، فراه ، نيمروز ، غور، بادغيس ، هلمند و غيره ، تاحال اقدامي براي تعيين والي توسط       

درسمت شمال و شمال شرق ، همان " شوراي واليتي " ونه هم طرف " حكومت مرآزي " 
د آه از طرف جنرال دوستم و جنرال داود تعيين شده اند والياني اداره امور واليات را دردست دارن

  . درمورد آنها تاحال اصال اقدامي  بعمل نياورده است " حكومت مؤقت " و
براي افزايش " حكومت مؤقت " خالصه اوضاع آنچنان درهم برهم است آه حامد آرزي رئيس 

عذرورزي افتاده و  ت بهو جابجايي آنها درواليا"  قواي بين المللي آمك امنيتي " تعداد 
شوراي " به گوش " ابراهيمي " باربارعرايضش را به گوش دولت انگليس وهمچنان از طريق 

 –آه تاحال نشده است  - در صورتيكه اين عرايض شنيده نشود ، . رسانده است " امنيت ملل متحد
ان برتمامي نخواهد توانست آنترلش را حتي درسطح صرفا تقرروالي" اداره مؤقت " به يقين 

  . واليات آشور برقرار نمايد 
تدوير لويه جرگه اضطراري براي ادامه آار بازسازي سياسي درسطح حكومت مرآزي ، آه بايد 

بوجود بياورد ، مورد مهم " اداره مؤقت " را بعد از سپري شدن مدت آار " حكومت انتقالي " 
گفته شده است آه ملل متحد "مه بن موافقت نا" در. ديگري از بازسازي سياسي محسوب مي گردد 

در تاسيس واجراآت آميسيون تدوير لويه جرگه اضطراري آمك خواهد آرد اما درجريان عمل ، 
، تمامي بيست ودونفر اعضاي اين آميسيون بشمول رئيس آنرا خود انتصاب " ملل متحد " نماينده 

اضطراري ، با توجه به وضعيت ويا انتصاب اعضاي لويه جرگه " انتخاب " نمود ، به يقين آار 
جاري ، آنچنان با اغتشاش و درهم برهمي و دعوا ها و منازعات همراه خواهد بود آه درآن مورد 

خواهد بود درهرحال اولين و " نماينده ملل متحد " نيز درنهايت ، فيصله آننده نهايي دراآثر موارد
د بود آه آنها ه اضطراري آن خواهفراگير ترين معيار درانتخاب ويا انتصاب اعضاي لويه جرگ

امپرياليست ها برسر نوشت آشور را قبول داشته " قيموميت " شرايط تحت الحمايگي افغانستان و 
باشند وعليه سلطه مستقيم قواي امپرياليست ها برآشور منجمله در شكل باصطالح قواي ملل متحد، 

يته هاي ارتجاعي و نوآرامپرياليزم اتورطبعا اين افراد نمايندگان . مخالفتي نداشته باشند 
آنها به معني حقيقي آلمه  تجمعدرولسوالي ها ، واليات و مناطق مختلف آشور خواهند بود تا 

  .  را درشرايط آنوني  متبلور سازد" لويه جرگه " مفهوم تاريخي واجتماعي 
وتكي براي ميالدي توسط ميرويس خان ه 1707درتاريخ افغانستان اولين لويه جرگه در سال 

ميالدي توسط  1747دومين لويه جرگه در سال . مقابله با سلطه حكومت صفوي ايران داير گرديد 
ازآن پس . داير گرديد آه سرآغاز سلطنت دراني ها درافغانستان به شمار مي رود احمد شاه ابدالي 

ند دولويه جرگه لويه جرگه هاي ديگري نيز تا زمان سلطنت امان اهللا خان داير گرديدند آه همان
درزما ن امان . قبيلوي و درباري بشمول آخوند ها بودند  –اولي ، همه داراي ترآيب آامل فيودالي 

اهللا خان براي اولين باربعضي ازتحصيل آرده ها به لويه جرگه راه يافتند آه عاقبت نظرات و 
نظرات فيودال ها وآخوند  پشنهادات آنها نيز بجاي نرسيد زيرا شاه امان اهللا در موارد متعددي به

  ) .درلويه جرگه اي موسوم به لويه جرگه پغمان ( هاي تاريك انديش تمكين نمود 
آخرين لويه جرگه تدوير شده در تاريخ افغانستان لويه جرگه زمان نجيب اهللا بود آه قانون اساسي 

  (!)تخاب آردپيشنهادي حكومت وي را تصويب نمود و خودش را بحيث رئيس جمهور افغانستان ان
قبيلوي است و شرآت آنندگان آن بزرگان قبايل هستند  –تجمع فيودالي لويه جرگه در اصل يك 

درشرايط حاضر آه اتوريته هاي سمتي قبيلوي . واساسابه نظام قبيلوي پشتون ها تعلق دارد 
درسراسر آشور وسيعا ضربت خورده وجاي آنها را بصورت گسترده اي جنگ ساالران مرتجع 

بسته به امپرياليست ها گرفته است ، لويه جرگه مفهوم وشكل ديگري پيدا نموده است هيچ لويه وا
حتي . جرگه اي درتاريخ افغانستان درتائيد اشغال آشورتوسط قواي خارجي داير نگرديده است 
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از افغانستان تكميل " شوروي " لويه جرگه زمان نجيب اهللا موقعي داير گرديد آه خروج قواي 
يگانه لويه جرگه اي درتاريخ "جلسه بن"لويه جرگه اضطراري ظاهرخاني  پيشنهادي . ده بود گردي

وهم تائيد آننده آن  افغانستان خواهد بود آه هم محصول اشغال آشور توسط قواي امپرياليستي
" اضطراري لويه جرگه " و"جلسه بن"آه بدنبال خواهد آمد نيزهمانند" لويه جرگه اساسي. " است

  .از خائنين ملي دست نشانده اشغالگران امپرياليست وتائيد آننده آنها خواهد بود  تجمعي
اساس . لويه جرگه حتي با معيار هاي بورژوايي نمي تواند يك مجمع دموآراتيك تعلقي گردد 

ازسطوح طايفوي و قبيلوي گرفته تا سطح  –شرآت درآن ، انتصاب توسط قدرت مندان مرتجع 
هاي مردم درآن نمي توانند حتي با معيارهاي بورژوائي و طبق اصل است وتوده  –آشوري 
لويه جرگه همچنان گردهم آيي آهنه و فرسوده اي . شرآت داشته باشند " يك نفريك راي " ظاهري 

چسپيدن به لويه : " است آه حتي آخوند مرتجعي مثل شيخ آصف قندهاري درمورد آن گفته بود آه 
  . " آوراست  جرگه درقرن بيست ويك خجالت

پذيرش لويه جرگه بعنوان مكانيزم تعيين حكومت انتقالي ، تصويب قانون اساسي و تعيين نظام 
سياسي آينده افغانستان خود نشان مي دهد آه امپرياليست ها و دست نشاندگان و مزدوران بومي 

  . آنها درحال پختن چه آشي براي آشور ومردمان آشور هستند 
آه درمورد آن تبليغات زيادي صورت مي " لويه جرگه اضطراري " ه يكي از نكات مربوط ب

دراصل يك مجمع " لويه جرگه " گيرد آه زنان درآن شرآت خواهند داشت واقعيت اين است آه 
نيست آه زنان درآن شرآت " لويه جرگه اي " اولين " لويه جرگه اضطراري " اما . مردانه است 
ان نجيب اهللا نيز زنان معيني شرآت آرده بودند اولين زنان زم" لويه جرگه " در. خواهند آرد 

" لويه جرگه اضطراري " در. نجيب اهللا بودند "مشي مصالحه ملي " آساني بودند آه تائيد آننده 
را فرشتگان نجات زنان نيز زناني شرآت خواهند آرد آه امپرياليست هاي متجاوز واشغالگر

است آه چنين زناني نه نماينده توده زنان زحمتكش و تحت ستم ناگفته پيد. افغانستان تلقي نمايند 
بلكه سرخاب و سفيد آبي . خواهند بود ونه از خواسته ها ومنافع آنها دفاع بعمل خواهند آورد 

  . خواهند بود درچهره هاي آريه و خون ريز تجاوزگران و اشغالگران امپرياليستي 
ي سياسي را تشكيل مي دهد و پايه بقاء ودوام آن واما بازسازي اقتصادي اساس و بنيان بازساز

اين برنامه بسيار گسترده است ونه تنها بازسازي سكتورهاي مختلف اقتصادي را . بشمار مي رود 
دربر مي گيرد بلكه تامين بودجه نهادها و مؤسسات دولتي ازارتش و پوليس گرفته تا ادارات ملكي 

  . را نيز شامل مي شود 
بازسازي اقتصادي افغانستان حتي در حد همان اندازه و آيفيت وماهيت زنان  قدر مسلم است آه

، به امكانات مالي وسرمايه هاي هنگفت نياز دارد زيرا آه تقريبا  1357قبل ازآودتاي هفت ثور 
اين آشور طي بيست و چند سال گذشته جنگ ، درچهارنوبت به . همه چيز بايد ازنوساخته شود 

  .است  وهربار دامنه ويراني ها وخرابي ها عميقتر و گسترده تر گرديده استويراني آشانده شده 
سوسيال امپرياليزم شوروي ونوآرانش طي بيشتر از يك دهه ، اقتصاد افغانستان را درنوبت اول 

درين مرحله شبكه هاي آبياري وزمين هاي  زراعتي در آشور وسيعا در اثر . به ويراني آشاندند 
ت هاي نظامي قواي مهاجم و اشغالگر سوسيال امپرياليستي و پوشالي هاي بومي بمباران هاوعمليا

درين مرحله گرچه در شهر هائي مثل . آنها ويران گرديد و هزاران ده وروستا با خاك يكسان شدند 
ولي عمدتا . قندهار و هارت نيز در اثر جنگ هاودرگيري هاي پيهم خرابي هاي گسترده بارآمد 

جنگالت و سيعا از ميان رفتند . ق روستايي آشور بودن آه به خرابي آشانيده شدندروستاها و مناط
وبزرگ راه ها آه دريك آشور فاقد راه آهن يگانه راه مواصالتي مدرن زميني به شمار مي رود 

هاي بنياد گراي دراين مرحله تخريبات اقتصادي دارودسته . بطور گسترده اي تخريب گرديد 
در دهات متمرآز بود ، مثال تخريب و به آتش آشاندن صدها و بلكه هزاران اسالمي نيز عمدتا 
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به حساب مي آمدند وهمچنان نابودي " النه آفر" ساختمان مكاتب دردهات آه از طرف آنها 
  .جنگالت و فارم هاي زراعتي بزرگ دولتي در اطراف جالل آباد، آنروجاهاي ديگر

درين مرحله تخريبات . له حكومت جهادي ها درآابل بودمرحله دوم ويرانگري دوره تقريبا پنج سا
شهر . وويران سازي ها عمدتا متوجه شهر ها و به ويژه شهر آابل وهمچنان مؤسسات صنعتي بود 

آابل بطور سيستماتيك به ويرانه مبدل گرديد و فابريكه هاي صنعتي در آابل ، شمالي ، قطغن ، 
يل آنها بصورت ماشين هاي مستعمل ويا حتي آهن پاره قندهار وهرات همه به تاراج رفته  و وسا

تجهيزات ضد . به فروش رسيد " مجاهدين في سبيل اهللا " ها درداخل  وخارج آشور توسط 
هوائي، وسايط زرهي و نقليه و حتي طيارات و ميدان هاي هوائي نظامي به ويژه در واليات هم 

وسايل ادارات . رج از آشور به فروش رسيدند سرحد با پاآستان وسيعا از ميان رفتند و يا در خا
دولتي و سيعا مورد چوروچپاول قرار گرفتند و ساختمان هاي اداري دولتي و ساختمان هاي مكاتب 

با ازميان رفتن  نقش آابل به عنوان بازار مرآزي آشور . بيشتر از پيش تخريب وويران گرديدند 
آشورآال به زائيده تجارت آشورهاي همسايه به همچنان نابودي سيستم گمرآات تجارتي ، تجارت 

ويژه ايران  و پاآستان مبدل گرديد وبا سقوط سرسام آور و روز افزون ارزش افغاني قسمت هاي 
  . وسيعي از آشور به منطقه تومان و آلدار مبدل شد 

ر دراين مرحله ويرانگري ها هم د. مرحله سوم ويرانگري، دوره سال هاي حكومت طالبان  بود 
درتمام شهر هاي افغانستان آه آنترل آنها بدست طالبان . شهر ها وهم در روستا ها ادامه يافت 

ساختمان هاي باقيمانده . افتاد وسايل و تجهيزات باقيمانده ادارات دولتي بطور مكمل از ميان رفت 
خود بخود دراثر تعطيل شدن تقريبا سرتاسري مكاتب ، بدون مراقبت باقي ماندند واآثرا  مكاتب

درمناطق وسيعي از شمال ، شمال شرقي ، شمالي وهزاره جات ، دراثر تصفيه . ازميان رفتند 
طالبان و آوچ دادن هاي اجباري صد ها هزارنفر ازاهالي محلي ، ساحات  هاي مليتي مناطق توسط

اين  وابستگي اقتصادي واليات هم جوار به ايران وپاآستان به. وسيعي با خاك يكسان گرديدند 
ترويج روز افزون آشت ترياك ، آشت . آشور ها ادامه يافت و عمق و گسترش بيشتري پيدا نمود 

غله جات وساير مواد خوراآي را شديدا وبيشتراز پيش ضربت زد و وابستگي غذايي اهالي آشور 
اقتصاد آشور ازهرلحاظ ضربت خورد .  به مواد خوراآي وارداتي را بيشتر از پيش تشديد نمود

به يك اقتصاد متكي به صدور قاچاقي نيروي آارارزان وترياك وساير مواد مخدره مشتق شده و
  . ازآن به آشورهاي گوناگون مبدل گرديد 

با آغاز حمالت هوائي گسترده  امپرياليست هاي آمريكايي ، يكبار ديگر سلسله ويران آاري ها و 
يسات نظامي از ميان برده شد و توام با آن تقريبا تمامي تاس. تخريبات روي شهر ها متمرآز گرديد 

مناطق همجوار با اين تاسيسات و سيعا تخريب گرديد و همچنان مناطق اطراف خطوط نظامي 
  طالبان به شدت ويران شد

اين تخريبات وويران آاري هاي بيست و چند ساله آه آمتر با آباد سازي واعمار همراه بوده سلسله 
نيمه فيودالي قبلي افغانستان را  –ضعيف و ناتوان نيمه مستعمراتي  است ، همان شيرازه اقتصادي

  .نيز تقريبا بصورت آامل از هم پاشانده و اآنون اين آشور ويرانه اي بيش نيست 
بازسازي اقتصادي اين چنين آشور ويران شده اي امكانات مالي فوق العاده وهنگفت  تالش 

آه اگر اساس آن بر نيرو وتوان توده هاي  مردم هاوآوشش هاي بيحد و حصري را نيازمند است 
ومنافع آنان مبتني نباشد ، خود پايه هاي اقتصادي عظيمي براي وابستگي هاي عميق و گسترده  

خارجي به اقتصادي تا حد به ليالم گذاشتن داروندارآشور نزد منابع مالي امپرياليستي وارتجاعي 
  . وجود خواهد آورد 

به راه افتاده است بطور مكمل به " اداره مؤقت " دي اي آه گويا توسط برنامه بازسازي اقتصا
  .منابع خارجي امپرياليستي وارتجاعي وابسته است وسياست اتكاء بخود درآن اصال جائي ندارد
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به عمل مي آمد ، مصارف پولي بازسازي طي يك دوره پنج " جلسه بن "  محاسباتي آه درحواشي 
مصارف ده " حكومت  مؤقت "بعد ها وزارت پالن .  دالر تخمين مي زد ساله  را پانزده ميليارد 

حين "  حكومت مؤقت " مقامات . ساله بازسازي را مبلغ چهل و پنج ميليارد دالر برآوردنمود 
آه درمورد برنامه بازسازي افغانستان داير شده بود ، انتظار داشتند " آنفرانس توآيو" شرآت در 

زده ميليارد دالر براي پنج سال وچهل وپنج ميليارد دالر براي ده سال را آه وعده همين مبلغ پان
آنها همچنان انتظار داشتند آه تمامي قرض هاي سابقه افغانستان مشمول بخشودگي . دريافت نمايند 

مجموعا براي پنج "  قدرت هاي اقتصادي جهان " اما آنچه در عمل اتفاق افتاد اين بود آه . گردد 
  .ميليارد دالر وعده دادند و هيچ قرض دهنده اي از قروض سابقه دست بردارنشد 4/  8سال مبلغ 

ازلحاظ اقتصادي به شدت به وخامت  "  حكومت مؤقت " وضعيت " آنفرانس توآيو" قبل از 
قدرت هاي اقتصادي " لب به شكايت گشود آه  " حكومت موقت " گرائيد، تا حدي آه وزيرداخله 

وغين  آمك هاي مالي در جلسه بن  آنها را فريب داده  واآنون همه ازين جهان با وعده هاي در
قادر نشده بود آه  حتي معاشهاي مامورين خود را "  حكومت مؤقت " . " بابت  پا پس آشيده اند 

قادر "  آنفرانس توآيو " حكومت مؤقت با وجوديكه در" درچنين حالتي مقامات . پرداخت نمايد 
حكومت " درچنين حالتي مقامات . اش هاي مامورين خود را پرداخت نمايد نشده بود آه حتي مع

صرفا وعده تقريبا يك سوم آمكي را آه براي پنجسال " آنفرانس توآيو " با وجوديكه در "  مؤقت 
اما با آنهم اظهار خرسندي آردند وآنرا عالمتي از حمايت جهاني .  انتظار داشتند ، دريافت نمودند 

  . اعالم نمودند " ؤقت اداره م" از 
اما اين آمك ها چه نقدي و چه جنسي . بخشي ازين آمك ها نقدي و بخش ديگر جنسي خواهد بود 

آنچه به حكومت داده خواهد شد اساسا مصارف نظامي و پوليسي . همه به حكومت داده نخواهد شد 
ولتي اقتصاد وجود تمايل بسيار اندگي براي بازسازي سكتور د. و اداري را دربرخواهد گرفت 

بناء مي توان پيش بيني نمود آه بازسازي اقتصادي اساسا يا توسط خود آمپني هاي خارجي . دارد 
  . پيش برده خواهد شد ها "  NGO" و ياتوسط 

و چاپ وانتشار پول آماآان درآنترل حكومت  ) دافغانستان بانك (ناگفته پيداست آه بانك مرآزي 
عمال وجود ندارد وهمه داروندارآن توسط حكومت قبلي      بانك مرآزياما فعال. باقي خواهد ماند

تاحال درآاراحياي بانك " اداره مؤقت . " وبعدا توسط طالبان به تاراج رفته است " مجاهدين " 
مرآزي ناآام بوده است وبه همين جهت مجبورگرديده است براي جذب آمك هاي پولي خارجي يك 

  .شماره بانكي ايكه  تاحال چندان آارآمد نبوده است . ده عربي بازنمايدشماره بانكي درامارات متح
. دوام بي رويه وسرسام آور چاپ بانكوت افغاني توسط مراجع گوناگون يك مشكل بزرگ است 

بقاياي طالبان نيز . روس ها  به چاپ بانكوت براي جمعيت اسالمي وشوراي نظار ادامه مي دهند 
ازطرف ايران نيز آانتينرهاي افغاني همه روزه دراختيار . پ مي نمايند همچنان بانكوت افغاني چا

اين امر باعث گرديده است . اسماعيل خان قرار مي گيرد آه فكر مي شود آنهم چاپ روسيه باشد 
قبل از تشكيل آنفرانس بن باري ارزش افغاني از . آه ارزش افغاني آماآان درحد پائيني باقي بماند

اما با تشكيل آنفرانس بن وبعدازآن . افغاني يك دالر باالرفت   15000دالر به  افغاني يك 70000
  . افغاني يك دالر باالنرفته است  30000از ارزش افغاني دوباره سقوط نمود وتا حال 

درزمان حكومت جهادي ها وبعد ها حكومت طالبان  درمناطق وسيعي از افغانستان بانكوت افغاني 
درهمان مواقع درمعامالت . د و جاي آنرا آلدار پاآستاني وتومان ايراني گرفت شديدا ازاعتبار افتا

اما با روي آارآمدن حكومت مؤقت . نسبتا بزرگ دالر آمريكايي نيز آم وبيش درجريان افتاده بود
تاحدي آه بخشي ازمقامات      . جريان دالر آمريكايي درافغانستان وسيعا گسترش يافت "  آرزي " 
طرح داده اند آه براي يك دوره چند ساله بانكنوت افغاني رسما از جريان خارج "  هاني بانك ج" 

اين طرح نيز بي ثباتي پولي آشور را به شدت دامن زده . گردد و جاي آنرا دالر آمريكايي بگيرد 
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آنچنان آه . مذآورعنوان گرديد، ارزش افغاني به شدت سقوط آرد  به محض اينكه طرح . است  
ناچار شدند بصورت فوري اعالم نمايند آه اين طرح صرفا از طرف       "  اداره مؤقت " ت مقاما

عنوان گرديده است وهنوز قرار نيست  درعمل پياده شود  وچنانچه درآينده " بانك جهاني " 
  اعالم نخواهد شد  بلكه تبادله خواهد شد" ناچل " درعمل پياده گردد، بانك نوت هاي افغاني موجود 

مي توانست مطابق به موافقت نامه بن دست به چاپ وانتشار بانكوت " اداره مؤقت " رهرحال د
قويا احتمال دارد آه . افغاني بزند آه بنا به داليل باال تا حال قادرنشده است  اين آار را انجام دهد 

  .عمر اين اداره به پايان برسد ولي نتواند به اين آار دست بزند
يك  –اعم از نظامي و پوليسي واداري واقتصادي  –آل پروگرام بازسازي  شكي وجود ندارد آه

  : پروگرام مستعمراتي است ، اما درين حد نيز سسه مشكل و محدوديت جدي است 
صرفا يك سوم آمك ) تقريبا پنج ميليارددالر( مقدار آمك هاي وعده داده شده براي پنجسال  – 1

چنانچه قرار باشد . ست  و بيگمان به شدت غير آافي است  ا" اداره مؤقت " مقامات  مورد انتظار
چند ميليون پناهنده افغانستاني از پاآستان و ايران وساير آشورها درطي اين پنج سال به افغانستان 
عودت نمايند و سكنا يابند و بيجا شدگان چند ميليوني درداخل آشور نيز مجددا درمناطق شان 

نصف باقيمانده ميتواند . لغ وعده داده شده مذآور، بلعيده خواهد شد ، حداقل نصف مب جابجا گردند 
تا جايي مصارف پنج ساله  نظامي و پوليسي واداري را تكافو نمايد ولي براي بازسازي اقتصادي 

بناء صرفا يك  راه وجود دارد وآن اينكه  درهرسه ساحه مذآور بودجه هاي . چيزي باقي نمي ماند 
بد و آار بازسازي وعودت و جابجا سازي پناهندگان از خارج وداخل غير آافي اختصاص يا

  . بصورت ناقص پيشبرده شود 
منابع آمكي امپرياليستي وارتجاعي خارجي دروعده هاي آمكي آه داده اند اساسا دنبال منافع  – 2

مكان ازين جهت ا. اينامر درارائه عملي آمك ها نيز نمي تواندصادق نباشد . خود شان بوده اند 
ولي با توجه به مجموعه . آاهش وافزايش درآمك هاي وعده داده شده درعمل وجود خواهد داشت  

اوضاع جهاني ، منطقوي وآشوري مي توان پيش بيني نمود آه آاهش در ميزان آمك هاي وعده 
اين امر به نحو بيشتري پروسه . داده شده امكان خيلي بيشتري ازافزايش درآن خواهد داشت 

زي را درعرصه هاي مختلف غير مؤثر خواهد ساخت و بحران آل امپرياليست هاي و بازسا
  .مرتجعين رادرافغانستان بيشتر از پيش دامن خواهد زد

وآل دارودسته  هاي ارتجاعي دست نشانده  و به يك معني ديگر آل آشور " اداره مؤقت "  – 3
. ، اداري واقتصادي قرار دارند  ومردمان آشور در يك حالت اضطراري ازلحاظ نظامي، امنيتي

اما درمجموعه پروگرام بازسازي هيچگونه طرح و نقشه اي براي جواب دهي به اين حالت 
آمك به اضطراري وجود ندارد و منابع امپرياليستي وارتجاعي خارجي هيچ عجله اي دررساندن 

. شدت دامن مي زند  اين وضع بحران  ميان مرتجعين حاآم را به. دست نشاندگان شان نمي دهند 
آنچنان آه گل آغا والي قندهاي و رئيس تنظيمه زون جنوب چندي قبل اخطار داد آه چنانچه هر چه 
زودتر به وضع موجود پايان داده نشود مجددا جنگ داخلي در سطح وسيعي بروز خواهد آرد و 

  . آشور دچار بحران شديدي خواهد شد 
عرصه هاي آن با سرنوشت سياسي آشور ارتباط وپيوند سرنوشت بازسازي اقتصادي همانند ساير 

با تهاجم امپرياليستي بحران و تشتت ميان  مرتجعين حاآم پايان نيافت بلكه عمق و دامنه آن . دارد 
روز بروز بيشتر مي گردد وبصورت جنگ ها و درگيري هاي داخلي ارتجاعي ميان شان بروز 

. هنوز نيامده به افغانستان درحال شكستن است" خان بت ظاهر" حتي مي توان گفت آه . مي نمايد 
بعد قرار شد آه . وي قرار بود دراوايل سال عيسوي جاري به افغانستان برگردد آه برنگشت  

همزمان با نوروز عودت نمايد ودرمراسم نوروزي در مزار شريف شرآت نمايد آه بازهم از 
بسوي افغانستان قدم رنجه فرمايد آه بازهم حاال قرار است دراوايل اپريل . جايش تكان نخورد 
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گرچه اين به تاخير افتادن ها آمد . ممكن است ازين آار صرفنظر نمايد و قرار ديگري تعيين نمايد
آمد وي ، سواالت معيني درميان  مرتجعين حاآم و حتي عامه مردم درمورد آل پروسه جاري 

ظاهرخان هرچه "  پروژه لويه جرگه "   ايجادآرده است ، اما از لحاظ بر مالشدن چهره آاذب
وي چراغ جادو دراختيار ندارد و به يقين مي توان . زودتر به افغانستان برگردد مفيد خواهد بود 

گفت آه نمي تواند آل تاروپود اوضاع ناهنجار و متشتت آنوني را بهم ببافد وبحران آنوني را حل 
م آارآئي اش را نشان خواهد داد و پتش خواهد ظاهرخان درافغانستان به سرعت عد. وفصل نمايد 

ادامه بحران سياسي ، پروسه بازسازي اقتصادي آشور را بازهم به نحو بيشتري تحت . شكست 
  .فشار قرار خواهد داد و برآنرا محدود خواهد ساخت 

مسئله مهم وجدي در بازسازي اقتصادي افغانستان آه آساني با اجراي آن خواب آورياي جنوبي 
ن و حتي خوا ب بازسازي بعد ازجنگ جهاني دوم اروپا را در سر مي پرورانند ، اين است آه شد

اين پروگرام درشرايطي روي دست گرفته شده است آه آل اقتصاد جهاني امپرياليستي به شمول 
درچنين . نيمه فيودالي وابسته به آن دچاررآود بين المللي است  –اقتصاد هاي نيمه مستعمراتي 

مثل اقتصاد جاپان ويا امپرياليستي " شگوفاي " آه امكان شگوفائي حتي از اقتصاد هاي  حالتي
درمورد افغانستان ويران شده . اقتصاد وابسته اي مثل اقتصاد آورياي جنوبي سلب گرديده است 

چه انتظاري مي توان داشت ؟ درچنين حالتي امپرياليست ها هرچه بيشتر بنا به اجبارات اقتصادي 
به اين طرف آشانده مي شوند آه از نيروي آار ومواد خام ارزان افغانستان هرچه بيشتر شان 

مي آورند نمي توان انتظارداشت آه مقدار پرداخت  حتي اشتغالي را آه بوجود. شيره آشي نمايند
ازين جهت فرار . آن به آارگران حتي درسطح پرداخت به آارگران افغانستان درايران باشد 

زافغانستان شايد آم وبيش محدود گردد ولي آماآان ادامه خواهد يافت و آماآان نيروي نيروي آارا
مهم آشور را تشكيل خواهد داد ، همانطوري آه آشت "  صادراتي" آار قاچاقي يكي ازاقالم 

  . ترياك ادامه يافته است وحتي نسبت به سال قبل بردامنه ووسعت آن افزايش به عمل آمده است 
هاومهم ترازهمه اينها اين موضوع است آه امپرياليست هاي آمريكايي وشرآاء گذشته ازاين

آنها اآنون از . امپرياليستي شان مي خواهند حضورنظامي شانرا درافغانستان طوالني مدت بسازند 
اين قصد ونقشه باعث مي . بيست سال حضور نظامي شان در افغانستان صحبت به عمل مي آورند 

عمدي بحران موجود درافغانستان راازجهات وجوانب گوناگون آن طوالني  گرددآه آنها بصورت
  .وآشداربسازند تا زمينه وبهانه اي براي استقرارنظامي شان درين آشوروجود داشته باشد 

آنها . امپرياليست هاي آمريكايي براي دلسوزي به مردمان افغانستان به اين آشور تهاجم نكرده اند 
حكومت دست نشانده ايجاد نكرده اند وبراي تشكيل حاآميت نماينده مردم  براي بهبود مردمان ما

آنها دنبال منافع شان درافغانستان ، منطقه . را به راه نينداخته اند " لويه جرگه " پروژه ارتجاعي 
وجهان هستند وبراي حفظ وبقاي نظام غارتگرانه جهاني شان ودوام نظام ارتجاعي و فرسوده 

راه تمكين به تهاجم امپرياليستي وتائيد رژيم دست . شان درافغانستان تقال مي آنند وابسته به نظام 
راه نجات حقيقي ، راه مبارزه براي . نشانده راه تسليمي وخواري و زبوني ملي وطبقاتي است 

بايد با تمامي قوت و توان وبا قبول هرنوع . برپائي مقاومت مردمي وادامه آن تا پيروزي است 
  . فداآاري درين راه به پيش رفت  قرباني و

  
  :تذكراتي درمورد دو نكته ضروري 

  
مي توانست عالوه "  قواي بين المللي آمك امنيتي " ساحه حضور " بن " طبق موافقت نامه   – 1

باتوجه به بي امنيتي هاي وسيع در سراسر . از آابل ، ساير مراآز شهري رانيز دربر بگيرد 
آن " شواري امنيت" وبطور مشخصي از " سازمان ملل متحد" باربار از افغانستان ، حامد آرزي 
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برعالوه مرآز آشور ، ساير ساحات "  قواي بين المللي آمك امنيتي " درخواست نمود آه فعاليت 
اين درخواست . بويژه ساحات مهم را نيز بايد در بر بگيرد وبرتعداد آن نيز افزايش بعمل آيد  

ولي هردوبار منظور . مورد بحث قرا رگرفت " سازمان ملل متحد  شوراي امنيت" دوبار در
درمورد گسترش ساحه فعاليت          "  قدرت هاي جهاني " درابتدا فقط گفته مي شد آه . نگرديد 

و افزايش "  قواي بين المللي آمك امنيتي " درمورد گسترش ساحه فعاليت " قدرت هاي جهاني " 
درين اواخر مقامات دولتي . ولي دليل اين عدم عالقمندي بيان نمي گرديد . تعداد عالقمندي ندارند 

قواي بين  " عالي رتبه  آمريكا اعالم آردند آه ضرورتي به گسترش ساحه فعاليت وافزايش تعداد
يعني قواي " ائتالف بين المللي ضد تروريستي " وجود ندارد زيرا آه قواي "  المللي آمك امنيتي 
مخصوصا واليات مهم ، حضور نسبتا "  ومتحدين آن در واليات افغانستان جنگي امريكائي 

  . مؤثري دارند ودرارتباط با مقامات محلي در برقراري و حفظ نظم آوشا مي باشند 
طرح اين موضوع بصورت آشكار توسط مقامات آمريكايي دهان آرزي وساير درخواست آنندگان 

رابست " اداره مؤقت " در "  اي بين المللي آمك امنيتي قو" افزايش تعداد و گسترش ساحه فعاليت 
  . و پس از آن هرگز تقاضاي شان مطرح نگرديد 

قواي بين " به اين ترتيب امپرياليست هاي مهاجم آمريكايي و شرآاء آشكارا نشان دادند آه حتي 
شان نوعي  براي. است " سازمان ملل متحد" را آه گويا قواي مربوط به "  المللي آمك امنيتي 

مسئله اين . مزاحم تلقي مي نمايند و حاضر نيستند آه بيرون ازآابل به اين قوا اجازه فعاليت دهند
گسترش يابد ساحه فعاليت هاي "  قواي بين المللي آمك امنيتي " است آه هرقدر ساحه فعاليت 

قوا در ساحات  محدود تر گردد ويا الاقل اين" ائتالف بين المللي ضد تروريستي " جنگي قواي 
. معيني براي پيشبرد فعاليت هاي جنگي شان دچارمحدوديت و گويا اشكاالت قانوني مي  شوند 

در آن ، ازساحه فعاليت " قواي بين المللي آمك امنيتي " همان طوريكه مثال شهر آابل باحضور 
  . خارج گرديده است " ائتالف بين المللي ضد تروريستي " هاي نظامي قواي 

وضوع نشان مي دهد آه امپرياليست ها و خاصتا امپرياليست هاي آمريكايي درصورتي آه اين م
منافع شان اقتضا نمايد ، موافقت نامه هاي امضاء شده  ويا سرهم بندي شده توسط خود شان را نيز 

به "نقش امنيتي " نقض مي نمايند و ازاعتبار مي اندازند همچنان اين موضوع نشان مي دهد آه 
هجوم صرفا روآشي براي " ح قواي سازمان ملل متحد و قواي بين المللي آمك امنيتياصطال

امروز منافع امپرياليست هاي آمريكايي ايجاب نمود آه ساحه فعاليت .واشغالگري امپرياليستي است
اين قوا گسترش نيابد و محدود نگهداشته شودفردا ممكن است همين منافع ايجاب نمايدآه به حضور 

  .ودرشهر آابل نيز قواي آمريكا و متحدين آن استقرار يابند  .درافغانستان خاتمه داده شود  اين قوا
را پذيرفته "  قواي بين المللي آمك امنيتي " براي مدت سه ماه فرماندهي  دولت بريتانيا صرفا - 2

اشته دولت ديگري آه درقواي مذآورافسر وعسكر دبود وبعد ازآن قرار بود آه براي سه ماه ديگر
تاهم شرط اين مسئوليت برعهده دولت ترآيه افتاد . باشد ، مسئوليت امنيتي اين قوا را متقبل گردد 

" مسئوليت " اآنون موعد .باقي بماند " ناتو" بجا گردد وهم فرماندهي در دست " مسلماني " 
" مسئوليت "  .فرماندهي جنرال بريتانوي به پايان رسيده است ،اما ترك ها هنوز آمادگي ندارند 

شان را عمال برعهده بگيرند ، آنها علنا اظهار مي دارند آه حاضراند اين مسئوليت را برعهده 
مبني برآمك بردرصورت بروز مشكالت براي اما تضمين هاي روشني از آمريكابگيرند 

 اتيشايد منظورازتضمين ، مالي و تسليح. مي خواهند " قواي بين المللي امنيتي " فرماندهي ترآي 
وچيزي نمي اما درهرحال تا هم اآنون آمريكايي ها درين مورد سكوت اختيار آرده اند . نيز باشد 

وترك ها نيز نمي خواهند وشايد نمي .گويند ، يعني عالقه ندارند چنين تضمين هاي بدهند 
قواي بين المللي آمك " مسئوليت فرماندهي " مجاني " توانندبدون تضمين و تامين وبصورت  

  . را برعهده بگيرند" منيتي ا
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به نوعي ازهم اآنون دچار بحران گرديده است " قواي بين المللي آمك امنيتي " به اين ترتيب 
مسئوليتش را در افغانستان تمديد نمايد يا نه ؟ ازقرار " ومعلوم نيست آه درآينده مي تواند مدت 

اين قوا " خدمت " روتمديد مدت معلوم امپرياليست هاي آمريكايي عالقه زيادي به ادامه حضو
پروسه حكومت سازي شان را " مزاحمتي " بادستان آامال باز وبدون حتي آمترين ندارند تا بتوانند

  .درافغانستان به پيش برند  
*  *  *  *  *  

  !به پيش بسوي سوسياليزم وآمونيزم 
  !زنده باد جنگ خلق 

  
  انعكاس جھاني جنگ تجاوزكارانه عليه افغانستان 

  
به محض اولين  نشانه هاي حمله نظامي امپرياليست هاي آمريكايي ومتحدين شان به افغانستان ، 
مبارزات ازجانب توده ها ،گروه هاي انقالبي ومترقي ، دانشجويان ، روشنفكران ، هنرمندان ، 

امبر مبارزات مهمي در همان اواخر ماه سپت. ساير افراد مترقي وانقالبي، عليه  اين جنگ آغازشد 
يعني قبل از آغاز جنگ صورت گرفت و امپرياليست ها را با محدوديت هاي شان روبروآرد 
مخالفت توده هاي مردم درآشورهاي مختلف آه از بخش هاي مختلف جامعه ، بانظرات سياسي 

صورت مي گرفت ، اما همگي معتقد بودند آه بااين جنگ نه آزادي ، بلكه  چيزي جز   متفاوت
آنها در مقابل آمريكا ايستادند نه به اين . تي براي مردم افغانستان ببار نخواهد آمد آشتار و بدبخ

دليل آه طرفدار طالبان بودند ، بلكه برعكس به اين دليل آه معتقد بودند آه طالبان واسامه آساني 
  . نيستند جز همان دست پروردگان وتغذيه شوندگان امپرياليست هاي آمريكايي 

آه سالها اين جانيان را حمايت آرده و برسرآارنشانده بودند و آليه اعمال جنايت امپرياليست ها 
آارانه آنها ازجمله ستم وحشيانه برزنان را مورد حمايت قرار داده بودند به يكباره عليه آنان شده و 
آنها را بعنوان منفورين شماره يك معرفي آردند و ناگهان متوجه حقوق زنان واقليت هاي مذهبي 

آنها بااستفاده از چنين پوششي قصد ارتكاب يك جنايت بزرگ ديگري عليه بشريت . غيره شدند و
  .جنايت بزرگي عليه مردم ستمديده افغانستان . را در سر مي پروانيدند 

سپتامبر ، براي امپرياليست ها فرصتي را بوجود آورد تا نه تنها جنگ تجاوزآارانه خود 11حادثه 
را آغاز آنند و منافع امپرياليستي خود را درمنطقه گسترش دهند ، بلكه  اين  عليه مردم افغانستان

امكان را نيز بوجود آورد تا دستگاه ترور وخفقان خود رادر اقصي نقاط جهان وحتي خود 
اين انعكاس ديگري است از تحوالت آنوني آه مبارزات . آشورهاي امپرياليستي سنگين تر آنند 

  . ليه جنگ درافغانستان پيوند زده است عليه آنرا با مبارزه ع
بي سابقه مردم در آمريكا دم مي زد وازاين " وحدت  ويكپارچگي " هيئت حاآمه آمريكا آه از 

بابت مست شده و سرازپانمي شناخت ، ديوانه وار به تدارك براي آغاز جنگ و امتحان سالح هاي 
آمر بسته بود اما مدت زيادي الزم نبود  سنگين وآشتار جمعي د رخدمت به منافع امپرياليستي خود

تا افكار عمومي به نيرنگ هاي امپرياليستي پي ببرد وعليه اين نيرنگ ها و جنايات آثيف به 
  . مبارزه برخيزد 

مردم در سراسر جهان صداي اعتراض خود را يكپارچه عليه آغاز اين جنگ باال بردند و پس از 
سازمان هاي نظرسنجي ، آه يكي . بخشيدند ليه آن شدت آغاز جنگ مبارزات و مقاومت خود را ع

مجبور شدند آه به . از وظايف شان خلق افكارعمومي براي برنامه هاي طبقه حاآمه مي باشد 
اآتوبر  31گاردين در .آاهش حمايت مردم از سياست هاي جنگي امپرياليزم آمريكا اعتراف آنند 
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عمومي بين المللي براي جنگ را در بسياري  گزارش مي دهد آه آمريكا حمايت اوليه افكار
  . آشورهاي اروپائي از دست داده است 

فيصد  120طبق اين گزارش سنجي ها ازاين خبر مي دهند آه در بريتانيا دردوهفته اول جنگ 
. فيصد مردم مخالف اعزام نيرو به افغانستان بودند 70درترآيه . حمايت از جنگ آاسته شد 

نتيجه سياست هاي غلط يك ابرقدرت از سپتامبر 11دم منطقه بودند آه واقعه فيصد مر 30دريونان 
يك نظاهرات ضد . درايتاليا نيز با آغاز بمباران ها مخالفت ها باال گرفت . دهه هاي قبل بوده است 

فيصد مردم مخالف بمباران ها  54دررومانيا.جنگ بيش ازدوصد هزار نفر را به خود جلب آرد 
فيصد مخالف  20درحاليكه .  فيصد خواهان متوقف آردن بمباران ها شدند  54ن درآلما. بودند 

بسياري آشورها آه قول حمايت از آمريكا . درگير شدن نظامي آلمان درجنگ زميني بودند 
حتي دردرون دولت هاي متحد نزديكي چون . درجنگ عليه افغانستان را داده بودند عقب نشستند 

ا ز طرف ديگر آمريكا مجبور بود آه . قف بمباران ها باال گرفته بود آويت و انگليس تقاضاي تو
مثال روسيه حمايت خود را در مقابل آمك . حمايت هاي معيني را از برخي دولت ها خريداري آند 

هاي مالي و امتيازات معيني حاضر بود ارائه آند ، هرچند آه از يك طرف خواهان آن بود تا 
احل آند واز طرف ديگر تالشش آن بود تا آمريكا را درگير يك جنگ بخشي از بحران هاي خود ر

  . زميني درافغانستان آند 
واقعيت اين است آه زمان خطرات بزرگ همراه است با زمان هاي آه ميليون ها مردم وارد 

به . زندگي سياسي مي شوند و شروع مي آنند آنچه را آه به آنها درطول مدت ها گفته شده است  
حتي آمارهاي وابسته به سازمان هاي امپرياليستي حاآي از آن است  آه . ال ببرند زير سو

. امپرياليست هاي امريكايي بسرعت حمايت افكار عمومي مردم را با شروع جنگ ازدست دادند
آنها آه تالش آرده بودند حادثه مرآز تجارت جهاني و آشتن مردم درآن را به مثابه امري براي 

دمت به اهداف امپرياليستي خود بكار برند ، باگذشت زمان با مشكل روبرو شدند تدارك   جنگ وخ
حالت فالآت زده  مردم دنيا با ديدن تصوير ها و صحنه هايي آه چگون مرد م آواره دهات و م

با اين  سوال روبرو شدند آه . افغانستان ، در زير بمباران هاي وحشيانه آمريكا قرار مي گيرند 
  ت براي چه چيزي است ؟ اين همه جناي

عكس العمل مردم درآشورهاي تحت سلطه درخاورميانه وآسيا حتي عميقتر و بسيار خشم آگين تر 
  . بود بطوري آه  حتي باعث تشاد هايي در درون خود حكومت ها مث مصر وپاآستان شد 

  
  : مبارزات ضد جنگ در آمريكا 

  
اهميت فراواني بر خوردار است و محدوديت  مبارزات مردم آمريكا درمقابل هيئت حاآمه خود از

اما امپرياليست ها . هاي بزرگي را براي آنها در اعمال سياست هاي جنگي شان بوجود مي آورد
سپتامبر يعني حدود يك هفته قبل از آغاز  29روز . نتوانستند از چنين مخالفتي جلوگيري آنند 

گتن عليه تدارك براي جنگ به تظاهرات و بمباران ها ، حد اقل ده هزار نفر در سرك هاي واشن
. قرار بود اين تظاهرات عليه بانك جهاني وصندوق بين المللي پول انجام شود. راهپيمايي پرداختند 

سپتامبر، يكي از سازمان دهندگان اصلي ، اين تظاهرات را ملغي اعالم آرد  11اما بعد از واقعه 
. ادامه دادند وآنرا به مبارزه عليه جنگ مبدل آردند اما بسياري ديگر بسيج براي اين تظاهرات را

". امپرياليزم بايد درهم شكسته شود ، نه افغانستان " نوشته شده بود ،  بر روي يك بيرق عظيم
فيصد  90موفقيت دراين تظاهرات سيلي محكمي بود به تبليغات هيئت حاآمه آه ادعا مي آرد 

ود بوش ادعامي آرد براي انجام هرآاري داراي     مردم ازجنگ حمايت مي آردند وآنچنان آه خ
درحاليكه اين تظاهرات پايه اي براي دهها تظاهرات ديگر در . از طرف مردم بود"  چك سفيد " 
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شهرهاي نيويارك ، سياتل ، پورتلند ، سانفرانسيسكو ، برآلي و جاهاي ديگر شد آه هزاران نفر را 
دراين تظاهرات ها نه تنها بسياري از سفيد . ها آشيد  در مخالفت با جنگ تجاوزآارانه به سرك 

و مهاجرين از آشورهاي مختلف شرآت آردند وبا  آمريكايي بلكه بسياري از مليت هاپوستان 
  . مردم افغانستان اعالم همبستگي نمودند 
 اآتوبر به افغانستان اين مبارزات درآمريكا ودرسراسر 7باحمله سبعانه آمريكا و متحدينش در 

در بسياري از شهر هاي آمريكا همچون بسياري ديگر از شهرهاي دنيا مردم . جهان شدت يافت  
ائتالفي به اسم . در نيويارك به مدت آوتاهي اين جمعيت به ده هزار نفر رسيد . به سرك ها ريختند 

، آه متشكل از گروه هاي متفاوت تظاهراتي رابراي روز يكشنبه فرا خواندند " نه به نام ما " 
دراين تظاهرات بسياري ازرهبران "  اندوه ما فريادي براي جنگ نيست . " شعارآنها اين بود 

جمعيت ها ، اقليت هاي مهاجر ، مذاهب وهمچنان خانواده هاي آشته شدگان مرآز تجارت جهاني 
  . برندگان جايزه نوبل ، سخنراني آردند و ادولف پرزاسكويول و مايردماگويو

ماموران حكومتي ،  مردمي را آه در پارآي در محل ياد بود آشته  از جنگدرست قبل از آغ
شدگان حادثه نيويارك  جمع مي شدند و به بحث مي پرداختند متفرق آرده  وهمه چيز را ازآنجا بر 

اين مسئله ختم مردم را برانگيخت و با پيام هاي . حتي عكس قربانيان حادثه نيويارك را . داشتند 
اين عمل براي مردم بيشتر از پيش روشن آردآه .آردن شمع به اعتراض پرداختند  خود وبا روشن

مسئله قربانيان حادثه يازده سپتامبر براي هيئت حاآمه آمريكا تنها دستاويزي براي جنگ و حمله به 
  . افغانستان و دنبال آردن عمليات جنايت آارانه ومنافع امپرياليستي شان بوده است 

از طرف بسياري از توده هاي عادي مردم بلكه همچنين توسط هنزمندان، تنها جنبش ضد جنگ نه 
هنرمند  150اآتوبر بيش از  7مثال در . روشنفكران و شخصيت ها مورد حمايت قرار گرفت  

با لباس سياه برتن و با صورت هاي پوشيده " اندوه ما فريادي برا ي جنگ نيست " درنمايشي بنام 
اده و درحاليكه دستان خود را به هم داده بودند به مدت يك ساعت سكوت توسط ماسك به صف ايست

  . اين نمايش تاثير عظيمي را بر مردم نهاد . آردند 
اآتوبر توسط گروه  ها ومنفردين  8و 7همچنان در شيكاگو ، تظاهرات در نقاط مختلف شهر، در 

ت ورا ه پيمايي هايي در سياتل با همچنين تظاهرا. سازماندهي شد آه چند هزار نفر به آن پيوستند 
در لوس آنجلس و بسياري شهرها و محيط هاي دانشگاهي ديگر . شرآت  دانشجويان به راه افتاد 

  .نيز تظاهراتي برگزار شد 
  : در كانادا 

 18تا  16عالوه بر برگزاري بسياري جلسات وفعاليت هاي اعتراضي عليه جنگ در آانادا ، روز 
آشور بزرگ اقتصادي آه  20دراوتاوا جمع شده  به مبارزه عليه نمايندگان نوامبر هزاران نفر 

سپتامبر براي مردم  11عليرغم شرايط بد و خفقان آوري آه بعد ازواقعه . جلسه داشتند ، پرداختند 
آنها عليه فقر مردم توسط سرمايه و جنگ .  عادي و نيروهاي مترقي و انقالبي بوجود آمده بود 

  .يكا عليه مردم افغانستان وجنايي آردن مخالفت هاي سياسي به مبارزه پرداختند تحت رهبري آمر
ويژگي اين راه پيمائي هاي اين بود . درتورنتو نيز يك راهپيمايي بصورت هفتگي برگزار مي شد 
اين تظاهرات از طرف ائتالفي از . آه مليت  هاي مختلف و مهاجرين درآن شرآت مي آردند 

  .آگاه تورنتو برگزارمي گرديد نيروهاي مختلف و 
  : اروپا

چندين فعاليت  بزرگ درشهرهاي اروپا مثل لندن ، روم ، برلين ، پاريس ، آمستردام و 
تعداد وسيعي از مردم بخش هاي مختلف با نظرات . ديگرشهرها در مخالفت با جنگ برگزار شد 

  . شرآت آردند سياسي متفاوت دراين فعاليت  هاي اوليه ضد جنگ 
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ربريتانيا آه يكي از نزديك ترين متحد آمريكا دراين جنگ تجاوزگرانه بود نيز مخالفت ها عليه د
عالوه بر ده ها جلسات و تظاهرات هاي ايستاده آه در شهري هاي مختلف . جنگ شدت داشت 

بريتانيابرگزار شد ، دراواخر ماه اآتوبر دراعتراض به جنگ عليه خلق هاي ستمديده افغانستان ، 
. نفر از سراسر آشور درآن شرآت آردند 20000شهر لندن تظاهراتي برگزار شد آه درحدود در

اين تظاهرات از طرف ائتالفي متشكل از نيروهاي سياسي وجنبش هاي صلح طلب و مهاجرين 
مختلف برگزار شده بود آه درافشاء چهره جنگ طلب امپرياليزم نقش بازي آرد و رهگذران ازآن 

 نوامبر نيز تظاهراتي از طرف آميته زنان اتحاديه دانشجويان دانشگاه لندن 4در  .استقبال آردند 
اين تظاهرات در اعالم مخالفت باجنگ عليه افغانستان و همبستگي بازنان . فراخوانده شد 

افغانستان برگزارشد آه چند صد نفر ازدانشجويان دانشگاه لندن ، آه اآثريت آنان را زنان تشكيل 
" نه به جنگ ، نه به امپرياليزم ونه به بنيادگرايي" آنها با شعارهاي. آن شرآت آردندمي دادند در

درپايان اين تظاهرات آنفرانسي . به راه پيمائي پرداختند "  همبستگي با زنان افغانستان " و
درساختمان اتحاديه دانشجويان دانشگاه لندن برگزار شد آه سخنرانان به افشاي اين جنگ واهداف 

اولين سخنران اين جلسه سخنگوي بخش افغانستان و همچنين درحمايت ازطالبان . پرداختند آن 
  .وبن الدن و ائتالف شمال داشته است، پرداخت آه با استقبال شرآت آنندگان روبروشد

برگزارشد آه حدود " نه به نام ما " نوامبر به فراخوان ائتالف  18تظاهرات بزرگ ديگري در 
نزديك به  شرآت آنندگان دراين تظاهرات . سراسر آشور درآن شرآت آردند چهل هزارنفر از 

دوبرابر شرآت آنندگان تظاهرات بزرگ قبلي بودند آه اين خود حاآي ازآگاه شدن ودرعين حال 
اين زنگ خطري براي امپرياليست ها بود آه مردم . فعال شدن تعداد بيشتري از مردم بود 

ابل اين جنايات سكوت نخواهند آرد و به مبارزات خود شان ادامه خودآشورهاي امپرياليستي درمق
  . داده وآنرا گسترش خواهند داد 

. درديگر آشورهاي اروپا ، سياست هاي تجاوزگرانه امپرياليزم ، با خشم مردم همراه بود 
به محض آغا ز جنگ هزاران . مبارزات و اعتراضات آغاز شد و هرروز اوج بيشتري گرفت 

ردم اروپا به سرك ها ريختند تا عليه اين جنگ تجاوزگرانه عليه مردمي آه دهها سال نفر از م
مثال چهار هزار نفر . دستخوش جنايات ونيرنگ هاي امپرياليستي بوده اند، به اعتراض بپردازند 

در بروآسل بلژيك ، هشت هزار نفر در بارسلونياي اسپانيه ، دوهزار نفر در برزبانيا در اطريش، 
زار ودوصد نفر در آوپنهاگن دنمارك ، يك هزار وپنجصد نفر در ناروي ، شش هزار نفر در يك ه

يكي از خصوصيات مبارزات ضد . روم و سه هزارنفر در آلمان دراين مبارزات شرآت داشتند 
اين مسئله . جنگ در اروپا چون آمريكا وآانادا ، پيوند دادن آن بامبارزات ضد گلوباليزاسيون بود 

  . مي نمود آه چگونه مسئله جنگ با مسئله گلوباليزاسيون درهم آميخته است  افشاء
درروم در روز دهم نوامبر ، بيش از يكصدوپنجاه هزار نفر عليه سازمان جهاني تجارت و عليه 
جنگ درافغانستان دست به تظاهرات زدند ، اين درحالي بود آه صدراعظم ايتاليا تالش آرد آه با 

اما تعداد افرادي آه به اين فراخوان پاسخ . ي دردفاع از جنگ به مقابله بپردازد فراخوان تظاهرات
دادند ، تقريبا يك چهارم آساني بودند آه در تظاهرات ضد جنگ شرآت آردند واين شكستي 

اعتراضات درايتاليا نيز همانند بقيه جاهاي اروپا از قبل آغاز . مفتضحانه براي امپرياليست ها بود 
  مثال دراواخر اآتوبر سه تظاهرات درشمال  ، پايتخت وجنوب آشور برگزار گرديده بود شده بود،

سخنرانان در انتها . نوامبر تعداد پنج هزار نفر جمع شده وبه راهپيمائي پرداختند 10دربرلين روز 
همچنين تظاهراتي در فرانكفورت . پرداختند "  ضد تروريستي " به افشاي اليحه هاي جديد 

شد آه به درگيري با پوليس آشيده شد و به عقب نشيني پوليس منجر شد و پرچم آلمان نيز برگزار
چندين تظاهرات نيز درشهر آلن از طرف نيروهاي طرفدار صلح  و ضد نژاد . به آتش آشيده شد 

مارس نيز خوانده شد آه با استقبال مردم  8پرستي برگزار شد آه درخاتمه آن بيانيه سازمان 
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نوامبر در همين شهر دفتر حزب سبزها ازطرف گروه هاي ضد جنگ  و  15در . يد روبرو گرد
اين عمليات درست درروز قبل از تصميم گيري نمايندگان . ضد نژاد پرستي به اشغال درآمد 

  . عسكر آلماني به افغانستان درشوراي آلمان بود  3900احزاب آلمان براي فرستادن 
تظاهرات ده هزار نفري مردمي بود آه در مقابل دفتر مرآزي نوامبر ، ژنو در سويس شاهد  10

سازمان تجارت جهاني بر ضد گلوباليزاسيون و جنگ امپرياليستي عليه مردم افغانستان به 
  . اعتراض پرداختند 

دراول دسامبر نيز تظاهراتي در شهر برن سويس دراعتراض به جنگ ودسيسه هاي امپرياليزم 
نفر از مردم با نظرات سياسي مختلف ،  5000گزار شد آه درآن درحدود آمريكاعليه افغانستان بر

دراين تظاهرات نيروهاي دموآرات ، انارشيست ها و نيروهاي . ازسراسر آشورشرآت جستند 
اين تظاهرات به سياسي آردن مردم آمك آرده و بسياري را . مذهبي و ليبرال شرآت آرده بودند 
  . ن اهداف امپرياليزم ازاين جنگ ومحكوم آردن آن واداشت به موضع گيري عليه جنگ و همچني

همچنين درمبارزاتي آه دراواسط ماه دسامبر در بروآسل عليه جهاني شدن سرمايه صورت گرفت 
  .بخش هاي مهمي از آن فعاالنه به محكوم آردن جنگ تجاوزگرانه پرداختند 

بي انترناسيوناليستي واحزاب ويا دراآثريت قريب به اتفاق مبارزات فوق هواداران جنبش انقال
سازمان هاي وابسته به آن وهمچنين ساير نيروهاي مائوئيست ، با شرآت و پشتيباني خود خشم و 
انزجار خود را از اهداف پليد امپرياليست ها ابراز مي داشتند و تالش مي نمودند آه شعارهاي 

آمونيست انقالبي آمريكا حزب هواداران حزب .انقالبي و ضد امپرياليستي را تقويت آنند 
حزب آمونيست افغانستان ، ) م  –ل  –م ( ، حزب آمونيست ايران ) ل  –م ( آمونيست ترآيه 

حزب آمونيست مائوئيستي ايتاليا ، آمونيست هاي انقالبي آلمان ، حزب آمونيست فيليپين ، 
ت وتظاهرات ضد جنگ ازجمله فعاليني بودند آه در اعتراضا... هواداران جنگ خلق در نپال و 
  . درآمريكا و اروپا شرآت داشتند 

عليرغم انعكاس محدود و ناچيز مبارزات ضد جنگ ساير نقاط جهان در رسانه هاي خبري ، 
اخبارپراآنده ومحدود رسيده حاآي ا زوجودمبارزات مهم مردم در اقصي نقاط جهان در عرصه 

  . هاي مختلف عليه جنگ بوده است 
پيمائي هاي زيادي درآشور هاي شرق ميانه ، جنوب آسيا ، جنوب شرقي آسيا تظاهرات ها و راه

ساير مردم جهان نيز مبارزه عليه . برگزار شد ... ازجمله درپاآستان ، اندونيزيا ، هند ، نپال و 
مثال در آورياي جنوبي تظاهرات . جنگ را با مبارزه عليه طبقه حاآمه در آشور خود پيوند زدند

خود را آتش زده  1970آارگري آه در اعتراض به استثمارگران در سال ( نگ تاايل يادبود از چو
تظاهرات در مانيالي فيليپين عليه . با مبارزه ضد جنگ عليه افغانستان همراه شد ) بود 

  . گلوباليزاسيون نيزبا شعارهاي ضد جنگ تجاوز گرانه همراه بود
) جنگ خلق ( ل  –آمونيست هند م درحيدرآباد هند ، مبارزه ضد جنگ آه توسط حزب 

  .سازماندهي شده بود به درگيري و جنگ خياباني با پليس هند آشيده شد 
) جنگ خلق( ل  –همچنين در اعتراض به همين جنگ ، چريك هاي هوادار حزب آمونيست هند م 

يكا به يك عمليات چريكي عليه آارخانه آوآاآوال به مثابه يكي از سمبول هاي امپرياليزم آمر
  . پرداختند وخسارات مالي به آن وارد ساختند 

يك گزارش خبري از آتماندوي نپال اطالع مي دهد آه گروهي از دانشجويان  هوادار مائوئيست 
  . ها با دادن نامه هاي به سفارت هاي انگليس وآمريكا خواستار توقف فوري جنگ مي شوند

و ملبورن در استراليا صورت گرفت آه در راه همچنين تظاهراتي در شهر هاي توآيو در جاپان 
  .پيمايي هاي اوليه آن در رو ز آغاز جنگ در هريك حدود پانزده صد نفر شرآت آردند 
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عالوه بر مبارزات توده يي آه در سرتاسرجهان برگزارشد مي توان به اآسيون هاي اعتراضي و 
ازآنجمله فعاليت هاي . ود جلسات مشخص آه از طرف سازمان هاي مختلف برگزارشد اشاره نم

مشترآا ) م  –ل  –م ( آه نيروهاي هوادارحزب آمونيست افغانستان و حزب آمونيست ايران 
آانادا جلسه ضد جنگ درآانادا ويا برخي آشورهاي اروپايي برگزار آردند ، مثال در تورنتوي 

ين برنمه يكي درا. امپرياليستي برگزارشد آه متشكل از چندين گروه وسازمان سياسي بود 
ازهواداران حزب آمونيست افغانستان به افشاگري عليه اهداف اين جنگ دست زد آه با استقبال 

دريك آارزار ) افغانستاني  –ايراني ( همچنين سازمان هشت مارس  . شرآت آنندگان روبروشد 
هالند،  امپرياليستي فعاليت ها واآسيون هاي را درآشور هاي مختلف از جمله سراسري ضد جنگ 

  . آلمان ، انگلستان و آانادا سازماند داد 
ازجمله فعاليت ها ني ز ميتوان به جلسه اي آه از طرف گروه هاي پناهنده در الهه برگزارشد 
اشاره آنيم آه درآن يكي از افغانستاني هاي مقيم هالند با استفاده از تحليل هاي مائوئيستي به اهداف 

طرف امپرياليست ها پرداخت اوهمكاري امپرياليست هاي منطقوي و اقتصادي اين جنگ از 
اروپاي با امپرياليزم آمريكا را افشاء آرد و ازطرح شان براي پايپ الين نفت در منطقه وتاثيرش 

  . بر توده هاي افغانستاني سخن گفت 
اين فعاليت هاي افشاگرانه و اعتراضي همچنان دراقصي نقاط جهان به شيوه هاي گوناگون و 

  . طوح مختلف ادامه دارد درس
آميته تدارك جبهه ضد " براي ادامه مبارزات ضد جنگ در اروپا ، آانادا و امريكا آميته اي بنام 

شكل گرفت  آه درآن نيروهاي مائوئيست از جمله هواداران " تهاجم امپرياليستي به افغانستان 
  . حزب آمونيست افغانستان نيز شرآت دارند 

ست آه جنبش انقالبي انترناسيوناليستي و احزاب و سازما ن هاي وابسته به آن الزم به ياد آوري ا
در مناطق فعاليت خود فعاالنه در اين مبارزات شرآت داشته و براي ارتقاي سطح اين مبارزات 

بجا است آه به اعالميه و فراخوان آميته جنبش انقالبي انترناسيوناليستي بعد ازواقعه . آوشيده اند 
 )حزب آمونيست افغانستان ( همچنين حزب ما . بر وبعد ازآغازجنگ اشاره آنيم سپتام 11

ويا ممكن است قرار بگيرد ، مثل حزب آمونيست واحزابي آه درمعرض اين جنگ قرارگرفته 
نه تنها ) ل  –م ( وحزب آمونيست ترآيه ) م  –ل  –م ( آمريكا ، حزب آمونيست ايران  –انقالبي 

سطوح وسيعي پخش آردند باط با وقايع اخير وعليه جنگ تجاوزگرانه درازاعالميه هاي درارت
عالوه . اآسيون ها شرآت در فعاليت هاي ضد جنگ امپرياليستي پرداخته اند بلكه به سازماندهي 

و آمونيست هاي ) ايتاليا( برآن مي توان به اعالميه هاي از طرف حزب آمونيست مائوئيست 
همچنين درراهپيمايي هاي توده اي آه درمناطق فعاليت  اين رفقا. آرد  نيز اشاره) آلمان ( انقالبي 

عالوه برآن ميتوان از فعاليت هاي ديگر نيروهاي مائوئيست . شان برگذارشد فعاالنه شرآت آردند 
وحزب آمونيست ، حزب آمونيست فيليپين ) جنگ خلق ( ل  –از جمله حزب آمونيست هند م 

آانادا نيز ياد نمود آه دراعالميه هاي خود به محكوم  آردن جنگ ) آميته تشكيالت ( انقالبي 
ازطرف ديگر يازده سازمان وحزب مائوئيستي در جنوب آسيا . تجاوزگرانه امپرياليستي پرداختند 

اعالميه مشترآي ) آمپوزا( به نام آميته همآهنگي سازمان ها واحزاب مائوئيست در جنوب آسيا 
ش هاي جنگ افروزانه و تهديدات تجاوزگرانه آمريكا  متحدينش و در رابطه با محكوم آردن تال

  . ضرورت مقاومت عليه آن ثابت آردند 
 11واقعه سپتامبر دررابطه با  24قابل ذآر است آه اعالميه حزب آمونيست افغانستان آه در

از  سپتامبر و لزوم مبارزه درسطحي باالتر عليه تجاوزگران بيرون آمد ، به چند زبان مختلف
ترجمه شده است و توسط احزاب وسازمان هاي متشكل ... جمله انگليسي و اسپانيايي وترآي و

درجنبش انقالبي انترناسيوناليستي وسيعا تكثير و پخش گرديده است ويا درنشريات آنان مثل 
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بطور مشخص رفقاي گروه آمونيست انقالبي  . مجددا چاپ شده است ... آارگرانقالبي ، حقيقت و 
  .نسخه ازآن را به زبان اسپانيايي در آشور خود پخش آردند  20000، بيش از ) لمبيا آ( 

سپتامبر به مثابه      11امپرياليزم آمريكا عليرغم تالش ها ونيرنگ هاي فراوان واستفاده از واقعه 
و اجراي قوانين فاشيستي عليه شهروندان خود و بخصوص مهاجرين ، نتوانست از " چك سفيد  "
اين مبارزات باالگرفت وهمچنان درسطوح مختلف در عرصه . رزات ضد جنگ جلوگيري آند مبا

  . هاي گوناگون ادامه دارد 
  

*  *  *  *  *  
  

  افغانستان ، جنگ براي نفت
  2001نوامبر  4تاريخ  1125نقل ازآارگرانقالبي شماره 

  
مشخصا براي تقويت اين آار ... سياس آمريكا عبارت بود از توسعه سريع انرژي آسپين " 

استقالل آشورهاي صاحب ذخاير نفتي غني و دراساس براي شكستن  انحصار روسيه بر مسير 
انتقالي نفت از آن منطقه وبا صراح بگويم مي خواستيم با تنوع بخشيدن به منابع تامين انرژي 

انرژي در  شيال هلسلين متخصص. " (امنيت غرب را به لحاظ دسترسي به انرژي نفتي تامين آنيم 
  )1997شهادت در مقابل سنا به تاريخ "  شوراي امنيت ملي آمريكا 

موقعيت بين المللي آن وبيرون آردن استراتيژي آمريكا درقبال روسيه عبارت است ازتضعيف " 
  .آن ازمناطق استراتيژيك مهم جهان و بيش از هرجا از منطقه آسپين ماوراي قفقازوآسياي مرآزي

  )1999، ايگورسرگي اوف به سال  وزير دفاع روسيه( 
دريك، يادويا سه سال ماشاهدسازماندهي آامالمتفاوتي درجهان . اوضاع جهاني عوض شده است" 

  .نسبت به آنچه قبل ازيازده سپتامبر موجودبود خواهيم بود زيرا عظمت وقايع درهمين حد است
  )اشنگتن تايمزروزنامه و 2001اآتوبر 24دونالد رامزفلد وزير دفاع آمريكا ، ( 

ده سال قبل ،  اغلب جمهوري ها، در خطه پهناور يوريشيا استقالل خود را از اتحاد شوروي سابق 
اين منطقه . اعالم آردند و به اين ترتيب آليت نيمه جنوبي اتحاد شوروي را از روسيه جدا آردند 

ت وگاز در شهر ميادين عظيم نف. صاحب بخش عظيمي از منابع دست نخورده انرژي جهان است 
باآودرآرانه بحيره آسپين وازآنجا تا شرق آه پنج آشور جمهوري هاي آسيايي را دربرمي گيرد   

  )ترآمنستان ، ازبكستان ، قزاقستان ، تاجيكستان و قرقيزستان (
نفت شريان . ها به معناي آنترل آن آشورهايي است آه نيازمند اين نفتند رآنترل نفت اين آشو

  . وري هاي مدرن مي باشد حياتي امپراط
آليدي " نگين" آن ) ترآيه تا چين ( ازنظر طبقه حاآمه  اياالت متحده آمريكا آشورهاي يوريشيا

براي روسيه آه هنوز سرپا نايستاده ودرسراسر ده .  است آه پس از فروپاشي شوروي بايد بقاپد 
اين آشورها به معناي تنها  سال گذشته باورشكستگي و ضعف دست به  گريبان بوده است  ، آنترل

  . اميدش براي بازسازي خود به مثابه يك ابرقدرت جهاني است 
هرآسي منطقه آسپين را آنترل آند صاحب يك بديل در مقابل خليج فارس خواهد بود و بدين 
ترتيب خواهد توانست از طريق وصل آردن  يك منبع انرژي جديد به بازار جهاني ، تمام دول 

  .نفت  را محكمتر از پيش آنترل آند توليد آننده 
. ميادين نفت وگاز منطقه  آسپين به آبهاي آزاد جهان وصل نيستند واز اقيانوس ها بسيار دورند 

براي استثمار مردم ومنابع منطقه آسپين الزم است صدها ميل پايپ  انتقال گازونفت آه از آوه ها 
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سراينكه چه آسي اين پايپ هاي جديد را بسازد  بنابرين بر. و صحرا ها عبور مي آند، آشيده شود 
  . واين پايپ ها از آجا بگذرند جنگ حادي درجريان بوده است 

اگر پايپ ها از طريق روسيه به طرف شمال به اروپا بروند، روسيه مي تواند آنترل خود را بر 
ه تحت آنترل برقرار آند و امپرياليست هاي اروپايي به يك منبع انرژي آ منطقه آسپين مجددا

  . آمريكا نيست دست پيدا مي آنند 
اگر يك شاخه بزرگ از پايپ ها ازباآوي آذربايجان به ترآيه و بندر جيحان دربحيره مديترانه 

  . وصل شود ، آمريكا مي تواند برآن و هرآسي آه به آن نياز دارد آنترل روا بدارد 
ها و بنادر ايران وصل شود، آمريكا اگر پايپ هاازطريق ايران بطرف جنوب و به تصفيه خانه 

نمي تواند سياست معيارايران را اعمال آند و دراين صورت منطقه آسپين عمال به بخشي از 
  .تبديل مي شود  –ونه يك منطقه رقيب  –منطقه نفتي خليج فارس 

اگر پايپ هاي ساخت آمريكا ازطريق افغانستان به پاآستان برود ، روسيه آنترل جمهوري هاي 
سياي ميانه را ازدست مي دهد و آمريكا برآنهاي آه از اين نفت استفاده خواهند آرد آنترل خواهد آ

  ) يعني بر پاآستان وهند . ( داشت 
نزده ، امپراطوري هايي در حال گسترش روسيه وانگليس برسرآنترل افغانستان درسراسر قرن 

امروز ؛ نفت . نام گرفت " بزرگ بازي " اين مسابقه مستعمرات . وآسياي مرآزي جنگيده اند 
سرمايه داران غربي در انكشاف . بر سرمنطقه آاسپين است " بازي بزرگ جديد" محور

زيرسازي، رشوه هاي آالن وارتش سازي ميلياردها دالر به اين منطقه ريخته اند وهنوز پس از ده 
ي نفتي شكننده ، بي ثبات پايپ ها. سال هيچ نفت وگازي ازاين منطقه به بازار جهاني نرسيده است 

هيچ سرمايه داري حاضرنيست بدون اطمينان از اينكه حكومت هاي . و بسيار گران مي باشد 
  . بومي از پايپ ها حفاظت خواهندآرد، ميلياردها دالر براي پايپ راني مصرف آند 

  . دراينجاست آه مسئله افغانستان وجنگ شديد جديد آمريكا عليه آن به ميان مي آيد 
اماامپرياليست هاي . سپتامبر بود  11چكاننده اين جنگ حوادث نفت چكاننده اين جنگ نبود 

  . آمريكايي ازآن براي پياده آردن اهداف سلطه گرانه شان بر نفت اين منطقه استفاده آردند 
   ميادين اصلي نفت درقزاقستان وآذربايجان قرار دارد ونقشه اصلي آمريكا آشيدن پايپ الين باآو   

جنوبي زيرين افغانستان نفني از خود ندارد و به فاصله دوري از اين منطقه ؛ درآبروي . جهان بود 
اما ثبات درآن براي نقشه هاي پايپ دواني نفتي آمريكا مهم است و . آسياي مرآزي قرار دارد 

  شده استسپتامبر افغانستان به مرآز اين جنگ بر سر نفت آاسپين تبديل  11اآنون پس از حوادث 
آه همه ما درتلويزيون ها مشاهده مي آنيم به ما گفته مي شود آه " جنگ تبليغاتي تجارتي " در

هياهوي در .  حمله آمريكا به افغانستان براي ازبين بردن تروريزم و حمايت از مردم آمريكا است 
ده نمي شود اما پرچم بلند آردن ها هيچ حرفي از نفت يا رقابت باروسيه وامپرياليست هاي ديگر ز

درواقع ، سياست نفتي و منافع نفتي در جاي جاي تمام حرآت ها و ائتالف هاي آه آمريكا شكل مي 
  . دهد يافته شده است 

  از روزهاي انقالب تا پاي نفتي در روياهاي الكساندرهيگ : آسياي مرآزي 
  . " د ما هيچ نمي دانيم آه آي گاز ماراخواهد خريد وچگونه پرداخت خواهد آر" 
  ) 1991افده آوليوف ، وزير ترآمنستان دسامبر ( 

آه درشهرهاي صنعتي روسيه  اروپاييي متمرآز بود ، اميد هاي  1917انقالب آمونيستي سال 
طي دومين  1921درماه جون . مستعمرات داخلي امپراطوري تزاربرانگيخت   آامال جديدي را در

، زنان آسياي مرآزي با حرآت شورانگيزي حجاب آنفرانس زنان انترناسيونال آمونيستي جديد 
در روز جهاني زن صد هزار زن در شهر بخارا  1927سپس درسال . هاي خود پرتاب آردند 

درجمهوري شوروي ازبكستان آه تازه تاسيس يافته بود ، دوشادوش يكديگر ايستادند آنها چادرهيا 
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پس ازآن برخوردهاي حاد با پاتريارك هاي  .شان را اآيدا ، آغشته به نفت آرده و به آتش آشيدند 
فيودال گسترش يافت و صد ها زن بخاطر آنكه حاضر نبودند دوباره چادر به سر آنند به دار 

پس از سال ها سازماندهي مخفي ومبارزه پيچيده تحت رهبري  1930اما درسال . آشيده شدند 
  .ي شدحزب آمونيست ديگر هيچ زني چادر دارد و بخارا يافت نم

، نيكيتا خروشچف از طريق يك ضد انقالب سرمايه دارانه در  1950سي سال بعد ، دراواسط دهه 
جمهوري هاي . درون حكومت شوروي و حزب آمونيست ، انقالب سوسياليستي را سرنگون آرد 

آسياي مرآزي در باره تبديل به مستعمرات دروني شدند حكام اين آشور هاي جمهوري هاي 
ماندند اما در واقعيت به مثابه نمايندگان محلي دولت سرمايه داري " آمونيست " آسيايي رسما 

  . استثمار آار وثروت هاي معدني بود آه مآموريت شان پيشبرد  شوروي عمل مي آردند
تقريبا درهمه جا همان . تغيير بزرگي دراين جوامع نبود  1991فروپاشي شوروي در سال  

ي برآشورهاي تازه استقالل يافته جمهوري هاي آسيايي و قفقاز سرمايه داران دولتي دوران شورو
اين آشورها ترآيه را بمثابه     . باهمان ابزار، همان ساختارها و همان پوليس و غيره . حاآم شدند 

آه داراي رشته هاي " جهان سومي " يك دولت سكوالرسرآوبگر : جديد شان برگزيدند " مدل " 
  . وازه هاي باز بروي استثمار غرب است پيوند نزديك با ناتو و در

سرزمين آوهستاني وصحرايي به اندازه اياالت آاليفرنيا آه . ترآمنستان يك مثال خوب است 
چهارميليون  –جمعيت پراآنده دارد .بحيره آاسپين ساحل دارد و هم مرزايران وافغانستان است با

صفرمراد نيازوف است آه قبل از      رئيس حكومتش. ترآمن آه تاريخا بصورت چادرنشين بودند 
  . بود " حزب آمونيست " منشي " استقالل " 

. تريليون متر مكعب گاز طبيعي دارد آه چهارمين منبع گاز بزرگ دنياست 159ترآمنستان تخمينا 
ميليارد بيرل  32اما گفته مي شود آه مي تواند حدود . يك ونيم ميليارد بيرل نفت اثبات شده دارد 

تمام پايپ هاي فعلي اش به طرف روسيه وديگرآشورهاي شوروي سابق آشيده شده . باشد  داشته
پس از جنگ سرد همه اين . ازين آشورها سودي حاصل نمي شود  1991است اما پس از سال 

خود روسيه يكي . آشورها ورشكسته بودند و قادربه پرداخت مصارف خريد گازنبودند 
جهان است و آمپني گازآن عالقه اي به رساندن گاز ترآمنستان به  ازبزرگترين توليد آنندگان گاز

  . بازار جهاني نداشت 
رئيس جمهورترآمنستان نيازوف به آمريكا متصل شد و آشكارا اعالم آرد آه آرزوي آنرا دارد آه 

نيازوف همراه  1993درسال . يعني به يك نوع مستعمره تبديل شود " آويت جديد " ترآمنستان به 
الكساندرهيگ آه درزمان ريگان رئيس شوراي امنيت ملي آمريكا بود، مرتبا در آنفرانس هاي با 

  . طبقات حاآمه درواشنگتن شرآت مي آرد 
. نقشه اي آه بيرون آمد اين بود آه از ترآمنستان پايپ هاي گاز به طرف جنوب آشيده شود 

دن پايپ ها از طريق افغانستان و آشيدن پايپ از طريق ايران  را وتوآرد وبرآشي آمريكا امكان
  . پاآستان اصرار ورزيد 

جنبش بنياد گرايي اسالمي بنام طالبان از ميان پشتون هاي پاآستان وافغانستان   1994درسال 
طالبان دست به گرفتن قدرت  )آي . اس . آي ( با حمايت پوليس مخفي پاآستان . سربلند آرد 

  . درافغانستان زد 
آمپني نفتي . بود ) قندهار ( سال طالبان در حال تسخير اولين شهر افغانستان  وقتي درنوامبر آن

نمايندگانش را به ترآمنستان گسيل داشت تا با حكومت آنها بر سرآشيدن " بريداس " بنام  ارجنتين 
باب " بريداس . " يك پايپ الين گاز به طول هشتصد ميل آه ازهرات گذر مي آند، مذاآره نمايد 

چهارماه بعد دولت . پنهاني با طالبان و يك عده از جنگ ساالران فيودال محلي را بازآرد  مذاآرات
  . پاآستا ن رسما به اين پروژه پيوست 
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به اين پروژه وصل شد تا سرمايه و " يونوآال" يك سال بعد ، يك آمپني معظم آمريكايي به نام 
ززد و مستقيما وارد معامله با يونوآال خيلي سريع بريداس را به آنا. تخصص فراهم آند 

در هوستون با نمايندگان ترآمنستان مالقات  1995يونوآال در اپريل . ترآمنستان و پاآستان شد 
  . آرد  و دولت آلنتن ازاين طرح حمايت نمود 

اين پايپ الين : " آصف زرداري شوهر بينظير بوتوي پاآستان به احمد رشيد روزنامه نگارگفت 
طبقه حاآمه پاآستان اميدواربود آه تبديل به نقطه . " به آسياي مرآزي است  دروازه پاآستان

منجمله جاپان و آورياي جنوبي آه مي خواهند منابع . صدورنفت وگازبخش بزرگي از جهان شود 
پايپ الين گاز قرار بود از درون پاآستان عبورآرده وبه هند آشيده . انرژي خود رامتنوع آنند 

الين امتيازي براي پاآستان درمقابل هند آه دشمن ديرينه اش مي باشد محسوب چنين پايپ . شود
  . شده وميتواند هردوآشوررا ازنزديك به درون شبكه اقتصادي تحت آنترل آمريكا ادغام آند 

آنرا  1989مشكل افغانستان آن است آه آمريكا پس از سال " اغلب گفته مي شود آه  اين روزها
امريكا رسما در .  امريكاهرگز دست از افغانستان نكشيد . اين واقعيت ندارد اما " رها آرد ورفت 

قبال جنگ داخلي بي طرف ماند اما ازطريق متحدينش ، عربستان سعودي و پاآستان و آمپني هاي 
  . آمريكايي به عمليات  پشت پرده خود ادامه داد و آنها نيز به نوبه  خود پشت طالبان بود 

زوف قراردادي را با يونوآال و شريك آن آمپني نفتي دلتا آه مربوط عربستان نيا 1995دراآتبر 
هنري . طبق اين قرارداد پايپ الين  گازي از طريق افغانستان آشيده مي شود . است امضاء آرد 

آيسينجر آه معلم ژئوپوليتيك امپرياليست هاي امريكايي است درجلسه امضاء قرارداد 
يونوآال عمل مي آرد اما براي همه روشن بود آه حضور " مشاور "او به مثابه . حضورداشت 

آيسينجر گفت اين پايپ الين . او به معناي تائيد از سوي هيئت حاآمه امپرياليزم آمريكا است 
  . " پيروزي اميد بر تجربه است " افغانستان 

  
  "ديگ جوشان دائم " تاكتيك 

  
بر ايزوله آردن  ايران ازطريق ايجاد يك منطقه مسلم است آه طالبان به سياست  آمريكا مبني " 

سني در همسايگي اش خدمت  آرده و بطور باالقوه ميتواند براي راه هاي تجارتي و پايپ الين ها 
  . " امنيت فراهم آند و انحصار ايران را بر راه هاي تجارتي جنوبي جمهوري هاي آسيايي بشكند 

  )1996آژانس خبري و پتراول اآتبر  (
نون تمام دخالت هاي خارجي در افغانستان به نبرد بر سر پايپ الين هاي نفت و گازمربوط اآ" 

است ترس ازآنست آه اين آمپني ها و قدرت هاي منطقه  صرفا طالبان را براي مقاصد خود آرايه 
  ) 1997جنوري  22ياسويي آآاشي معاون منشي عمومي سازمان ملل " ( آرده اند 

وابسته است به صلح در افغانستان وبرقراري . ژه آي شروع خواهد شد معلوم نيست اين پرو" 
ممكنست آخر امسال باشد يا سال ديگر يا سه سال ديگر يا . با آن آارآنيم حكومتي آه ما بتوانيم 

  ) 1997جون  5يونوآال  –معاون " ( اگر جنگ ادامه پيدا آند تبديل به يك سوراخ خشك شود 
  . پاآستان موجود نيست  –پ الين ترآمنستان است وپاي 2001اآنون سال 

اما نقشه يونوآال عمدتا به دليل آنكه  . يكي ازآنها افت درقيمت نفت است . اين چند دليل دراد 
براي مثال بانك جهاني از اين طريق . طالبان درجنگ داخلي افغانستان پيروز نشد بهم ريخت 

د درافغانستان برقرار نشود اين طرح را تامين پابيرون آشيد و گفت تا زماني آه يك حكومت متح
  . مالي نمي آند 

طالبان درمليت پشتون جنوب افغانستان ريشه دارند و مبلغ مخلوطي از اسالم بيرحم ونامدار و 
بسياري ازمردم جنوب افغانستان اميد داشتند آه طالبان برقتل ، . سنن فيودالي پشتون ها است 
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اما همزمان طالبان  با مخالفت مسلحانه . طه پاياني خواهد گزارد تجاوز ودزدي جنگ ساالران نق
اين ائتالف . از سوي جنگ ساالران  شمال آه در مليت شمال افغانستان ريشه دارند ، روبرو شد 
هم ايران هم . شمال از خارج توسط روسيه وايران حمايت مي شد و اين حمايت نيز تصادفي نبود 

  . يابد ودرطرح پايپ الين جنوب خرابكاري شود نفع مي بردند روسيه ازاينكه جنگ ادامه 
، قدرت هاي رقيب از طريق دامن زدن به آنچه آه وزير دفاع روسيه درجنگ بر سر نفت آسپين 

به خرابكاري در طرح پايپ الين . ناميد " ديگ جوشان دائمي برخوردهاي نظامي قابل آنترل " 
ايه دارانحصاري حاضر نيست ميليارد ها دالر را براي هيچ سرم. هاي رقباي خود مي پردازند 
در جريان است و هميشه مي تواند آماج خراب " ديگ جوشان دائم " آشيدن پايپ الين در جاي آه 

  . آاري باشد ، خرج آند 
درانتهاي شمالي اين منطقه . چند تا درمنطقه آسپين موجود است " ديگ هاي جوشان دائم " ازاين 

در ( هستند آه ازآشيده شدن پايپ الين نفتي روسيه آه باآو را ازطريق گروزني  شورشيان چچين
طبقه حاآمه روسيه جواب شان را با يك جنگ . به روسيه وصل مي آند ، ممانعت آردند ) چچين 

بيرحمانه آه هزاران نفر را به قتل رسانده داده است  و آمريكا و پاآستان وعربستان سعودي را 
  . آه مخفيانه به شورشيان چچين آمك مي رساند متهم آرده است

  
  "لنگرگاه ھاي استراتيژيك " درجستجوي 

  
، هم آمريكا و هم روسيه دست به حرآات استراتيژيك  براي اينكه آدام پايپ اليني آشيده شود

  . ونظامي مهم در منطقه آسپين وآشورهاي جمهوري هاي آسيايي زده اند 
باظهور يك ) آه داراي منابع انرژي آمي اند( در تاجيكستان  زماني آه حكومت طرفدار روسيه

عسكر به آنجا فرستاد و مجددا آن آشور  25000جنبش بنيان گرايي اسالمي روبرو شد ، روسيه 
بوريس يلتسين رئيس جمهوري وقت روسيه اعالم آرد آه  1993درسال . را بخود ملحق آرد 

  " . روسيه است  درواقع مرز"  افغانستان  –مرز تاجيكستان 
اما روسيه دربحران اقتصادي است وداراي سرمايه يابازاري آه بتواند به طبقات حاآمه آشورهاي 

هرچند روسيه پيوند هاي تاريخي دارد اما اين آمريكا است آه . تازه استقالل يافته ارائه دهد نيست 
" دولت هاي متعدد بمثابه  آمريكا از طريق بوجود آوردن. ابتكار عمل رابراين خطه دردست دارد 

لنگرگاه عمده اش ترآيه . در منطقه آسياي مرآزي عمل آرده است " لنگرگاه هاي استراتيژيك 
مردم آذربايجان آه . آشور مسلماني آه عضو ناتواست و درلبه غربي اين منطقه قرار دارد. است 

آه داراي زبان و داراي ذخاير نفتي غني است وبسياري ازمردم آسياي مرآزي ترك هستند 
پان " ترآيه دست بكارزار خود بزرگ بينانه  1991ازسال . ترآيه اندبا فرهنگ مشترك 

اما درواقع به بسط . زده واينطورمي نماياند آه بدنبال ايجاد امپراطوري خودش است " ترآيستي
قه گروه هاي فرهنگي وتجارتي ترآيه به آشورهاي اين منط.امپراطوري امريكا خدمت مي آند

نسل . درآذربايجان الفباي روسي آه درترآيه استفاده مي شود تغيير يافته است . سرازير شده اند
  .جديدي پرورش مي يابد آه قادربه خواندن آتاب هايي آه تا پنج سال چاپ شده است نمي باشد

  . درتحليل نهايي اين اسلحه است آه مي تواند نفت آسپين را نصيب رقبا آند
دست به ايجاد يك اتحادنظامي ضد روسي زده اند و آذربايجان و گرجستان را به  آمريكا وترآيه

اآنون افسران نظامي آذربايجان در ترآيه تعليم مي يابند . همكاري نزديك با ناتو آشانده اند 
  . ودرجنگ بالكان عساآرآذري درارتش ترآيه خدمت آردند

ا پايگاه نظامي معظم ازبكستان درخان آباد را اآتبرهمه جهانيان دريافتند آه آمريك 12تااينكه در
اين پايگاه درصد ميلي مرز افغانستان است و حد اقل هزار عسكر آوهستاني . بدست گرفته است 
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آمريكا و حكومت ازبك اعالم آرده اند آه اتحاد شان شامل ضمانت . آمريكايي درآنجا مستقر اند 
  . ت هاي آمريكا درحمايت ازحكومت اسالم آريموف اس

  كاله سبزھا به سوي ازبك ھا
يكي صف آشي آمريكا با ازبكستان و . دوائتالف دراين منطقه درحال شكل گيري بود " 

ترآمنستان و آذربايجان وتشويق اسرائيل وترآيه آه دراين آشورها سرمايه گذاري آنند و ديگري 
  . " فظ آرد روسيه آه چنگال هايش را برروي قزاقستان و قرقيزستان و تاجيكستان ح

  )  طالبان ، اسالم ، نفت وبازي بزرگ جديد" احمد رشيد در آتاب ( 
ازبكستان در مرآز آسياي ميانه قراردارد مقداري نفت و مقداري ذخاير گازي دارد اما براي 

ميليون نفر  22آشور و مكان جغرافيائي آنست با امپرياليزم آمريكا اهميت عمده آن در مساحت 
وبه لحاظ جمعيت اين منطقه است و حاصل خيز ترين آشاورزي منطقه رادارد داراي نيمي از 

استراتيژيك در مرز افغانستان وميان ترآمنستان آه ذخاير گازي عظيم دارد و تاجيكستان آه 
  . سربازان روسي درآن مستقر هستند ، قرار گرفته است 

شرقي خود انتخاب " لنگرگاه " بهامپرياليست هاي آمريكايي ازبكستان را بمثا 1990دراواسط دهه 
خودگفت آه قرار است  1992درشماره جنوري )  امورخارجي " ( فارين افيرز " مجله . آردند 

تعادل سالمي را در مقابل حرآات روسيه ايجاد " باشد و " ثبات بخش آسياي مرآزي " ازبكستان 
  " .آند آه به نفع امنيت منطقه اي ، اروپا و ناتو است 

تيم هاي آاله سبزهاي  1999درسال " آشكار آرد آه ) اآتبر 25( وزنامه نيويارك تايمز اخيرا ر
. آمريكايي در قشله هاي خارج پايتخت ازبكستان آه سابق به شوروي تعلق داشت مستقر شدند 

ارتش آنان را تعليم دهند و سربازان آم تجربه آنان را براي  : ماموريت آنان روشن و مستقيم بود 
. هدف درازمدت بلند پروازانه تراز اين است ... ي با جنبش اسالمي ازبكستان آماده آنند درگير

آاله سبز ها يك فاآتور از تنظيمات امنيتي جديددو آشور براي همكاري هاي نظامي گسترده تررا 
 درهمان حال آه آاله سبزها خود را با شرآاي آسياي جديد خود آشنا مي آردند... تدارك مي بينند 

تاشكند با مقامات دفاعي مقامات فرماندهي مرآزي آمريكا در فلوريدا و سفارت آمريكا در 
به فاصله آوتاهي پس . ازبكستان مالقات مي آردند و برنامه هاي نظامي را همآهنگ مي نمودند 

آغاز شده است ، افسران ازبك وارد  1995ازآن تحت ادامه تعليمات نظامي جديد آه از سال 
سربازان آمريكايي  1992طبق گفته وزارت دفاع آمريكا در آگست ...  شدند امي آمريكا مدارس نظ

اما مقامات ازبك مي گوينداين مانورها شامل         . در مانورهاي نظامي ازبكستان شرآت داشتند 
نبود و ماموريت هاي نيروهاي مخصوص عمليات مشترك در سال " نيروهاي مخصوص " 

شكل آنوني را يافت پس از اين زيني سال گذشته ... جنرال  آنتوني  زيني ،  تحت فرماندهي 1999
اين آار تحت فرماندهي فرمانده آنوني منطقه يعني جنرال تامي فرانكس ادامه يافت . بازنشسته شد 

 " ...  
آم ، آه شامل گو" ، ائتالف ضد روسي بنام  1999درآنفرانس پنجاهمين سالگرد ناتو دراپريل 

  . ، اوآراين ، ازبكستان ، آذربايجان و مالديويا است شكل گرفت  گرجستان
ما قبول نمي آنيم : " يك ديپلمات روسي با عصبانيت گفت  1997احمد رشيد مي نويسد آه درسال 

آمريكا بايد قبول آند آه آسياي مرآزي در محدوده . آه ناتو درحيات خلوت ما حضور پيدا آند 
  . "  نفوذ روسيه قرار خواهدداشت

اآنون گمانه زني هاي زيادي در مورد اينكه چرا به نظر مي آيد پوتين رئيس جمهور روسيه با 
يكي از مشاوران پوتين بنام . اشغال جنوب ازبكستان توسط آمريكا توافق آرده است ، وجود دارد 

 بهتر است آمريكا در ازبكستان باشد تا طالبان" پاولوفسكي گفت آه  حكومت تصميم گرفت 
گفته ) . تاتارستان يك منطقه روسيه است آه در چند صد ميلي مسكو قرار دارد " ( درتاتارستان  
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مي شود آه آمريكا بطور مخفي موافقت آرده است آه درهمان حال آه آمريكا مشغول ازبين بردن 
 چچين" ديگ جوشان دائم " نيروهاي اسالمي آه ازافغانستان  عمل مي آنند است ، ارتش روسيه 

  . را سرآوب آند 
ازبكستان سال ها قبل از يازده سپتامبر درحال شكل گيري  –درحال حاضر اتحاد نظامي آمريكا 

  . بود و روسيه هم آاري نمي توانست بكند 
  

  رويگرداني آمريكا ازطالبان 
  

فزاينده آمريكا عليه طالبان و بطورآلي  خصومت بند هاي آمريكا با ازبكستان عالمت روشن 
  . اي بنياد گراي اسالمي در آسياي مرآزي است نيروه
   1980وبيشتر ازآن دردوران حكومت ريگان در دهه  1970حكومت آارتر دراواخر دهه  اززمان

سازمان سياي آمريكا نيروهاي بنياد گراي اسالمي را در پاآستان ، افغانستان و آسياي مرآزي زير 
هدف سيا . و به لحاظ مالي تامين آرد و مسلح نمود  چتر حمايت هاي خود گرفت ، آنان را تعليم داد

  . براه اندازد و آنرا از افغانستان به آسياي مرآزي گسترش دهد " جهاد " اين بود آه عليه شوروي 
اما وقتي شوروي سابق فروپاشيد ، حكومت هاي آه درمنطقه آاسپين سربلند آردند بنياد گرايان 

. هاي  بودند آه درزمان شوروي زمام قدرت را بدست داشتند آنها اساسا همان . اسالمي نبودند 
رويزيونيست هاي برخي از جمهوري هاي شوروي سابق از سرمايه داران دولتي روسي به 
سرمايه داران دولتي غربي تغيير يافتند و آمپني هاي نفتي آمريكايي و مشاوران نظامي آمريكايي 

  . ا آمريكا آردند شروع به تحكيم بند هاي حكومت هاي موجود ب
همزمان ، طالبان به گسترش جنبش اسالمي درآسياي مرآزي و آمك به نيروهاي مسلحي آه رژيم 

يكي ازين رژيم هاي مورد . هاي متحد آمريكا را دراين جمهوري ها تهديد مي آردند ، پرداخت 
" اسالمي ازبكستانحرآت " گفته مي شود آه طالبان از .  تائيد رژيم اسالم آريموف ازبكستان بود 

  . حمايت آرده و القاعده آنان را تعليم مي داد 
معلوم شد آه طالبان نمي . به جهات گوناگون نقطه عطفي براي امپرياليزم آمريكا بود  1996سال 

. ببرد و افغانستان را درخدمت به طرح هاي بزرگتر آمريكا با ثبات آند توانند جنگ داخلي را 
ال گسترش بند هاي سياسي و ايجاد ارتش هاي باثبات درچند آشور آسياي دراين سال آمريكا در ح

آمريكا بنياد گرايي طالبان وادامه جنگ داخلي درافغانستان را بعنوان عامل بحران از . مرآزي شد 
درهمان زمان طالبان به . براي منافع آمريكا در آل منطقه آسياي مرآزي و جنوبي تشخيص داد 

ي سعودي ،  بن الدن آه بطور روز افزوني مواضع ضد آمريكايي مي گرفت ، حمايت از بنيادگراي
  . آرد ، به او پناه داد " جهاد " پرداخت و حتي پس ازاينكه وي عليه آمريكا اعالم 

همچنين روشن شد آه نفت آاسپين بخاطر بي ثباتي حكومت هاي آه پس از  1992پس از 
با  1990تنها پايپ اليني آه دردهه ... ستفاده است فروپاشي شوروي شكل گرفته اند غير قابل ا

موفقيت تمام شد پايپ اليني بود آه ازخاك روسيه عبور مي آرد و ميادين نفتي تنگز درقزاقستان 
  . را به بندر نوروسيسك وصل مي آرد 

... ساخته شد ) جيحان  –پايپ الين باآو (تنها بخش آوچكي از پايپ الين مورد حمايت آمريكا 
  ... امه جنگ داخلي در گرجستان اين پايپ الين را به خطر انداخته است اد

در نقاطي از " ديگ هاي جوشان دائم " آمريكا مي ديد آه طالبان و متحدآن القاعده درحال ايجاد 
سپتامبر به  11قبل از جهان هستند آه آمريكا مي خواهد آرام آند و همين امر طالبان را مدت ها 

  . ديل آرد آماج امريكا تب
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واين مثال درمورد تجربه " سگ زنجيري بودن پايان خوشي ندارد " مائوئيست ها مثالي دارند آه 
آمريكا اين ها را بمثابه       1980درسراسردهه . جنبش اسالمي ارتجاعي عقب گرا مصداق دارد 

ده اول آماج تغذيه آرد و پروراند و اآنون مهمترين رهبران آن  درر" جنگندگان رهائي بخش " 
  . حمالت آمريكا قرار دارد 

درهمين حال سران حكومت هاي آسياي مرآزي مانند آريموف  و نيازوف با آمك هاي نظامي و 
  . وعده هاي سرمايه گذاري به درون شبكه هاي امپرياليست هاي آمريكايي آورده شده اند 

الين هاي نفت و گاز از  دهسال قبل آمريكا شروع به طراحي نقشه هاي آرد آه طبق آن پايپ
  . شهرهرات گذر ميكنند 

دراين ماه طيارات آمريكايي همان شهر صحرائي را به زير بمباران هوايي گرفته و صد نفر را در 
  . ميان اين دو واقعه رابطه اي موجود است . شفاخانه ها به قتل رساندند 

  
*   *   *   *   *  

  
  
  
  
  
  
  
  

  حزب كمونيست افغانستان با سخنگوي  "  حقيقت "مصاحبه
  

مي خواهم در ارتباط با جنگ تجاوزآارانه ! درودهاي رفيقانه ما را بپذيريد ! رفيق عزيز 
امپرياليست هاي آمريكايي و شرآاء عليه افغانستان آه عمال آغاز گرديده است ، سواالتي را با شما 

  . در ميان بگذارم 
  ! رفقا  درود هاي رفيقانه متقابل ما نثار شما وساير -

براه انداختن جنگ تجاوزآارانه عليه افغانستان را  آمريكايي از اهداف امپرياليست هاي: حقيقت 
چگونه ارزيابي مي آنيد ؟ آيا منظور آنها صرفا سرآوب باند اسامه وباند رهبري طالبان يا آن 

ان به آنها طوريكه خود شان ميگويند صرفا نابودي يا دستگيري تروريست ها و شبه پناه دهندگ
  است  يا اينكه اهداف وسيع تري را دنبال مي آنند ؟ 

باند هاي طالبان  واسامه بن الدن محصول سياست هاي خود امپرياليست هاي آمريكايي و : جواب 
امپرياليست هاي آمريكايي ومتحدين . متحدين منطقوي شان مثل پاآستان و عربستان سعودي است 

جنگ اسالم عليه " سوسيال امپرياليستي شان  تا توانستند به ترومپت  شان درمقام مقابله عليه رقيب
دميدند وافراطيون مذهبي اسالمي  را در سراسرجهان بسيج و سازماندهي آرده براي " آفر 

پيشبرد اين سياست  باعث . به افغانستان فرستادند " آفار شوروي " عليه "  جهاد مقدس " پيشبرد 
. گروه بنياد گراي اسالمي در آشور  هاي اسالمي مختلف بوجود بيايند  گرديد آه ده ها سازمان و

و جنگ "  شوروي " از افغانستان وبخصوص بعداز فروپاشي " شوروي ها "  بعداز خروج 
خليج، امواج اين جنون مذهبي ايجاد شده از سوي امپرياليست  هاي آمريكايي و متحدين شان به 

پرورش جنون مذهبي در ايجاد طالبان وسلطه آن بر بخش   اما سياست. سوي خود آنها برگشت 
اين امر باعث شد آه گروه ها ودسته هاي بنياد گراي . عمده خاك افغانستان آماآان ادامه يافت  

:وب سايت حزب آمونيست افغانستان در روي صفحه انترنت  
www.geocities.com/afghanistan 

: با شعله جاويد در تماس شويد   
sholajawi@hotmail.com  
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اسالمي آشور هاي مختلف در افغانستان پناهگاه و پايگاه امني بيابند  وبرآيفيت ودامنه فعاليت هاي 
شروروپناهندگان " تروريست هاي " نوآران دست پرورده ديروزي به  اآنون اين. شان  بيفزايند 

براه "  جهاد عليه آفر آمريكايي " براي خود شان مبدل گرديده و " اشرار دهشت افگن " به 
  .انداخته اند 

. ازاين جهت يقينا موضوع سرآوب باند اسامه وتنبيه يا سرآوب باند رهبري طالبان  مطرح است 
ياليست هاي متجاوز صرفا به اين موضوع خالصه نمي شود ، بلكه  مسائل و سيع اما اهداف امپر

مسائلي آه موضوع مال عمر و اسامه .  تري را درافغانستان ، منطقه  وجهان نيز در بر مي گيرد 
در مقايسه با آليت آن اهداف وسيع تر وزنه آمتري دارد وبرعالوه به مثابه يك بهانه و محمل 

  . ها قرار دارد  درخدمت تحقق آن
  مهم ترين اهداف امپرياليست هاي آمريكايي در افغانستان چه چيزهاي اند ؟:  حقيقت 
و همچنان زدن باند رهبري طالبان "  القاعده " درقدم اول زدن ويا دستگيري باند رهبري : جوا ب 

حمالت  موضوع  گرچه پس از آغاز. ويا وادارآردنش به تسليم دادن اسامه وافراد رهبري القاعده 
وادارآردن رهبري طالبان  به تسليم دهي اسامه وهمراهانش بصورت عمده منتفي شده است، اما 
آماآان بعنوان يك احتمال ولو ضعيف مد نظر آمريكايي ها قرار دارد به عبارت ديگر هنوزهم راه 

قبول . ست براي اينكه  رهبري طالبان  اسامه وهمراهانش را تسليم نمايد بازگذاشته شده ا
موجوديت سفارت خانه  طالبان دراسالم آباد توسط حكومت پاآستان حتي بعد از آغاز حمالت 

درهرحال بوجود . آمريكايي ها و شرآاء با درنظرداشت  همين احتمال معني ومفهوم پيدا مي نمايد
تحت آوردن يك حكومت دست نشانده و مطيع و فرمان بردار مطرح است آه به احتمال قوي بايد 

مي خواهند آه جاي پاي شان را ازلحاظ نظامي ، سياسي آنها . رهبري شاه سابق قرار داشته باشد 
  . واقتصادي درافغانستان محكم نمايند 
ويا سرآوب نوآران نافرمان درميان نيست بلكه تعويض آنها با به اين ترتيب صرف موضوع تنبيه 

  .ضوع اول درخدمت موضوع دوم قرار دارددرواقع مو.نيزمطرح استنوآران جديدوفرمان بردار
ويران سازي هرچه بيشتر افغانستان وبه بيچارگي آشاندن هرچه وسيع ترتوده هاي افغانستاني 

سبعانه ضمانت هاي مطمئني براي بقاء ودوام سلطه و اقتداردرذهنيت بيمار گونه امپرياليست ها ، 
ودرميان يك آشورآامال ويران شده آه درآنها تصور مي آنند . شان براين آشور بوجود مي آورد 

نجات دهنده چهره مسيح مداواآننده وبوداي مردم آامال برباد شده خواهند توانست به نحو بهتري 
يك راآت آروزدوميليون دالري با سرگلوله . نون به اين آاراقدام آرده اند ازهم اآ.  بخود بگيرند 

تاآلوخ هاي آن نيز پارچه پارچه پرتاب مي آنند  يك ونيم هزار آيلويي برويرانه هاي افغانستان
شود ودرمقابل آن بسته هاي غذائي به قيمت يك هزار دالر براي ويرانه نشينان بمثابه مانده هاي 

وشكرانه نعمت ها  . هاي عزيزان شان ازآنها استفاده نمايند آسماني فرو مي بارند تا بر سر جنازه 
  . ن متجاوز را بجا آورندانسان دوستانه قاتالومهرباني هاي 

  درسطح منطقه ارزيابي شما چگونه است ؟  در مورد اهداف امپرياليست هاي آمريكايي: حقيقت 
آسياي ميانه وآسياي جنوبي مناطق ناآرامي اند و افغانستان دروسط اين دومنطقه قرار دارد : جواب 

انه وجود دارد آه هرآدام مي توان گفت آه درين دو منطقه درحدود ده ساحه برخورد هاي مسلح
ازجنگ خلق در نپال آه تحت رهبري حزب آمونيست مائوئيست آن آيفيت ووسعت خود را دارد ، 

آمپرياليست هاي . شان  " جهادي " گرفته تا جنگي مثل جنگ طالبان ومخالفين آشور قرار دارد 
دارند حضور نيرومندي وتحت پوشش آن قصد آمريكايي وشرآاءبا براه انداختن حمله بر افغانستان 

تا بتوانند اوضاع را به نفع خود شان بصورت مؤثري تحت آنترل دراين مناطق بهم رسانند 
درازبكستان و ازهم اآنون توانسته اند " جنگ ضد تروريستي  " آنها تحت پوشش . درآورند 

ند وبرعالوه وهمچنان در پاآستان جاي پاي نظامي يافته ا. تاجيكستان حضور نظامي داشته باشند 
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هرقدر . قلمرو هاي هوايي هند، ترآمنستان و قزاقستان دراختيار نيرو هاي شان قرار گرفته است 
آه " بوش " به همين سبب اين گفته . اين حضور نظامي سنگين تر خواهد شد جنگ به درازا بكشد 

طني جنگ آغاز شده طوالني خواهد بود ، از يك جهت ممكن است بيان آننده تمايالت با
اين حضور نيرومند نه تنها ازجهت دست يابي به منابع . امپرياليست هاي آمريكايي باشد 

ازلحاظ محاصره حريف روسي ازجنوب و سرشاراين مناطق براي شان خدمت خواهد آرد ، بلكه 
تضعيف جدي نفوذ آن در آسياي ميانه وجاي گرفتن در بغل گوش چين نيز يك موقعيت دلخواه را 

البته روشن است آه . محاصره ايران را نيز ناديده نمي توان گرفت . راهم خواهد آوردبراي شان ف
اين مسئله تضاد ها را دراين مناطق به شدت دامن خواهد زد وبراي ائتالف بين المللي تحت  

  . رهبري آمريكا چلنج هاي جدي اي بوجود خواهد آورد 
  اني را چگونه ارزيابي مي آنيد ومي بينيد؟ اهداف امپرياليست هاي آمريكايي درعرصه جه:حقيقت 
حوادث واشنگتن و نيويارك غرور امپرياليست هاي آمريكايي را درهم شكست زيرا آه : جواب 

. ضعف دستگاه هاي مهيب اطالعاتي آنها را نشان دادو ضربه  پذيري شان را به نمايش گذاشت 
قام گيري ددمنشانه، غرورضربت خورده  آنها مي خواهند از طريق به راه انداختن اين جنگ و انت

آنها مي خواهند به . شان را اعاده نمايند وتوانمندي و قوت نظامي شان  را به جهانيان نشان دهند 
توده هاي جهان نشان دهند  آه قوت هاي  مسلح  نيرومند و مجهزو سرآوبگري براي حفاظت از 

هند آه نظامشان مقتدر ومستحكم است و بقاء آنها مي خواهند نشان د. نظام شان در اختيار دارند 
با توجه به اين مسايل است آه جنگ براه افتاده فعلي يك اقدام دهشت . ودوام آن تضمين شده است 

ن را در افغانستان نشان مي دهند تاهمه  آنها زور وقوت شا. افگنانه به سويه بين المللي است 
  . ازآنها بترسند و دم بر نياورند 

مهم جنگ دهشت افگنانه  براه افتاده ، آنترل ناآرامي هاي سياسي درآشورهاي يك هدف  
درين اواخر مبارزات مهمي در آشورهاي امپرياليستي شكل گرفته آه دامنه . امپرياليستي است 
" گلوباليزاسيون" اه افتاده  عليه يك نمونه آن مبارزات به ر. بروز بيشتر مي شود ووسعت آن روز 
تهديدات " ازين جهت اينها دشمن تراشي مي آنند و. وادامه بين المللي دارد  است آه آيفيت
" خلق مي نمايند تا بتوانند توجه توده ها ومردمان شان  بسوي آن دشمنان و " خارجي بزرگ 

بگردند ونه تنها نارضايتي ها را مهارآنند ، بلكه توده ها را به دنبال سياست " تهديدات خارجي 
شما مي بينيد آه يك رئيس جمهور بي آفايت وبي . انه  بين المللي شان بسيج نمايند فگنهاي دهشت ا

شخصيتي آه بازحمت وبازور فيصله هاي قضائي در انتخابات رياست جمهوري امريكا توانست 
به اصطالح اآثريت آسب نمايد وبه قصرسفيد راه يابدوپس ازآن نيز مايه تمسخرتوده ها باشد، بعد 

داني را به افغانستان ناگهان موقعيتش درميان طبقه حاآمه مستحكم شد وعالقمنازشروع حمله 
اينست . اما آنچه را آه امپرياليست ها ازديدنش عاجزهستند . دراقشارخاصي ازجامعه  بدست آورد

آه ازطرف ديگر درميان توده هاي وسيعي جنبش ضد جنگ واعتراضات درخود آشورهاي 
  . چنانچه در انگلستان و آلمان وساير آشورها شاهدش بوده ايم .  امپرياليستي باال گرفته است

مثل رژيم "  معتدلي " برخي ها معتقدند ، آنارزدن طالبان  وجايگزين آردن آن با رژيم : حقيقت 
آيا واقعا رژيم طالبان را با . ظاهرخان فضاي تنفسي براي نيروهاي دموآراتيك فراهم مي سازد 

خواهند آرد و چنين رژيمي فضاي تنفسي براي نيروهاي دموآراتيك  يك رژيم معتدل جايگرين
  ايجاد خواهد آرد ؟ 

دريك چنين تحليلي موضوع تجاوز امپرياليستي آه بصورت باالفعل جريان يافته است به : جواب 
اين تجاوز، آشتار بيرحمانه و وسيع و آواره سازي هاي ميليوني توده . فراموشي سپرده مي شود 

اينها آارهايي . و ويران سازي هاي گسترده را دردهات و شهرهاي افغانستان دربردارد  هاي مردم
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اند آه بصورت باالفعل درحال انجام آن هستند موضوع به اين سادگي نيست آه استبداد طالبي مي 
  . رود و رژيم ارتجاعي جاي آنرا مي گيرد 

وده اند و آنرا پروبال داده اند و مخالفت امپرياليست هاي آمريكايي خود استبداد طالبي را بوجود آ
امروزي آنها با رژيم طالبان د راساس بخاطر استبدادي بودن و تئوآراتيك بودن اين رژيم نيست ، 

دوام . بلكه بخاطر آنست آه اين رژيم ثبات مورد نظرشان را در افغانستان بوجود آورده نتوانست 
ست وبعالوده براي خود شان نيز درد سرآفرين و موجوديت آن در خدمت منافع منطقوي شان ني

رژيم سعودي و رژيم هاي شيخ . شده است و به اين ترتيب تاريخ استعمال شان پايان يافته است 
اما چون موجوديت اين رژيم ها بنفع شان مي باشد ، . نشين هاي خليج عين رژيم طالبان اند 

  . تحت حمايت شان نيز قرار دارند  امپرياليست ها با آنها مشكلي ندارند و باالترازآن
رژيمي آه قرار است جاي رژيم مالعمر را بگيرد رژيمي خواهد بود متشكل از تمامي جنايتكاران 

مرتجعين به استثناي حلقه معدودي از رهبران طالبان  ، تحت  و طالبي و ساير"  جهادي " جنگي 
يم مذآور را نشان  ميدهد يعني يك اين ترآيب ماهيت رژ. رهبري مرتجع خائيني چون شاه سابق 

آيا اين ماهيت صرفا با حذف مالعمر و چند تن ديگر از "  . جهادي " و " طالبي " ماهيت ترآيبي 
رهبران طالبان  به ماهيتي مبدل خواد شد آه فضاي باز و امكان تنفس براي نيروهاي دموآراتيك 

  فراهم نمايد ؟ 
ايند و درنهايت در خدمت تجاوز امپرياليستي و مشروعيت آساني آه اين گونه توهم پراآني مي نم

طالبي در افغانستان قرار مي گيرند ،  –دادن به يك ترآيب جديد از حكومت دست نشانده جهادي 
سياسي با تغيير وتبديل اين رهبر حكومت يا آن فكر مي نمايند آه ماهيت و آارآرد رژيم هاي 

دموآراسي " آنها خواب دوره . و قابل اتكاء مي شود رهبر حكومت دچار ديگرگوني و تحول جدي 
در حاليكه  هم شرايط جهاني وهم شرايط . ظاهرشاهي در دهه چهل شمسي را مي بينند "  تاجدار 

آنها خوش . افغانستان دچار تغيير و تحول جدي شده و برگرداندن آن شرايط ديگر ممكن نيست 
هاي آمريكايي و شرآاء وشاه سابق واعوان وانصارآن خيالي هاي را دامن مي زنند آه امپرياليست 

وانگهي مگرقرار است . حتي وعده نمي دهند چه رسد به اين آه بر سراجراي آن متعهد باشند 
وعده هاي سرخرمن امپرياليست هاي غارتگر و متجاوز و نوآران حقيرآنها ، حتي در صورتيكه 

وآراتيك گردد  ؟ سوسيال امپرياليست مطرح شود ، باعث دلخوشي وآرامي خاطر نيروهاي دم
دادند ،  اما آن وعده شان را چگونه اجرا آردند؟      " انقالب " هاي شوروي و نوآران شان وعده 

وعده استقالل و آزادي دادند ، اما چه چيزي به ارمغان آوردند ؟  امپرياليست هاي " جهادي ها " 
طالبان  ، وعده اختتام جنگ ساالري ، امنيت و  آمريكايي و شرآاء باروي آارآوردن وتقويت رژيم

حكومت " اما اين وعده را چگونه پوره آردند ؟ حاال چرا بايد به استقبال ايجاد . ثبات سياسي دادند 
متشكل از تمامي مرتجعين و مزدوران امپرياليست ها شتافت و از خوشحالي " باقاعده وسيع 

  سرازپانشناخت ؟ 
ي و شرآاء بخاطر تعويض نوآر و يا بهتر بگوئيم بخاطر سازماندهي بهتر امپرياليست هاي آمريكاي

نوآران رنگارنگ شان دريك ائتالف وسيع ، جنگ خانمان برانداز ديگري را با دامنه ووسعت بي 
چرا بايد اين جنگ تجاوز آارانه را به خوش . سابقه برمردمان ما و آشورما تحميل آرده اند 

گشاي دموآراسي و فضاي باز سياسي مورد استقبال قرارداد ؟ مگر ببرك  خيالي و توهم بمثابه راه
آارمل و اناهيتا و نجيب و هم باندهاي شان حيني آه سوار بر ميله هاي تانك هاي متجاوزين 

و "  آارمل آمريكايي " سوسيال امپرياليست به افغانستان داخل شدند ، قابل استقبال بودند آه حاال 
" شوروي ها " د استقبال قرار بگيرند ؟ آيا آشته شدن حفيظ اهللا امين توسط اعوان وانصارش مور

و نشستن ببرك آارمل بجاي آن مي توانست مايه دلخوشي باشد آه حاال آشته شدن احتمالي مال 
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عمر توسط آمريكايي ها و نشستن شاه سابق ويا مرتجع ونوآر امپرياليست ديگري بجاي آن باعث 
  دل گرمي گردد ؟ 

بنظرشما اين افراد ومحافل روي تفاوت هاي جزئي با تفاوت هاي آه در شكل ممكن است : قت حقي
  توسط رژيم تحت رهبري شاه سابق با رژيم فعلي طالبان بوجود بيايد ، حساب بازآرده اند ؟ 

با رژيم   -چنانچه بوجود بيايد  –خوب ، رژيم تحت رهبري شاه سابق . بله همينطور است : جواب 
چنانچه رژيم  برهان الدين . طالبان تفاوت هاي خواهد داشت ، اما تفاوت داريم تا تفاوت فعلي 

اما مسئله اين است آه اين تفاوت ها از ديد منافع توده . رباني نيز با رژيم طالبان تفاوت هاي دارد 
انند هاي مردم تفاوت هاي بسيار جزئي واندك اند و ازآن مهمتر تفاوت هاي شكلي اند و نمي تو

همانطوريكه گفتيم قرار است آه رژيم بعد از رژيم مالعمر يك رژيم . ارزش بيشتري داشته باشند 
اين رژيم پايه ها واصول . وساير مرتجعين باشد "  جهادي " مشترك تمامي مرتجعين طالبي و 

و  همانند آن دست پرورده امپرياليست ها. مشترك بسيار واساسي با رژيم طالبان خواهد داشت 
طبقات استثمارگر فيودال و بورژوا آمپرادور را نمايندگي . مرتجعين خارجي خواهد خواهد بود

شوونيزم ملي را حامل خواهد بود وبرملل تحت . خواهد آرد ، تئوآرات خواهد بود و نه سكوالر
ستم اعمال ستم خواهد آرد ، شوونيزم جنسي و ستم برزنان را پابر جا نگه خواهد داشت  وبراي 
نيروهاي ملي ، دموآرات وانقالبي وبطور خاص آمونيست ها ومشخصا مائوئيست ها ، يك رژيم 

دراين رژيم ممكن است  ريش گذاشتن اجباري نباشد ، قمچين داران امر . سرآوبگر خواهد بود 
باالمعروف ونهي عن المنكر وجود نداشته باشند ، مكاتب دخترانه آامال مسدود نباشد ، دستاربستن 

اين تفاوت ها تفاوت ... اري نباشد ، بجاي عشر شرعي ماليات دولتي ازاهالي گرفته شود و اجب
بدست آوردن آنها ، هاي بسيار شكلي وبي ارزش هستند و خجالت آور و ننگين است آه به بهانه 

يك جنگ تجاوزآارانه امپرياليستي با قتل عام وآوارگي ها وويران گري هاي ناشي ازآن مورد 
  . قرار بگيرد  استقبال

اين آه درپناه دود و آتش آروزها و بمبهاي " لويه جرگه " اين رژيم قرار است آه از طريق تدوير 
در اساس يك سنت فيودالي قبايلي پشتون " لويه جرگه . " آمريكايي برگزار مي شود بوجود بيايد 

ورآشوري تصميم مي ها است آه درآن سران قبايل ورهبران مذهبي گرد مي آيند و راجع به  ام
حتي در سطح خود پشتون ها نيز يك تجمع دموآراتيك و نماينده مردم نيست " جرگه " اين . گيرند 

چنانچه در "  لويه جرگه " اين . وتحميل آن برملت هاي غير پشتون و حامل ستم ملي بوده و هست 
لويه " يان مجموعه چنين شرايطي يعني در زير آتش حمله امپرياليست ها داير شود ، حتي درم

  . هاي داير شده تاريخ افغانستان بدترين آنها خواهد بود " جرگه 
امپرياليست ها ومرتجعين بطور هميشگي از ايجاد تغييرات شكلي در استثمار و ستمي آه باالي 
توده ها اعمال مي  نمايند، فريب آارانه براي اغفال توده هاودوام واستحكام نظام شان استفاده مي 

آنهاي آه خود را بخشي از جنبش ملي دموآراتيك و حتي بخشي از جنبش آمونيستي .  ايند نم
افغانستان مي دانند ، ولي افق ديد شان آنقدر محدود وحقير است آه بخاطر تغييرات شكلي احتمالي، 
 يك جنگ تجاوزآارانه امپرياليستي را ناديده مي گيرند ودرواقع به استقبال آن مي شتابند ، نقش

  . يروان شان بلكه حقيرانه ترازآن ها تاريخي ننگيني بازي مي نمايند ؛ همانند ببرك و آناهيتا و پ
با توجه به اينكه مسئله زنان يكي از حساس ترين  مسايل جامعه افغانستان است ، بنظر :  حقيقت 

افغانستان  شما تغييرات و تحوالت احتمالي توسط حمله امپرياليستي چه تاثيري بر موقعيت زنان
  خواهد گذارد ؟ 

همانطوريكه گفته شد در رژيم مبتني بر اتحاد تمامي مرتجعين تحت رهبري ظاهرشاه : جواب 
ممكن است داره هاي امر باالمعروف و نهي عن المنكر وجود نداشته باشد ويا دروازه هاي مكاتب 

نباشد و يا مثال زناني در دختران آامال مسدود نباشد ، همچنان ممكن است حمام هاي زنانه بسته 
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به عبارت ديگر . ادارات دولتي استخدام گردند ، اما مناسبات ستمگرانه برزنان پابرجا خواهد ماند 
به عبارت ديگر . آنچه درمورد مسئله زنان پيش خواهد آمد ايجاد تغييرات معين  شكلي خواهد بود 

شكلي " تغييرات " ان پيش بيايد اين حتي اگر جنگ تمام شود و بعد از جنگ تغييراتي درمورد زن
شكلي نيزدامنه ووسعت محدودي خواهد داشت  و صرفا بخش معيني " تغييرات " اين . خواه بود 

فيصد  80اززنان و دختران شهري را دربرخواهد گرفت و زنان ودختران دهاتي را آه درحدود 
دختران شهري را در بر مجموع زنان ودختران را تشكيل مي دهند و همچنان اآثريت زنان و

بنابرين بيش تر از نود فيصد زنان ودختران حتي ازين تغييرات شكلي ناچيز بهتر . نخواهد گرفت 
به اين ترتيب اين تغييرات حتي مناسبات ستمگرانه برزنان را سست .  بهره اي نخواهند برد 

هبري ظاهرخان يك رژيم تحت ر. نخواهد آرد ، چه رسد به  آنكه  آنرا مورد ضربت قرار دهد
از چنين رژيمي نبايد انتظارداشت آه مناسبات . خواهد بود  آمپرادور و تئوآرات  –رژيم فيودال 

. ستمگرانه برزنان را مورد ضربت قراردهد و به آنان آزادي ورهائي ازقيد ستم عطا نمايد 
اسبات  ستمگرانه به ميان بيايد ، من" لويه جرگه " رژيمي آه قرار است بر اساس سنت فئودالي 

برزنان منجمله سنت ها وعنعنات مربوط به اين مسئله را دست نخورده باقي خواهد گذاشت و نمي 
  . تواند طورديگر عمل نمايد 

  موقعيت وجايگاه جمهوري اسالمي ايران دراوضاع آنوني چگونه است   ؟ : حقيقت 
ف توسط طالبان بقتل رسيدند، موقعي آه چند سال قبل ديپلمات هاي ايراني درمزارشري: جواب 

نيروهاي نظامي وسيعي در مرزبا افغانستان متمرآز ساخت و چنين نشان جمهوري اسالمي ايران 
اما تهديد آمريكايي ها آارش را آرد . مي داد آه قصد جنگ با طالبان وحمله به افغانستان را دارد 

مي ايران از آمپاين امپرياليزم حاال از اساس جمهوري اسال. وجمهوري اسالمي ايران عقب نشست
آمريكا وشرآاء حمايت مي نمايد ولي درعين حال روي اختالفاتي با آمريكايي ها انگشت مي گذارد 

سازمان " مثال جمهوري اسالمي ايران بخاطر ظاهرسازي خواهان آن است آه اين آمپاين بنام . 
  . انجام يابد و نه بنام آمريكايي ها " ملل متحد 
سالمي ايران  از سرآوب رژيم مال عمر خرسند است چرا آه با اين رژيم اختالفات و جمهوري ا

ازجانب ديگر جمهوري اسالمي ايران ازقوت گرفتن  . آشمكش هاي خصمانه اي داشته است 
اما . درباره حكومت رباني نيز خرسند است چرا آه اين حكومت از قبل مورد حمايتش بوده است 

دن شاه سابق درافغانستان را نمي پسندد و آنرا زمينه ساز مطرح شدن ازطرف ديگر روي آارآم
همچنان از مستقر شدن نيروهاي آمريكايي . بيشتربرشاه سابق ايران درآن آشور محسوب مي نمايد

  .و شرآاء در افغانستان و همچنان پاآستان و ازبكستان بيمناك است و آنرا به نفع خود نمي داند
وضاع واحوال فعلي جمهوري اسالمي ايران  قبل ازهرچيز ديگري در به نظر مي رسد آه درا

خريد هاي تسليحاتي هنگفت جمهوري . صدد تحكيم روابط و مناسباتش با روسيه برآمده است  
اسالمي ايران ازروسيه در شرايط فعلي آمتر مورد توجه آمريكائي ها قرارمي گيرد و شايد هم 

به اين . ف شكننده بين المللي تحت رهبري آمريكا درز بر ندارد عامدانه ناديده گرفته شود تا ائتال
ترتيب جمهوري اسالمي اساسا از آمپاين بين المللي براه افتاده حمايت مي نمايد و مخالفت اصولي 

البته مسلم است آه رقابت ميان دوجناح حكومت در جمهوري اسالمي ايران بر سراين . با آن ندارد 
جناح خاتمي از فرصت پيش آمده  براي نزديكي بيشتر به آمريكائي . ود موضوع موجود خواهد ب

القاعده و طالبان بر سر " ها استفاده خواهد آرد ، درحاليكه جناح مقابل آن بيشتر درمورد رقابت با 
  . نگراني خواهد داشت " پان اسالميزم " رهبري 
ن افغانستاني در خارج از افغانستان با پس از آغاز حمله آمريكا به افغانستان ، پناهندگا:  حقيقت 

  چه اوضاع واحوالي روبروخواهند بود؟ 
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محافل امپرياليستي وارتجاعي خود ازآواره شدن حدود يك ونيم ميليون نفر افغانستاني : جواب 
از هم اآنون جريان حرآت اين پناهندگان به سوي . ديگر به خارج از  افغانستان سخن مي گويند 

رغم مسدود بودن معابر عمومي ميان افغانستان وپاآستان توسط قواي سرحدي پاآستان ، علي
آميشنري عالي سازمان (  UNHCRمقامات ونهاد هاي وابسته به  . پاآستان ، آغاز گرديده است 

در پاآستان بطور سريع و وسيعي دوباره فعال گرديده اند و بودجه ) براي پناهندگان  ملل متحد 
زماندهي تعداد زيادي از آمپ هاي جديد براي پناهندگان افغانستان يا عمال هاي هنگفتي براي سا

معاشات خوب واستفاده جويي هاي وسيع . دراختيار شان قرار گرفته است ويا وعده داده شده است 
پيش بيني مي شود . بازهم درراه است واين امر باعث خوشوقتي اين مقامات ونهادها گرديده است 

پناهنده افغانستاني ديگر به جمع پناهندگان موجود درايران اضافه خواهند شد تا آه چند صد هزار 
تعداد بيشتري از افغانستاني ها درايران مورد استثمار مضاعف قرار بگيرند و مزه شوونيزم 

  . ايراني مورد حمايت جمهوري اسالمي ايران را مستقيما بچشند 
واشنگتن و نيويارك ، جو نژاد پرستانه اي عليه درغرب پس از وقوع حوادث يازدهم سپتامبر در 

شده اند و "  مستفيد " شرقي ها درمجموع دامن زده شده است آه افغانستاني ها در درجه اول ازآن 
دختران پناهنده افغانستاني در بازار ها وسرك درآمريكا زنان و . خواهند برد " بهره " درآينده نيز 

  . ار گرفته اندها مورد تهديد و حتي لت وآوب قر
خالصه آوارگي هاي وسيع تر ، محروميت هاي بيشتر و شرايط سخت تري  درانتظار افغانستاني 

  .ها درمجموع منجمله پناهندگان افغانستاني درخارج از افغانستان خواهد بود 
پرسش آخر ما از شما درمورد وظايف و مسئوليت هاي مائوئيست هاي افغانستان و جهان : حقيقت 
  وضاع آنوني است ؟ در ا

اگر توده ها درافغانستان تصور آنند آه يابايد با تجاوز . اوضاع بسيار حساس است  :  جواب 
وساير شرآا ء شان را حمايت " القاعده " و " طالبان " امپرياليست ها تسليم شوند ويا باندهاي 

وظيفه مائوئيست ها است آه . بدبختي افغانستان و مردمان افغانستان پا برجا خواهند ماند . نمايند 
  . راه رهايي حقيقي را به توده هاي افغانستاني نشان دهند و درين راه بسيج شان نمايند

س حزب ما اعالم آرده است آه قاطعانه مصمم است عليه تجاوز امپرياليستي با تمام قوت وتوان 
ستقل انقالبي ايستادگي نمايد و براي سازماندهي و برپائي مقاومت مردمي با درفش م

مابايد جنگ مقاومت ضدامپرياليزم آمريكا وشرآاء را همچون مرحله اي ازجنگ . آاروپيكارنمايد 
وضمن مقاومت عليه تجاوز امپرياليستي  خلق وانقالب دموآراتيك نوين درافغانستان پيش ببريم

 فعلي،اعمارتجاعي حاآم " تئوآراسي" و" پان اسالميزم " بعنوان وظيفه عمده مرحله فعلي ،
يكي ازآماج هاي اصلي مبارزات انقالبي در نظر بگيريم ومبارزهعليه ازطالبي وجهادي را بعنوان 

درين مورد ضروري است آه تجارب مثبت . آنرا بصورت ها وشكل هاي گوناگون به پيش ببريم 
  . ومنفي دوران جنگ مقاومت ضدسوسيال امپرياليزم شوروي، قويا مد نظرقرار بگيرد 

يست هاي افغانستان در قدم اول وظيفه دارند آمبودات و ناتواني هاي خود شان را هرچه مائوئ
  . اصولي تر و زودتر رفع نمايند 

اجراي اين وظيفه ، مسئوليت . تا بتوانند در ميدان جنگ افغانستان عمال حضور داشته باشند 
وظيفه دارند آه درقدم محوري ما را تشكيل مي دهد مائوئيست هاي افغانستاني خارج از آشور 

اول به اين تالش و آوشش بپيوندند ، درغيرآن براي حمايت و تقويت آن در اشكال و 
  . صورگوناگون درخارج از آشور آوشا باشند 

دموآراتيك ضد تجاوز امپرياليستي  –ماهمچنين وظيفه داريم براي برپايي يك جنبش وسيعتر ملي 
و حلقات ملي ، دموآرا ت وانقالبي افغانستاني درداخل  آه عالوه از مائوئيست ها ، سايرافراد

پيشبرد درست واصولي اين وظيفه ، قبل از همه . وخارج آشور را در بر بگيرد، نيز بكوشيم 
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مربوط به پيشرفت هاي آار وپيكار ما دراجراي وظيفه ومسئوليت محوري ما خواهد بود و بايد به 
مائوئيست هاي افغانستان وظيفه دارند پيوند فشرده اي با . آن خدمت نمايد و تابع الزامات آن باشد 

جنبش مبارزاتي ضد جنگ آه دردرون آشورهاي امپرياليستي سر بلند آرده است ، داشته باشند و 
  .وئيست هاي ساير آشور ها براي سمت دهي انقالبي اين جنبش آوشا باشند يكجا با مائ

ي مائوئيست هاي افغانستان براي برپايي مقاومت مائوئيست هاي جهان وظيفه دارند از تالش ها
تبليغ . مردمي عليه تجاوز امپرياليزم آمريكا و شرآاء حمايت هاي بيدريغ وهمه جانبه بعمل آورند 

براي مواضع و فعاليت هاي مائوئيست هاي افغانستان ، شدت بخشيدن به مبارزات ضد 
و همكاري نزديك و مستقيم با مائوئيست امپرياليستي ، شرآت فعال در جنبش مبارزاتي ضد جنگ 

هاي افغانستان و مبارزات آنها درآشورها وساحات تحت فعاليت شان را ازهم اآنون وبصورت 
مبارزه و مقاومت عليه  آارزار تجاوزآارانه امپرياليست هاي . باالفعل مي توان در نظر داشت 

  . آمريكايي و شرآاء بايد يك مبارزه ومقاومت جهاني باشد 
ضمن آرزوي مؤفقيت و پيشرفت هاي مهم براي حزب شما و همه مائوئيست ها دراين : حقيقت 

  . مبارزه مهم عليه امپرياليزم ، ازين آه با انجام اين مصاحبه موافقت آرديد ، سپاس گذاريم 
با قدرداني اززحمات شما براي انجام اين مصاحبه ، براي : سخنگوي حزب آمونيست افغانستان 

  .قا آرزوي مؤفقيت مي نمائيم همه رف
  

  روز جھاني زن
  ! حجاب ھاي ستم را پاره كنيم  

  
دراين روز ، بايد يكبار ديگر خشم خود را به نيروي مبارزاتي تبديل آنيم و روز مان را با " 

  ... " استواري و استحكام عليه ستم برزن و هرگونه ستم ديگر پيش بريم  
  .مه روز جهاني زن توسط زنان افغانستاني  در شهر آويته بانقل از سخنراني مرآزي در برنا

همان طوريكه رهايي پرولتارياي بين المللي از رهايي زنان جدائي ناپذيراست ، نابودي ستم برزن 
بدون بازسازي جامعه بشري در شالوده نوين ومتفاوت آه درآن اثري از استثمار وطبقاتي 

آه دنباله اش تجاوز به ديگر نقاط ( نگ آمريكا درافغانستان ج. اجتماعي نباشد ، امكان ناپذير است 
يكبار ديگر بطور عريان نشان داد آه حلقه هاي زنجير ستمگران در دست و پاي ) جهان است 

  . زنان ، حلقه هاي از زنجير اسارت ستم ديدگان سراسر جهان در نظام امپرياليستي است 
بااستفاده از قوانين مذهبي هرباليي را خواستند بر  پس ازآشكار شدن رفتار بيرحمانه طالبان آه

سرزنان افغانستان آوردند ، به ناگهان رسانه هاي گروهي بورژوازي غربي شروع به افسانه 
. ست زنان افغانستان ا" رها آردن " كا سرايي آردند آه گويا يكي از اهداف احكام آمري

انگليسي ، همسران خود را به اين "  به لرر" ظام ، يعني بوش و شريك آوچكش سرآردگان ن
متوقف آردن ستم " طرف وآنطرف فرستادند تا درمورد اهميت پايان بخشيدن به استبداد و حتي 

سخن درايي آنند ، اين ها همان آساني هستند آه طالبان مرتجع را از طريق " برزنان افغانستان 
اينها آساني . ستان به قدرت رساندند سازمان سيا و نوآران شان در پاآستان آفريدند و درافغان

هستند آه وقتي طالبان زنان را از مشاغل محروم ودرخانه زنداني آردند يا بخاطر زير پاگذاردن 
. بزير شالق آشيدند واعالم آردند ، حتي زمزمه متعرضانه اي نكردند " منكرات و تقوا " قوانين 

ها دالر خونين را مستقيما ويا از طريق بن  اين ها آساني هستند آه در عرض پانزده سال ميليون
الدن و ديگر خادمين سعودي شان صرف تقويت طالبان و ديگر جنگ ساالران ارتجاعي و 

آشف ناگهاني ستم هاي آه بر زنان . ضد زن ، درافغانستان آردند " مجاهدين " نيروهاي 
  . افغانستان رفته است از سوي اينان نه عوام فريبي آه جنايت است 
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درواقع همين مجاهديني آه  امروز زير چتر حمايتي آمريكا به قدرت رسيده اند وقتي در 
برمسند حكومت قرار گرفتند  با آارزنان در بيرون ازخانه مخالفت آردند و چادري     1992سال

آرزي ، اين تازه ترين . اين حجاب خفقان آور آه سرتاپا را مي پوشاند را اجباري نمودند ) برقع (
وآرآمريكا درافغانستان و ديگر دلقكان ارتجاعي فئودال آه امپرياليست ها دربن آلمان گردآورده و ن

زماني آه خبرنگاران ازآرزي در . عين هم هستند . برحكومت گماردند ، با طالبان فرقي ندارند 
ما مسلمان هستيم و اصول : " باره سياست حكومت جديد براي زنان پرسيدند وي جواب داد

هرچند برخي از افراطي ترين قوانين ضد زن را " . فتاراسالمي را به آار خواهيم بست ور
ماليمتر آرده اند ، اما اين تغييرات بسيار فرعي و صوري است وتنها وضع شما را اندآي اززنان 

حكومت جديد افغانستان هيچ نقشه و قصدي . شاغل در شهر هاي بزرگ را ممكنست بهتر آند 
هرآسي نگاه آند . ن وضعيت اآثريت زناني آه فقير و روستايي هستند ندارد براي عوض آرد

. روابط ميان زن ومرد ميان ستمديده وستمگر را ببيند حتما مي تواند مناسبات اجتماعي نهفته در 
دريافت نيمه فيودالي عقب مانده خود جامعه انقياد و تحت ستم بودن زنان  افغانستان عميقا 

بمب هاي آمريكايي وآوماندوهاي بريتانيايي هزاران زن افغانستاني را . شده است  افغانستان تنيده
اين بمب ها نه قصد ضربه زدن به مناسبات نيمه فيودالي را . دهند آشتند " نجات " آه قرار بود 

نمي توانستند ضربه اي به ) آه نداشتند ( داشتند ونه منفعتي دراين آار وحتي اگرنيتش را داشتند 
مي توانند اين بافت نيمه تنها خود زنان و نيروهاي دموآراتيك نوين افغانستان . مناسبات بزنند  اين

فيودالي غير قابل تحمل را اينكه گلوي زنان را مي فشرد ، نابود آنند و مناسبات اجتماعي را 
مپرياليست ها تنها آنان مي توانند آامال نظام نيمه فيودالي را ريشه آند آنند و ا. ديگرگون سازند 

  . را آه بخاطر منافع جهاني شان ازين مناسبات حفاظت مي آنند ، بالگد بيرون اندازند
مانند دست زدن ( اين يك دروغ خطرناك است آه گويا امپرياليزم عليرغم اتخاذ روش هاي منفور 
رخي       مي تواند ب) به اين جنگ تروريستي بيرحمانه عليه هرآنكس آه درمقابل منافعش بايستند 

چنين  توهماتي با مخدوش آردن حقايق ، باعث محكم . براي زنان ستمديده بياورد " پيشرفت ها " 
ترشدن زنجيرهاي زنان ، و قوي ترشدن دست امثال بوش و شرآاء مي شود درحقيقت ، آمريكا      

مريكا رژيم هاي آ. خود بر جاده دراز و خونيني از استبداد قدم مي زند ) امپرياليست هاي ديگر( 
را آه دوست ندارد يا بانقشه هايش نمي خواهند ، سرنگون مي آند براي آسب حد اآثر سود در     

، آارگران زن را به بيرحمانه با مزدهاي بخورونمير به بيگاري مي آشند ؛ ارتش " جهان سوم " 
ر مي اندازد زنان لنگ" استراحت و تجديد قوا " آه براي " جهان سوم " آمريكا در هر بخش از 

زنان آوريا ، پاناما ، تايلند ، وحتي ( آمريكايي تبديل مي آند بومي را به بردگان جنسي سربازان 
آري اينها نشان مي ) : اوآي ناواي جاپان از تعرضات جنسي سربازان آمريكايي درامان نبودند 

فيليپيني بپرسيد آه اززنان ! دهد آه بهبود وضع زنان جهان چقدر مشغله فكري آمريكا است 
  احساس شان نسبت به بازگشت سربازان آمريكايي چيست ؟ 

امپرياليست هاي غربي ميتوانند چند دالرخونين براي ترميم شيشه هاي مدارس آه در اثر بمباران 
اما ! شايد چند دختر شهري بتوانند در آن آالس ها درس بخوانند . افغانستان شكسته بفرستند 

نافع امپرياليست ها نسبت به برابري زنان بيشتر از ديروز آه طبق اعتراف خود امروز عالقه و م
يا        " آماج نظامي مشروع " شان ، آودآان و اهالي غيرنظامي  روستا هاي افغانستان را جزو 

محسوب مي آردند ،  نيست اهداف آمريكا آنست آه اين منطقه و ديگر " قربانيان اجتناب ناپذير " 
آنها پا به پاي عرياني و وقاحت شگفت آور در . ي ثبات جهان را به زير آنترل آورد  مناطق ب

تجاوز نظامي ، بر توهمات نيز دامن مي زنند و بهر گوشي آه مايل به شنيدن است زمزمه مي 
آنند آه نظام امپرياليستي آنها درعين حال آه دست به اين جنايات مي زند  مي تواند حقوق 

راه توده " حقوق و ترقي :  " يشرفت براي توده هاي تحت ستم به همراه بياورد دموآراتيك و پ
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هاي آه شرايط دهشت ناك شان محصول ماهيت بيرحم جنايت آار خود امپرياليست ها و دالالن 
  . بومي شان است 

و ( آساني آه صميمانه  خواهان حمايت از مبارزات زنان افغانستان براي دفن هميشگي حجاب 
هستند بايد بدانند اولين خدمتي آه به اين آار مي توانند ) زنجير هاي انقياد و سنن ارتجاعي ديگر 

بكنند افشاي فعاالنه عوام فريبي هاي امپرياليست ها و مقابله با جنگ تجاوزآارانه آنها عليه  مردم 
نان سوء استفاده از خشتم بر حق آ"  به له ر " بايد اجازه ندهند جانياني مانند بوش و . جهان است 

  . پنهان آنند " آزاد آردن زنان افغانستان " آنند و دست هاي خون آلود شانرا پشت پرده 
همه بايد نسبت به فصل مشترك ميان متعصبين فاشيست مسيحي آه مشاورين بوش هستند وبنياد 

ه زنان به مثابه هردوي آنها ، چه درحكومت باشند چه نباشند ، ب. گرايان فئودال اسالمي آگاه باشند 
اشياي جنسي نگاه مي آنند و از مذهب بعنوان وسيله براي تحميل حقارت آميزترين اشكال انقياد 

زنجير هاي :"  مائوئيست ها مي گويند .  اجتماعي و عبوديت  پدرشاهي برزنان استفاده مي نمايند 
اين به معناي شكستن  ! "را بشكنيد ، خشم زنان را همچون نيروي مهيب براي انقالب رها آنيد 

وقتي مي گوئيم همه . همه زنجير هايي است آه سد  راه مبارزه  زنان براي رها آردن جامعه  اند 
يعني همه زنجيرهاي آشور ثروتمند امپرياليستي آه  مستقيما به هزار ويك شكل گلوي آشورهاي 

را چه در شهر هاي همه زنجيرهاي آشكارو پنهاني آه سلطه مرد برزن . فقير را مي فشارند 
مدرن غربي چه درعقب مانده ترين روستاهاي جهان ، چه در شكل رفتار هاي اجتماعي غير قابل 

  . تحمل و آنترل آارزنان ويا در خانواده و ازدواج آه دژ هاي مردساالري هستند ، تقويت مي آنند 
هاي انقالبي ثابت  امروز جنگ خلق در نپال آنچه را آه قبال درجنگ خلق در پرو و ديگر جنبش

شگوفائي شگفت انگيز پتانسيل انقالبي زنان  ، زنان برابري را . شده يك بار ديگر نشان مي دهد 
ديگر بخاطر آنكه بي سواد يا فقير اند ، تحقير نمي . در مبارزه براي رهايي جامعه تجربه مي آنند 

تفاده از سالح را مي آموزند اس. شوند ، باالعكس با آغوش باز پذيرفته شده وتعليم مي بينند 
آنها تحت .  ودرتبديل روستا هاي  فقير شان  به پايگاه هاي سرخ قدرت خلق شرآت مي آنند 

رهبري يك حزب پرولتري براي نوع جديدي از جامعه بشري مبارزه مي آنند و هرگز حاضر به 
از خواهران و برادران  تنبازگشت به تحقير و فالآتي آه جامعه نيمه فيودالي نپال بر ميليون ها 

آنان در پروسه اين جنگ خلق تاريخي نه فقط خود بلكه مردان . مان تحميل مي آنند ، نيستند 
. همرزم خود  را نيز تغيير مي دهند و همدوش يكديگر مي رزمند تا قدرت سياسي را آسب آنند 

ين دشت هاي نپال ريشه آن آليه  مناسبات ستمگرانه  جامعه آهن را از قله هاي هيماليا تا هموارتر
  . آنند و به مبارزه  جهاني براي رهايي همه خلقهاي جهان خدمت  آنند 

ستم برزن ، گريبان همه زنان  همه طبقات اجتماعي را مي گيرد و خواهران شورشگر در اقصي 
. نقاط جهان  عليه هزارويك شكل حجاب ستمگرانه  بر ميخيزند  و جنبش سازمان مي دهند 

نظام سرمايه داري ، زنان گيتي را فقير تر و فقير تر مي آند اما شمار فزاينده اي از زنان  آارآرد
اين امر طبقه ما را در پيشبرد مبارزه . به صفوف طبقه بين المللي پرولتاريا اضافه مي شوند 

سنجش عليه همه وهرگونه ستم برزن و مرد ساالري وبه سرانجام رساندن و ظيقه انقالبي ايجاد 
  بيائيد تا آليه . جهان نوين ،  تقويت مي آند 

  !حجاب ھاي ستم را پاره كنيم 
  2002 مارچ 8

  كميته جنبش انقالبي انترناسيوناليستي
  
  
  

 حقيقت 
) مائوئيست –لنينسيت  –مارآسيست ( ارگان حزب آمونيست ايران   

  www.sanbedaran.org  درانترنت    :  



46 شماره  بيست وهشتم                                            شعله جاويد

  مرگ بر امپرياليست ھاي متجاوز ونوكران آنھا 
  

اينك مدت بيشتر از پنج هفته مي شود آه جنگ تجاوزآارانه امپرياليست هاي آمريكايي و شرآاء 
در طول اين مدت هزاران تن بمب و راآت آمريكايي و انگليسي در . ي افغانستان ادامه دارد باال

افغانستان منفجر شده و هزاران تن از افراد غير نظامي شامل مردان ، زنان واطفال در اين آشور 
ن و ويراني هاي بارآمده از بمبارا. به قتل رسيده و هزاران تن ديگر معلول و زخمي گرديده اند 

راآت زني ها آنقدر وسيع و گسترده است آه به معني واقعي آلمه مي توان گفت ديگر تاسيساتي 
  . باقي نمانده است آه بتواند هدف بمباران يا راآت زني قرار بگيرد 

تعويض نوآر يعني جاگزين ساختن يك رژيم ارتجاعي دست نشانده ديگر بجاي رژيم ارتجاعي و 
ان ابتدا يكي از اهداف اصلي جنگ تجاوزآارانه امپرياليستي جاري بوده دست نشانده طالبان از هم

به نظر مي رسد پيشرفت هاي معيني درجهت تحقق اين اهداف امپرياليست ها درحال . است 
  . بوقوع پيوستن است 

. رژيم طالبان همانند يك آارتن مقواي بيكاره و قابل دورانداختن ، بسرعت ازهم دريده مي شود 
آمتراز يك هفته گذشته ، سلطه اين رژيم بربيشتر از هشتاودپنج درصد از قلمرو درظرف 

افغانستان ، به موجوديت متزلزل ودرحال فروپاشي در بخش آوچكي از مناطق جنوبي آشور ، 
آه اگر اوضاع به همين گونه پيش برود ، اين سلطه محدود نيز فقط مي تواند . مبدل گرديده است 
  . اورد چند  روزي دوام بي

تجربه و سرنوشت رژيم طالبان يكبار ديگر نشان داد آه رژيم هاي ارتجاعي دست نشانده ، 
همانگونه آه توسط اربابان شان به سرعت و سمارق وار سرهم بندي شده و به قدرت رسانده مي 
شوند ، همان گونه نيز پس از گذشت تاريخ مصرف شان براي اربابان و ازدست دادن حمايت آنها، 

صرفا در طي همين بيست وچند سال گذشته ، . سريعا از سرير قدرت به زير آشيده مي شوند 
عالوه از رژيم طالبان ، رژيم هاي حفيظ اهللا امين ، ببرك آارمل و نجيب و پس ازآن رژيم رباني 
و مسعود و همچنان دارودسته هاي مثل حزب اسالمي گلبدين وباند دوستم نيز چنين سرنوشتي 

  . ند داشته ا
ازجانب ديگر ، رژيم رباني آه بگوشه اي از آشوررانده شده بود وپس از ترور احمد شاه مسعود 
درمعرض نابودي آامل قرار گرفته بود،دراثر حمايت هاي هوايي امپرياليست هاي آمريكايي و 
حمايت هاي تسليحاتي امپرياليست هاي روسي ، ازظرف چند روز از يك رژيم درحال مرگ به يك 

مي بينيم آه . ژيم مسلط درمرآز آشوروتقريبا شصت درصد از قلمرو آشور مبدل گرديده است ر
جنگ ساالران مرتجع مفلوك ورانده شده اي مثل دوستم،اسماعيل خان،خليلي وغيره يكبار 
ديگرقلمروهاي وسيع به چنگ مي آورندوبازهم به حاآميت ميرسند وبطورخالصه در اثر حمايت 

  . ازميان رفته شان را دوباره به آف مي آورند " اقبال سياسي " ياليستي شان ،هاي اربابان امپر
نشان مي دهند آه امپرياليست هاي متجاوز آمريكايي و شرآاء در پي چه چيز " تحوالت " اين 

  . هاي درافغانستان هستند و چه چيز هاي را نمي خواهند 
به مالحظاتي توسط امپرياليست هاي بمثابه رژيم طالبان درشرف نابودي قرار دارد و چنانچه بنا 

استفاده در آينده ، بصورت ضعيفي حفظ نگردد ، بزودي آامال از ميان خواهد  يك دارودسته قابل
  اما چه چيز هاي جاي آنرا گرفته است و يا درآينده خواهد گرفت ؟ .  رفت 

خشان منطقه شوراي شمال ، قطغن و بد. مناطق تحت آنترل رژيم رباني خود پنج پارچه است 
آنترل دوستم قرار گرفته است ؛  هزاره جات به  پنج واليت شمال آشوراساسا تحت. نظار است  

جنگ ساالران مرتجع هزاره افتاده است ؛ پنج واليت غربي آشور بار ديگر تحت اداره اسماعيل 
سكونت قبايل بلوچ  نيمروزدرمتن اين منطقه بعنوان منطقه موردخان درآمده است ؛ آنهم در حاليكه 
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، خود قلمرو ويژه اي تحت حكومت گروه آريم خان براهوي محسوب مي گردد ونورستان نيز 
شهرهرات دردومنطقه شيعه .  تحت حاآميت مرتجعين نورستاني وابسته به رژيم رباني قرار دارد 

منقسم  وسني تقسيم گرديده است ،شهر مزارشريف به سه منطقه ازبك ها وتاجيك ها وهزاره ها
  .گرديده است وشهر آابل يعني مرآز آشور نيز به سه منطقه تاجيك ها ، هزاره ها و پشتون ها

با رانده شدن . درمناطق شرقي وجنوب آشور يعني مناطق پشتون نشين وضعيت ازين هم بدتراست
با  رژيم طالبان  درهريك از واليات اين مناطق ،جنگ ساالران سابقا جهادي وياطالبي در همدستي

روساي قبايل وتحت پوشش هاي قبيلوي ،قدرت را بدست مي گيرند واآثراهرچند واليت با هم 
حد اقل سه اتحاد قبيلوي منطقوي در . نزديك مي شوندتا يك اتحاد قبيلوي ومنطقوي را تشكيل دهند

دربرگيرنده " اتحاد جنوبي"دربرگيرنده سه واليت،"اتحاد مشرقي:" حال شكل گيري ديده مي شود
دربرگيرنده سه واليت ونيز بخش پشتون نشين واليت ارزگان مناطق " اتحاد قندهار"سه واليت و

يا "  اتحاد جنوبي " ميدان ممكن است درعين ارتباط با –پشتون نشين واليات غزني، لوگرو وردك 
  . يند ، يكجا با غير پشتون ها ، درسطوح واليتي ، حاآميت هاي مشترآي ايجاد نما" اتحاد قندهار " 

يكبار ديگر برآشور مسلط گردانيده شده و جنگ ساالران " ملوك الطوايفي " به اين ترتيب عمال 
وروساي قبايل در قالب باند ها و دارودسته هاي گوناگون در بخش هاي مختلف آشور چنگ مي 

 اين حاآميت متشتت باب طبع امپرياليست هاي متجاوز آمريكايي و شرآاء و همچنان. اندازند 
آنها عمدتا چنين حالتي ايجاد آرده اند تا هريك از بخش ها را . همنوايان روسي شان قرار دارد 

  .جداگانه تحت آنترل بگيرند و هريك از آنها و آل آشور را طبق دلخواه شان سازماندهي نمايند
درزمان جنگ مقاومت ضد سوسيال امپرياليزم شوروي تضاد هاي مليتي و قبيلوي شديدا تحت 

امپرياليست هاي آمريكايي و شرآاء با . ثير مقاومت مشترك عليه تجاوز قرار گرفته بود تا
درنظرداشت اين تجربه ، چند پارچگي مليتي و چندين پارچگي قومي و قبيلوي را دامن مي زنند 
تا امكان مقاومت مشترك عليه شان را از ميان ببرند و طبق دلخواه خود شان آشور را اداره نمايند 

اين ها ثبات و وحدتي را . رقدم هاي بعدي رژيم مرآزي مورد خواست شان را شكل بدهند ود
درافغانستان مي خواهند آه  منطبق با منافع شان و در خدمت تحكيم سلطه شان باشد و براي شكل 

  .دتي ، مقدمتا ،بي ثباتي  و پراگندگي و ملوك الطوايفي را دامن مي زنند دهي چنين ثبات و وح
چنين توطئه اي ،خطر تجزيه آشور به شمال و جنوب يا مناطق پشتون و مناطق غير  درمتن

آشكارا حمايتش راازشاه سابق " اتحاد جنوبي." پشتون يكبار ديگردرچشم رس قرار گرفته است 
نيزممكن است فرستادگان ظاهرخان وحاميان وي درراس " اتحاد قندهار" اعالم آرده است ودر

و بقيه حاآمان پشتون نيزبه احتمال قوي پشت " اتحاد مشرقي" چنين صورتيدر.امور قراربگيرند 
به اين ترتيب در پهلوي رژيم رباني آه درآابل ونيمه شمال .سر ظاهر خان خواهندايستاد 

آشورمسلط است ،ممكن است رژيم ارتجاعي ديگري تحت سرپرستي شاه سابق در نيمه جنوبي 
هم اآنون دست . يان پشتونها وغيرپشتونها بميان آيدآشورشكل بگيردويكبار ديگر خطرجنگ م

  دسيسه چيني مصروف اند هاي ارتجاعي وامپرياليستي قوي اي براي چنين حالتي به توطئه گري و
درچنين حالتي همه امپرياليست ها و مرتجعين از تشكيل يك حكومت با قاعده وسيع در افغانستان 

منظورآنها . يت هاي واقوام آشور شرآت داشته باشند حرف مي زنندآه در آن نمايندگان تمامي مل
مشترآا . از اين گفته ، حكومتي است آه درآن مرتجعين تمامي مليت ها واقوام  شرآت داشته باشند 

منظور آنها از . زحمتكشان و توده هاي مردم  سراسر آشور را استثمار و سرآوب نمايند 
قيقي آنها نيست ، بلكه روساي قبايل ،  جنگ ساالران ، نمايندگان مليت هاي واقوام  ، نمايندگان ح

آنها در پي تامين منافع مليت هاي تحت . مالها وتكنوآرات هاي مرتجع هوادار امپرياليزم است 
ستم و منافع ملي آل آشور نيستند ، بلكه  درپي تامين منافع ارتجاعي و امپرياليستي خود شان 

  . سلطه شان را برقرار نگه دارند  هستند  و مي خواهند به هر وسيله اي
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. تجربه يكبار ديگر نشان داد آه امپرياليست ها براي دموآراسي و تامين حقوق بشري نمي جنگند 
ماهيت ضد دموآراتيك و استبدادي قدرت منداني آه اينك با حمايت  هاي نظامي مستقيم وغير 

جاي خالي طالبان را اشغال مي   مستقيم امپرياليست هاي آمريكايي ، انگليسي ، روسي و غيره
برنامه و آارنامه ايشان با . نمايند ، روشن و آشكار بوده و از قبل مورد آزمايش قرار گرفته است 

برنامه و آارنامه طالبان آدام فرق اساسي ندارد و همانند آن تئوآراتيك ، ضد مردمي ، ضد ملي و 
اي انتخاب  نوآران شان ، خدمت گذاري آنها معيار اصلي امپرياليست ها بر. ضد دموآراتيك است 

امپرياليست  ها با ريا آاري و دروغ شعارهاي . به منافع خود امپرياليست ها است و نه چيز ديگر 
دموآراسي و حقوق بشري رابراي تامين منافع شان سر مي دهند ولي هرگز اين شعارها  را 

در نظام اينان هميشه يك . ي شان نمي سازند باالترازمنافع شان قرار نمي دهند و محور فعاليت ها
  . چيز نقش محوري بازي مي نمايد و آن سود است 

امپرياليست هاي آمريكايي وانگليسي و شرآاء همچنان از ادامه  جنگ وادامه حضور نظامي شان  
آنها بخاطر تامين اين . در افغانستان وتحكيم  و گسترش  اين حضور صحبت به عمل مي آورند 

د شان ممكن است در حد معيني موجوديت طالبان را توطئه گرانه  حفظ نمايند ويا حالت مقص
ديگري مثل نزاع ميان شمال وجنوب وبه درازا آشاندن تشكيل حكومت مرآزي را بوجود بياورند 

آنها بعد از .  تا بتوانند بدون موجوديت طالبان  نيز حضور نظامي  شان را حفظ و توجيه آنند 
اي عراق از آويت در خليج باقي ماندند و مي خواهند بعد از فروپاشي رژيم طالبان  در اخراج قو

آنها براي تامين  منافع شان خانه  جنگي هاي ارتجاعي در . افغانستان و منطقه  نيز باقي بمانند 
رافغانستان را مداوما دامن زده اند و هم اآنون نيز مي توانند دامن آشور هاي مختلف منجمله د

آنها . امپرياليست ها مبشرين صلح نيستند ، بلكه  صلحي را مي خواهند آه به نفع شان باشد . بزنند 
بدينسان آنها در پي اين نيستند آه . براي تامين منافع شان از هيچ جنايت جنگي رويگردان نيستند 

خواهند جاي افغانستان حل وفصل شود وآنهاپي آار شان بروند، بلكه مي " معضله " هرچه زودتر 
پاي نظامي شان را در افغانستان ومنطقه محكم نمايند تا بتوانند منافع اقتصادي ، سياسي 

آنها حتي تحت پوشش آمك رساني  به قحطي . واستراتيژيك شان را به نحو بهتري تامين آنند
  . زدگان نز در صدد اند حضور نظامي را درافغانستان تقويت نموده و ادامه بدهند 

نيست افغانستان  يكبار ديگر تعهدش را درمسير مبارزه بخاطرشكلدهي وبرپايي مقاومت حزب آمو
تجاوز امپرياليستي وخائنين ملي دست نشانده امپرياليست ها اعالم مي نمايد و مصمم مردمي عليه 

شرايط راي را بمثابه اصل آليدي درتدارك براي برپايي وپيشبردجنگ خلق د است آه چنين مبارزه
آه درشرايط فعلي قطب انقالب درآشور ضعيف است ما براين امرآامال واقفيم . يش ببردفعلي پ

ولي اين رانيزبخوبي مي دانيم آه ضرورت هرچه بيشتر شكوفان ساختن قطب انقالب يك وظيفه 
ومسئوليت تخطي ناپذير است بدون اجراي هرچه محكم تروگستردتراين وظيفه و مسئوليت 

ها باقي خواهد ماند و سرنوشت و تازامپرياليست ها ومرتجعين مزدورآن ،آشورهمچنان ميدان تاخت
امر مسلم است آه تقويت وتحكيم گران مائوئيستي و تثبيت عملي . ابتر مردمان ما بهتر نخواهد شد 

پيشآهنگي آن در مبارزات مردمي ،درپيشبرد وظيفه ومسئوليت فعلي نقش مرآزي بازي مي نمايد 
  . وان دراجراي هرچه اصولي تروسريع ترآنها آاروپيكار خواهيم آردو ما با تمام قوت و ت

  !مرگ بر امپرياليست هاي متجاوز
  !مرگ بر خائنين ملي 

  !شگوفان باد مقاومت مردمي عليه تجاوزامپرياليستي 
  "حزب آمونيست افغانستان " 
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  اعالميه مشترك
  حزب كمونيست  افغانستان

  و
  مائوئيست  افغانستان –لنينيست  –كميته وحدت جنبش كمونيستي ماركسيست 

  
تمثيل وحدت انديشه ، وحدت اراده و وحدت عمل پرولتاريا در يك آشور دريك حزب آمونيست 

در مسير دستيابي ) م ها  –ل  –م ( واحد ، بمثابه  پيشآهنگ پرولتاريا ، وظيفه اساسي آمونيست ها 
حزب آمونيست  درميان سه سالح معجزه . ياز انقالب محسوب مي گردد به سالح هاي مورد ن

با دسترسي به اين سالح اساسي است آه ميتوان به . آساي انقالب نقش اساسي را برعهده دارد 
  . دوسالح ديگر انقالب يعني ارتش خلق و جبهه متحد دست يافت 

سالح اساسي انقالب يعني حزب افغانستان براي دستيابي به ) م  –ل  –م ( جنبش آمونيستي 
اين جنبش در زير بارانحرفات و . آمونيست ، مسير پرفرازونشيب و دردآوري را پيموده است 

تاسيس حزب . آجروي هاي متعدد وسنگين ، سال هاي سال از دستيابي به اين سالح محروم ماند  
به هدفي در خود مبدل  آمونيست  افغانستان گسست آيفي ازين راستا آه تشكيل حزب آمونيست را

ساخته و پيش شرط هاي گوناگون غير اصولي را در پيش پاي آن قرار مي داد ، محسوب مي 
اما اين گسست ايديالوژيك ، سياسي و تشكيالتي ، بنابرعلل و آمبودهاي معين و مشخصي .گردد 

له مؤسسين افغانستان ، منجم) مائوئيستي  –لنينيستي  –مارآسيستي ( آه آل جنبش آمونيستي 
حزب آمونيست افغانستان ، ازآن رنج مي بردند ، قادرنگرديد وحدت جنبش آشور در يك حزب 

مارآسيستي ( درطي يك دهه گذشته ، بخش هاي ديگري از جنبش آمونيستي . واحد را تامين نمايد 
امه سياسي خود اد –آشوربصورت جداگانه به تكامالت  ايديالوژيك )  مائوئيستي  –لنينيستي  –

مائوئيزم و تائيد قاطع از جنبش انقالبي  –لنينيزم  –چند بخش فعال برمبناي قبول مارآسيزم . دادند 
متشكل " م  افغانستان  –ل  –آميته وحدت جنبش آمونيستي م "  انترناسيوناليستي در چوآات 

  . گرديده و به مبارزات شان براي دستيابي به وحدت حزبي ادامه دادند
افغانستان شامل حزب آمونيست افغانستان ، آميته ) م  –ل  –م ( جنبش آمونيستي  سهمن اآنون  

مائوئيست  –لنينيست  –م  افغانستان  و حلقات وافراد مارآسيست  –ل  –وحدت جنبش آمونيستي م 
 –وحدت اين مجموعه در يك حزب آمونيست واحد، بر مبناي وحدت ايديالوژيك . آشور است 

ز طريق توافق اصولي روي يك برنامه واساسنامه حزبي واحد ، مفهوم وحدت سياسي و تشكيالتي ا
  . مائوئيستي را افاده مي نمايد  –لنينيستي  –عمومي جنبش آمونيستي مار آسيستي 

م  افغانستان به همياري آميته  –ل  –حزب آمونيست افغانستان و آميته وحدت جنبش آمونيستي م 
سياسي   –به توافق رسيده اند آه براي تامين وحدت ايديالوژيك  جنبش انقالبي انترناسيوناليستي

وتشكيالتي ميان  شان در يك حزب آمونيست  واحد براي دستيابي به يك برنامه ويك اساسنامه 
حزبي واحد ، مبارزات  مشترك شان را آغاز نمايند و دراين راستا فعاليت هاي عملي مبارزاتي 

  . زافزوني هماهنگ سازند درساير عرصه ها را نيز بطور رو
مائوئيستي  مبناي  –لنينيستي  –سياسي و اصول تشكيالتي مارآسيستي  –اساسات ايدئولوژيك 
وحدت طلبانه حزب آمونيست افغانستان و آميته وحدت جنبش آمونيستي           اساسي اين حرآت

حزب آمونيست افغانستان  مرامنامه و اساسنامه موجود. م  افغانستان را تشكيل مي دهد  –ل   -م 
تا از طريق . به مثابه اسناد اصلي مورد بحث دراين حرآت مبارزاتي  در نظر گرفته مي شوند 

  . بازنويسي مشترك آنها ، دستيابي به برنامه و اساسنامه حزبي واحد ممكن و ميسر گردد 
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ان اميدوارند آه م  افغانست –ل  –حزب آمونيست  افغانستان و آميته وحدت جنبش آمونيستي م 
حرآت مبارزاتي وحدت طلبانه  شان در شرايط حساس فعلي تحرك مثبتي در آل جنبش 

دموآراتيك  ضد امپرياليستي و ضد  –مائوئيستي   وجنبش ملي  –لنينيستي  –مارآسيستي 
در شرايط فعلي آه امپرياليست هاي امريكايي و شرآا و همنوايان . ارتجاعي آشور ايجاد نمايد 

شومي در جهان  براه انداخته اند و افغانستان ويرانه و "  گردباد " اعي و امپرياليستي شان  ارتج
" گردباد" مردمان به خاك و خون آشيده آنرا مرود تعرض وتجاوز قرار داده  و درمرآز اين 

مموظايف خطير وحساسي در سطح ملي و بين المللي برعهده مائوئيست هاي . انداخته اند 
افتاده است ما بايد به امر شكل دهي و تقويت قطب انقالبي در سطح ملي و بين المللي  افغانستان

توجه و تالش جدي مبذول داريم و قويا به خاطر داشته باشيم آه مسئوليت هاي ما دراين جهت ، 
اجراي درست ، اصولي وبه موقع اين مسئوليت ها با . فوق العاده  سنگين وغير قابل تعطيل است  

وتشكيالتي پرولتري و تامين وحدت اصولي جنبش  سياسي  –بر اصوليت هاي ايديالوژيك تكيه 
مائوئيستي   آشور دريك حزب پيشآهنگ پرولتري واحد  –لنينيستي  –آمونيستي  مارآسيستي 

  . ممكن وميسر است 
مائوئيست هاي افغانستان دعوت بعمل مي آوريم  آه دراين  –لنينيست  –ماازتمام مارآسيست 

  . مبارزه  اصولي وجدا ضروري با ماهمنوا و هماهنگ گردند 
  

  مائوئيستي  افغانستان –لنينيستي  –به پيش درراه تامين وحدت جنبش ماركسيستي 
  !مائوئيزم  –لنينيزم  –زنده باد ماركسيزم 
  !زنده باد كمونيزم ! زنده باد انقالب  

  
  حزب كمونيست افغانستان

  م  افغانستان –ل  – كميته وحدت جنبش كمونيستي م
  

  ) 2001نوامبر  20(  1380عقرب  29
  
  

  
  
  

  
  

  تجمع خائنين ملي نوكر امپرياليزم در زير بال امپرياليست ھا را محكوم كنيم 
  
يكي از اهداف اصلي آارزار تجاوزآارانه امپرياليست هاي امريكايي و شرآا وهمنوايان 

رژيم ارتجاعي مزدور و دست نشانده وتحميل امپرياليستي وارتجاعي شان ، سرهمبندي آردن يك 
جنگ . مردم افغانستان به جاي رژيم جنايتكار ارتجاعي ومزدور طالبان است آن برتوده هاي 

جنايتكارانه ايكه در طول چند سال گذشته ، توسط امپرياليست هاي آمريكائي و شرآاء ارتجاعي 
تاني متحد آنها و همچنان امپرياليزم روس منطقوي شان ، از طريق طالبان و باند هاي  غير افغانس

و مزدورانش ، در افغانستان پيش برده شد به هيچ يك از اهداف خود منجمله ايجاد ثبات سياسي 

: نشاني جهاني براي فتح   
AWORLD TO WIN27 OLD GLOUCESTER ST 
. LONDON WC IN 3XX.UK  
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حاال تمامي امپرياليست ها ومرتجعين جهان در .  . مورد  خواست آنها درين آشور دست نيافت 
آز آن افغانستان قرار داده شده ، تحت متن آارزار جهاني امپرياليستي وارتجاعي ، آه در مر

رهبري امپرياليست هاي آمريكائي ، مستقيما به تجاوز واشغالگري نظامي جنايتكارانه دست زده 
  . اند  تا اوضاع درين آشور را مستقيما تحت هدايت و آنترل شان قرار دهند 

سلطه  رژيم طالبان  امپرياليست ها بخاطر تامين همين هدف و ساير اهداف شوم شان بود آه به
نه بخاطر پايان بخشيدن به دردها . بربخش اعظم افغانستان و ازجمله مرآز آن آابل ،  خاتمه دادند 

آنان براي اينكه بتوانند مزدوران  و دست نشاندگان جديدا قدرتمند شان را . و آالم مردم افغانستان 
را مطابق به اميال خود شان شكل دهند، بخوبي اداره و آنترل نمايند و به آساني  بتوانند اوضاع 

ازيك جانب ملوك الطوايفي و قوماندان ساالري در آشور را دامن زده اند واز جانب ديگر حاآميت 
رژيم طالبان  را بمثابه آلت تهديدي عليه دست نشاندگان جديد شان بربخشي از افغانستان همچنان 

  . حفظ آرده اند 
بدنبال تجمع تحت سرپرستي سناتوران  امريكايي درروم و ايجاد  اينك درچنين اوضاع  و احوالي ،

) جناح شاه سابق و جناح حكومت رباني ( يك توافق اوليه ميان دو بخش ازنوآران  امپرياليست ها 
نمايندگان بخش هاي بيشتري از دارودسته هاي ارتجاعي مزدور ودست نشانده درآشور 

امپرياليست هاي آلماني ، اين وارثين آلمان هتلري و آوره  امپرياليستي آلمان وبا ميزباني مستقيم
هاي آدم سوزي اشويتس ، گردهم مي آيند تا تحت هدايت مستقيم باداران امپرياليستي وارتجاعي 

  . شان سرنوشت آشور و مردمان ستمديده آشور را يكبار ديگر به بازي بگيرند 
بانه اين توطئه امپرياليستي وارتجاعي اين يكي از جنبه هاي تهوع آور، نفرت انگيز وعوام فري

اين دوآله دست  "  آنفرانس اسالمي " و " سازمان ملل متحد گ" است آه مي خواهند از 
  امپرياليست ها تن پوشي براي قامت  رسوا و بي آبروي آن بسازند 

ه مابه صراحت اعالم مي نمائيم آه تجمع آلمان ، گردهمايي خائنين ملي نوآر ودست نشاند
  .امپرياليست ها تحت حمايت ، سرپرستي و هدايت مستقيم اربابان خارجي شان است 

مابه صراحت اعالم مي آنيم آه رژيم دست نشانده ارتجاعي ايكه از طريق تجاوز واشغالگري 
امپرياليست هاي امريكايي و شرآاء وهمنوايان امپرياليستي وارتجاعي شان  وهدايت وآنترل 

ماهيت . ي آنها ، برآشور ومردمان ستمديده آشور ما مسلط ساخته شوند مستقيم سياسي ونظام
. رسوا تر وآبروباخته تري از سلطنت  پوشالي شاه شجاع وحاآميت خيانت بار ببرك خواهد داشت

نظامي  واقتصادي مستقيم  –نه تنها شكل گيري واستقرار چنين رژيمي در اثر حمايت  هاي سياسي 
ت هاي صورت خواهد گرفت ، بلكه بقا ودوام نكبت بار آن درآينده نيز امپرياليسو غير مستقيم 

  . آامال به چنين حمايت هاي وابسته خواهد بود 
مابه صراحت اعالم مي نمائيم آه تشكيل اينگونه آنفرانس ها و تجمعات توسط امپرياليست ها 

تجاوز واشغالگري  بخاطر آن صورت مي گيرد آه جنايات تجاوزآارانه آنها را روپوشي نموده و
  . زورگويانه شانرا موجه جلوه دهد 

ماازتمامي نيروها و شخصيت هاي انقالبي ، دموآرات ، ملي و مخالف جنگ تجاوزآارانه 
امپرياليستي و توده هاي مبارز مردم درافغانستان ودرساير آشورهاي جهان دعوت بعمل مي آوريم 

وسيله ايكه مي توانند صداي اعتراض شان را  آه همزمان با برگزاري آنفرانس خائنين ملي بهر
عليه تجاوز نظامي امپرياليست ها وحكومت سازي دست نشانده و مزدور توسط آنها در افغانستان 

  . بلند نمايند وجنايات وعوام فريبي هاي امپرياليستي وارتجاعي را افشا ورسوا آنند 
آارزار تجاوزآارانه امپرياليستي بگذار مباره براي برپايي وشگوفائي مقاومت مردمي عليه 

درافغانستان و جهان را در مسير مبارزه براي سرنگوني سلطه امپرياليزم وارتجاع درآشور، در 
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راستاي رسيدن به جهان فارغ از امپرياليزم ، فارغ از ارتجاع و فارغ از هرگونه استثمار وستم ، 
  ! به پيش بريم 

  !ي نابود باد جنگ تجاوزآارانه امپرياليست
  !امپرياليستي شان مرگ بر خائنين ملي وباداران 
  !زنده باد مردم 

  !شگوفان باد مقاومت مردمي ضد امپرياليستي و ضد ارتجاعي در افغانستان و جهان 
  حزب كمونيست افغانستان

  مائوئيست افغانستان –لنينيست  –كميته وحدت جنبش كمونيستي ماركسيست 
  ) 2001نوامبر  22(  1380اول قوس 

  
  
  
  
  

 
  
  
  
  

 توھمات را بدورافگنيم 
  وبراي برپايي و پيشبرد مقاومت مردمي و مبارزات انقالبي آماده باشيم 

 
، داآتر عبدالرحمن وزير هوائي ملكي )  2002فبروري  14(  1380دلو 24شامگاه روز پنجشنبه 

ل ،  جاي آه     اين ترور در ميدان هوائي آاب. و توريزم حكومت مؤقت  حامد آرزي ترور گرديد 
حكومت " مربوط وزارت داخله " قواي امنيتي "  و همچنان " قواي بين المللي آمك امنيتي " 

درابتدا گفته . درآن مستقر اند و قاعدتا بايد امنيت آن بخوبي تامين باشد ، صورت گرفت " مؤقت 
پرواز بسوي   مي شد آه اين قتل ناشي از برافروختگي عازمين حج ، آه از معطلي هاي پيهم

عربستان سعودي ،  به تنگ آمده بوند ، بوده است ولي به زودي روشن شد آه  نقشه ترور از قبل 
عاملين ترور جنراالن و مامورين عالي رتبه  . طرح ريزي گرديده و آگاهانه به اجرا درآمده است 

تمامي عاملين ترور  .وزارت خانه هاي دفاع ، داخله ، عدليه وهمچنان رياست امنيت دوليت هستند 
" جبهه متحد اسالمي افغانستان " و همچنان وزارت خانه هاي مربوطه آنها به يكي از جناح هاي 

  . تعلق دارند "  جمعيت اسالمي افغانستان " يعني 
اودرجريان  جنگ مقاومت  ضد سوسيال . بود "  شعله يي " داآتر عبدالرحمن داراي سابقه 
كي از قوماندانان پوششي درآمد وبا ايجاد پيوند نزديك با احمد شاه امپرياليزم شوروي بصورت ي

مسعود  –بعد ها در دوران حكومت رباني . سهم گرفت "  شوراي نظار " مسعود در تشكيل 
شوراي " درآابل مسئوليت وزارت هوائي ملكي و توريزم را برعهده داشت  ويكي از افراد اصلي 

از شكست نيروهاي تحت فرماندهي مسعود درآابل و سقوط اما پس . محسوب مي گرديد " نظار 
" شوراي نظار " حكومت رباني ، داآتر عبدالرحمن بنابه بروز اختالفاتي ميان وي و مسعود از 

) جناح ظاهرخان ( اوازآنجا روابطش را با محفل روم . فاصله گرفت  وبه هندوستان مهاجرت آرد

 شعله جاويد 
 ارگان مرآزي 

 حزب آمونيست افغانستان 
 را مي توانيد از ويب سايت حزب آمونيست افغانستان بخوانيد
www.geocites.com/afghanistancp   
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محكم آرد و سرانجام در آنفرانس بن و حكومت  مؤقت  آه از قبل برقرار شده بود بيشتر از پيش
حامد آرزي رئيس حكومت مؤقت اعالم آرده . به  عنوان فردي مربوط به اين  محفل سهم گرفت 

اما اين گفته ، ياوه .  است آه ترور داآتر عبدالرحمن ناشي از دشمني هاي شخصي بوده است 
سياسي سراسر توطئه و نيرنگ ارتجاعيون  برا ي آساني آه با محيط هاي. گويي بيش نيست  

اسالمي  درافغانستان آشنايي دارند معلوم است آه در چنين مواردي حتي اگر اساس خصومت، 
دشمني هاي شخصي وخانوادگي باشد، براي اجراي نقشه و زمينه هاي سياسي و محمل هاي 

ني دشمني هاي سياسي عكس اين قضيه نيزصادق است يع. ايدئولوژيك و تشكيالتي فراهم گردد 
درموردترورداآتر عبدالرحمن با توجه به . رفته رفته شكل دشمني هاي شخصي را بخود مي گيرد

درآاربوده  " دشمني هاي شخصي " سوابق زندگي وسوابق سياسي وي ممكن است بخشا اينگونه 
ودي درهرحال درين  شكي وجود ندارد آه اين تروراساسا يك ترورسياسي است و نم. باشد 

  . محسوب مي گردد "  حكومت مؤقت " ازمحيط دهشت افگنانه مزدوران دست نشانده جمع شده در
اين ترور قبل از همه ماهيت جهاد ضد تروريستي امپرياليست هاي آمريكايي و شرآاء جرم شان 

ده خود آه پرور –آنها به بهانه مبارزه عليه تروريزم القاعده وطالبان . را درافغانستان نشان ميدهد 
به افغانستان لشكر آشي آردند و با ازميان بردن حكومت طالبان والقاعده گويا  –شان بودند 

مردمان آشورهاي خود شان و جهانيان و بويژه مردمان افغانستان را غرق منت و احسان ساختند 
ن قلع وقمع آردند ويك محيط فارغ از ترورودهشت را درافغانستاآه تروريست ها را درين آشور

آه در آن يك وزير حكومت " محيط فارغ از ترورودهشتي " اما چه . فراهم آورده اند 
قواي امنيتي " و " قواي امنيتي بين المللي " صئونيت جاني برخوردار نيست و درپيش چشمان ازم

!! درزير ضربات مشت ولگد و چاقو ، آنهم در ميدان هوايي مرآز آشور ، بقتل مي رسد" داخلي 
دهشت افگني قلع و قمع نگرديده ، بلكه دهشت افگنان مرتجع ومزدوري رفتند و دهشت در واقع 

افگنان مرتجع و دست نشانده اي روي آارآمده اند ، دهشت افگناني آه نه تنها بقتل و آشتار توده 
  . مي درند  هاي مردم مي پردازند بلكه همديگر شان را نيز حتي در سطح عالي رهبري حكومتي

اما . نشانده ، تامين امنيت در آشور را بعنوان اولين وظيفه اش مشخص آرده است  حكومت دست
دمان ما درتحت يلغاردزدان دريايي آمريكايي و شرآاء آه هيچ قيد بخوبي روشن است آه مر

آنها حتي مقامات حكومت . وبندي را نمي شناسند ، از هيچگونه امنيتي نمي توانند برخوردار باشند 
. خود شان را بقتل مي رسانند ، مورد لت وآوب قرار مي دهند و زنداني مي سازنددست نشانده 

. حاال ديگر مسئله بر سر جنگ هاي گرديز وآندوز و مزار آوهستانات سرپل وجاهاي ديگر نيست
وقتي دارودسته هاي دست نشانده در حكومت مؤقت به همديگر شان رحم نمي آنند وگلوي همديگر 

  ؟. توده هاي مردم چه توقعي مي توانند ازآنها داشته باشند  را پاره مي آنند ،
ترور دآتر عبدالرحمن بويژه براي آن باصطالح روشنفكراني آه بصورت توهم آميز فكر مي 
نمايند آه تجاوز امپرياليستي براي آشور ، مردمان آشور و بويژه براي خود شان يك محيط امن ، 

وزير . ي و اسارت زن بوجود مي آورد ، مايه عبرت است سكوالر و فارغ از بنياد گرايي مذهب
مقتول يكي از چهره هاي باصطالح سكوالر در حكومت دست نشانده بود وبا اطمينان ازحمايت 

. در حكومت آار مي آرد " جمعيت اسالمي " هاي باداران امپرياليستي اش در پهلوي بنياد گرايان 
ر وي امر بيهوده و توهم آميزي بوده است آه عاقبت به اما جريان عمل نشان داد آه اطمينان خاط

باخته ومتوهم نمي بود و برعالوه موقعيت و قدرت شخصي جلو باوراو اگر. قيمت جانش تمام شد 
چشمانش را نمي گرفت ، آمر به مزدوري براي امپرياليست هاي متجاوز نمي بست و درك مي 

او اگر باور باخته و متوهم نمي بود ، مي توانست . آرد آه مزدوري براي آنها عاقبت خوبي ندارد 
ببيند آه تجاوز امپرياليست ها و تشكيل حكومت دست نشانده آه خودش يك پايه آن بود ، نه به 
تامين امنيت در آشور منجر گرديده است ونه براي سكوالريزم محيط رشد مناسب بوجود آورده و 
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او اگر باور باخته و متوهم  نمي بود  مي توانست  .نه فراغتي از بنياد گرايي فراهم آرده است 
بخوبي مشاهده نمايد آه لشكر آشي امپرياليست ها آزادي زنان را به ارمغان نياورده و آنان آماآان 

وزراي در زندان چادري ودرمعرض خطرات تيزاب پاشي و ستم هاي گوناگون ديگر قراردارند و 
باشد تا . سرنوشت آنها را تغيير دهند  –نمي توانند و  –نمايشي زن در حكومت مؤقت نتوانسته 

تروروي نقش معيني در فروپاشي ويا حد اقل تضعيف توهمات خود فريبانه روشنفكران باورباخته 
  .بازي نموده و روزنه اي بسوي درك حقايق براي آنها بازنمايد

زم ، اگر ضرورتي حامد آرزي اعالم آرده است آه با توجه به ترور وزير هوايي ملكي و توري
درواقع . خواهد شد " قواي بين المللي آمك امنيتي " توسيع حدود اختيارات ايجاب نمايد ، خواهان 

اين يگانه آاري است آه آنها مي توانند انجام دهند ، يعني بطور روزافزوني خواهان افزايش تعداد 
ك حكومت دست نشانده فقط باين ي. قواي اشغالگر امپرياليستي وتوسيع حدود اختيارات آنها باشند 

. صورت ، يعني در ضل حمايت روزافزون زور وقوت ارباب يا اربابان خود مي تواند نفس بكشد
تسكين آورصرفا تاثير مؤقتي و گذرا دارد ودرنهايت نمي تواند مشكل امنيتي براي اما اين دواي 

دروني ميان جناح هاي حكومت دست نشانده را حل وفصل نمايد و نه مي تواند آشت وآشتار 
مختلف آنرا متوقف سازد ، بلكه ابعاد ودامنه اين مشكالت و ساير مشكالت حاآميت پوشالي را 

  . عمق و گسترش بيشتري مي بخشد 
راه نجات حقيقي آشور و مردمان آشور از بالياي بنياد گرايي مذهبي ، جنگ : يك چيز مسلم است 

آنها تجاوز گري هاي امپرياليستي ، فقط و فقط راه  هاي ارتجاعي درشرايط فعلي باالترازهمه
اين راه . مقاومت مردمي و مبارزات انقالبي مستقل توده ها تحت رهبري انقالبي پرولتري است 

اما تجارب تاريخي درهرآجاي دنيا وبطور . علي العجاله به ظاهر آم رهرو به نظر مي رسد 
اي مردم تجاوزات امپرياليست ها را بي پاسخ نمي روشني در افغانستان نشان داده است آه توده ه

خيزش توده ها عليه امپرياليست هاي . گذارد و حكومت هاي دست نشانده آنها را تحمل نمي توانند 
متجاوز ودست نشاندگان بومي آنها وبر پايي مقاومت مردمي و مبارزات انقالبي امري است يقيني، 

ا چشمان باز وتحت رهبري آگاهانه انقالبي بر پا گردد و به ب –وبايد  –امري آه اين بار مي تواند 
  . پيش سوق داده شود 

  
  !مرگ بر امپرياليست هاي متجاوز 

  !مرگ بر حكومت دست نشانده 
  !مرگ بر بنياد گرايان دهشت افگن 

  !توھمات را به دورافگنيم و براي برپايي و پيشبرد مقاومت مردمي و مبارزات انقالبي آماده شويم
  ب كمونيست افغانستانحز

  1380دلو 28
  ) 2002فبروري  18( 

Website: geocities.com/afghanistancp  
 

  
  م   -ل  –ويب سايت حزب آمونيست ايران م 

 www.sarbedaran.org 
 ويب سايت حزب آمونيست انقالبي آمريكا

 www.rwor.org 
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  اطالعيه 
  م دراروپا به حزب كمونيست افغانستان –ل  –پيوستن  م 

  
. حزب آمونيست ازميان سه سالح  معجزه آساي انقالب ، اساسي ترين سالح محسوب مي گردد

فقط با داشتن  يك حزب آمونيست اصولي ، منضبط ونيرومند مي توان دو سالح ديگر انقالب يعني 
 –بنابرين ، وحدت ايدئولوژيك . لق وجبهه متحد انقالبي را بوجود آورده  وپرورش دادارتش خ

را در يك حزب ) مائوئيست ها  –لنينيست  –مارآسيست ( سياسي و تشكيالتي  آمونيست ها 
انقالب سوسياليستي ، حرآت بطرف جامعه آمونيستي از طريق برپايي . آمونيست واحد مي طلبد 

متعدد ورزميدن در صفوف انقالب جهاني پرولتري براساس انترناسيوناليزم انقالبات فرهنگي 
پرولتري ، استراتيژي مبارزاتي جنگ خلق و اصول و ضوابط تشكيالتي پرولتري ، يك وظيفه 

  .مائوئيست هاي آشور محسوب مي گردد  –لنينيست  –اساسي مبارزاتي مارآسيست 
مورد تهاجم امپرياليست هاي  امريكايي و شرآاء تحقق اين امر در شرايط حاضر آه افغانستان 

امپرياليستي وارتجاعي شان قرار گرفته  وبرپايي مقاومت  مردمي عليه اين تهاجم،ضرورت عاجل 
  . بيشترازپيش به نياز مبرم و فوري مبدل گرديده است . مبارزاتي مرحله آنوني را تشكيل مي دهد 

ايكه متشكل از مائوئيست هاي پناهنده افغانستاني در مائوئيستي  –لنينيستي  –هسته مارآسيستي 
اروپا بوده  وطي چند سال گذشته  در ديار مذآور ، درعرصه مبارزات آمونيستي و همچنان 

از مدت سه سال به اين طرف با حزب آمونيست . مبارزات دموآراتيك نوين فعال بوده است 
دت همسوئي وهمآهنگي در عرصه مبارزات در طي اين م. افغانستان ارتباطات نزديك داشته است 

آمونيستي ودموآراتيك نوين ميان دوطرف پيشرونده بوده و به صورت پيوسته اي سير ارتقائي 
  . سياسي و تشكيالتي حرآت آرده است  –داشته است و مداوما بسوي وحدت ايدئولوژيك 

 –هسته مارآسيستي  پس از تهاجم امپرياليستي آمريكا و شرآاء برافغانستان ، پروسه وحدت
مواضع برنامه وي . مائوئيستي با حزب آمونيست بصورت جهش وار حرآت نمود  –لنينيستي 

 –حزب آمونيست افغانستان  و ضرورت وحدت با حزب ، رسما مورد تائيد هسته مارآسيستي 
 در برآمد هواداران حزب آمونيست" هسته " مائوئيستي قرار گرفته و برين مبنا  –لنينيستي 

مسئوليت سخنگويي اين هواداران افغانستان دراروپا نقش اساسي برعهده داشته ورهبري آن عمال 
  . حزب در عرصه مبارزات آمونيستي و دموآراتيك نوين را برعهده گرفته است 

 –لنينيستي  –اينك به ادامه اين پروسه وحدت طلبانه اعالم مي گردد آه هسته مارآسيستي 
يا . ه حزب آمونيست افغانستان پيوسته  ودرتشكيالت حزب ادغام مي گردد مائوئيستي در اروپا ب

نقش بسيار مهمي در به  –وبايد  –يقين آامل بايد گفت آه برداشته شدن اين گام ارزنده مي تواند 
مائوئيست هاي  –لنينيست  –فرجام رساندن حرآت وحدت طلبانه آغاز شده  ميان مارآسيست 

  . زب آمونيست واحد ، بازي نمايد آشور ووحدت آنها دريك ح
  

  !مائوئيزم  –لنينيزم  –زنده باد مارآسيزم 
  !زنده باد انقالب 
  زنده باد آمونيزم

  مائوئيستي –لنينيستي  –زھبري حزب كمونيست افغانستان  رھبري ھسته ماركسيستي 
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