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اسی مانور های سي
اشغالگران و رژیم 

در چنبره درگيری پوشالی 
ها و کشمکش های 

 نيروهای متخاصم و رقيب
  بيرونی و درونی

  
شاندگان شان، اشغالگران امپریاليست و دست ن

ضمن ادامه و گسترش فعاليت های جنگی 
جنایتکارانه شان در افغانستان، طی سال جاری 

حرکت های ابتکاری سياسی " شمسی یکسلسله 
، برای نابودی و یا ال اقل تضعيف مقاومت در "

مهم ترین . مقابل شان، را رویدست گرفته اند
یکی راه " حرکت های ابتکاری سياسی " این 

و دیگری " جرگه صلح منطقه یی  " اندازی
طالبان و ( پيشنهاد مذاکره با مقاومت اسالمی 

اما هيچ یک از . برای صلح است) حزب اسالمی 
تا حال نتایج " ابتکاری " این حيله های سياسی 

ی ببار پوشالمثبتی برای اشغالگران و رژیم 
نياورده، وضعيت ابتر آنها را بهبود نبخشيده و 

 خرابی حالت آنها را نه تنها سير روز افزون
  .      حتی بطی نيز نتوانسته استمتوقف بلکه

  )2صفحه  ( بقيه در                                    

  جواب نامه های رسيده
  
  ) 23( در صفحه 

     وضعيت نظامی در کشور مطالبی پيرامون
1  

لگران و رژیم نگاهی به وضعيت نظامی اشغا
  پوشالی 

 :می جنگی وضعيت عمو
در زمستان سال گذشته، موقعی که نيروهای ناتو فعاليت های 
جنگی وسيع و گسترده خود را در مناطق جنوبی، جنوب 
شرقی و شرقی کشور شروع نمودند، فرمانده عمومی ناتو در 
افغانستان اعالم نمود که قوای تحت فرماندهی او در ظرف 

کی بر شش ماه آینده موفق به وارد آوردن ضربات مهل
" وضعيت امنيتی " خواهد شد و " تروریست " نيروهای 

          .افغانستان را بصورت قابل مالحظه ای بهبود خواهد بخشيد
   )4(  بقيه در صفحه                                                    

 
 

 تورنتو یک نظامی امریکایی در تظاهرات ضد جنگ در شهر
او در اعتراض به جنگ افغانستان ارتش امریکا را ترک گفته 

  .و به کانادا پناهنده شده است
***************************************  
  ولسی جرگه رژیم پوشالی ماتم گرفت

  
)  8 (در صفحه 

 

 

 شعله جاوید
 ارگان مرکزی

افغانستان) مائوئيست (  حزب کمونيست   

جریده شعله جاوید ارگان مرآزي 
) مائوئيست ( آمونيست  حزب

افغانستان است آه عمدتا در 
خدمت تدارك ، برپایي و پيشبرد 
جنگ مقاومت ملي مردمي و 

ني شكل مشخص آنو( انقالبي 
.           قرار دارد ) جنگ خلق   

   
)اساسنامه حزب  (   
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  :بقيه از صفحه اول

  …مانور های سياسی اشغالگران و رژیم پوشالی 
  

، به عنوان "ه یی جرگه صلح منطق" 
یک اقدام ادامه دار، دو هدف را دنبال می 

یکی بهبود مناسبات ميان دولت : نماید
پاکستان و رژیم کرزی و دیگری تقویت 
مجدد متنفذین قبایل پشتون در دو طرف 
خط دیورند و همسو با آن قرار دادن 
شوونيزم پشتون در مقابل پان اسالميزم و 

اگر این دو . بنياد گرایی مقاومت جویانه
هدف تامين گردد مقاومت اسالمی نه تنها 
در ميان منگنه مناسبات حسنه ميان دولت 
پاکستان و رژیم کرزی گير خواهد افتاد 
بلکه در درون قبایل پشتون از ناحيه 
فشار های قومی و نظامی خوانين نيز 

مسلم . شدیدا در مضيقه قرار خواهد گرفت
ای است که تامين دو هدف متذکره بر

کليت مقاومت عليه اشغالگران و رژیم 
پوشالی نيز به شدت زیان آور و محدود 

 .کننده خواهد بود
 حکومت مشرف در واقع تحت فشار 

جرگه " امپریاليست های امریکایی در
همين . شرکت کرد" صلح منطقه یی 

فشار بود که حتی خود مشرف را مجبور 
در " جرگه " کرد در مراسم پایانی اولين 

اما معضله اصلی در . ل شرکت نمایدکاب
مناسبات ميان دولت پاکستان و رژیم 
کرزی و همچنان رژیم های قبلی، منازعه 
بر سر خط دیورند است و تا زمانی که این 
معضله به نحوی حل و فصل نگردد، 
بهبود اساسی مناسبات ميان دو طرف 

از قرار معلوم نه . نمی تواند متصور باشد
مایل و توانی برای حل تنها رژیم کرزی ت

این معضله ندارد بلکه اشغالگران 
امریکایی و انگليسی نيز دارای چنين 
تمایل و توانی نيستند و این مشکل را به 
عنوان یک عامل فشار باالی دولت 
پاکستان از سوی رژیم کرزی دامن می 

تا جائيکه به دولت پاکستان مربوط . زنند
ی می شود این دولت از مدت تقریبا س

سال به اینطرف دیگر صرفا به حل 
معضله خط دیورند قانع نيست بلکه می 
خواهد رژیم حاکم در افغانستان را تا آن 
حدی تحت نفوذ داشته باشد که در منازعه 
ميان پاکستان و هند، طرف پاکستان را 
بگيرد و یا حد اقل بيطرفی مثبت به نفع 

این حالت مصداق . پاکستان داشته باشد
 المثل معروف پشتو است که همان ضرب
زه پور غوارم ته نور : " می گوید 

 بطور مشخص رژیم کرزی و " . غواری 

 
پشتيبانان امریکایی و انگليسی اش می 

" خواهند دولت پاکستان را از طریق 
به یک متحد " جرگه صلح منطقه یی 

صميمی و صادق در امر سرکوب مقاومت 
در بدل نمایند، اما دولت پاکستان حتی 

در جهت تامين " جرگه " درون همين 
خواست ها و زیادت طلبی های خود 

جرگه " کل این وضعيت . حرکت می نماید
را به یک اقدام و نقشه " صلح منطقه یی 

غير موثر و یا یک تيغ دو دم مبدل می 
  .نماید

خرید متنفذین و خوانين قبایل پشتون در 
دو طرف خط دیورند از طرف اشغالگران 

ليست، هم بصورت مستقيم و هم از امپریا
طریق داللی رژیم دست نشانده کرزی و 
رژیم وابسته مشرف، نه تنها با استفاده 

کنونی اشغالگران " تجارب " از 
امریکایی و انگليسی در خرید شيوخ 
قبایل سنی عرب در عراق بلکه با استفاده 

سابقه استعمارگران " تجارب " از 
" تون و انگليسی در خرید خوانين پش

سوسيال امپریاليست های " تجارب 
شوروی و رژیم دست نشانده شان در 
 -خرید خوانين مليت های مختلف کشور

مشی مصالحه " به ویژه در زمان تطبيق 
 رویدست گرفته شده –ملی رژیم نجيب 

در چوکات این برنامه، ارائه کمک . است
" پروژه های عمرانی " های پولی برای 
 مالی و تسليحاتی برای و ارائه امکانات

دار و دسته های نظامی قبائلی؛ منظور 
می گردند و در اختيار متنفذین و خوانين 

هدف . دو طرف خط دیورند قرار می گيرند
این برنامه احيای نفوذ سنتی و سلطه 
عنعنوی خوانين و متنفذین بر حيات قبایل 
مذکور است که در حال حاضر تا حد 

سلطه احزاب بنياد زیادی جای آنرا نفوذ و 
گرای اسالمی سازمانيافته و مسلح و غير 

  .مسلح گرفته است
امپریاليست های امریکایی و انگليسی و 
قدرت های ارتجاعی اسالمی منطقه یی 
وابسته به آنها در طول چند دهه گذشته 
مرتبا به تقویت همه جانبه احزاب بنياد 
گرای اسالمی در افغانستان و منطقه و 

 در ميان قبایل پشتون دو بطور مشخص
حاصل جبری . طرف خط دیورند پرداختند

اجرای چنين سياستی چيزی جز تبدیلی 
وسيع اتوریته های قبایلی و فئودالی 
 خانخانی به اتوریته های اسالمی فئودالی 

 
احزاب بنياد گرای اسالمی نمی توانست 

  .باشد
اینچنين سياستی از طرف حاکميت 

یاليستش صرفا در پاکستان و حاميان امپر
مناطق پشتون نشين آن کشور پيش برده 

به همين جهت است که . شده است
اتوریته های فئودالی در ميان مليت های 
پنجابی، سندی و بلوچ عمدتا کماکان 
همان اتوریته های فئودالی خانخانی 
چوهدری ها، نواب ها و سرداران قبایل 
است، اما بر عکس در مناطق پشتون 

تان احزاب بنياد گرای اسالمی نشين پاکس
به نحو چشمگيری مقتدر تر و نيرومند تر 

اما در افغانستان سياست مذکور . هستند
بصورت عمومی پيش برده شده است، 
بطوری که در ميان تمامی مليت های 
کشور هم اکنون این احزاب بنياد گرای 
اسالمی اند که عمدتا اتوریته های فئودالی 

تفاوتی که درینجا . درا نمایندگی می کنن
وجود دارد این است که هم خوانين و هم 
بنياد گرایان غير پشتون بطور کلی در 
قبال اشغالگران تسليم طلب اند، در 
حاليکه در مناطق پشتون نشين کشور 
خوانين و صرفا بخشی از بنياد گرایان 
تسليم طلب اند ولی مقاومت اسالمی 

طق نسبتا وسيع و گسترده ای در این منا
  .وجود دارد

اجرای سياست تقویت مجدد خوانين و 
روسای قبایل در مقابل احزاب بنياد گرای 
اسالمی در مناطق پشتون نشين کشور، با 
سبوتاژ نيرومندی از درون رژیم دست 

اینچنين سياستی در . نشانده مواجه است
صورت موفقيت در مناطق پشتون نشين، 
رد می تواند در مناطق غير پشتون نيز مو

از ینجهت احزاب بنياد . تطبيق قرار بگيرد
گرای اسالمی دارای ترکيب عمدتا غير 
پشتون در درون رژیم، اصوال از این 
سياست بيمناک اند و از راه های گوناگون 

این . در راه اجرای آن موانع ایجاد ميکنند
مانع تراشی در نهایت همسو با مقاومت 
اسالمی عمل می نماید و اجرای سياست 
تقویت مجدد خوانين و روسای قبایل را با 

  .مشکالت جدی مواجه می سازد
قدر مسلم است که از لحاظ  فئودالی و 
شوونيستی نه تنها تفاوت اساسی ای 

 سياسی جمهوری –ميان خط فکری 
اسالمی افغانستان و امارت اسالمی و 
طالبان کنونی وجود ندارد، بلکه فئوداليزم 
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ه فئوداليزم و و شوونيزم طالبان نسبت ب
شوونيزم رژیم دست نشانده غليظ تر و 

  . خشن تر است
در واقع مسئله بر سر این است که 
یکطرف بقا و تحکيم اميال فئودالی و 
شوونيستی را در زیر سایه امپریاليست 
های متجاوز و قوای اشغالگر جستجو می 
نماید و طرف دیگر در پيوند با پان 

جویی  اسالميزم معارضه جو و مقاومت
در واقع یکی از . اسالمی عليه اشغالگران

جنبه های اصلی سياست رژیم دست 
نشانده اینست که روی پيوند با 

نماید و  اشغالگران امپریاليست تکيه
گسستن این پيوند را به مثابه یکی از 

  . عومل اصلی مرگ ارتجاع نشان دهد
مشخصا جناح شوونيست در رژیم دست 

وضوع انگشت نشانده هميشه روی این م
می گذارد که ایستادن مقاومت اسالمی در 

، آنهم در پيوند "جامعه جهانی " مقابل 
با پان اسالميزم معارضه جو، به شدت 
برای جامعه پشتون، هم در افغانستان و 
هم در پاکستان، مضر و خطرناک است و 
فقط و فقط باعث وارد آمدن ضربات و 
صدمات جبران ناپذیر بر پشتون ها 

همسو با این موضعگيری، تاکيد . رددميگ
بر معضله خط دیورند و حل آن به نفع 
وحدت عمومی  پشتون ها در هماهنگی با 
نقشه هایی که از سوی جناح های معينی 
در حاکميت ایاالت متحده امریکا برای کل 

" منطقه مطرح گردیده اند، قرار دارد و 
را در " پاکستان ستيزی شوونيستی 

" ان نوازی ضد پشتونی پاکست" مقابل 
  . مقاومت اسالمی قرار می دهد

این جنبه از سياست متذکره از یکجانب 
در ضدیت با تالش برای بهبود مناسبات 
با حاکميت پاکستان قرار دارد و از جانب 
دیگر مورد پسند جناحهای ارتجاعی غير 

 و از  پشتون رژیم دست نشانده نيز نيست
  . رددو جهت مورد فشار قرار می گي

" در هر حال، برگزاری اولين دور از 
تا حد معينی " جرگه صلح منطقه یی 

تبليغات متقابل رژیم های مشرف و کرزی 
عليه همدیگر را تخفيف داده و با وجودی 
که نتایج کوتاه مدتی ازین تالش ها متوقع 
نيست، کوشش آنها برای برگذاری دومين 

  .   دور از جرگه مذکور ادامه دارد
اد مذاکره با مقاومت اسالمی در پيشنه

اصل با هدف جلب هر چه بيشتر صفوف 
و رده های پائين و متوسط مقاومت 
اسالمی و توده های مرتبط به آنها به 
سوی رژیم مطرح گردیده و پيش برده می 

این موضوع در ظرف سه سال . شود
گذشته بار بار از سوی مقامات عاليرتبه 

.  استرژیم و شخص کرزی مطرح گردیده
اما امسال حامد کرزی خود درین راستا 

مال  "  یک گام مهم به پيش گذاشت و از
انجنير صاحب " و " صاحب محمد عمر 

شخصا برای مذاکره دعوت به " گلبدین 
عمل آورد و حتی اعالم کرد که خود 

  . حاضر است نزد آنها برود
این پييشنهاد، موضوع مذاکره ميان دو 

ضوع جدی طرف را به عنوان یک مو
مطرح کرد و چند چهره معروف طالبان 

مال متوکل " زمان امارت اسالمی یعنی 
، که "مال ضعيف " و " مال مجاهد " ، "

در زمان امارت اسالمی طالبان، وزیر 
خارجه، نماینده در سازمان ملل متحد و 
ایاالت متحده امریکا و سفير در پاکستان 
بودند، بطور آشکار و جدی درین راستا 

  . عال شدندف
موضوع چنان داغ شد که برای مدت 
کوتاهی ظاهرا به نظر می رسيد که به 
زودی مذاکرات رسمی ميان دو طرف 

البته طوریکه شواهد . شروع خواهد شد
نشان می داد و بعضی از مقامات رژیم نيز 
بطور غير رسمی تائيد می کردند، در واقع 
مذاکرات ميان دو طرف شروع شده بود، 

. ر غير رسمی و غيرمستقيماما بطو
طوریکه گفته می شد، افراد فوق الذکر و 
یکی دو چهره دیگر از طالبان سابق 
ظاهرا تسليم شده، فعاالنه ميان مراکز 
تصميم گيری دو طرف در رفت و آمد 

  .بودند
اما با وجودیکه درین جریان، یکی دو 

حسن نيت " مقام والیت به عنوان ابراز 
راد منسوب به از سوی رژیم به اف" 

طالبان و حزب اسالمی حکمتيار سپرده 
شد، ناگهان ورق برگشت و تک و دو ها 
در مذاکرات غير رسمی و مخفی فرو کش 

فرماندهی قوای ناتو و ائتالف بين . کرد
تن از  ) 14( المللی پوستر های چهارده 

سران طالبان و حزب اسالمی را به 
عنوان تروریست های تحت تعقيب انتشار 

اد و برای ارائه معلومات در مورد آنها د
دالر  ) 200000( جوایزی تا دوصد هزار 

البته این جوایز غير از جوایز . تعيين کرد
پنجاه ميليونی ای بود که برای تحویل 
دهی مرده و یا زنده مال عمر تعيين شده 

از جانب دیگر سلسله عمليات . است
نظامی بخصوص عمليات انتحاری در 

شدید گردید و به این ترتيب شهر کابل ت
برای چندمين بار تالش برای سازش ميان 
رژیم کرزی و مقاومت اسالمی به ناکامی 

  . انجاميد
قدر مسلم است که قوتهای امپریاليستی 
اشغالگر در افغانستان که کنترل واقعی 

امور  در افغانستان را در دست دارند، با 
سازش ميان رژیم کرزی و مقاومت 

کلی ندارند، اما در صورتيکه اسالمی مش
حضور آنها در افغانستان مورد سوال 

از جانب دیگر مقاومت . قرار نگيرد
اسالمی نيز در سازش با رژیم کرزی و یا 

جمهوری اسالمی "به عبارت دیگر 
مشکلی نخواهند داشت، به " افغانستان 

شرط اینکه قوای اشغالگر ساقط کننده 
یم کرزی امارت اسالمی و ایجاد کننده رژ

و ضامن اصلی بقا و دوام این رژیم از 
ازینجا است که . افغانستان بيرون روند

تالش ها برای سازش مداوما به ناکامی 
می انجامند و در فرجام هر دور از این 
تالش ها تضاد ها بيشتر از پيش حدت و 

  . شدت می یابند
مرتجعين غير پشتون در درون رژیم 

دگی از غير دست نشانده که ادعای نماین
پشتون ها در رژیم را دارند معموال با 
تالش های متذگره از یک دید مليتی 

این . ارتجاعی مخالفت نشان می دهند
مخالفت که مورد حمایت قدرت های 
امپریاليستی و ارتجاعی خارجی معينی 
قرار دارد، به نوبه خود، تالش های 
متذکره را با مشکالت و موانع مواجه می 

  . سازد
این ترتيب به نظر نمی رسد که سازش به 

ميان رژیم کرزی و مقاومت اسالمی و 
حتی شروع مذاکرات رسمی ميان آنها به 
زودی یک امر قابل حصول باشد ولی 
تالش برای دستيابی به آنها، که عمال یک 
کار آغاز شده است، به مثابه یک مانور 
سياسی از سوی رژیم دست نشانده ادامه 

ین راستا مذاکرات مخفی خواهد یافت و در
و غير رسمی ميان دو طرف ارتجاعی و 
داد و گرفت های سياسی معين ميان آنها 

  . کماکان ادامه می یابد
درین ميان آنچه وظيفه اساسی حزب 

افغانستان و ) مائوئيست ( کمونيست 
تمامی نيروها و شخصيت های انقالبی و 
ملی و دموکرات افغانستانی را تشکيل می 

ن است که برای برپایی و پيشبرد دهد ای
موفقانه جنگ مقاومت ملی مردمی و 
انقالبی عليه اشغالگران و رژیم دست 
نشانده با تمام قوت و توان بکوشند و در 
قدم اول انحصار مقاومت مسلحانه از 
. سوی مقاومت اسالمی را از ميان ببرند

در غير آن چنانچه ميدان جنگ در 
رتجعين انحصار امپریاليست ها و م

رنگارنگ باشد، خطر سازش ميان آنها 
نميتواند مطلقا منتفی باشد، کمااینکه            

مقاومت ارتجاعی نيز فرجامی بهتر از 
 .مقاومت ضد شوروی نخواهد داشت
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  بقيه از صفحه اول 

  … مطالبی پيرامون وضعيت نظامی در کشور
 

او در همان موقع گفته بود که اگر عمليات 
ی ای که رویدست است به نتایج های نظام

موفقيت آميز تعيين شده دست نيابد و یا 
بيشتر " تروریست ها " کال ناکام شود، 

از پيش تقویت خواهند شد، نيروهای شان 
قوی تر شده و ساحه فعاليت شان وسعت 

  .بيشتری خواهد یافت
در جریان عمليات های نظامی ای که 
 قوای اشغالگر ناتو، طی شش ماه مذکور

و پس از آن در طول سال جاری، در 
مناطق مختلف کشور راه اندازی کرده و 
به پيش برده اند، هزاران تن از افراد 
ملکی به ویژه کودکان، زنان و 
سالخوردگان کشته و زخمی شده و صد ها 
روستا آسيب دیده و ویرانه ها ویرانه تر 

بر این بود که در " قرار . " گردیده اند
می قوای ناتو تجارب فعاليت های نظا

خونبار جنگی نيروهای امریکایی و 
نيروهای ائتالف بين المللی تحت رهبری 
امریکا در بمباران و قتل عام اهالی ملکی 

اما آنچه قوای ناتو در عمل . تکرار نگردد
نشان داد، خونبار تر و جنایتکارانه تر از 
عملکرد های قوای امریکایی و قوای 

اما . ده و هستائتالف بين المللی بو
تمامی این اقدامات سرکوبگرانه و 
تجاوزکارانه نه تنها موقعيت قوت های 
اشغالگر و نيروهای پوليس و اردوی 
رژیم پوشالی را بهبود نبخشيده بلکه 
بطور روز افزونی بطرف خرابی وسيع تر 

 . و عميق تر سوق داده است
اگر وضعيت نظامی کنونی را با وضعيت 

عمومی  که فرمانده نظامی یکسال قبل،
ناتو در افغانستان بيانيه سرشار از اميد 
به پيروزی زود رسش را ایراد نمود، با 
هم مقایسه نمائيم، بخوبی می بينيم که 
شدت و وسعت جنگ نه تنها کاهش نيافته 
بلکه بيشتر از پيش افزایش حاصل نموده 
و بصورت روز افزونی تلفات هر دو 

راد ملکی طرف جنگ و همچنان تلفات اف
در نتيجه، از . سير ارتقایی داشته است

بيشتر از پيش " تروریستها " یکطرف 
تقویت شده، نيروهای شان قوی تر گشته، 
عمليات های شان بيشتر شده و ساحه 
فعاليت شان وسعت بيشتری یافته است و 
از طرف دیگر اشغالگران و رژیم پوشالی 
مناطق بيشتری را از دست داده، ساحات 

ری برای شان نا امن شده و تزلزل بيشت
در بخش های مختلف نيروهای شان 

یگانه . بيشتر و گسترده تر شده است
دستاورد جنگی اشغالگران و رژیم دست 
نشانده در طول سال جاری عبارت است 
از قتل تعدادی از فرماندهان معروف 

باعث " دستاورد " اما این . طالبان
دست فتوحات نظامی اشغالگران و رژیم 

  .نشانده نشده است
تزلزل در ميان نيروهای اشغالگر خارجی 

امپریاليست های . رو به افزایش است
آلمانی و فرانسوی عليرغم فشار های 
وارده از سوی امپریاليست های امریکایی 
و تا حدی امپریاليست های انگليسی تا 
حال حاضر نشده اند نيروهای شان را به 

کشور . دساحات جنگ زده اعزام نماین
 غير از ایاالت متحده -های عضو ناتو

 دیگر هيچکدام -امریکا، برتانيه و ترکيه 
تا حال حاضر نشده اند نيروهای شان در 

قوت های . افغانستان را افزایش دهند
نظامی هسپانيه و زیالند جدید در حال 
. بيرون رفتن از افغانستان قرار دارند

حضور قوت های نظامی کانادا، پولند، 
آلمان، فرانسه، استراليا و غيره در 
افغانستان قویا مورد مخالفت افکار عامه 

به عنوان . کشور های شان قرار دارند
مردم در  % 85مثال گفته می شود که 

پولند با حضور قوای نظامی کشور شان 
نيروهای . در افغانستان مخالف هستند

مربوط به کوریای جنوبی دیگر در 
ند و بيرون رفته افغانستان حضور ندار

قرار داد همکاری نظامی لوجيستيکی . اند
قوای بحری چاپان با قوای امریکایی در 
رابطه به جنگ افغانستان پایان یافت و 

در نتيجه حکومت . دوباره تجدید نشد
جاپان سوخت رسانی به قوای بحری 
امریکایی در بحر هند را متوقف ساخت و 
کشتی های قوای بحری اش را از بحر 

گرچه مجموع این . هند بيرون کشيد
تزلزالت هنوز در حدی نيستند که بتوان 
از بر هم خوردن ائتالف بين المللی 
امپریاليستی و ارتجاعی در رابطه با جنگ 
افغانستان سخن گفت، ولی در هر حال 

عمومی " شور و شوق " دیگر از 
تالفيون امپریاليست و مرتجع خارجی که ئا

غنيمت بی درد سر هر یک افغانستان را 
تلقی ميکردند و بخاطر تضمين سهم شان 
از آن و یا بخاطر خوشخدمتی بی بها به 
بارگاه امپریاليست های امریکایی، سرباز 
و افسر به این کشور می فرستادند و یا 

خدمات لوجيستيکی ارائه می کردند، 
خبری نيست و حد اقل تعدادی از آنها 

راه گریز بيرون رفته اند و دیگرانی نيز 
 حتی در ميان نيروهای  .می جویند

امریکایی، به دليل مخالفت با جنگ و یا 
ترس از کشته شدن، تا حال چندین مورد 

چنانچه . فرار از جبهه صورت گرفته است
در تظاهرات وسيع ضد جنگ که چندی 
قبل از کانادا صورت گرفت و در آن 
چندین هزار نفر شرکت کرده بودند، یک 

. امریکایی نيز سخنرانی نمودنفر نظامی 
این فرد در اعتراض به جنگ در 
افغانستان، صفوف ارتش امریکا را ترک 

 .  کرده و به کانادا پناهنده شده است
اما عليرغم این مسائل، تعدادی از کشور 
هایی که درافغانستان نيرو دارند، اخيرا یا 
اقدام به افزایش نيروهای شان کرده اند و 

ه به زودی نيروهای شان را یا گفته اند ک
در . در افغانستان افزایش خواهند داد

راس همه آنها ایاالت متحده امریکا و 
برتانيه به عنوان دو قدرت درجه اول و 
درجه دوم اشغالگر در افغانستان قرار 

ترکيه نيز اعالم کرده است که . دارند
نيروهایش را در افغانستان افزایش 

ینها، کشور های ولی عالوه از. خواهد داد
اصلی دیگر عضو ناتو حاضر نيستند به 

اما چند کشور . این کار تن در دهند
دیگری که در افغانستان نيرو دارند، گفته 
اند که نيروهای شان در افغانستان را 

در ميان اینها البانيه .  افزایش خواهند داد
و آذربایجان قرار دارند، که فعال اولی 

 نفر 50ی کمتر از  نفر و دوم150کمتر از 
در هر حال، این . نيرو در افغانستان دارند

خود وجه دیگری از تشدید جنگ و به 
عبارت دیگر ناکامی اشغالگران در خاتمه 
بخشيدن به جنگی است که چند سال قبل 

  .پایان آنرا اعالن کرده بودند
البانيه و آذربایجان از جمله کشور های 

در ميان . اسالمی محسوب می شوند
کشور های اسالمی، عالوه از این دو 

در افغانستان نيرو کشور، فقط ترکيه 
ترکيه یگانه عضو پيمان ناتو در . دارد

ميان کشور های اسالمی است، در 
   حاليکه البانيه و آذربایجان عضو این

  .پيمان نيستند
  

نيروهای اشغالگر خارجی 
   :امپریاليستی و ارتجاعی 
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چوکات  کشور عضو پيمان ناتو در 26
در افغانستان " ایساف " نيروهای 

  :اینها عبارت اند از. حضور نظامی دارند
 -3 برتانيه، -2 ایاالت متحده امریکا، -1

 جرمنی، -6 ایتاليه، -5 ترکيه، -4کانادا، 
 رومانيه، -9 هسپانيه، -8 فرانسه، -7

 دنمارک، -12 بلجيم، -11 هالند، -10
  هنگری،-15 پرتگال، -14 ناروی، -13
 چک، -18 بلغاریه، -17 ليتوانيه، -16
 سلواکيه، -21 یونان، -20 سلوانيه، -19
 لتویه، -24 پولند، -23 آیس لند، -22
  .  لوکزامبورک-26 سلواکيه، -25

محدود به قوت " ایساف "اما نيروهای 
 11. های مربوط به اعضای ناتو نيست

کشور دیگر که اعضای ناتو نيستند نيز 
 ایساف در افغانستان در چوکات نيروهای
  :اینها عبارت اند از. حضور نظامی دارند

 -4 آلبانيه، -3 اطریش، -2 استراليا، -1
 -7 آیرلند، -6 سویدن، -5آذربایجان، 

 -10 فنلند، -9 کروشيه، -8سویس، 
  . زیلند جدید-11مقدونيه، 

اخيرا ناتو دست تمنا به سوی کشور های 
 است اسالمی دراز کرده و از آنها خواسته

چنانچه . که به افغانستان نيرو بفرستند
گفتيم سه کشور اسالمی از قبل در این 

البته گمان نمی رود که . کشور نيرو دارند
در مورد جابجایی نيروهای نظامی کشور 
های اسالمی همسایه افغانستان و همچنان 
عربستان سعودی ميان مجموع 
امپریاليست ها و دست نشاندگان و 

.  توافق نظر به وجود بيایدوابستگان شان
ولی در مورد نيروهای سائر کشور های 
اسالمی در واقع از قبل تا حدی اعالم 
توافق شده و حتی درینمورد درخواست 

موضوع . هایی به عمل آمده است
جابجایی نيروهای کشور های اسالمی 
بجای نيروهای کشور های غربی در 
افغانستان در ابتدا به عنوان بخشی از 

ح آشتی ميان رژیم کرزی و کل طر
. اپوزیسيون اسالمی آن مطرح گردیده بود

تسليم شده های سرشناس طالبان سابق 
مثل وزیر خارجه امارت اسالمی طالبان و 
نماینده آن در ملل متحد نيز این موضوع 
را به عنوان راه حلی مطرح کرده بودند و 
بر عالوه محافلی از پاکستانی ها نيز روی 

این موضوع در .  گذاشته بودندآن انگشت
جرگه صلح منطقوی نيز توسط بعضی از 

اکنون با . نمایندگان پاکستان مطرح گردید
طرحی که ناتو به ميان کشيده است 
نيروهای کشور های اسالمی، نه به 
عنوان جانشين نيروهای امریکا و ناتو 
بلکه به عنوان همکار آنها در افغانستان 

رش یابد، دقيقا باید بيشتر از پيش گست

همانند نيروهای نظامی ترکيه، آذربایجان 
و البانيه که هم اکنون در افغانستان 

  . حضور دارند
در واقع امریکا، انگليس و سائر متحدین 
غربی آنها نمی توانند اجازه دهند که 
کنترل مسائل نظامی افغانستان به 
نيروهای نظامی کشور های اسالمی  

توانمندی نظامی و از لحاظ . واگذار گردد
مالی، غير از پاکستان، ایران و عربستان 
سعودی، که نقش نظامی رسمی و مستقيم 
شان در افغانستان مورد منازعه است، 
هيچکدام از کشور های اسالمی دیگر 
توان اعزام مستقل نيرو به افغانستان را 

البته می توانند نيرو اعزام کنند، . ندارند
سط سائر کشور ها، اما باید این نيروها تو

و به احتمال قریب به یقين توسط امریکا 
و سائر قدرت های غربی اشغالگر، از 

با توجه به این . لحاظ مالی تامين گردند
موضوع جانشين سازی نيروهای کشور 
های اسالمی بجای نيروهای امریکا و 
ناتو در افغانستان زمينه عملی نيز نمی 

  . تواند داشته باشد
ای به اصطالح آیساف در مجموع نيروه

افغانستان، مطابق به احصائيه های داده 
 ) 40000( شده، فعال تقریبا چهل هزار 
" آیساف " نفر و نيروهای امریکایی در 

نفر  ) 15000( بيشتر از پانزده هزار 
به همين جهت چه موقعيکه . هستند

" افسران امریکایی فرماندهی عمومی 
شند و چه را بر عهده داشته با" آیساف 

موقعی که نداشته باشند، همين نيروهای 
امریکایی اند که نقش تعيين کننده در ميان 

بر عهده " آیساف " مجموع نيروهای 
این نيروها در صورت ضرورت در . دارند

... ائتالف بين المللی " چوکات نيروهای 
نيز برای اجرای عمليات نظامی بسيج " 

که از به این ترتيب با وجودی . می شوند
لحاظ به اصطالح رسمی نيروهای 

قوای انتالف بين " امریکایی در 
 نفر وانمود 10000بيشتر از ..." المللی 

می گردد، اما تمام نيروهای امریکایی در 
 نفر 26000افغانستان که فعال در حدود 

هستند می توانند در عمليات های نظامی 
... " قوای ائتالف بين المللی " مربوط به 

  .  شوندبسيج
احصائيه هائی که توسط مقامات رژیم 
دست نشانده و افسران قوای اشغالگر 

نيروهای " داده می شوند، مجموع 
در افغانستان را ... " ائتالف بين المللی 

.  نفر نشان می دهند15000فعال در حدود 
دو سوم مجموع این نيروها را قوای 
امریکایی و یک سوم باقيمانده را قوای 

در . ور های ناتو تشکيل می دهندسائر کش

ميان تمامی کشور هایی که عضو ناتو 
" نيستند صرفا استراليا در چوکات 

در ..." نيروهای ائتالف بين المللی 
بر عالوه قوت های . افغانستان نيرو دارد

نظامی تمامی کشور های عضو ناتو که 
در افغانستان نيرو " آیساف " در چوکات 

های ائتالف بين نيرو" دارند نيز در 
مهم ترین . شامل نيستند... " المللی 

نيروهای " کشور هایی که در چوکات 
 در افغانستان... " ائتالف بين المللی 

نيرو دارند، بعد از ایاالت متحده امریکا، 
برتانيه، کانادا،استراليا و : عبارت اند از

  .  هالند
در ابتدای اشغال افغانستان، مطابق به 

 مطرح شده توسط احصائيه های
اشغالگران و رژیم پوشالی، مجموع 

در حدود " آیساف " نيروهای مربوط به 
 نفر بر آورد می شد که صرفا در 5000

اکنون که . شهر کابل متمرکز بودند
 40000به " آیساف " مجموع نيروهای 

نفر ميرسد، می توان گفت که این نيروها 
 % 700در ظرف شش سال گذشته 

اند و فعال هشت برابر افزایش یافته 
  .مجموع نيروهای اوليه هستند

در ..." نيروهای ائتالف بين المللی " 
 نفر بر 15000ابتدای اشغال افغانستان 

 20000بعدا تعداد آنها به . آورد می شد
اکنون باز هم تعداد آنها . نفر باال رفت

 نفر اوليه بر آورد ميشود و 15000همان 
   .افزایشی را نشان نمی دهد

" در ابتدای اشغال افغانستان صرفا 
" و ... " نيروهای اتئالف بين المللی 

. در افغانستان حضور داشتند" ایساف 
تيم های باز " بعد اما طی سال های 

و گروپ های  ) PRT" ( سازی والیتی 
"  کمپنی های امنيتی خصوصی " مسلح 

  .امریکایی نيز در افغانستان جابجا شدند
کال مربوط " سازی والیتی تيم های باز " 

به کشور های عضو ناتو هستند و در 
. تمامی والیات افغانستان حضور دارند

افراد اصلی شامل در این تيم ها همه 
صاحبمنصبان نظامی اند ولی یونيفورم به 

هر یک از این تيم ها یک تعداد . تن ندارند
تعداد . محافظين مسلح یونيفورم دار دارد

م و یونيفورم دار شامل افراد بی یونيفور
درین تيم ها حالت ثابت ندارد و از یک 
. والیت تا والیت دیگر فرق می نماید

بطور تقریبی تعداد مجموعی افراد شامل 
در این تيم ها در حدود پنج هزار 

  . نفر هستند ) 5000( 
  " این تيم ها وظایفی را که در رابطه با 

 بر عهده دارند، همه جانبه " باز سازی 
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است، یعنی نه تنها برنامه های اقتصادی، 
فرهنگی و اجتماعی را در بر می گيرد، 

باز " بلکه مستقيما مسئوليت رهبری 
در رابطه با نيروهای " سازی نظامی 

پوليس رِژیم را نيز در والیات شامل می 
آموزش " مسئوليت " این تيم ها . گردد

افراد تازه جلب شده به صفوف پوليس را 
ارند و در واقع قومندانی های بر عهده د

امنيه والیات را تحت کنترل و نفوذ خود 
عالوتا اینها در تمامی کار های . دارند

اداری و نصب و عزل متخصصين خارجی 
در ادارات دولتی در والیات مداخله می 

به این ترتيب این تيم ها در واقع . کنند
امور اداری و امنيتی والیات را تحت 

در عزل و نصب واليان کنترل دارند و 
  . تصميم گيرنده اصلی محسوب می شوند

" و " وظایف " در پهلوی تمامی این 
های اشغالگرانه، وظيفه مهم " مسئوليت 

دیگری را که این تيم ها بر عهده دارند، 
جاسوسی برای دولت های متبوع شان 

این جاسوسی مخفيانه و پنهانی . است
ی نيست و بطور آشکار و علنی صورت م
. گيرد و به اصطالح شکل قانونی دارد

آنها همه چيز را به دولت های متبوع 
  .شان گزارش می دهند

" تعداد مجموعی افراد گروپ های مسلح 
امریکایی " کمپنی های امنيتی خصوصی 

مستقر در افغانستان ثابت نيست، ولی 
بطور کلی در حول و حوش پنجهزار 

ها این گروپ . نفر دور می زند ) 5000( 
گوناگونی از قبيل " وظایف امنيتی " 

گشت زنی در شاهراه ها، بدرقه کاروان 
مراکز و " تامين امنيت " های تدارکاتی، 

شخصيت های خارجی و افغانستانی تا 
کرزی و غيره را " تامين امنيت " سطح 

در چوکات زمانبندی های مختلف به تيکه 
تمامی افراد شامل در این . می گيرند
صاحبمنصبان . مریکایی نيستندگروپ ها ا

آنها در مجموع امریکایی اند ولی پرسونل 
صفوف آنها هم امریکایی اند و هم از 

مثال یک تعداد سرباز . سائر کشور ها
اجير نيپالی در صفوف آنها شامل هستند 

. " و تا حال تلفاتی را نيز متقبل شده اند
امریکایی " کمپنی های امنيتی خصوصی 

افغانستانی ها نيز در به جلب و جذب 
. صفوف گروپ های شان می پردازند

افرادی را که آنها جلب و جذب می کنند 
معموال جنایتکاران مربوط به گروپ های 

به این ترتيب می .  جهادی مختلف هستند
بينيم که مجموع نيروهای اشغالگر فعال 
   به شصت و پنج هزار نفر می رسند، به

  :ترتيب ذیل 
  شامل " ایساف " بوط به  نيروهای مر- 1

نيروهای ناتو و کشور های بيرون از ناتو 
   نفر 40000 –
ائتالف بين "  نيروهای مربوط به – 2 

 امریکایی و غير امریکایی     –... "  المللی 
   نفر 15000   -
تيم های باز "  نيروهای مربوط به – 3

 )                          PRT (  سازی والیتی
   نفر5000    -
کمپنی های "  گروپ های مربوط به – 4

"                    امنيتی خصوصی امریکایی 
   نفر5000  -

 
-------------- 
  مجموعه

    نفر65000
با توجه به این رقم، باید گفت که در حال 
حاضر تعداد مجموعی نيروهای اشغالگر 

 برابر 3 / 25مستقر در افغانستان، 
دای اشغال تعدادی است که در ابت

. افغانستان به این کشور داخل شده بودند
چنين حالتی در مجموع در عراق وجود 

در آنجا با وجودی که در مقاطع . ندارد
معينی تعداد نيروها افزایش می یابد اما 
در مجموع یک سير رو به کاهش را 
نشان می دهد و در حال حاضر تعداد آنها 
نصف تعدادی است که در ابتدای جنگ 

  .اق به آن کشور وارد شده بودندعر
گرچه اشغالگران و رژیم دست نشانده این 
موضوع را پنهان نمی کنند و آنرا عالمتی 

در قبال " تعهد جامعه جهانی " از 
افغانستان وانمود ميسازند، اما سعی دارند 
. فيصدی افزایش نيرو ها را کم نشان دهند

" تيم های بازسازی والیتی " آنها اجماال 
شرکت های امنيتی " گروپ های مسلح و 

امریکایی را در ليست قوت " خصوصی 
های اشغالگر شامل نمی سازند، در 
حاليکه چنانچه قبال دیدیم تعداد مجموعی 

 ) 10000( آنها رویهمرفته به ده هزار 
بر عالوه افزایش نيروهای . نفر می رسد

، مخصوصا بخش "ایساف " مربوط به 
، را کم نشان "اتو ن" نيروهای مربوط به 

  .می دهند
تغيير مهمی از لحاظ فرماندهی و نقش 
نظامی بخش های مختلف نيروهای 
اشغالگر امپریاليستی و ارتجاعی در 
افغانستان نسبت به ایام ابتدای اشغال 
افغانستان توسط این نيرو ها به وجود 

در طول مدت چهار سال، از . آمده است
ال این زمان تجاوز به افغانستان و اشغ

کشور توسط نيروهای اشغالگر 
امپریاليستی و متحدینش به بعد، این 

ائتالف بين " نيروهای مربوط به 
بودند که بخش تعيين کننده ... " المللی 

نيروهای اشغالگر در افغانستان را تشکيل 
می دادند و کال فرماندهی عمليات های 

اما از دو سال . نظامی را بر عهده داشتند
.  این حالت بهم خورده استبه اینطرف

حاال این نيروهای ناتو اند که بخش تعيين 
کننده نيروهای اشغالگر در افغانستان را 
تشکيل می دهند و فرماندهی عمومی 
. عمليات های نظامی را بر عهده دارند

این نيروها که مجموعا تعداد آنها به سی 
نفر می رسند،  ) 38000( و هشت هزار 

را " آیساف " يروهای کل ن % 95تقریبا 
البته تمامی واحد های . تشکيل می دهند

نظامی مربوط به کشور های مختلف ناتو 
در عمليات های نظامی تهاجمی سهم نمی 
گيرند و در مناطق جنگ زده مستقر 

  .نيستند
اما عليرغم این تغيير در فرماندهی و 
نقش نظامی بخش های مختلف نيروهای 

اکان نيروهای اشغالگر در افغانستان، کم
. امریکایی نقش عمده و تعيين کننده دارند

در واقع فرقی که به وجود آمده این است 
" که قبال نيروهای امریکایی در چوکات 

رهبری ... " نيروهای ائتالف بين المللی 
و هژمونی نظامی اش در افغانستان را 
اعمال می کرد و فعال در چوکات نيروهای 

                .  ناتو اعمال می نماید
  

نيروهای نظامی رژیم دست 
  :نشانده 

نيروهای نظامی رژیم دست نشانده یک 
نيروی کامال پوشالی دست پرورده 

به جرئت . اشغالگران امپریاليست است
می توان گفت که در تاریخ افغانستان 
هرگز چنين نيروی حکومتی دست پرورده 

در زمان . اشغالگران وجود نداشته است
ا، آنها هيچگاه برای تشکيل انگليس ه

یک نيروی نظامی دست پرورده در 
افغانستان اقدام نکردند و صرفا به اميران 
دست نشانده کمک های تسليحاتی و مالی 

در زمان اشغال . نظامی می کردند
افغانستان توسط سوسيال امپریاليست 
های شوروی دست پروردگی نيروی 
نظامی حکومتی تا سطح پرورش و تربيت 

خشی از صاحبمنصبان اردو و پوليس ب
توسط آنها و تسليح نيروی مذکور توسط 
سالح های فروخته شده باالی حکومت 

اما تعليم . وابسته و دست نشانده وقت بود
و تربيه اکثریت صاحبمنصبان اردو و 
پوليس و تمامی افراد صفوف اردو و 

توسط خود ) سربازان ( پوليس
. ی شدصاحبمنصبان حکومتی پيش برده م

ولی قوت های مسلح رژیم دست نشانده 
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کنونی بصورت تمام و کمال و سر تا پا 
یک نيروی دست پرورده اشغالگران 

تمامی افسران و سربازان این قوت . است
ها توسط اشغالگران آموزش داده می 
شوند و تماميت موجودیت و فعاليت آنها 
متکی و وابسته به کمک های اشغالگران 

و تجهيزات جدیدی که در سالح ها . است
اختيار این نيروها قرار می گيرد تقریبا 

اشغالگران است و به " اهدایی " همه 
  . ندرت خریداری شده است

این نيروها از خود کدام استراتژی جنگی 
ندارند و در جنگ ها از لحاظ استراتژیک 
بصورت تمام و کمال و از لحاظ تاکتيکی 

قوت عمدتا به عنوان نيروهای ضميمه 
های اشغالگر و تحت قومنده آنها عمل می 

  .کنند
طبق ادعاهای رژیم، مجموع قوای پوليس 

نفر و  ) 70000( پوشالی به هفتاد هزار 
مجموع قوای اردوی پوشالی تا حال به 

نفر رسيده است و  ) 50000( پنجاه هزار 
قرار است تا ختم سال جاری شمسی، 

نفری  ) 70000( اردوی هفتاد هزار 
اما . له شده در جلسه بن تکميل گرددفيص

مقامات بلند پایه رژیم، به شمول کرزی و 
وزیر دفاع حکومت پوشالی، پيوسته از 
این می نالند که اردوی هفتاد هزار 

نفری برای تامين امنيت در  ) 70000( 
افغانستان کفایت نميکند و حد اقل باید 
تعداد افراد اردو به یکصد و پنجاه هزار 

آنها این موضوع . نفر برسد ) 150000( 
را پنهان نمی کنند که فيصله تشکيل یک 

نفری  ) 70000( اردوی هفتاد هزار 
برای رژیم در جلسه بن، مبتنی بر این 
خوشبينی بود که جنگ در افغانستان 
پایان یافته و این کشور به یک اردوی 
بزرگ نياز ندارد؛ اما سير حوادث طی 

 که آن چند سال گذشته ثابت ساخت
  .خوشبينی مبتنی بر واقعيت نبوده است

عليرغم صرف ميليارد ها دالر برای 
تعليم، تمویل و تجهيز اردو و پوليس 

های امریکایی و رژیم توسط امپریاليست 
سائر اشغالگران، از جمله ایجاد چند قول 
اردو در پکتيا، قندهار، هرات و مزار 
توسط امریکایی ها، نه تنها افسران 

به اردو و پوليس پوشالی بلکه عاليرت
حتی وزرای دفاع و داخله رژیم دست 
نشانده از بی کيفيتی تجهيزات نظامی و 

در واقع در . کمبود مهمات ناله می نمایند
عرصه نظامی نيز، همانند سائر عرصه 
ها، خورد و برد وسيعی هم توسط خارجی 
ها و هم توسط مقامات رژیم در جریان 

 های اختصاص است و قسمت عمده پول
داده شده به تجهيز اردو و پوليس رژیم، 

قبل از آنکه به تجهيزات و مهمات نظامی 
مبدل گردد،  راه سرازیر شدن به جيب 
های شخصی حکام عاليرتبه خارجی و 

  . داخلی را در پيش می گيرد
درینمورد به عنوان مثال ميتوان به خرید 
چند هزار ميل سالح سبک بلغاریایی 

) جاللی (  داخله سابق رژیم توسط وزیر
این . برای قوای پوليس رژیم اشاره کرد

سالح سبک که شبيه به کالشينکوف 
است، در ميان خود افراد پوليس رژیم به 

معروف شده است و افراد " غولک " 
پوليس در موقع عمليات از تحویل گيری 

این سالح فقط در داخل . آن ابا می ورزند
ها و قرار گاه پوسته های پوليس، حوزه 

های بزرگتر آنها موجود است ولی بطور 
عموم مورد استفاده قرار ندارد، اما افراد 
پوليس به حساب این سالح گویا در داخل 

" تشریف " قرار گاه های شان مسلح 
  .          دارند

 نفری 70000بخش نسبتا مهم قوای 
پوليس رژیم را افراد قراردادی تشکيل 

در والیات و مناطق می دهند، به ویژه 
یک بخش از این افراد بدون . اطراف

رعایت هيچگونه معياری توسط 
صاحبمنصبان پوليس جلب و جذب می 
گردند و پس از یک دوره آموزشی کوتاه 

تيم های باز سازی " چند هفته یی توسط 
در پوسته ها و حوزه ) پی آر تی ( والیتی 

بخش . های پوليس توظيف می گردند
تفنگچی های سابق مربوط به دیگر آنها 

جنگ ساالرانی اند که خود شان در 
درجات مختلف صاحبمنصبی پوليس قرار 

  . دارند
در سطح حوزه ها و قرارگاه های پوليس 
در والیات کمتر حوزه و قرارگاهی وجود 

در موارد . دارد که دارای افراد ثابت باشند
بسياری هر صاحبمنصب پوليس مجبور 

 یا قرار گاه خود به است که برای حوزه
افرادی که به . جلب و جذب افراد بپردازد

این ترتيب یونيفورم پوليسی به تن می 
تامين " کنند غالبا انگيزه هایی غير از 

و خدمت به رژیم دارند، درست " امنيت 
طبيعی است که ميزان . مانند افسران شان

فرار از خدمت در ميان این افراد بسيار 
رتيکه آنها بتوانند کار در صو. باال باشد

بهتر دیگری پيدا نمایند، بنا به دالیلی از 
افسران شان ناراض شوند و یا زمينه 
نيابند تا دست به چور و چپاول بزنند، از 

  . خدمت فرار می کنند
می توان تخمين زد که تعداد این فراریان 

 که –از ابتدای تشکيل پوليس جدید رژیم 
ده می شود به اصطالح پوليس ملی خواهن

.  تا حال به ده ها هزار نفر می رسد–

تعداد زیادی ازین فراریان کماکان حاضر 
محسوب می گردند و معاشات و مخارج 

تعداد دیگری از آنها . شان حواله می گردد
که فرار شان گزارش داده می شود 
معموال مفرور همراه با سالح و مهمات 
وانمود می گردند، خواهی سالح و مهمات 

بوطه شان را با خود برده باشند یا مر
  .  نبرده باشند

به علت بی بندو باری در اجرای عمليات 
ها و گشت زنی ها و همچنان سطح نازل 

ميزان تلفات افراد تعليمات نظامی، 
قراردادی پوليس در جریان عمليات های 
نظامی زیاد است، اما معموال به باز 
ماندگان کشته شدگان خساره ای پرداخت 

ظاهرا در اصل قرار داد ماده . می شودن
بازماندگان . ای درینمورد وجود ندارد
بازماندگان " کشته شدگان در ليست 

داخل می گردد تا بتوانند همان " شهدا
بازماندگان " پول حد اقلی را که سائر 

. می گيرند، اینها نيز دریافت کنند" شهدا 
اگر این افراد در جریان عمليات ها معيوب 

د، باز هم ظاهرا کدام قرار داد ویژه گردن
ای با حکومت ندارند تا برای شان خساره 

آنها به جمع سائر معيوبين . پرداخت گردد
و معلولين می پيوندند تا همان معاش 

با !  افغانيگی ماهانه را اخذ نمایند160
توجه به این وضعيت است که معموال 
افراد بی بند و بار و رانده شده از فاميل 

 و خانواده ها و یا افراد بی خانواده و ها
بی فاميل به جمع افراد قراردادی پوليس 

صاحبمنصبان پوليس نيز . می پيوندند
 جلب و  دهند اینگونه افراد راترجيح می

جذب نمایند تا استفاده جویی های خود 
  .  داشته باشدشان بيشتر زمينه

بخش دیگری از نيروهای پوليس رژیم را 
این . می تشکيل می دهندمليشه های قو

مليشه ها که در بعضی از مناطق سرحدی 
پشتون نشين کشور بنام اربکی یاد می 
گردند، در اصل نيروهای قبيله یی تحت 

شامل . رهبری متنفذین قبایل هستند
ساختن این مليشه ها در تشکيالت پوليس 
رژیم هميشه باعث بروز جنجال و تشنج 

جعين ميان شوونيست های پشتون و مرت
غير پشتون در درون رژیم بوده است و 
. به همين جهت زیاد گسترش نيافته است

گروه های مليشه اربکی افرادی را در بر 
می گيرند که هيچگونه تعليمات نظامی 
رسمی دولتی در زمان رژیم کنونی ندیده 
اند و تعليمات آنها همان تعليمات نظامی 
ت سنتی قومی و قبيله یی و یا تعليماتی اس

که در دوران مقاومت ضد شوروی دیده 
بعضا کل افراد شامل در این گروه . اند

های مليشه و بعضا هم تعدادی از افراد 
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آنها، همان مليشه های مربوط به رژیم 
دست نشانده سوسيال امپریاليست ها 
هستند که از طریق پيوند های قبيله یی در 
خدمت اشغالگران و رژیم دست نشانده 

  .    گرفته اندکنونی قرار
گذشته از جنبه کيفی، قوای پوليس رژیم 
از جنبه کمی نيز در حدی نيست که ادعا 

احصائيه ایکه رژیم دست . می گردد
نشانده و اربابان خارجی شان از مجموع 

هيچوجه قوای پوليس رِژیم می دهند به 
بخش مهمی ازین قوای . صحت ندارد

 نفری فقط در روی کاغذ و در 70000
.   ها و قرار گاه ها وجود داردحوزهليست 

بطور مثال اگر تشکيالت یک حوزه 
نفر باشد، حد اقل  ) 50( پوليس پنجاه 
نفر آن بطور دایمی  ) 25( بيست و پنج 

. بر سر پست های شان حاضر نيستند
معاش ایام غيابت این افراد ميان آنها و 

در مواردی . افسران حوزه تقسيم می شود
وزه ها صرفا در آخر هر حتی افراد این ح

ماه به حوزه مراجعه ميکنند تا معاش 
طبعا آمر حوزه، البته . شان را اخذ نمایند

در همکاری با سائر افسران حوزه 
افراد مربوطه، نصف معاش ماهوار این 

را به آنها می دهد و نصف دیگر را خود 
مکلفيت ثابت چنين افرادی در . می گيرد
ر به حوزه  است که ماه یکباواقع این

   حاضری دهند و کتاب معاشات را امضا

  . نمایند
کسی که بخواهد صاحبمنصب اردو شود 

این . باید رشوه چند هزار دالری بپردازد
مبلغ بسته به موقعيتی که فرد در آنجا 
. بخواهد توظيف گردد کم و زیاد می گردد

اما مبالغ رشوه در پوليس معموال به 
ون ها دالر حساب لک ها دالر و حتی ميلي

قيمت قومندانی امنيه . تا و باال می شود
والیاتی که در مسير حمل و نقل مواد 
مخدر قرار دارند معموال به ميليون ها 
دالر محاسبه می گردد و از سائر والیات 

قومندانی های امنيه .  به لک ها دالر
مستقيم " در آمد های " والیات عالوه بر 

ه ها و خود شان، بطور ماهانه از حوز
قرار گاه های مربوطه شان فيصدی معينی 

. آنان را می گيرند" در آمد های " از 
آمریت این حوزه ها و قرار گاه ها حد اقل 
ساالنه یکبار در معرض خرید و فروش 

قيمت یک آمریت حوزه در . قرار می گيرد
مناطقی که در مسير حمل و نقل مواد 
مخدر قرار دارند به لک ها دالر و در 

ناطقی که در مسير حمل و نقل مواد م
مخدر قرار ندارند به ده ها هزار دالر 

  .  محاسبه می گردد
صفوف پوليس و اردوی رژیم پوشالی 
. مملو از افراد معتاد به مواد مخدر است

در بهار امسال تمامی افراد یک پسته 
پوليس در اطراف والیت غزنی بدون 

کوچکترین مقاومت و فير حتی یک مرمی 
گفته . سط طالبان دستگير گردیده بودندتو

 تن از افراد پوليس 15می شود که هر 
حاضر در این پسته تریاکی بوده و در 

 و بيخود بوده نشئهموقع عمليات همه 
  . اند

مورال جنگی نيروهای نظامی پوشالی نه 
تنها ضعيف است بلکه بطور روز افزونی 

مجموع این . در حال نزول قرار دارد
 لحاظ عددی فعال صد و بيست نيروها از

هزار نفر وانمود می گردد و طبق فيصله 
قرار است تا یکصد و " جلسه بن " های 

نفر افزایش یابد  ) 150000( پنجاه هزار 
که با توجه به وضعيت فعلی افغانستان 
یک قوت بزرگ نظامی از لحاظ کميتی 

اما استنباط عمومی نه . محسوب می گردد
ن نظامی بلکه حتی تنها در ميان مبصری

در ميان توده های مردم این است که در 
صورت عدم موجودیت قوت های اشغالگر 
خارجی در افغانستان، این قوت نظامی 
دارای کميت بزرگ حتی برای مدت 
کوتاهی نيز نخواهد توانست از موجودیت 
. و حاکميت رژیم دست نشانده دفاع نماید

در چنين صورتی رژیم پوشالی به سرعت 
  . فروپاشيده و از ميان خواهد رفت

  
  
  ادامه دارد

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  

  

 ولسی جرگه رِژیم پوشالی ماتم گرفت
  

روز پانزدهم عقرب، رئيس و پنج تن از 
اعضای کمسيون اقتصادی ولسی جرگه 
رژیم دست نشانده، همراه با جمع کثيری 

شایعت از متعلمين و معلمين و سائر م
کنندگان در والیت بغالن، در اثر یک 

اینک با گذشت . انفجار، به قتل رسيدند
پنج روز از تاریخ حادثه، هنوز هم تعداد 

آخرین . دقيق کشته شدگان معلوم نيست
احصائيه های نيمه رسمی، تعداد 

 نفر اعالم 75مجموعی کشته شدگان را 
 نفر را 69از این ميان، . کرده است

 نفر 6 نفر را معلمين، 5ب، متعلمين مکات
 نفر دیگر را 5را اعضای ولسی جرگه و 

مشایعت کنندگان از ميان سائر بخش های 
گفته می . اهالی محل تشکيل می دهند

شود که جنازه های تعداد نسبتا زیادی از 
 75کشته شدگان دیگر را که شامل این 

نفر نميگردند، اقارب و خویشاوندان شان 
. قال داده و دفن کرده انداز محل انفجار انت

آخرین احصائيه های نيمه رسمی، تعداد 
 نفر 100زخمی های حادثه را بيشتر از 

اما مطابق به شایعاتی که . اعالم کرده اند
در ميان اهالی محل در شهر بغالن و 
پلخمری وجود دارد، تعداد مجموعی کشته 

 نفر و 100شدگان حادثه به بيشتر از 
 های حادثه به تعداد مجموعی  زخمی

  . نفر ميرسند200بيشتر از 
در ابتدا سخنگویان و مقامات رژیم اعالم 
کردند که حادثه در اثر یک حمله انتحاری 

اما با گذشت زمان . اتفاق افتاده است
دیگر این ادعای شان را تکرار نکردند و 
اکنون می گویند که باید در مورد 
چگونگی بروز حادثه تحقيقات عميقی به 

حکومت یک کمسيون ویژه .  آیدعمل
برای اجرای این تحقيقات تعيين کرده 

بر عالوه مقامات والیت بغالن ادعا . است
دارند که موضوع را دقيقا تحت تحقيق 

همچنان وزیر داخله رژیم . گرفته اند

شخصا به بغالن سفر کرده است تا 
موضوع را از نزدیک مورد بررسی قرار 

 با طرح این اما ولسی جرگه پوشالی. دهد
موضوع که کمسيون های حکومتی در 
گذشته نتوانسته اند در مورد حوادث 
مشابه به وقوع پيوسته، تحقيقات الزم به 
عمل آورند و مسائل را روشن نمایند، 
خود دست به تشکيل یک کمسيون مستقل 
. ویژه برای تحقيق درینمورد زده است

عالوتا ولسی جرگه پوشالی تقاضا به 
 که باید مقامات عاليرتبه عمل آورده

والیت بغالن، به شمول قومندان امنيه و 
رئيس معارف، بر کنار گردند و تحت 

  . تحقيق قرار بگيرند
حادثه در اثر . یک موضوع مشخص است

حمله انتحاری با استفاده از واسکت 
انتحاری توسط یک شخص صورت 

چنين حمله ای نمی تواند تا . نگرفته است
بنابرین چنانچه . ت باشداین حد پر تلفا
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حمله انتحاری صورت گرفته باشد باید با 
استفاده از یک موتر مين گذاری شده 

درینمورد هيچ کسی تا حال . بوده باشد
ازینجهت . حرفی به ميان نياورده است

موضوع حمله انتحاری با استفاده از 
. موتر مين گزاری شده نيز منتفی است

ثر کشته مهم تر از همه این است که اک
شدگان و زخمی های شدید، از ناحيه پا ها 
مورد اصابت قر ار گرفته اند و این نشان 
می دهد که محل انفجار باید سطح زمين 
یا زیر زمين بوده باشد و مواد منفجره از 

عالوتا . قبل در محل جاسازی شده باشد
برای عاملين انفجار باید برنامه سفر دقيقا 

عات دقيق از معلوم بوده باشد و اطال
درون ولسی جرگه و حکومت داشته بوده 

 . باشند
حادثه زمانی اتفاق افتاد که یک هيئت بلند 
پایه دولتی، متشکل از رئيس کمسيون 
اقتصادی ولسی جرگه و پنج تن از 
اعضای این کمسيون، ميخواستند در 
مراسم افتتاح یک کارخانه قند در شهر 
بغالن مرکزی، که پس از خصوصی 

و بازسازی تازه برای بهره سازی 
  . برداری آماده گردیده است، شرکت کنند

در والیت بغالن چند کارخانه و معدن 
دولتی، شامل کارخانه های سمنت و قند و 
معدن ذغال سنگ، طی ماه های گذشته 
باالی شرکت های خصوصی به فروش 

کارخانه سمنت و معدن . رسيده بودند
آغاز ذغال سنگ قبال به بهره برداری 

کرده بودند و کارخانه قند تازه برای بهره 
برداری افتتاح می شد که حادثه انفجار 

در مورد .  عقرب به وقوع پيوست15
چگونگی فروش این کارخانه ها و معدن 
از مدتی به این طرف اختالفات شدیدی 
ميان مقامات حکومتی، مشخصا وزارت 
صنایع و معادن، و ولسی جرگه، مشخصا 

صادی این جرگه، وجود کمسيون اقت
قبال وزیر مربوطه به جلسه . داشت

کمسيون اقتصادی ولسی جرگه فرا 
خوانده شده و موضع کمسيون مذکور در 
مورد جنبه های غير قانونی قرار داد های 
فروش موسسات دولتی متذکره به شرکت 
. های خصوصی، برایش ابالغ گردیده بود

هيئت کمسيون اقتصادی ولسی جرگه 
برای تعقيب و بررسی همين دعوا، رژیم، 

ميخواست از نزدیک کارخانه ها و معدن 
  .فروخته شده را مورد بررسی قرار دهد

درینجا فقط به یک مورد از مجموع 
اختالفاتی که ميان کمسيون اقتصادی 
ولسی جرگه و وزارت معادن و صنایع 

کمسيون :رژیم وجود دارد اشاره می کنيم
ارد که اقتصادی ولسی جرگه ادعا د

کارخانه سمنت بدون طی مراحل داوطلبی 
راسا باالی یک شرکت خصوصی به 

این کارخانه در موقع . فروش رسيده است
 تن سمنت 200فروش روزانه در حدود 

توليد داشته )  کيلویی 50 خریطه 4000( 
ولی در قرار داد فروش، کارخانه . است 

به مثابه یک موسسه فاقد توليد در نظر 
 و به قيمت فوق العاده نازل به گرفته شده

عالوتا کارخانه برای . فروش رسيده است
 سال در پروسه باز سازی پنداشته 3مدت 

شده و از پرداخت ماليات بر عائدات 
این در حالی است که . معاف گردیده است

هم اکنون، صرفا پس از گذشت چند ماه از 
فروش این کارخانه، توليد روزانه 

 8000(  تن 400کارخانه مذکور به 
سمنت در روز )  کيلویی 50خریطه 

از جانب دیگر با همين . رسيده است
شرکت در مورد استخراج ذغال سنگ 
قرار داد شده است که برای مدت چهل 
سال در بدل استخراج هر تن ذغال سنگ 

 افغانی به وزارت معادن و 400مبلغ 
صنایع بپردازد، در حاليکه همين اکنون، 

ز سائر استخراج کنندگان وزارت مذکور ا
ذغال سنگ، در بدل استخراج هر تن 

 افغانی پول می 1600ذغال سنگ مبلغ 
  .گيرد

بطور خالصه می توان گفت که در همين 
یک مورد، یک خورد و برد ده ها ميليون 
دالری و شاید هم باال تر از صد ميليون 

در واقع همانند همين . دالر در ميان است
افغانستان یک مورد، در سراسر 

موسسات توليدی فعال، نيمه فعال و غير 
فعال دولتی در جریان خصوصی سازی 
مورد چور و چپاول قرار گرفته و تقریبا 
مفت و رایگان، در اختيار شرکت های 
مرتبط به سرمایه های امپریاليستی 
اشغالگران و مقامات بلند پایه رژیم قرار 

یقينا درین جریان کميشن . گرفته است
چندین ميليون دالری نيز در ميان های 

و چون پروسه خصوصی بوده است 
سازی موسسات توليدی دولتی کماکان 

 نيز در ميان خواهد جریان دارد، در آینده
  .بود

در واقع بر پایه همين چور و چپاول 
وسيع و گسترده موسسات توليدی و 
همچنان زمين های دولتی در جریان 
خصوصی سازی است که کشمکش های 
مالی وسيعی ميان جناح های مختلف رژیم 
دست نشانده جریان دارد و همين امر 
کشمکش های سياسی ميان آنها را وسعت 
. و گستردگی عظيم تری ميبخشد

امپریاليست های امریکایی وانگليسی و 
سائر متحدین شان که در افغانستان 

حضور نظامی مستقيم دارند، راسا درین 
ش های کشمکش ها، منجمله در کشمک

مالی مربوط به توليد و قاچاق مواد 
امپریاليست های . مخدر، دخيل هستند

روسی و قدرت های ارتجاعی منطقه یی 
مثل چينی ها، هندی ها و جمهوری 
اسالمی ایران نيز از طریق کانال های 
مربوطه شان درین کشمکش های مالی و 
بدست آوردن غنایمی برای خود شان، 

تقيم شرکت می بصورت مستقيم و غير مس
  .کنند

سيد مصطفی کاظمی رئيس کمسيون مالی 
ولسی جرگه رژیم، یکی از کشته شدگان 
حادثه انفجار بغالن، سخنگوی جبهه متحد 
و رئيس حزب اقتدار ملی، یکی از احزاب 

این . شرکت کننده در جبهه متحد، بود
جبهه اپوزیسيون اصلی قانونی جناح 
ی کرزی در رژیم دست نشانده محسوب م

سيد مصطفی کاظمی یکی از چهره . گردد
پاسداران انقالب " های اصلی جناح 

یعنی نزدیک ترین سازمان " اسالمی 
بنيادگرای شيعه افغانستانی به جمهوری 

پس از تشکيل حزب . اسالمی ایران بود
وحدت اسالمی و در زمان حيات مزاری، 
سيد مصطفی کاظمی معاون رئيس 

. می بودشورای مرکزی حزب وحدت اسال
پاسداران انقالب " بعد از آنکه جناح 

تحت ریاست محمد اکبری از " اسالمی 
حزب وحدت اسالمی تحت رهبری مزاری 
انشعاب کرد، سيد مصطفی کاظمی معاون 
حزب وحدت اسالمی تحت رهبری اکبری 

اما رهبری اکبری بر این جناح صرفا . بود
اسمی بود و رهبر واقعی این جناح 

پس از قدرتگيری . ودمصطفی کاظمی ب
طالبان در حاليکه اکبری به طالبان 
پيوست، سيد مصطفی کاظمی تا آخر در 
پهلوی احمد شاه مسعود و شورای نظار 

پس از اشغال افغانستان توسط . باقی ماند
قوت های اشغالگر امپریاليستی و رویکار 
آمدن رژیم کرزی، مصطفی کاظمی در 
موقعيت وزیر تجارت رژیم، دست به 

زد و تقریبا " حزب اقتدار ملی " تشکيل 
سپاه " تمامی نيرو های مربوط به جناح 

قبلی را در این " پاسداران انقالب اسالمی 
محمد اکبری در رهبری . حزب گرد آورد

این حزب نقش روشنی بر عهده نداشته و 
مصطفی کاظمی تحصيالت عالی . ندارد

اش را در رشته علوم اجتماعی ، در 
رسانده بود و مراحل ترقی ایران بسر 

سياسی اش را در ایران و زیر نظر 
جمهوری اسالمی ایران طی کرد و هم 
اکنون نيز یکی از چهره های وابسته به 
   جمهوری اسالمی ایران محسوب می



                  شعله جاوید                                                    دوره سوم  شماره هجدهم                            

10 

  . گردید
جبهه متحد بخشی از خلقی ها و پرچمی 
های سابق را یکجا با جناحی از نزدیکان 

بط با ظاهر شاه و جهادی های مرت
امپریاليست های روسی و مرتجعين 
وابسته به جمهوری اسالمی ایران با هم 

در موقع تشکيل جبهه . گرد آورده است
متحد، کرزی شخصا ادعا کرد که 
سفارتخانه های بعضی کشور های 
خارجی در کابل در تشکيل جبهه متحد 

منظور او سفارتخانه . نقش داشته اند
یران های روسيه و جمهوری اسالمی ا

  .  بوده است
ولسی جرگه رِژیم، که منسوبين جبهه 
متحد در آن دست برتر دارند، بالفاصله 
حادثه انفجار بغالن را به شدت محکوم 

" دشمنان افغانستان" کرد و آن را کار 
یکی از سخنگویان کرزی نيز . اعالم کرد

تقریبا بالفاصله عکس العمل نشان داده و 
اما کرزی خود . این حادثه را محکوم نمود

 ساعت بعد از وقوع حادثه 24تقریبا 
عکس العمل نشان داد و با محکوم نمودن 
عاملين حادثه، خواهان پيگيری برای 

در . دستگيری و مجازات آنها گردید
فرمانی که متعاقب این موضعگيری از 
سوی کرزی صادر گردید است، استقبال 
مقامات بلند پایه رژیم توسط شاگردان 

  . نوع قرار داده شده استمکاتب مم
از جانب دیگر سخنگوی طالبان در همان 
روز بروز حادثه اعالم کرد که طالبان 
درین حادثه دست ندارند و آنرا محکوم 

احتمال کمی وجود دارد که . می نمایند
سخنگوی طالبان درین موضعگيری اش 

حادثه . غير صادقانه برخورد کرده باشد
 ترین ضربه انفجار بغالن در واقع شدید

ای است که تا حال باالی مقامات رژیم 
چنانچه . دست نشانده وارد گردیده است

طالبان درین حادثه دست می داشتند، 
دليلی وجود نداشت که مسئوليت آنرا بر 

  . عهده نگيرند
این در حالی است که حزب اسالمی 
گلبدین حکمتيار که از قبل در والیت 

صاحب نفوذ است، بغالن تا حدی 
به . درینمورد سکوت اختيار کرده است 

این معنی که نه این حادثه را محکوم کرده 
. و نه مسئوليت آنرا بر عهده گرفته است

حزب اسالمی حکمتيار در زمان جنگ 
مقاومت ضد شوروی، معموال عادت 
داشت که نه تنها مسئوليت عمليات های 
انجام یافته توسط نيروهای مربوط به خود 

عهده ميگرفت بلکه را سریعا بر 
مسئوليت عمليات های انجام یافته توسط 

اما در . سائر نيرو ها را نيز می پذیرفت

شرایط کنونی معموال این حزب نه تنها 
مسئوليت عمليات های انجام یافته توسط 
نيروهای خود را بر عهده نمی گيرد، بلکه 
نيروهای مربوطه اش بخصوص در 

لبان مناطق جنوب، وسيعا زیر پوشش طا
در هر حال احتمال بسيار . جای گرفته اند

کمی وجود دارد که حزب اسالمی گلبدین 
مسئوليت این حادثه را به دوش داشته 

در مورد این حزب معموال گفته می . باشد
شود که سهم بسيار اندکی در مقاومت 
مسلحانه عليه اشغالگران و رژیم دست 

چنانچه حزب اسالمی . نشانده دارد
ین عمل را بر عهده می داشت مسئوليت ا

احتمال بسيار ضعيفی می توانست وجود 
داشته باشد که از تقبل مسئوليت رسمی 
آن خود داری نماید، زیرا که تقبل 
مسئوليت این عمليات شدیدا به نفعش 

  .بود
معموال گفته می شود که ممکن است 
طالبان و یا حزب اسالمی به دليل تلفات 

ی اهالی محل وسيعی که این عمليات باال
وارد آورده است، از تقبل مسئوليت آن 

اما این دليل، . خود داری کرده باشند
این نيروها نشان داده . بسيار ضعيف است

اند که در اجرای عمليات شان از وارد 
آوردن تلفات بر اهالی ملکی و تقبل 

  .   مسئوليت آن، ابائی ندارند
گزارشاتی که از خود محل حادثه دریافت 

 اند نشان می دهند که در زمان بروز شده
حادثه نه تنها والی والیت بغالن و 
قومندان امنيه این والیت در محل حضور 
نداشته اند، بلکه نيروهای امنيتی نيز یا 
اصال در محل حادثه حاضر نبوده اند و یا 
اینکه حضور آنها به شدت ضعيف بوده 

در گزارشاتی که تا حال از تعداد . است
گان و زخمی های حادثه پخش کشته شد

وارده گردیده است، هيچ صحبتی از تلفات 
. بر نيروهای امنيتی به عمل نيامده است

حتی گفته می شود که افراد پوليس که 
دور تر از محل حادثه قرار داشته اند بعد 

 وقوع انفجار دست به تير اندازی زده از
اند و یک تعداد از کشته شده ها و زخمی 

 . ده اندها تير خور
پس از وقوع حادثه، مقامات والیت بغالن 
چهار تن را به اتهام دست داشتن در ین 
حادثه دستگير کرده اند که سه تن آنان را 
بعد از مدت کوتاهی رها کرده اند و صرفا 
مالی مسجد محل را در توقيف نگه داشته 
و برای تحقيقات بيشتر به وزارت داخله 

  . رژیم فرستاده اند
 ولسی جرگه رژیم، برای تشييع مقامات

جنازه کشته شدگان ترتيبات مفصلی 
رویدست گرفته و جنازه های پنج تن از 

کشته شدگان، به شمول جنازه مصطفی 
کاظمی، را در زمين مجاور ساختمان 

تنها . جدید ولسی جرگه به خاک سپردند
جنازه یکی از اعضای ولسی جرگه بنا به 

 هلمند خواست اعضای فاميلش به والیت
گرچه مقامات مربوط به دفتر . انتقال یافت

کرزی در مراسم تشييع جنازه ها سهم 
گرفتند، اما کرزی خود در این مراسم به 

  .  چشم نخورد
همچنان مقامات ولسی جرگه رژیم، سه 

این کاری بود . روز ماتم ملی اعالم کردند
که چنانچه منافع رژیم اعالم آن را ایجاب 

 کرزی صورت می کرد باید توسط
اما او نه تنها این کار را انجام . ميگرفت

نداد بلکه شخصا از حمایت رسمی آشکار 
آن نيز خود داری کرد و صرفا اجازه داد 

مراسم . که در عمل تطبيق گردد
سوگواری برای کشته شدگان نيز توسط 
مقامات ولسی جرگه اعالم و اجرا گردید و 
نه تنها شخص کرزی بلکه مقامات دفتر 
او و همچنان کابينه وزراء نيز در 
مسئوليت اعالم و اجرای این مراسم 
شریک نبودند و صرفا در مراسم مذکور 

  .     سهم گرفتند
از جانب دیگر، مقامات عالی قوه قضائيه 
رژیم در کليت این موضوع بصورت غير 

" فعال برخورد کردند و نه تنها در اعالم 
ی سه روزه، مراسم سوگوار" ماتم ملی 

و مراسم بخاک سپاری کشته شدگان، 
مسئوليت نگرفتند، بلکه از اعالم یک 
فتوای خشک و خالی رسمی در رابطه با 

  .حادثه انفجار نيز خود داری کردند
عکس العمل مقامات قوت های اشغالگر 
امپریاليستی و مقامات دولتی کشور های 
اشغالگر نيز در قبال حادثه، فوق العاده 

کم اهميت گرفتن حادثه ضعيف و حاکی از 
تنها قومندان نيروهای . توسط آنان بود

ایساف درینمورد اقدام به اعالم یک 
موضعگيری رسمی نمود، در حاليکه 
قومندان نيروهای ائتالف اصال سکوت 

هيچکدام ازین مقامات و . پيشه نمود
نيروهای تحت رهبری شان در مراسم 
. تشييع جنازه و سوگواری سهم نگرفتند

ات دولتی کشور های اشغالگر نيز مقام
هيچکدام پيام تسليتی به این مناسبت به 
کرزی و یا پارلمان پوشالی نفرستادند و 
تنها بعضی از آنها به محکوم کردن حادثه 
اکتفا نمودند، در حاليکه در گذشته در 
رابطه با حوادث کم اهميت تر و کم تلفات 
تری به ارسال چنين پيام هایی مبادرت می 

  . زیدندور
  موضوع جنجالی ای که درین اواخر از 
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طرف تعدادی از اعضای ولسی جرگه 
رژیم بر سر زبان ها افتاده بود، این بود 

و ) کرزی ( که چون رئيس دولت 
حکومت به فيصله های ولسی جرگه 
وقعی نمی گزارند، باید اعضای ولسی 
جرگه استعفا دهند و دروازه ولسی جرگه 

 نشان دهنده حاد این موضوع. بسته شود
حادثه . شدن اختالفات ميان آنها بود

انفجار بغالن که در چنين مقطعی به وقوع 
پيوست، گرچه موقتا از اهميت این 

اما قویا می تواند . موضوع کاست
نشاندهنده این باشد که کشمکش ميان 
کرزی و حکومت از یکطرف و 
اپوزیسيون قانونی آنها از طرف دیگر 

  .بخود گرفته استابعاد خطرناکتری 
در گذشته دو وزیر هوانوردی و توریزم، 
یک وزیر امور سرحدات و یک وزیر 
معادن و صنایع در درگيری ميان جناح 
های مختلف رژیم دست نشانده کشته شده 

همچنان یکی از اعضای ولسی جرگه . اند
پوشالی در همان ابتدای اعالم نتایج 
 انتخابات پارلمانی رژیم و یکی دیگر از

اعضای آن در سال گذشته در درگيری 
. های داخلی رژیم کشته شده اند

همانطوریکه در سطور قبلی این گزارش 
مسائل را مرور کردیم، شواهد زیادی 
وجود دارند که نشان می دهند قتل دسته 

 تن از اعضای ولسی جرگه رژیم 6جمعی 
نيز نتيجه یک درگيری خونين داخلی ميان 

و باند های جناح های مختلف رژیم 
  . مربوط به آنها بوده است

چنانچه مقامات رژیم و نيروهای اشغالگر 
همانند حوادث مشابه گذشته، بخاطر 
جلوگيری از حاد شدن بيشتر درگيری 

های درونی رژیم، مسائل مربوط به حادثه 
بغالن را ماستمالی کنند، تحقيقات 
کمسيون های چند گانه حکومتی و 

صدا متوقف پارلمانی یا بدون سرو 
. ميگردند و یا بی نتيجه اعالم می شوند

اما به نظر می رسد که این بار چنين 
از یک جانب وضعيت رژیم . نخواهد شد

در مجموع نسبت به گذشته خرابتر است 
و از جانب دیگر ضربه وارده بسيار شدید 

اینکه پارلمان پوشالی خود بصورت . است
جداگانه از حکومت دست به تشکيل 

ن مستقل تحقيق زده است، کمسيو
نشاندهنده این است که قرار نيست این 

اگر به . بار نتایج تحقيقات ماستمالی گردد
اوضاع منطقه توجه نمائيم نيز می بينيم 
که این اوضاع چه در رابطه با مسائل 
مربوط به ایران و چه در رابطه با مسائل 
مربوط به پاکستان به شدت پيچيده و حاد 

يچيدگی و حدت بيشتر در شده و بطرف پ
ازین جهت احتمال قوی تر . حرکت است

آن است که برخورد ها ميان جناح های 
مختلف رژیم پوشالی حاد  تر و شدید تر 

قویا ممکن است که تحقيقات . گردند
کمسيون های حکومتی و پارلمانی به 
نتایج متضادی برسند و این امر خود 
 تشنج ميان حکومت و پارلمان را بيشتر

  .از پيش دامن یزند
در هر حال، حادثه بغالن در ذات خود 
باعث تضعيف بيشتر رژیم پوشالی و 
حاميان اشغالگر خارجی آنها گردیده و 
نتایج تبعی و بعدی آن، عالوه از تشدید 
تشنج ميان جناح های مختلف رژیم، در 
جهات دیگر نيز به ضرر شان در حرکت 

  . خواهد بود

ین حادثه آن بود یکی از تاثيرات فوری ا
که امپریاليست های آلمانی بالفاصله 
متخصصين خود را از کارخانه قند بغالن 

هم . بيرون کشيده و به دوبی فرستادند
" اکنون مقامات رژیم و کار شناسان 

بحال رژیم آشکارا ميگویند که " دلسوز
حادثه بغالن روی برنامه های سرمایه 
گزاری داخلی و خارجی در افغانستان 
تاثيرات شدید منفی بجا خواهد گزاشت و 

  .این برنامه ها را تضعيف خواهد کرد
در گذشته چند عضو پارلمان پوشالی یا 
در اثر درگيری های داخلی ميان جناح 
های مختلف رژیم و یا توسط طالبان کشته 

بصورت " وکال " اما این بار . شده اند
این حادثه . دسته جمعی به قتل رسيده اند

ت کشتارهای انفرادی قبلی را چند تاثيرا
برابر افزایش خواهد داد و باعث خواهد 

اوال غير از خائنين ملی قسم : شد که 
خورده و شامل در باند های اصلی رژیم، 

" سائر اعضای پارلمان بيشتر از پيش 
شان را بشناسند و زیاد " حد و حدود 

خيزک و جستک نزنند و ثانيا شکست و 
تر و عميق تر از قبل، افتضاح دامنه دار 

  . برای انتخابات پارلمانی بعدی رقم بخورد
در هر حال حاد ثه بغالن از یکجانب کل 
نمایش مضحکه آميز دموکراسی بازی 
های اشغالگران امپریاليست را بيشتر از 
پيش رسوا و بی آبرو ساخت و از جانب 
دیگر به روشنی نشان داد که داستان 

نهاد های ایجاد و تحکيم یک دولت و 
ثالثه آن توسط اشغالگران امپریاليست در 

       .افغانستان افسانه ای بيش نيست
دولت " رژیم دست نشانده بدترین نوع 

  .   در منطقه و جهان است" وامانده 
 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  
  

   )32( بقيه از صفحه 
  ...عيه مطبوعاتی اطال) ... مائوئيست ( حزب کمونيست نيپال 

  
  پنجمين جلسه گسترده کميته مرکزی - 1

به سلسله جلسات گسترده که در تاریخ 
) مائوئيست ( حزب کمونيست نيپال 

اهميت بی اندازه داشته اند، سازماندهی 
شده و به نحو با شکوهی از تاریخ سوم 

 در ساحه صنعتی 2007تا هشتم اگست 
  .باالجو در کتمندو دائر گردید

 جلسه در ميان کف زدن ها توسط -ف ال
صدر رفيق پاراچندا با بر افروختن مشعلی 

 بعد 4در ساختمان یاد بود شهدا به ساعت 
در . از ظهر روز سوم اگست افتتاح گردید

مراسم افتتاحی که با ادای احترامات قلبی 
به شهدای کبير جنگ کبير خلق و جنبش 
توده یی شروع گردید، رفقا و مشاورین 

قه دار متعدد حزب باالی اهميت جلسه ساب
گسترده روشنی انداختند و بيانات پر 

 .محتوا ایراد نمودند
 رفيق، 2174 رویهمرفته به تعداد -ب 

شامل اعضای کميته مرکزی حزب، 
اعضای داراالنشاء های کميته های 
ولسوالی ها، منشی های شعبات مرکزی 
اردوی رهائيبخش خلق، مسئولين دفاتر 

زمان های توده یی و جبهه یی مرکزی سا
و اعضای دعوت شده، در جلسه شرکت 

 1672در ميان این رفقا، . کرده بودند
 7 رفيق از 455 ولسوالی، 75رفيق از 

 رفيق 40فرقه اردوی رهائيبخش خلق ، 
 رفيق از 2از هند، پنج رفيق از اروپا و 

این جلسه بزرگترین . هانگ کانگ بودند
 شده در تاریخ گرد همایی تا حال تشکيل
  .   حزب ما محسوب می گردد

 مباحثات باالی طرح سياسی ارائه -ج 
 42شده توسط  صدر رفيق پاراچندا در 
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 اگست و صبح 4گروپ در تمام طول روز 
 اگست جریان داشت و حال آنکه 5

رهبران گروپ ها ارائه نظرات و 
 اگست 5پيشنهادات شان را از روز 

ادامه  اگست 6شروع کرده و تا شام 
صدر رفيق پاراچندا در تمام طول . دادند
 اگست باالی جوهر سند روشنی 7روز 

انداخته و سواالت ناشی شده از آن را 
سند در شام همان روز به . پاسخ دادند

  .اتفاق آراء به تصویب رسيد
 رفيق 42  پروگرام پایانی که در آن –د 

نظرات مبنی بر برداشت های شان را 
 اگست 8تمام طول روز ارائه کردند، در 

صدر رفيق پاراچندا گفت که . جریان یافت
جلسه تاریخی گسترده پنجم ، که در 
ساعت پنج و نيم شام همان روز به پایان 
رسيد، جلسه ای برای تامين وحدت عظيم 

در اخير . و پيروزی عظيم بوده است
شعار های آسمان شکاف مختلفی سر داده 

  .شدند
ق و جمعيت  اردوی رهایی بخش خل–ه 

کمونيست های جوان امنيت جلسه را 
تامين کردذد و تمام ترتيبات لوجيستيکی 
توسط فرماندهی مرکزی مورد اجرا قرار 

 –گروه هنری سامانه و سين . گرفت
چيانگ در جریان کار جلسه پروگرام های 

  .فرهنگی متعددی تقدیم کردند
  موضوع مرکزی جلسه گسترده، - 2

صدر رفيق طرح ارائه شده توسط 
وحدت برای " پاراچندا تحت عنوان 

پيشرفت ایدئولوژیکی نوین و جنبش 
مباحثات دموکراتيک . بود" انقالبی نوین 

بسيار عالی و عميق در ميان نمایندگان 
 گروپ باالی طرح 42تقسيم شده در 

صورت گرفت و اصالحات مهمی پيشنهاد 
پيشنهادات ارائه شده در متن . گردیدند

در نهایت طرح به . دیدند طرح داخل گر
نکات مهم . اتفاق آراء به تصویب رسيد

  : سند قرار ذیل اند 
.  در سند سه بخش مهم وجود دارد–الف 

موضوعات مهم ایدئولوژیکی و سياسی 
در . در بخش اول به بحث گرفته شده است

بخش دوم، جنبش گذشته و مذاکرات صلح 
در بخش سوم، باالی . مرور گردیده است

ک و پالن آینده حزب روشنی انداخته تاکتي
  . شده است

بعضی "   در زمينه بحث روی - ب 
باالی " مسائل تئوریکی اساسی

تشخيص تفاوت ميان دیدگاه مارکسيستی 
و دیدگاه اپورتونيستی عمدتا در مورد 
سازش، ریفورم و انقالب و اینکه 
انقالبيون آموخته اند که از طریق مبارزه 

ست، تزلزل عليه انحالل طلبی را

سنتریستی و ماجراجویی چپ باالی 
 مائوئيزم و راه – لنينيزم –مارکسيزم 

پاراچندا ثابت قدم باقی بمانند، تاکيد به 
در سند تذکر به عمل آمده است . عمل آمد

که در شرایط کنونی مذاکرات و انکشاف 
صلح آميز انقالب ، مسئله ای که 
انقالبيون باید برای آن تقدم قایل شوند 
مبارزه ایدئولوژیک عليه گرایش راست 

بر بهره برداری از " روانه است که 
وضعيت موجود لم ميدهد و تمایل دارد که 
سازش و ریفورم را همه چيز بداند و از 
." سوق دادن انقالب به پيش امتناع ورزد

همچنان در سند تذکر داده شده است که 
به مبارزه عليه اپورتونيزم سنتریستی که 

ال گوناگون افتادن در شک و در اشک
تردید ميان درست و نادرست، صحبت از 
انقالب اما عمل به ریفورميزم راست و 
بروز احساس نااميدی، عجز و فرار طلبی 
."  ظاهر ميشود نباید کم بها داده شود

همچنان سند به انقالبيون هوشدار داده 
است که در قبال خطر لفاظی چپ و 

يل مشخص از بدون تحل" ماجراجویی که 
اوضاع مشخص، ذهنيگرایانه هر گونه 
سازش را رد می نماید، هوشيار باقی 

 ."بمانند
 در مباحثه پيرامون استراتژی و -ج 

تاکتيک انقالب در سند واضح گردیده 
است که حزب با پيشروی مبنی بر 
انعطاف در تاکتيک و قاطعيت در 
استراتژی انقالب دموکراتيک، شعار 

اب را فرمولبندی کرده کنفرانس همه احز
و حکومت موقت و انتخابات مجلس 
موسسان را به مثابه یک تاکتيک پذیرفته 

اهداف { است، و در عين حال رسيدن به 
کنفرانس ملی دوم را که } تعيين شده در

 دائر گردید و نيز توجه به 2001در سال 
تعدیالتی را که از جلسه چونوانگ ، که 

 حال در آن  برگزار شد، تا2005در سال 
مد نظر قرار داده { وارد گردیده اند ، 

همچنان در رابطه با شعار . } است
تاکتيکی جمهوری دموکراتيک، سند با 

: نقل از فيصله جلسه چونوانگ می گوید 
حزب جمهوری دموکراتيک را نه در " 

شکل جمهوری پارلمانی بورژوایی و نه 
در شکل جمهوری دموکراتيک نوین، 

 با بازسازی جامع قدرت .نگریسته است
دولتی، این جمهوری نقش جمهوری چند 
حزبی انتقالی را برای حل مشکالت 
طبقاتی، ملی، منطقه یی و جنسی ایفا 

  .خواهد کرد
 همچنان در زمينه ارزیابی مذاکرات -د 

صلح و رویداد های متعاقب آن، حزب 
که با ) مائوئيست ( کمونيست نيپال 

ی کهنه درهم جریان اصلی پارلمانتاریست
نياميخته و با حفظ دستاورد های ده سال 
جنگ خلق، در یک دولت انتقالی سازش 
برای رسميت بخشيدن به نوع جدیدی از 
جمهوری دموکراتيک از طریق مجلس 
موسسان، شامل گردید، فعال به این نتيجه 
گيری رسيده است که احزاب 
پارلمانتاریستی اصلی رهبری کننده 

 12ه تفاهمنامه حکومت، خالف روحي
نکته یی حرکت می کنند و پایه وحدت با 

را از ) مائوئيست ( حزب کمونيست نيپال 
بطور مشخص، نتيجه . ميان برده اند

با : " گيری مهم فيصله نامه این است که 
وجودی که گفته شده بود که اردوی 
دولتی در قشله ها و اردوی رهائيبخش 
ملی در کمپ ها محدود شوند تا دولت 
موقت تا حد ممکنه به مثابه یک دولت 
بيطرف ایجاد گردد و تمام فيصله ها برای 
به جریان انداختن امور دولتی با توافق 
عمومی به عمل آید، پایه تئوریکی، 
سياسی و اخالقی برای حزب کمونيست 

در باقی ماندن در ) نيپال ( مائوئيست 
حکومت به پایان رسيده است زیرا دولت 

قالی حاضر در تالش است در مرحله انت
که به مثابه یک دولت فئودال و 
بورژوازی بوروکرات و کمپرادور عمل 

لذا با هوشدار باش جدی به ."  نماید
نيروهائيکه حکومت موقت را رهبری می 

در صورتيکه : " نمایند، طرح می گوید
پيشبرد امور حکومت موقت در مطابقت 
با روحيه توافقنامه تضمين نگردد، ترور 
و توطئه ارتجاعی فئودالی عليه انتخابات 
مجلس موسسان از طریق اعالم 
جمهوریت پایان نيابد، عليه جنایتکاران 
دخيل در سلسله قتل های مدهيش اقدام 
نگردد، وضعيت همشهریان مفقود االثر 
روشن نگردد، کمک منصفانه با خانواده 
های شهدا به عمل نياید، پروسه 

ابقت با اصالحات ارضی علمی در مط
روحيه قانون اساسی موقت پيش برده 
نشود، گام های موثر برای توقف کشتار، 
دسایس و ترور عليه حزب کمونيست 

برداشته نشود و ) مائوئيست ( نيپال 
رفتار احترام آميز با اردوی رهائيبخش 
خلق صورت نگيرد، حزب کمونيست نيپال 

هيچ بدیلی ندارد جز اینکه ) مائوئيست ( 
خارج شدن از حکومت به از طریق 

  ."جنبش مبارزاتی دست بزند
 بطور خالصه تاکتيک حزب از -ه 

 نکته یی تا شموليت در 12تفاهمنامه 
حکومت موقت درست بوده و از لحاظ 
سياسی سودمندی داشته است، با وجود 
این در قطعنامه از بعضی اشتباهات 
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ارتکاب شده و ضعف های موجود در این 
د جدی به عمل آمده مسير انتقاد از خو

  .است
 در مراحل آخری این پروسه و عمدتا – 1

بعد از قتل عام گوار، در مورد چگونگی 
ترکيب ميان سازش و مبارزه توسط 
حزب، خطا صورت گرفت و همين امر 

  .                   جنبه عمده ضعف حزب بود
  وقتی که با احزاب پارلمانتاریست - 2

 باید از سازش صورت گرفت، توده ها
موافقتنامه ها اطالع می یافتند و تا 
جائيکه ممکن بود در همراهی با آنها 

مخصوصا موقعيکه حزب . بسيج می شدند
در مطلع ساختن توده ها از مبارزه ای که 
تا آخرین لحظات بر سر سيستم دولتی 
فيدرال و انتخابات متناسب با نفوس پيش 
برد، ناکام ماند، فرصت برای مرتجعين و 
اپورتونيست ها مساعد گردید که کارزاری 
را عليه حزب از طریق گسترش اغتشاش 
ذهنی مبنی بر اینکه مائوئيست ها اجندای 
شان در مورد مدهيش را رها کرده اند، 

  .براه اندازند
  بعد از شموليت در پارلمان موقت و - 3

حکومت موقت، محدودیت هایی درینجهت 
 تدارک، موجود بود که ما باید با چگونه

پالن و روحيه ای در مبارزه پيش برویم 
که بتوانيم حد اقل وظایف ممکنه در قبال  

  .توده ها را بر عهده بگيریم
 همچنان ضعف هایی در مورد – 4

مسائلی چون ارتباطات داخل حزبی، 
تبليغات بيرونی، کار در مدهيش ، عرصه 

  . اقتصادی و غيره وجود داشته است
له هایی در مورد  در قطعنامه، فيص–و 

انکشاف پاليسی ها و پالن های ویژه 
برای پرولتاریزه ساختن، تصفيه و تحکيم 
مکرر حزب و تکامل وحدت نوین بر پایه 
موافق با خط نوین حزب و پيچيدگی هایی 
که حزب با آنها مواجه است، به عمل آمده 

منطبق با آن ، دارایی های تمام . است
 شود تا اعضای کميته مرکزی اعالن می

. تصفيه حزب از سطح مرکزی آغاز گردد
در اجرای این امر نظارت کادر های وسيع 
. و حتی توده ها پيش بينی شده است

همچنان، فيصله گردیده است که تغييرات 
وسيعی در ساختمان تشکيالتی حزب و 
تقسيم کار در حزب داشته باشيم و 
کارزاری را برای ایجاد تشکالت در دهات 

  .زیمبراه اندا
 همچنان، جلسه گسترده قطعنامه های –ز 

مختلفی در مورد مسائل مهم و ضروری 
بطور . کنونی را نيز به تصویب رساند

مثال، قطعنامه در مورد مدهيش، قطعنامه 
در مورد تبليغات و انتشارات، قطعنامه در 

مورد سازمان های توده یی، قطعنامه در 
مورد جبهات مبارزاتی ملی و منطقه یی، 
قطعنامه در مورد استقطاب انقالبی و 

مورد جبهه جمهوریخواهی، قطعنامه در 
جنبش کمونيستی بين المللی، قطعنامه 

  . غيرهدر مورد سه سالح انقالب و
 طبعا؛  مهمترین مسئله و موضوع –ح 

مورد توجه مردم، ارزیابی از وضعيت 
موجود و منطبق با آن، تاکتيک و پالن 

د، وضعيت سن. آینده حزب بوده است
وضعی که " سياسی امروزی را به مثابه 

در شکل یک بحران سياسی جدی و سيال 
. ارزیابی کرده است" متبارز گردیده است

به عين ترتيب، در سند تذکر داده شده 
است که یک تضاد سه جهته در ميان 
نيروهای سلطنت طلب فئودال، نيروهای 
پارلمانتاریستی بورژوایی و نيروهای 

ک انقالبی موجود است و همه دموکراتي
این نيروها در تالش برای بسط نفوذ خود 

حقيقتی که روی آن تاکيد به . قرار دارند
عمل آمده این است که آینده انتخابات 
مجلس موسسان وابسته به تناسب قوا 
ميان این نيرو ها است و نيروهای 
دموکراتيک انقالبی باید تداوم استراتژی 

انطباق با آن معين و تاکتيک شان را در 
 سند با خاطر نشان کردن این  .نمایند

موضوع که هم اکنون کشور در مرز یک 
مساعدت بزرگ انقالبی و یک مخاطره 
مخوف قرار دارد، متذکر گردیده است که 
نيروهای دموکراتيک انقالبی با ارزیابی 
درست این وضع، باید گام های تاکتيکی 

 خاطر به همين. مناسبی به پيش بردارند
حزب باالی ضرورت ایجاد یک جنبش 
توده یی وسيع از طریق حفظ اتحاد 
نيرومند با نيروهای جمهوری خواه و چپ 

به علت اینکه . تاکيد به عمل آورده است
قدرت های ارتجاعی داخلی و خارجی، 
طرفدار انتخابات مجلس موسسان نيستند 
اما توطئه می کنند که تقصير آن را باالی 

) مائوئيست ( ت نيپال حزب کمونيس
بيندازند و تحت نام قانون و نظم ارتش را 
بسيج کنند، سند نتيجه گيری می نماید که 

باید به مثابه یک ابتکار " جنبش توده یی 
جدی برای ایجاد محيط و شرایط مناسب 
برای انتخابات مجلس موسسان به پيش 

درست برای این امر نتيجه . برده شود
ز مدور، جمهوریت گيری شده است که مي

و مجلس موسسان باید شعارعمده جنبش 
عالوتا در تاکيد باالی ضرورت . باشد

ادامه آتش بس و پروسه صلح، در سند 
با در نظر داشت " گفته شده است که 

اوضاع بين المللی و ملی امروزی 
 از - و باید –اینگونه جنبش می تواند 

طریق ادامه آتش بس و پروسه صلح به 
  ." شودپيش برده

 جلسه کميته مرکزی که بعد از – 3
اختتام جلسه گسترده دائر گردید، سه 
کميته مختلف را برای سازماندهی ميز 
مدور ميان گروپ های مختلف در حال 
تهييج، نيروهای سياسی و نمایندگان 
جامعه مدنی ، بدست گرفتن ابتکار برای 
اتحاد ميان نيروهای مختلف چپ و آماده 

حزب برای انتخابات مجلس ساختن بيانيه 
موسسان آینده و جنبش توده یی، شکل 

 .داد
برای تدارک کنفرانس ميز مدور و گفتگو 
با بخش های مختلف، کميته ای تحت 

و به ) بادل ( رهبری رفيق رام بهادر تاپه 
، )انانتا ( اشتراک رفيق بارشامان پون 

رفيق مارتيکه یاداو، هيسيال یارنی و 
  .ا ، تاسيس گردیدرفيق دینانات شرم

برای گفتگو با نيروهای مختلف چپ، 
کميته ای تحت رهبری رفيق موهن وایدیا 

و به اشتراک رفيق بارشامان ) کيران ( 
، و رفيق دینانات شرما )انانتا ( پون 

  .تاسيس گردید
همچنان، برای تهيه بيانيه حزب، کميته 
ای به اشتراک رفيق دیو گورونگ، رفيق 

فيق مارتيبکایاداو، رفيق دینانات شرما، ر
هيتمان شاکيا، رفيق پمفا بوسل، رفيق 

، رفيق )پراب هاکر ( جاناناردان شرما
گوپال کيراتی، و رفيق خادکه 
بهادرویسواکرما و تحت سرپرستی رفيق 

  .بابورام باتارای ایجاد شده است
  !دوستان ژورناليست

ما نيپالی ها اکنون در یک گرهگاه انتقالی 
در این زمان . رار داریمجدی و حساس ق

انقالب و ضد انقالب، ترقی و ارتجاع از 
. نزدیک با هم در برخورد قرار دارند

پنجمين جلسه وسيع کميته مرکزی حزب 
کبير ما که اخيرا خاتمه یافت، یک فيصله 
تاریخی مبنی بر حفاظت از انقالب و ترقی 
از طریق قانونی ساختن جمهوریت و 

ع به عمل شکست ضد انقالب و ارتجا
به همين جهت ، ما کمک و . آورده است

حمایت فعال همه وطنپرستان، 
جمهوریخواهان، نيروهای سياسی چپ، 
جامعه مدنی و شخصيت های مطبوعاتی 

  !تشکر . را انتظار داریم 
  

   2007 اگست 12
  

  پاراچندا
صدر حزب کمونيست نيپال 

  )مائوئيست ( 
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  )32( بقيه از صفحه 
  

از حکومت خارج شد) مائوئيست ( ال حزب کمونيست نيپ  
  

" ترای"طی این مدت، در منطقه دشتی 
که در خط مرزی هندوستان قرار دارد، 
نيروهای ارتجاعی تحت حمایت امریکا و 
دولت هند، شروع به سازماندهی و 
گسترش نيروهای خود در ضدیت با حزب 

قریب به نيمی . کردند) م(کمونيست نيپال
رای زندگی می کنند از جمعيت نيپال در ت

که شامل گروه های قومی گوناگون است 
و زراعت پربار و پر رونق آن برای 

 .اقتصاد کشور حياتی است
گروه بين "یک گروه امپریاليستی به نام 

که مقرش در بروکسل " المللی بحران
است، این جنبش ارتجاعی را چنين  

این حرکت به سلطنت «: توصيف کرد
ن بينادگرایان طلبان سرسخت و همچني

هندو، منجمله برخی نيروهای آنسوی 
مرز اميد می دهد زیرا امکانی است برای 

از طریق حملهء (بهم زدن روند صلح 
  » ).خشونت آميز عليه مائوئيستها

( Nepal’s Troubled Tarai 
Region, Asia Report no. 136, 

July 2007 )    
" مادهاسی"نيروهائی که مدعی اند خلق 

ندگی می کنند بشدت به حزب را نمای
بدليل موافقتش با ) م(کمونيست نيپال 

. پيش نویس  قانون اساسی انتقاد می کنند
آنان می گویند این پيش نویس فاقد قول 
هائی است که حزب در مورد نمایندگی 
متناسب با جمعيت در حکومت مرکزی و 
برخورداری از خودمختاری محلی به ملل 

در یکی از . تو اقوام نيپال داده اس
بدترین حوادث، در ماه مارچ گذشته یک 
گروه اوباش به اعضا و هواداران حزب 

 تن را به 27در شهر گوار حمله کرده و 
سفير امریکا و شخصيتهای .  قتل رساندند

سياسی هند همه برای این واقعه هورا 
  .کشيدند

در همان حال، شرایط برای رزمندگان 
ها روز ارتش رهائی بخش در اردوگاه 

بروز بدتر شده است و عليرغم 
) م(اعتراضات مکرر حزب کمونيست نيپال

به تخطی حکومت و سازمان ملل از 
توافقاتشان، وضعيت بد غذائی و بهداشتی 

 .و اسکان رزمندگان بهبود نيافت
اکنون شرایط در نيپال وارد یک نقطه 

حزب کمونيست . عطف مهم شده است
 را در مقابل  نکته یی22مطالبات ) م(نيپال

حکومت کوئيرال گذاشته است که 

مهمترین آن عبارت از اینست که پارلمان، 
فورا و بدون آنکه منتظر انتخابات مجلس 
موسسان شود، سلطنت را ملغی کند و 
انتخابات مجلس موسسان به گونه ای 
صورت گيرد که حضور متناسب نمایندگان 
. ملل تحت ستم کشور در آن تضمين شود

م کرد بدون ملغی کردن حزب اعال
هيچ نوع انتخابات واقعی "سلطنت، 

کوئيرال جواب داد که وی ". ممکن نيست
خودش خواهان خاتمه سلطنت است، اما 
ملغا کردن آن قبل از انتخابات مجلس 
موسسان یا عوض کردن نقشه های 

 ".مطرح نيست"انتخابات، 
 سپتامبر، وزرای حزب کمونيست 18روز 
. ت استعفا دادنداز حکوم) م(نيپال

همانروز یک تظاهرات توده یی در کتمندو 
برگزار شد که در آن یکی از رهبران 
: حزب به نام بابورام باترای اعالم کرد

ما برای هدف برگزاری یک انتخابات «
واقعی مبارزه خواهيم کرد ولی نه برای 

ما آئين هائی . این نمایشنامه عوامفریبانه
الم کرده است را که کمسيون انتخابات اع

قبول نمی کنيم و تمام نقشه های انتخابات 
وی خطاب به » .را برهم خواهيم زد

: جمعيتی که او را تشویق می کردند گفت
ما دست به اعتراضات مسالمت آميز «

خواهيم زد اما حق خود می دانيم که که با 
آنانی که برنامه مسالمت آميز ما را 

  ».سرکوب می کنند برخورد کنيم
فاز "برنامه ) م(کمونيست نيپالحزب 
. کارزار تبليغاتی خود را اعالم کرد" اول

تشيع جنازه "این برنامه با برگزاری یک 
 سپتامبر شروع 18در " برای سلطنت

 سپتامبر 21 تا 19روزهای . شد
کارزارهای راهپيمائی و تبليغات خانه به 

اتحادیه سراسری . خانه انجام گرفت
ل که تحت رهبری کارگران حمل و نقل نيپا
 سپتامبر یک 23مائوئيستهاست، روز 

اعتصاب سراسری در اعتراض به 
دستگيری و آزار رانندگان توسط پوليس، 
اعالم کرد و این اعتصاب را با بر پا کردن 
موانع و الستيک سوزاندن در اتوبانها و 
متوقف کردن ترافيک الری ها و بس ها 

بر،  اکتو3 سپتامبر تا 29از . برگزار کرد
عناصر فاسد ) م(حزب کمونيست نيپال

حکومتی و آن کسانی را که در جنبش 
 مرتکب جنایت عليه 2006توده یی اپریل 

در روز . مردم شده اند، افشا خواهد کرد

 سپتامبر در سراسر کشور در مقابل 30
همه دفاتر اداری وزارت داخله اعتصابات 

 اکتوبر 6 تا 4از روز . نشسته خواهد بود
در سراسر ) اعتصاب عمومی(" بند"

این اعتصاب . کشور اعالم شده است
عمومی قرار است پروگرام اعالم 
کاندیداهای انتخابات مجلس موسسان در 

  . اکتوبر را اخالل کند5روز 
تصميم گيری در مورد این تغيير سياست 
در پنجمين جلسه گستردهء کميته مرکزی 

این . اتخاذ شد) م(حزب کمونيست نيپال
.  اگست برگزار شد8 تا 3در تاریخ جلسه 
 نفر عضو حزب در این جلسه 2174

شرکت . گسترده حضور بهم رساندند
کنندگان شامل اعضای کميته مرکزی، 
رهبران کميته های محلی، شاخه های 
مختلف ارتش رهائی بخش، سازمان های 

این جلسه در . توده یی و غيره بودند
سند . منطقه صنعتی پایتخت برگزار شد

برای یک «مرکزی این جلسه، به نام 
پيشروی ایدئولوژیک نوین و راه انداختن 
» یک جنبش انقالبی نوین، متحد شویم

توسط صدر حزب، رفيق پراچاندا ارائه 
  .شد

اطالعيه مطبوعاتی که پس از این جلسه 
  :توسط صدر حزب صادر شد، می گوید

در . این سند دارای سه بخش مهم است«
م ایدئولوژیک و بخش اول مسائل مه
در بخش دوم، . سياسی بحث می شود

جنبش گذشته و مذاکرات صلح مورد 
در بخش سوم، بر . بازبينی قرار گرفته اند

روی تاکتيک ها و نقشه آتی حزب پرتو 
  . ... افکنی شده است

برخی مسائل "در چارچوب بحث در باره 
تاکيد شده که در مورد مسائلی " تئوریک

 و انقالب، تمایز مانند سازش، ریفورم
روشنی ميان خط مارکسيستی و خط 

سند  به . اپورتونيستی موجود است
 -انقالبيون فراخوان داده که بر مارکسيزم 

 مائوئيزم و راه پاراچندا استوار -لنينزم 
بمانند و با تسليم طلبی راست روانه، 

" چپ"تزلزل سانتریستی و ماجراجوئی 
ينی سند در چارچوب بازب. مبارزه کنند

روند مذاکرات و تکامل مسالمت آميز 
انقالب، می گوید آن مسئله ای که 
انقالبيون باید در مبارزه ایدئولوژیک به 
آن اهميت درجه اول دهند مبارزه عليه 

به وضع "گرایش راست روانه است که 



                  شعله جاوید                                                    دوره سوم  شماره هجدهم                            

15 

موجود تن می دهد و از آن راضی است، 
و سازش و ریفورم را همه چيز می 

 انقالب را به جلو پندارد و حاضر نيست
همچنين گفته شده است که ." سوق دهد

به فرصت طلبی سانتریستی که در شکل 
های مختلف بروز می کند نيز نباید کم بها 

این . داد و باید عليه آن نيز مبارزه کرد
فرصت طلبی سانتریستی همواره ميان 
درست و غلط تزلزل نشان می دهد، در 

 عمل مورد انقالب حرف می زند اما در
ریفورميزم راست روانه را پيش می برد 
و یاس و استيصال و فرارطلبی را پيشه 

سند همچنين به انقالبيون . می کند
هوشدار می دهد که نسبت به خطر لفاظی 

بدون تحليل "و ماجراجوئی که " چپ"
مشخص از شرایط مشخص بطور 
ذهنيگرایانه هر نوع سازش را رد می 

  ».محتاط باشند" کند
ه مطبوعاتی در مورد بخش اطالعي

می " استراتژی و تاکتيکهای انقالب"
در سند تصریح شده است که «: گوید

،  2001حزب، در کنفرانس تاریخی سال 
با انعطاف در تاکتيک و استواری در 
استراتژی انقالب دموکراتيک، شعار 
کنفرانس همه احزاب، حکومت موقت و 
انتخابات مجلس موسسان را به مثابه 

ک فرموله کرد که از زمان جلسه تاکتي
 تا کنون پيش 2005چونوانگ در سال 

همينطور، در رابطه با . برده شده است
شعار تاکتيکی جمهوری دموکراتيک، سند 
با نقل از تصميمات جلسه چونوانگ می 

حزب، جمهوری دموکراتيک را "گوید، 
نه به شکل جمهوری پارلمانی بورژوائی 

مهوری در نظر داشته و نه بشکل ج
این جمهوری، از . دموکراتيک نوین

طریق یک بازسازی گسترده در قدرت 
دولتی، نقش یک جمهوری چند حزبی در 
حال گذار را برای حل مشکالت  طبقاتی، 
ملی، منطقه یی و جنسيتی، بازی خواهد 

  ». کرد
جمهوری چند حزبی در حال "این مقولۀ 

) م(که بقول حزب کمونيست نيپال " گذار
 جمهوری پارلمانی بورژوائی نه یک" 

است و نه یک جمهوری دموکراتيک 
یکی از ستون های تئوریک حزب " نوین

  . بوده است
اطالعيه مطبوعاتی در بخش مربوط به 

« : طرازبندی از مذاکرات صلح می گوید
طرازبندی از مذاکرات صلح و حوادث پس 
از آن این است که حزب کمونيست نيپال 

پارلمانی قدیم ادغام خود را در نظام ) م(
نکرد بلکه با حفظ دستاوردهای دهسال 
جنگ خلق در دولتی که از طریق سازش 

تشکيل شد و دولت گذرا بود، شرکت کرد 
تا از طریق مجلس موسسان، نوع نوین 

اما . جمهوری دموکراتيک را نهادینه کند
اکنون به این نتيجه رسيده است که 

مت احزاب پارلمانی عمده که رهبری حکو
 12را در دست دارند، عليه روح قرارداد 

نکته یی می باشند و پایه های اتحاد با 
نتيجه . حزب مائوئيست را نابود کرده اند
با : "گيری مهم قطعنامه این است که

وجود آنکه گفته شده بود، برای آنکه 
دولت موقت بحداکثر بيطرف بماند، ارتش 
در پادگانها خواهد ماند و ارتش رهائی 

ش در اردوگاه ها و تمام تصميمات بخ
برای اداره دولت از طریق توافق جمعی 
صورت خواهد گرفت، اما امروز پایه های 
تئوریکی، سياسی و اخالقی  برای ماندن 
حزب مائوئيست در حال پایان یافتن است 
زیرا در این دوره گذار تالش کرده اند تا 
دولت را به مثابه دولت فئودال و 

وکرات و کمپرادور اداره بورژوازی بور
سند با هوشدار جدی به نيروهائی ."  کنند

که حکومت موقت را رهبری می کنند می 
اگر تضمين نشود که حکومت : " گوید

موقت طبق روح توافقنامه اداره شود، 
اگر از طریق اعالم جمهوری  بر توطئه 
چينی های ارتجاعی فئودالی عليه مجلس 

یان گذاشته موسسان و موج ترور نقطه پا
نشود، اگر عليه جنایتکارانی که در انجام 
یکرشته کشتارها در مدهيش دست داشته 
اند اقدام نشود، وضعيت شهروندان 
مفقوداالثر اعالم نشود، بيطرفانه به 
خانواده های شهدا کمک نشود، روند 
تقسيم اراضی بطور علمی و بر طبق روح 
قانون اساسی موقت پيش نرود، برای 

ردن قتل ها اقدامات موثر نشود، متوقف ک
توطئه چينی ها و ترور عليه حزب 

و ارتش رهائی بخش ) م(کمونيست نيپال 
خاتمه نيابد، حزب هيچ آلترناتيوی ندارد 
جز اینکه حکومت را ترک کرده و جنبش 

  »."براه اندازد
" توافقنامه جامع صلح"در مورد امضای 

) م(و سياست های حزب کمونيست نيپال
زمان تا کنون، اطالعيه مطبوعاتی از آن 

تاکتيک حزب از «: چنين جمعبندی می کند
 نکته یی تا شرکت در 12توافقنامه 

حکومت موقت درست بود و از نظر 
سياسی با ثمر بود؛ اما حزب بدليل آنکه 
در این حين مرتکب برخی اشتباهات و 
ضعفها شد یک انتقاد از خود جدی می 

ه سند نام می از جمله اشتباهاتی ک» .کند
هماهنگ «برد مشکالتی است که در 

پس از به قتل » کردن سازش و مبارزه
رسيدن مائوئيستها در منطقه مدهيش، 

سند می گوید که حزب توده ها را . رخ داد
در جریان تالش هایش در مذاکرات برای 

یک «وادار کردن هفت حزب به قبول 
نظام دولتی فدرال و انتخابات بر حسب 

همين «: گذاشت و می گوید کهن» جمعيت
مسئله به مرتجعين و فرصت طلبان 
فرصت داد تا با گيج کردن مردم در مورد 
برنامه مائوئيستها در باره مدهيش 

یک کارزار عليه ) منطقه مادهاسی ها(
  ».حزب براه اندازند

سند جلسه گسترده در نتيجه گيری می 
یک وضعيت تضاد سه جانبه «: نویسد

لطنت طلب فئودال، ميان نيروهای س
نيروهای پارلمانتاریستی بورژوائی که 
طرفدار وضع موجودند و نيروهای 
دموکراتيک انقالبی موجود است و همه 
آنها تالش می کنند که سنگر خود را نگه 

« طبق گفته اطالعيه مطبوعاتی » .دارند
وضع بسيار سيال است و یک بحران 

  ».انقالبی جدی موجود است
فته ها و ماه های آینده، ممکنست که در ه

. مبارزه طبقاتی در نيپال تشدید یابد
دشمنان انقالب در نيپال و حاميان 
خارجيشان پيشاپيش اعالم کرده اند که 

" بحران انقالبی جدی"حاضرند در مقابل 
هم از روش های سياسی و هم خشونت 
بار برای تحکيم نظم ارتجاعی استفاده 

لق را کنند و تمام آثار دهسال جنگ خ
شک نيست که اوضاع متالطم . محو کنند

این مسئله را که نيپال چه نوع دولت و 
نظامی را نياز دارد و طرق رسيدن به آن 
چيست، با تيزی و برائی هر چه تمام تر 

  .مطرح خواهد کرد
     ) 23(  بقيه از صفحه 

  کودتا در کودتا
از زمان تحریر مقاله : یاد داشت ضروری 

تا زمان انتشار " ا کودتا در کودت" 
شماره هجدهم شعله جاوید تحوالت معينی 
در پاکستان رخداده اند که الزم است 
بصورت مختصر مورد اشاره قرار 

  .بگيرند
جنرال مشرف تحت فشار داخلی و خارجی 
ناگزیر از مقام ریاست لوی درستيز های 
قوای مسلح پاکستان استعفا داد و این 

در زمان قدرت مقام را به جنرال کيانی که 
بينظير بوتو مشاور او بوده است واگذار 

ملکی " رئيس جمهور" کرد و به عنوان 
همچنان مشرف به . ادای سوگند نمود

 دسامبر به حالت اضطرار 16تاریخ 
خاتمه بخشيد و تحت فشار شاه سعودی با 
برگشت نواز شریف به پاکستان موافقه 

 )17( بقيه در صفحۀ .        کرد
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   ) 32(  صفحه بقيه از
 

 به تعليق افتاد... انتخابات مجلس موسسان نيپال 
 

فيصله حزب در مورد در پيش گرفتن این 
راه در پنجمين جلسه وسيع کميته مرکزی 

در ماه سپتامبر . در ماه اگست به عمل آمد
وزرای مربوط حزب از حکومت استعفا 

در یک گرد همایی برگذار شده در . نمودند
ز رهبران حزب کمونيست کتمندو، یکی ا

ما به «  : بيان داشت ) مائوئيست ( نيپال 
منظور داشتن یک انتخابات واقعی مبارزه 

« . » . می کنيم، نه این نمایش ریاکارانه
ما مقررات انتخاباتی اعالم شده توسط 
کمسيون انتخابات را نخواهيم پذیرفت و 
کليت پالن های انتخابات جاری را درهم 

بابورام باترای در »  . ندخواهيم شکستا
ما اعتراضات « : تظاهرات توده یی گفت 

صلح آميز براه خواهيم انداخت ، اما حق 
داریم با آنهایی مقابله نمائيم که کوشش  
کنند از برنامه صلح آميز ما جلوگيری 

  » . نمایند
اکثر هيئت های سياسی در نيپال تصدیق 
می کنند که انتخابات، حد اقل انتخابات 

رتاسری و از بسياری جهات درست، در س
رویارویی با اینگونه اپوزیسيون نمی 

در پنجم اکتوبر، حزب . تواند برگزار گردد
و احزاب ) مائوئيست ( کمونيست نيپال 

فعال در پارلمان شاهی سابق مشترکا از 
صدر اعظم خواستند که انتخابات را تا 

  .تاریخ نامعلومی به تعویق بيندازد
یژه پارلمان نيپال برای بعدا جلسه و

رسيدگی به دو خواست حزب کمونيست 
حزب . فرا خوانده شد) مائوئيست ( نيپال 

کانگریس نيپال ، حزب سياسی حاکم در 
تاریخ جدید نيپال ، که دو شاخه رقيب آن 
دوباره متحد شده اند، گفت که با بر 
اندازی سلطنت موافق است ، مگر تنها 

سان و اینکه بعد از انتخابات مجلس موس
حزب . نمایندگی تناسبی را نمی پذیرد

 لنينيست – مارکسيست –کمونيست نيپال 
متحده ، حزب پارلمانتاریستی رهبری 
کننده دیگر، برای یک سازش فراخوان 

و به همين ( اعالم فوری جمهوریت : داد
، اما ) منظور خاتمه بخشيدن به سلطنت 

موکول کردن اجرای عملی آن تا انتخابات 
جلسه برای چندین روز . مجلس موسسان

از . بخاطر مذاکرات بحالت تعليق در آمد
قرار معلوم آنها به بن بست رسيدند، زیرا 
وقتی که پارلمان دوباره احضار گردید، 

  29تنها پس از سه دقيقه جلسه آن به 

اکتوبر، روز بعد از خاتمه ایام عيد مذهبی 
               .           نيپال، موکول گردید

به عبارت دیگر، در کشوری که، بنا به  
گفته پاراچندا صدر حز ب کمونيست نيپال 

در جلسه ماه اگست، در ) مائوئيست ( 
مرز یک فرصت انقالبی بزرگ و یک 
مخاطره مخوف قرار دارد، پارلمانی که 
در طول زمان موجودیت خود کمتر کاری 
انجام داد، بهتر آن است که مطلقا هيچ 

انجام ندهد، زیرا فيصله ها و کاری 
تغييرات قاطع در سناریوی سياسی 

  .اساسی در جای دیگری به عمل می آید
بعضی از ناظرین نتيجه می گيرند که یک 

 به نفع –راه بيرون رفت، کودتای نظامی 
شاه و یا با ظاهر بيطرفانه تر احيای 

بطور مثال بی بی سی . ثبات، است
وضع «  : اینچنين اظهار عقيده می کند

شاه از نازلترین موقعيت عدم محبوبيت 
بسياری از ... در حال بهبود یافتن است 

از قرار معلوم این، اعضای مهم { مردم 
طبقه حاکمه برتانيه را، که مجریان بی بی 
سی نمایندگی آنها را بر عهده دارد، در بر 

صحبت در مورد داخل شدن } می گيرد 
فراطی نيپال به یک دوره راستگرایی ا

یا ) نظامی یا مورد پشتيبانی نظاميان ( 
را ) مائوئيستی ( دیکتاتوری چپ افراطی 

آنها خونریزی ميان . شروع کرده اند
ارتش و مائوئيست ها را که تعداد زیادی 
از اعضای شان را در کتمندو متمرکز 

تصادم نهایی ميان ... کرده اند رد نمی کنند
شتر از ارتش و مائوئيست ها در کتمندو بي

  .هر زمانی محتمل تر است 
این تهدید کودتا یک امکان واقعی و 

  تا آن - بقدر کافی واقعی –بزرگ است 
 اکتوبر رئيس لوی 22حدی که در 

درستيز های ارتش، روکمانگود کاتاوال، 
. شایعات درینمورد را به تندی رد کرد

مائوئيست ها ادعا دارند که ارتش در حال 
این امر قابل . ستتدارک برای کودتا ا

توجه و آژیر دهنده است که بی بی سی 
حتی بخود زحمت نداد که مفکوره همچو 

  . جنایتی را محکوم نماید
دالیل زیادی وجود دارد که چرا تا حال 

نه " زور آزمایی " ارتش در صدد یک 
برآمده است، گرچه ضروری نيست که در 
. آینده نيز همچو شيوه ای را بکار بندد

ز هر چيز، ارتش در شکست دادن گذشته ا

جنگ خلق تحت رهبری مائوئيست ها 
همچنان گذاشت که امواج . ناکام گردید

 به 2006حرکت های توده یی در اپریل 
جریان افتد و این وضعيت شاه را وادار 
کرد که پارلمانی را که منحل کرده بود 

نه تنها شاه گيانيندرا . دوباره فرا خواند
، برتانيه و سائر قدرت بلکه ایاالت متحده

های امپریاليستی که در کشور دست 
داشتند، همچنانکه طبقات حاکمه هند، حد 
اقل در آن موقع بيمناک شدند که قوای 
ددمنش به تنهایی نمی تواند رژیم و 
سيستم اقتصادی و اجتماعی ای را که 
رژیم از آن نمایندگی ميکند و مردم  را در 

 قدرت های بردگی و کشور را تحت کنترل
خارجی نگه می دارد، حفاظت نماید، این 
است که  آنها در وحله اول اجازه دادند که 

  .موافقتنامه صلح امضا شود
گروپ بحران بين المللی " در گزارشی از 

مستقر در بلجيم که توسط رهبران " 
حکومتی غرب و مشاوران آنها رهبری 
ميگردد، کوشش به عمل آمده است که 

ها در نظر گرفته شده و یک این پيچيدگی 
  .راه حل دیگر گونه پيشنهاد گردد

هوشدار می " گروپ بحران بين المللی " 
دهد که وضعيت کنونی نيپال را در بهترین 
. حالت می توان شکننده به حساب آورد

حمایت مردمی اوليه حکومت موقت در 
عمدتا بخاطر . حال رنگ باختن است

ی ایجاد اینکه این حکومت کمتر کاری برا
تحول در زندگی بسياری از نيپالی ها 

  .انجام داده است
این شکنندگی را چيزی بهتر از واقعات 

، که در طول مرز ) ترای ( دشت مدهيش 
هند قرار دارد و در چند ماه گذشته نقطه 
مرکزی ناآرامی های خشونت آميز بوده 

این واقعات . است، نشان داده نمی تواند
 کننده برای ایجاد را گروه های درخواست

تغيير در قانون اساسی موقت و تشکيل 
جمهوری بر پایه خود مختاری برای 

بسياری . منطقه، تحت رهبری داشته اند
از آنها توسط مرتجعين مرتبط با شاه و 
نيروهایی در هند که در جستجوی بی 
اعتبار ساختن حکومت موقت و سر 
نگونی احتمالی آن هستند و مشخصا 

را ) مائوئيست ( ت نيپال حزب کمونيس
بخاطر ناکامی در اجرای تعهدی که 
درینمورد داده بود، مورد حمله قرار می 
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در بد ترین واقعه، در حمله دسته . دهند
جمعی بر سر مائوئيست ها در شهرک 

 نفر کشته 27گوار در مارچ گذشته، 
سفير ایاالت متحده و چهره های . شدند

 کف سياسی هند، همه برای این واقعه
گفته می شود که ترای مسکن . زدند

تقریبا نصف نفوس نيپال می باشد، مردم 
قوميت های گوناگون را در بر می گيرد و 
زراعت آن، منطقه مذکور را در اقتصاد 

  .  کشور نقش تعيين کننده ای می بخشد
سائر اعتراضات تند و شدید نيز از طرف 
گروه های محروم، مثل سائر اقليت های 

و زنان، " ) نجس ها ( " ليت ها ملی، دا
هيچ یک از آنها تحوالت . به ميان آمده اند

اساسی ای را که توقع داشتند، در 
موقعيت ستمدیگی شان مشاهده نکرده 

  .  اند
. آنگاه مسئله سيستم قضائی در ميان است

اینست " گروپ بحران بين الملل " تفسير 
عليرغم تعهدات سی پی ای و « : که

 در مورد قضا، مصالح تعهدات لفظی
در . سياسی بطور پيوسته تقدم یافته اند

دوره انتقالی، ناکامی حکومت در غلبه بر 
فقدان گسترده اعتماد به سيستم قضایی و 
اقدامات عليه فرهنگ معافيت، به حقانيت 
و مشروعيت حکومت آسيب رسانده 

  »    .است
گزارش تصدیق می نماید که تنها 

بل محاسبه ای مائوئيست ها در حد قا
شرایط موافقتنامه صلح را واقعا اجرا 
کرده اند، مخصوصا در مورد خلع سالح 
ارتش رهائيبخش خلق، در حاليکه سائر 
احزاب، پارلمان و سائر ارگان های 
حکومت و ارتش خيلی اندک طبق شرایط 

  .قرار داد صلح عمل کرده اند
ناکامی « گزارش می گوید که یکی از این 

نقض توافق در » ارسائی ها ها در رفع ن
مورد فراهم آوری غذای مناسب، پناهگاه 
و کمک پولی برای آن اعضای ارتش 
رهائيبخش خلق تحت رهبری حزب 

بوده است ) مائوئيست ( کمونيست نيپال 
که مطابق به موافقتنامه صلح، در داخل 
کمپ های مخصوص جابجا شده و سالح 
های شان را تحت نظارت سازمان ملل 

بااالخره به تازگی . (د قرار داده اندمتح
پارلمان با واگذاری پول برای سه ماه 
معاش اعضای ارتش رهائيبخش خلق در 

  . ) قرارگاه ها موافقت نموده است
 یکی از افتضاحات مهم دیگر، ناکامی در 

وعدۀ داده شده برای تحقيقات اجرای 
رسمی در مورد سرنوشت مفقود شدگان 
توسط قوای مسلح در طی ده سال جنگ 

همچنان حکومت در مورد . خلق است

خواست رسيدگی به قتل عام تظاهر 
کنندگان غير مسلح توسط سلطنت و 
ارتش در جریان خيزش توده یی ماه 

. ، ناکام گردیده است 2006اپریل 
در مورد مفقود شدگان تحقيقات بعدی 

حتی بيشتر از پيش رهبری ارتش را افشا 
بعد از آن فرماندهی . و خشمگين نمود

موجود ارتش وسيعا مسئول قتل ها 
  .پنداشته می شود

در « گروپ بحران بين المللی " به نظر 
راه پایان دادن به حالت شکنندگی، 
بازیابی مشروعيت رژیم و حفظ پروسه 

پا گير، پا بر جا صلح، یک مانع دست و 
ماندن رفتار مائوئيست ها است، به ویژه 
مادامی که آنها ایده تغيير انقالبی را رها 

گرچه آنها می گویند که آنها ( نکرده اند 
گزارش » .) انقالب صلح آميز می خواهند

تقصير ناکامی در به سر رساندن معامله 
های بدست آمده در موافقتنامه صلح 

ر معقول مورد عالقه جامع و توجه به امو
مائوئيست ها را بيشتر به دوش احزاب 

توپ در ميدان « : اصلی می اندازد
حکومت و احزاب موسس . حکومت است

آن باید به تالش شان برای برگرداندن 
  » .مائوئيست ها به حکومت ادامه دهند

نمایندگان سفرای هفتگانه اتحادیه اروپا 
مقيم کتمندو و رئيس هيئت اعزامی 

گروپ " مان ملل متحد در نگرانی ساز
در مورد به جریان " بين المللی بحران

انداختن پروسه صلح و یقينی ساختن 
آنها .  برگزاری انتخابات، شریک هستند

در اوایل اکتوبر به رهبران احزاب اصلی 
  .درینمورد فرا خوان دادند

اما این فقط یک جهت از سفارشات و 
درت طرق اتخاذ شده توسط آن مراکز ق

خارجی است که عميقا درین پروسه دخيل 
گزارش، بيدرنگ به بيان مجدد در . هستند

مورد تداوم نقش مرکزی ارتش در هر 
. گونه فرجام قابل قبول می پردازد

بازیکنان بين المللی نيرومند، در قدم اول 
هند و ایاالت متحده، هنوز هم ارتش را 
آخرین وسيله دفاعی در برابر قدرتگيری 

ه مائوئيست ها یا فروپاشی حکومت ممکن
اینکه آنها در مقابل هر ریفورم . می دانند

فوری حالت دفاعی می گيرند، فرماندهان 
محافظه کار را تشجيع و تشویق می 

  .نماید
به . ارتش پيوند نزدیکی با سلطنت دارد

همين جهت از ميان بردن تاج و تخت 
گيانيندرا اینچنين مسئله آزار دهنده ای 

شاه کارآئی رسمی خود را از .  نمودتبارز
عالمت " شاهی " دست داده است و کلمه 

سرنگونی ارتش سلطنتی را بر خود دارد، 

« : اما آنطوریکه گزارش نشان می دهد 
ارتش فرا تر از هر نوع کنترل 
دموکراتيک با مفهوم، خود مختار باقی 

طرح به حاشيه راندن ارتش . مانده است
د و از آن عميقا ارزش و اعتباری ندار

دخالت مشکوک ارتش در سياست به 
گروپ بحران بين »  . مشاهده می رسد

با توجه به « : المللی ادامه می دهد 
اوضاع داغ سياسی و وضعيت ضعيف 
امنيتی، بی ثبات کردن بزرگترین نيروی 

  » . امنيتی بی فائده است
اخطار می " گروپ بحران بين المللی " 

ه تنهایی قادر نيست ولی ارتش ب: دهد که 
یک حکومت پرو امپریاليست به وجود 

: گزارش نتيجه گيری می نماید که. آورد
خواست های مردمی برای تحول کنار « 

نخواهند رفت و الزاما باید مورد توجه 
  » ..باشند

وظيفه ای را که امپریاليست ها برای 
پروسه صلح تعيين کرده اند عبارت است 

یت ها، مواد و از نفی جنگ خلق و مفيد
 سياسی –مصالح و اعتبارایدئولوژیک 

آنها نيازمند آراستن یک سيستم . آن
حکومتی همراه با تغييرات اندک، بدون 
کدام تحول اساسی و باور مند ساختن 
تعداد نسبتا کافی مردم  به این امر است 
که بدیل واقع بينانه ای در برابر سيستم 

ثابه ارتش موجود به م. آنها وجود ندارد
خدمتگذار آنها و قلب قدرت دولتی به 
موجودیت خود ادامه خواهد داد تا سيستم 

 در – در آخرین تحليل –اجتماعی را 
  . مقابل مردم حفاظت نماید

ولی همين دولت، سيستم اجتماعی و نظم 
جهانی، دقيقا همان چيز هایی هستند که 

جنگ ) مائوئيست ( حزب کمونيست نيپال 
. ونی آنها براه انداختخلق را برای سرنگ

بر . همين امر واقعا قلب موضوع است
خواست های مردمی برای « عالوه 
بطور » کنار نمی روند« که » تحول

واضح و آشکار همان چيزهایی بودند که 
  . آتش این جنگ را شعله ور ساختند

کشور در آب های نامکشوف و متالطم 
در هفته ها و ماه های آینده . شناور است

  .ف قطعی روشن خواهد شدتکلي
   ) 15( بقيه از صفحه 

  کودتا در کودتا
اما جنگ در دره سوات ادامه یافته و 
عليرغم اینکه احزاب اصلی پارلمانی از 
تحریم انتخابات صرفنظر کرده اند، هنوز 

تشدید درگيری . اوضاع کامال تثبيت نيست
ها و حمالت انتحاری قویا محتمل است و 

.نوز تحت سوال استبرگذاری انتخابات ه
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  ) 32( بقيه از صفحه 

  !خوزه ماریا سيسون را آزاد کنيد
رفيق سيسون از رهبران مبارزات مردم 
فيليپين است و صرفا به همين دليل است 
که دولت های ارتجاعی فيلپين، یکی پس 
از دیگری و بی وقفه در صدد شکار وی 

مبارزاتی که رفيق سيسون  .بوده اند
مورد حمایت ميليون ها  ،درگيرشان است

فيليپينی از اقشار و طبقات مختلف می 
باشد،  این واقعيتی است که حتی رسانه 

با . های ارتجاعی نيز به آن اذعان دارند
مریکا و اتحادیه ااین وجود، امپریاليزم 

اروپا بارها کوشيده اند به رفيق سيسون 
 .بزنند" تروریست"مارک 

ضربه دستگيری رفيق سيسون نه تنها 
بزرگی به مبارزات مردم فيليپين است، 

بلکه حمله ایست به هزاران انقالبی و 
فعال سياسی در سراسر جهان که به اروپا 
می آیند ، چرا که در کشور خود به شدت 

اگر اولياء امور در . تحت تعقيب می باشند
لند موفق شوند رفيق سيسون را اه

محاکمه کنند، باید انتظار عواقب نحس و 
 .ترده ای  را داشته باشيمگس

کميته جنبش انقالبی انترناسيوناليستی از 
طرف کل این جنبش، همۀ نيروها و افراد 
کمونيست، انقالبی و مترقی را فرا می 
خواند که صدای اعتراضشان را بلند کرده 

لند بخواهند که او از اولياء امور در ه
خوزه ماریا سيسون را آزاد و همه 

ه وی بسته اند مردود اتهاماتی را که ب

اعالم کنند و دست از تعقيب سياسی وی 
 . بردارند

  
کميته جنبش انقالبی 
  انترناسيوناليستی

  2007 اگست 30
  

آخرین خبر در مورد رفيق : یادداشت
سيسون حاکی است که او از زندان رها 

در مورد اینکه دوسيه . گردیده است
نسبتی ایشان که توسط مقامات حکومت 

يب گردیده بود چه وضعيتی بخود هالند ترت
  .گرفته است، متاسفانه اطالعی نداریم

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

 کودتا در کودتا
  

روز سوم نوامبر در حاليکه جلسات 
دادگاه عالی پاکستان در مورد قانونيت و 
عدم قانونيت انتخاب مجدد جنرال پرویز 

ی پاکستان مشرف در مقام ریاست جمهور
پایان نيافته بود و هنوز جریان داشت، 
حاکم نظامی پاکستان در این کشور حالت 

در پی این اعالم . اضطرار اعالم نمود
حالت اضطرار که پس از برگزاری یک 
جلسه وسيع مقامات عاليرتبه نظامی و 
ملکی دولتی پاکستان به ریاست جنرال 
پرویز مشرف به عمل آمد، قضات دادگاه 

 پاکستان و دادگاه های ایالتی عالی
چهارگانه این کشور همگی از کار بر کنار 
شدند، پخش برنامه های تلویزیون های 
خصوصی به حالت تعليق در آمدند و در 
مجموع سانسور وسيعی بر مطبوعات و 

قبل از آنکه حالت . رسانه ها اعمال گردید
فوق العاده اعالم شود، دسته های ویژه 

مراکز حساس در کشور و اردوی پاکستان 
نقاط حساس شهر اسالم آباد و شهر های 
مرکزی ایاالت چهار گانه پاکستان را در 

  . کنترل گرفتند
شب هنگام سوم نوامبر، خيلی نا وقت و 
وقت کمی مانده به نيمه شب، جنرال 
پرویز مشرف در تلویزیون دولتی 
پاکستان ظاهر شد و در مورد دالیل اعالم 

این .  سخنرانی پرداختحالت اضطرار به
سخنرانی از رادیوی دولتی پاکستان نيز 

رویهمرفته او برای اعالم . پخش گردید
   حالت اضطرار در پاکستان سه دليل ذکر

  : نمود
 تشدید و گسترش فوق العاده – 1

تروریزم و افراطگرایی سياسی و 
مشخصا تروریزم و افراطگرایی 

  .بنيادگرایانه اسالمی در پاکستان
فروپاشی ساختار دولتی پاکستان از  – 2

طریق پيدایش و سير رو به رشد 
ناهماهنگی ميان نهاد های مختلف دولتی 
و بطور مشخص نا هماهنگی ميان قوه 

  .قضائيه و قوه مجریه
 ایجاد و سير رو به گسترش فضای – 3

عدم اعتماد نسبت به سالميت و آینده 
  .پاکستان در ميان مردم

 سخنرانی اش جنرال پرویز مشرف در
راجع به عوامل منطقه یی و بين المللی 
اعالم حالت اضطرار در پاکستان چيزی 

این حرکت اما روشن است که . نگفت
حاکم نظامی پاکستان صرفا ناشی از 

 نبوده بلکه عوامل داخلی و کشوری
عوامل منطقه یی و بين المللی خود را نيز 

 .داشته است
ان با یک بررسی تاریخی فشرده می تو

دریافت که خواست مسلم ليک برای 
تشکيل یک کشور مستقل برای مسلمانان 
شبه قاره هند، در هند برتانوی زمانی 
بصورت جدی در آمد که حزب کنگره هند 
برنامه اصالحات ارضی خود را اعالم 

در انتخاباتی که متعاقب اعالم این . نمود
برنامه در هند برتانوی صورت گرفت، 

ولين بار بر پایه حمایت مسلم ليگ برای ا

سندی و پنجابی ) فئوداالن ( جاگيرداران 
. در دو ایالت سند و پنجاب اکثریت گرفتند

این حمایت در سال های بعد گسترش 
بيشتری یافت و تمامی آن مناطق هند را 
در بر گرفت که اکثریت نفوس شانرا 

به این ترتيب . مسلمانان تشکيل می دادند
پاکستان محصول در واقع تشکيل کشور 

حمایت جاگيرداران مسلمان هند از مسلم 
ليگ بود که با رو گردانی از برنامه 
اصالحات ارضی اعالم شده حزب کنگره 
هند، پشت پناهی محمد علی جناح و حزب 
. تحت رهبری اش را در پيش گرفته بودند

به این ترتيب پایه طبقاتی فئودالی یکی از 
 مشخصه های اساسی طبقاتی تشکيل

  .کشور پاکستان محسوب می گردد
اگر به تاریخ شبه قاره هند در زمان تسلط 
استعمار انگليس به دقت توجه کنيم می 

) فئوداالن ( بينيم که اکثریت جاگيرداران 
کنونی در پاکستان، نواده ها و کواسه 
های خادمان صدیق و نوکران قره کمر 

در واقع . استعمار گران انگليس هستند
ای قبایل و اقوام و جاگير اکثریت روس

داران ساکن در قلمرو کنونی پاکستان، به 
استعمار گران انگليس تسليم نشدند و 
. مقاومت عليه آن ها را در پيش گرفتند

استعمار گران انگليسی ضمن سرکوب 
آنها و ضبط جایداد های شان و سپردن 
آنها به خادمان و نوکران مطمئن خود،  

تابع و ) االن فئود( طبقه جاگيرداران 
از ميان . فرمانبردار را پرورش دادند
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همين ها بود که در دوران سلطه استعمار 
انگليس، سرمایه داران دالل پرورش 

با تشکيل پاکستان در واقع . یافتند
فئوداالن و سرمایه داران دالل پرورده 
شده توسط استعمار انگليس، قدرت را از 

  .استعمار گران انگليسی تحویل گرفتند
با تکيه بر همين پایه طبقاتی، سياست 

دولت پاکستان از ابتدای تشکيل تا حال       
با سلطه اسالميزم، ميليتاریزم و 

  .غربگرایی رقم خورده است
پاکستان کشوری است که تاریخ 

 14موجودیت آن به مثابه یک کشور از 
یعنی .  آغار می گردد1947اگست سال 

د و این کشور فقط شصت سال عمر دار
قبل از آن اصال در جغرافيای سياسی 

پاکستان بر . جهان موجودیت نداشته است
نظریه موجودیت دو ملت در هند " مبنای 

یکی ملت هندو و : تشکيل گردید" 
مناطقی از هند . دیگری ملت مسلمان

برتانوی که نفوس مسلمان ها در آنها از 
اکثریت برخوردار بودند و رویهمرفته 

يل دادند، از وحدت پاکستان را تشک
به همين . جفرافيایی بر خوردار نبودند

جهت پاکستان به مثابه یک کشور ولی در 
دو بخش جداگانه پاکستان شرقی و 
پاکستان غربی ، یکی در شرق جمهوری 
هند و دیگری در غرب جمهوری هند، 

  .تشکيل گردید
از " نظریه موجودیت دو ملت در هند " 

درست بوده دو جهت یک نظریه غلط و نا
  :و هست

اوال از لحاظ اینکه ملت ها نه بر مبنای 
مذهب بلکه بر مبنای عوامل اساسی 
دیگری از قبيل سر زمين مشترک، زبان 
مشترک، تاریخ و فرهنگ مشترک و 
اقتصاد مشترک به وجود آمده اند و نه بر 

ولی عليرغم . مبنای دین و مذهب مشترک
 این موضوع چنانچه باز هم دین و مذهب

مشترک را بطور ویژه ای در سرزمين 
شبه قاره هند بتوانيم اساس تشکيل ملل 
بپنداریم، حد اقل می توانيم عالوه از هندو 
ها و مسلمانان از سيک ها، عيسوی ها و 
بودایی ها نيز به مثابه پيروان ادیان 

مخصوصا سيک ها . مستقل یاد نمائيم
عالوه از داشتن دین مشترک دارای سر 

. رک و زبان مشترک نيز هستندزمين مشت
در واقع بر مبنای همينگونه برداشت بود 
که جنبش مبارزه برای تشکيل کشور 
خالستان عرض وجود کرد، جنبشی که به 
نظر نميرسد هنوز هم کامال نابود شده 

  .باشد
دوما از لحاظ اینکه نه تنها هندوان شبه 
قاره هند بلکه مسلمانان شبه قاره هند نيز 

مليت های گوناگون این منطقه در ميان 
پراگنده اند و از وحدت مليتی برخور دار 

به همين جهت هم هند و هم . نيستند
پاکستان کشور های کثير المليتی محسوب 
. ميگردند و نه کشور های تک مليتی

بطور مشخص خود کشور پاکستان از پنج 
منطقه مختلف که مليت های گوناگونی در 

ار بوده و هستند، آنها از اکثریت برخورد
  : تشکيل گردید

  .بنگال شرقی = 1
  . پنجاب غربی– 2
  . سند– 3
  . پشتونستان شرقی– 4
  . بلوچستان شر قی و جنوبی– 5

به همين جهت پاکستان از همان ابتدای 
تشکيل به مثابه یک کشور، بصورت 
باالقوه قدرتمندی در معرض تجزیه و 
فروپاشی قرار داشته و همچنان قرار 

 اگر توجه کنيم که هم اکنون نفوس .دارد
 170) پاکستان شرقی قبلی ( بنگله دیش 

ميليون نفر و نفوس پاکستان موجوده 
 ميليون نفر 160) پاکستان غربی سابق ( 

بر آورد ميگردد، باید بپذیریم که با جدا 
شدن پاکستان شرقی و پاکستان غربی از 
هم و تشکيل کشور مستقلی بنام بنگله 

قع بخش بزرگتر کشور دیش، در وا
 از 1947پاکستان تشکيل شده در سال 

لحاظ نفوس، از پيکر آن جدا شده و دیگر 
درین معنی می . به آن کشور تعلق ندارد

توانيم بگوئيم که کشور پاکستان تشکيل 
 عمدتا فروپاشيده 1947شده در سال 

  .است
در تجزیه پاکستان و به بيان بهتر در 

ل کشور فروپاشی این کشور و تشکي
بنگله دیش به مثابه یک کشور مستقل از 
پاکستان، لشکر کشی هند باالی پاکستان 
و تسخير پاکستان شرقی توسط نيروهای 

با . نظامی هند نقش عمده بازی نمود
وجودی که مبارزات توده های بنگله 
دیشی نيز در تشکيل کشور بنگله دیش 
ذیدخل بوده است، اما نميتوان این 

به . مل عمده محسوب نمودمبارزات را عا
همين جهت تهدید هند عليه پاکستان یک 
تهدید واقعی و فوق العاده خطرناک است 

  .که تا هم اکنون نيز دوام یافته است
در واقع گاندی و رهبران حزب کنگره هند 

 تشکيل کشور جداگانه ای 1947در سال 
را برای مسلمانان شبه قاره هند با اکراه 

 هيئت های حاکمه طبقات و. پذیرفتند
هندی در طول شصت سال گذشته بار بار 
در نظر و عمل نشان داده اند که هنوز هم 
از ته دل موجودیت پاکستان را نپذیرفته 

اما منازعه ميان پاکستان و هند تنها . اند

در . به همين مسئله محدود نمی گردد
حاليکه حاکمان هندی موجودیت خود 

رند، حاکمان پاکستان را از ته دل نمی پذی
پاکستانی دعوا بر سر کشمير با هند را از 

.  تا کنون تعقيب کرده اند1947همان سال 
بر پایه همين منازعات تا حال سه جنگ 
: بزرگ ميان هند و پاکستان رخداده است

 و 1965، جنگ سال 1947جنگ سال 
نتيجه این جنگ ها  . 1973جنگ سال 

و یکی دوام حالت تجزیه کشمير ميان هند 
پاکستان و  بر قراری تسلط هند بر بخش 
عمده آن و دیگری تجزیه پاکستان و 
تشکيل کشور بنگله دیش به مثابه یک 
. کشور مستقل از پاکستان بوده است

بنابرین پاکستان در دعوا با هند نه تنها تا 
نگردیده نائل " فتح کشمير " حال به 

است بلکه نصف بيشتر نفوس اوليه خود 
 منازعه و دعوا  پيشبرد اینرا در جریان
  .باخته است

از جانب دیگر سرحدات غربی پاکستان 
دعوا ميان حکومت های . نيز امن نيست

افغانستان و پاکستان بر سر خط دیورند از 
همان زمان تشکيل پاکستان شروع شد و 

با . با جذر و مد تا حال دوام یافته است
وجودی که این دعوا به دليل ناتوانی و 

کومت های افغانستان، هيچگاهی ضعف ح
همانند دعوا با هند شدید نبوده است، اما 
در پهلوی آن منازعه یک منبع درد سر و 
تشویش دایمی برای حاکمان پاکستانی 

  . بوده و هست
با توجه به مجموعه این عوامل است که 
اردوی پاکستان از همان ابتدای تشکيل 
این کشور تا حال نقش برجسته و درجه 

 در سياست این کشور بازی نموده اول
البته مسلم است که در ترکيب هر . است

دولتی قوت های مسلح نقش محوری 
بازی می نماید، اما این نقش محوری به 
صورت ها و اشکال گوناگون اعمال 

در دموکراسی های تيپ غربی، . ميگردد
شرایط قوت های مسلح متعلق به اردو در 

سی بيطرف عادی در رابطه با مسائل سيا
قلمداد می گردند و ظاهرا در این مسائل 

   چنين حالتی حتی در. مداخله نمی نمایند
 –دموکراسی های بورژواکمپرادوری 

فئودالی ای مثل دموکراسی هند نيز ظاهرا 
اما در پاکستان چنين . رعایت ميگردد

  .نيست
پاکستان قسمت بيشتر عمر شصت ساله 

حت ت)  سال آنرا 35تقریبا ( خود را 
سيطره و حکومت مستقيم نظامی 

جنرال ایوب خان، جنراالن اردو یعنی 
جنرال یحيی خان، جنرال ضياءالحق و 
. جنرال پرویز مشرف سپری کرده است
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حکومت های ملکی ایکه در مقاطع 
 سال باقيمانده در پاکستان 25مختلف 

وجود داشته اند، همگی بال استثناء 
ول حکومت های ضعيفی بوده اند و در ط

همين سال ها نيز قدرت واقعی دولت 
مستقيما در دست اردو قرار داشته است، 

مثال در . البته با یک پوشش بسيار نازک
طول سال های ميان اختتام حاکميت جنرال 
ضياءالحق و شروع حاکميت جنرال پرویز 
مشرف، چندین حکومت ملکی از طریق 
به اصطالح انتخابات پارلمانی رویکار 

 هيچ یک از این حکومت ها و اما. آمدند
پارلمان ها نتوانستند مدت کار خود را 
تکميل نمایند و اکثریت آنها توسط روسای 
جمهور و البته در اثر فشار های وارده از 
سوی اردو برطرف و منحل گردیدند و 
آخرین شان در اثر کودتای جنرال پرویز 

  . مشرف برکنار گردید
ای شموليت پاکستان در مجمع کشور ه

مشترک المنافع و اتحادیه نظامی 
سينتو، از همان ابتدای تشکيل، این کشور 
را از لحاظ صفبندی بين المللی در اردوگاه 

حتی بعد . امپریاليست های غربی قرار داد
از آنکه سينتو به یک اتحادیه نظامی 
بيمصرف تبدیل شد و با استعفای پاکستان 
و ایران از آن عمال از ميان رفت و 

ستان به کنفرانس کشور های غير پاک
متعهد پيوست، نيز صفبندی مذکور از 

  . ميان نرفت
در بحبوحه پيروزی انقالب ضد سلطنتی 

، تمامی دفاتر 1979ایران در ابتدای سال 
و تشکيالت مرکزی استخباراتی امریکا 

 )CIA (  در منطقه، از تهران به اسالم
آباد انتقال یافت و نقش سر ژاندارمری 

ه یی برای امپریاليست های منطق
امریکایی که قبال بر عهده شاه ایران قرار 
داشت، به جنرال ضياءالحق حاکم نظامی 

  .پاکستان سپرده شد
حتی قبل از این، در زمان حکومت 
ذوالفقار علی بوتو در پاکستان، بنياد 
گرایان اسالمی افغانستانی النه کرده در 
پاکستان، بخوبی مورد حمایت حکومت 

با تکيه بر همين . کستان قرار گرفتندپا
حمایت، چند بلوا در افغانستان بر پا شدند 
و توانستند با ایجاد فشار هایی بر رژیم 
داود خان در افغانستان، در پهلوی سائر 
عوامل، در کشاندن آن رژیم به سوی 

  .غرب نقش بازی نمایند
 و رویکار 1357 ثور 7پس از کودتای 

 ها و پرچمی ها آمدن رژیم مزدور خلقی
در افغانستان، این در واقع سفارت امریکا 
در اسالم آباد بود که با همکاری مستقيم 
ساواک شاه در ایران و دخالت مستقيم 

خود جنرال نصيری رئيس سابق ساواک 
شاه، سازماندهی و تنظيم جهادی های 
افغانستانی عليه رژیم مزدور سوسيال 

ا بر امپریاليزم شوروی در افغانستان ر
  . عهده گرفت

در زمانيکه افغانستان مورد تجاوز و 
اشغال قوت های نظامی سوسيال 
امپریاليستی قرار گرفت، دفاتر و 
تشکيالت مرکزی استخباراتی امریکا در 
. منطقه، در اسالم آباد اخذ موقع کرده بود

CIA و حکومت نظامی ضياءالحق در 
پاکستان در یک همکاری نزدیک و 

وانستند پاکستان را به فشرده با هم ت
کشور خط مقدم جبهه برای امپریاليزم 
امریکا، عليه پيشروی سوسيال 
امپریاليست ها در منطقه مبدل کنند و 
وابستگی استراتژیک ارتجاع حاکم بر 
پاکستان را به امپریاليست های امریکایی 
و متحدین غربی اش به شدت تقویه 

  .نمایند
ان جنگ در طول سال هایی که در افغانست

تجاوزکارانه و اشغالگرانه سوسيال 
امپریاليست ها از یکجانب و مقاومت 
عليه این تجاوز و اشغالگری از جانب 
دیگر ادامه داشت، پاکستان به محل گرد 

های تسليحاتی آوری و سازماندهی کمک 
و پولی امپریاليست های امریکایی و 

 دنباله روان متحدین امپریاليست و
 برای نيروهای مرتجعش در جهان،

  .   اسالمی در افغانستان مبدل گردید
این وابستگی استراتژیک حاکمان 
پاکستان به امپریاليست های امریکایی و 
متحدین انگليسی و غير انگليسی اش نه 
تنها در طول دوران جنگ مقاومت ضد 
سوسيال امپریاليستی در افغانستان و در 
دوره های حکومت نجيب، حکومت 

 حکومت طالبان در افغانستان جهادی ها و
دوام نمود، بلکه پس از حادثه یازدهم 
سپتامبر و آغار کارزار تجاوز گرانه و 
اشغالگرانه امپریاليست های امریکایی و 
متحدین شان عليه افغانستان و اقدام 
قهری آنها برای سرنگونی امارت اسالمی 
طالبان و درهم کوبيدن پایگاه های القاعده 

اما این بار . ن نيز ادامه یافتدر افغانستا
به دليل بروز نا هماهنگی و تناقضات 
شدید در هر سه رکن اسالميزم، 
ميليتاریزم و غربگرایی، به نظر می رسد 
اوضاع برای حاکمان پاکستان خطر 
ناکتراز هر مقطع دیگر تاریخ این کشور 

  .است
همانطوریکه قبال گفتيم پاکستان بر مبنای 

ملت مسلمان در فرضيه موجودیت یک 
. پهلوی ملت هندو در هند، به وجود آمد

در واقع بر همين مبنا بود که در قانون 
 پاکستان، که بر پایه 1973اساسی سال 

توافق عمومی تمامی نيروها و شخصيت 
های سياسی موجود در پاکستان آن وقت 
تدوین و تصویب گردید، رسما مسجل 
گردیده است که اسالم مبنا و اساس 

نگذاری در پاکستان را تشکيل می قانو
این قانون اساسی در زمان قدرت . دهد

ذوالفقار علی بوتو تدوین و تصویب 
شعار اساسی ذوالفقار علی . گردیده است

حزب ( بوتو و حزب تحت رهبری اش 
اسالم : " عبارت بود از ) مردم پاکستان 

دین ما است، دموکراسی سياست ما است 
این ."  است و سوسياليزم اقتصاد ما 

شعار فعال توسط بينظير بوتو و حزب 
: " مردم پاکستان قرار ذیل مطرح ميگردد

اسالم دین ما است، دموکراسی سياست ما 
  . " است و عدالت محمدی اقتصاد ما است 

با تکيه بر همين مبنا ها بود که اسم 
رسمی دولتی پاکستان در زمان حاکميت 

" جمهوری اسالمی پاکستان" ضياءالحق 
اصالحاتی که در زمان . اعالم گردید

حاکميت جنرال ضياءالحق در قانون 
اساسی پاکستان صورت گرفت، 
خصوصيات اسالمی آنرا قوی تر ساخت و 
اصالحاتی که تحت حاکميت جنرال پرویز 
مشرف در آن صورت گرفته است، 
خصوصيت اسالميستی اوليه و اصالحات 
تقویتی زمان ضياءالحق را دست نخورده 

گرچه جنرال پرویز . اقی گذاشته استب
مشرف در ابتدای قدرتگيری اش اداها و 
اطوار های مسخره ای مبنی بر سکوالر 
بودن به عمل آورد و باری خود را پيرو 
مصطفی کمال اتاترک قلمداد کرد، اما 

اسالم " شعار اصلی و هميشگی اش 
. بوده و هست" ميانه رو و روشن خيال 
" ه این کشور را حاکمان پاکستان هميش
می خوانند و " قلعه مستحکم اسالم 

بخصوص پس از اتمی شدن پاکستان و 
تبدیل شدن این کشور به یگانه کشور 
اسالمی دارای قدرت اتمی، روی این امر 

  .  با فخر و مباحات تاکيد ميکنند
 ، چه در زمان 70چه در سال های 

ضياءالحق و چه در مقاطع بعد از آن، در 
قبل از یازدهم سپتامبر و آغاز طول زمان 

کارزار تجاورکارانه و اشغالگرانه 
امپریاليست های امریکایی و متحدین 
شان، ارکان سه گانه اسالميزم، 
ميليتاریزم و غربگرایی رویهمرفته در 
یک هماهنگی کلی در پاکستان پيش می 

اما پس از آن هماهنگی کلی مذکور . رفتند
ميان رکن از ميان رفت و تناقضات مهمی 

   های مختلف و حتی ميان هر یکی از این
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  .رکن ها بروز نمود
بخشی از اسالميزم پرورده شده توسط 
امپریاليست های امریکایی و انگليسی در 
طول قرن بيست، بخصوص نيمه دوم آن، 

 ، در 2001پس از حادثه یازدهم سپتامبر 
مقابل پرورش دهندگان خود قرار گرفتند 

 سرکوب آنها ومورد خشم و غضب و
در نتيجه هماهنگی کلی ميان . واقع شدند

اسالميزم و امپریاليزم غرب در سطح بين 
این امر نمی توانست . المللی از ميان رفت

در پاکستان انعکاس نسبتا نيرومند خود 
  . را نداشته باشد

حاکميت پاکستان به عنوان یکی از 
متحدین اصلی امپریاليست های امریکایی 

ر منطقه ، در جنگ تجاوز و انگليسی د
کارانه و اشغالگرانه در پهلوی 
امپریاليست های امریکایی و انگليسی 

امپریاليست های امریکایی . قرار گر فتند
و انگليسی در واقع از راه پاکستان، اعم 
از راه زمينی و هوایی، باالی افغانستان 

به این ترتيب حاکميت . یورش بردند
 کارزار پاکستان نقش مهمی در کليت

تجاوزکارانه و اشغالگرانه امپریاليستی 
بطور خاص می . براه افتاده بازی کرد

توان گفت که نقش حاکميت پاکستان در 
سرنگونی رژیم طالبان و سرکوبی القاعده 
در افغانستان حياتی بوده است، در 
حاليکه همين حاکميت نقش کليدی ای در 
سازماندهی اوليه طالبان، قدرتگيری آنها 

 ادامه حاکميت شان بازی کرده بود و و
دولت پاکستان یکی از سه دولتی بود که 
امارت اسالمی طالبان را به رسميت می 

هم اکنون نيز نقش حاکميت . شناخت
پاکستان در ادامه حضور اشغالگرانه قوت 
های امپریاليستی در افغانستان و همنان 
ادامه سرکوب طالبان و القاعده توسط 

  .ستآنها حياتی ا
اما سياست های تقویتگرانه امپریاليستی 
و ارتجاعی قدرتمندی که در رابطه با بنياد 
گرایی افراطی اسالمی، در دوره جنگ 
مقاومت ضد سوسيال امپریاليستی در 
افغانستان وتجمع و سازماندهی جهادی 
های اسالميست سراسر دنيا در پاکستان و 
اعزام آنها به افغانستان، و همچنان در 

ره پيدایش، عروج و حاکميت طالبان دو
در افغانستان، در پاکستان پيش برده شد 
نه تنها باعث تقویت و گسترش بيشتر و 
روز افزون تر نيروهای بنيادگرای 
اسالمی در این کشور گردید، بلکه باعث 
شد که طرفداران همين نيروها بيشتر از 
پيش مواضع قدرتمندی در اردو و 

پس از . ت بياورندبروکراسی پاکستان بدس
آنکه ورق برگشت و حاکميت تحت 

سردمداری جنرال پرویز مشرف در 
ضدیت با طالبان و القاعده قرار گرفت و 
به سرکوبگران آنها پيوست، بخش مهمی 
از بنياد گرایان اسالمی افراطی در درون 
دستگاه دولتی پاکستان و همچنان در 
بيرون از آن در ضدیت با این حاکميت 

طی چند سال، حاکميت . رفتندقرار گ
پاکستان مداوما در نوسان و تزلزل ميان 
برخورد با این نيروها و جستجوی راه 
های سازش و همسویی مجدد با آنها قرار 

این کش و گير و کشمکش چند . داشت
ساله باعث جذر و مد هایی در اوضاع 
وزیرستان، چندین اقدام انتحاری عليه 

سوی بنياد جان جنرال پرویز مشرف از 
گرایان افراطی، دستگيری تعداد زیادی از 
افراد القاعده توسط قوای امنيتی پاکستانی 
و تسليم دهی آنها به امریکایی ها و در 
عين حال مدارا با فعاليت های طالبان 

اما تحت . افغانستانی در پاکستان گردید
تاثير تشدید بيشتر اوضاع در منطقه و 

ن، سر انجام جهان و همچنان خود پاکستا
حادثه مسجد سرخ در اسالم آباد به وجود 

جرگه امن منطقه " آمد، پاکستانی ها در 
به منظور ایجاد هماهنگی بيشتر " یی 

ميان دولتين پاکستان و افغانستان شرکت 
کردند و سر انجام رویارویی ميان 
حکومت پاکستان و طالبان در سوات به 

  .وجود آمد
 از مدتی به بطور خالصه ميتوان گفت که

اینطرف پاکستان عمال به ميدان جنگ 
ميان طالبان پاکستانی و حکومت پاکستان 

جالب اینجا است که . مبدل گردیده است
بعضی از مقامات حکومتی پاکستان 
زمزمه هایی را براه انداخته اند حاکی از 
اینکه طالبان پاکستانی در وزیرستان و 
ی سوات از طریق افغانستان و با پشتگرم

  . هند تقویت و تجهيز ميگردند
در هر حال اگر در نظر بگيریم که در 
پهلوی فعاليت های جنگی طالبان 
پاکستانی، که مرکز فعاليت شان مناطق 
پشتون نشين پاکستان است ولی فعاليت 
های پراگنده ای نيز در مناطق روستاتی و 
شهری سند و پنجاب دارند، ناسيوناليست 

پيشبرد یک جنگ های بلوچ نيز در حال 
چریکی عليه حکومت پاکستان هستند، در 
می یابيم که در پاکستان عمال جنگ داخلی 

  .در جریان است
تحت چنين شرایطی، امپریاليست های 
امریکایی و متحدین شان، از یکجانب 
ميخواهند نمایشات انتخاباتی و دموکراسی 
نمایی در پاکستان وجود داشته باشد و از 

ان فعاليت های بيشتر جانب دیگر خواه
استخبارات، پوليس و اردوی پاکستان در 

جهت سرکوب طالبان و حاميان خارجی 
آنها در پاکستان و جلوگيری از نفوذ آنها 

آنها سعی . به داخل افغانستان هستند
کردند بينظير بوتو را در پهلوی جنرال 
پرویز مشرف قرار دهند تا هم نمایشات 

ر و بيشتری انتخاباتی رنگ و لعاب بهت
بگيرد و هم حاکميت پاکستان از لحاظ 
موضعگيری ضد طالبانی بيشتر تقویت 

بينظير بوتو که حکومت تحت . گردد
رهبری اش یکی از ایجاد کنندگان و 
سازماندهندگان اصلی طالبان بود، اخيرا 

جنگ ضد " بطور کامل در زیر درفش 
بوش قرار گرفته و مسئله " تروریزم 

منطقه و پاکستان را عمده در جهان و 
جنگ و رویارویی ميان دموکراسی و 

  . تروریزم اعالم نموده است
بينظير بوتو در تسليم طلبی عام و تامش 
در قبال امپریاليست های امریکایی آنچنان 
سر از پا نمی شناسد که اعالم کرده است 
در صورتيکه به قدرت برسد به نيروهای 

اک امریکایی اجازه خواهد داد که در خ
پاکستان عليه تروریست ها دست به 

  . عمليات نظامی بزنند
این تسليم طلبی آنچنان رسوا و مفتضح 
بود که حتی جنرال پرویز مشرف، که 

مقام " توانسته است برای دولت پاکستان 
متحد استراتژیک امریکا در بيرون از " 

پيمان ناتو را بدست آورده و در ظرف 
ليارد دالر مي11چند سال گذشته بيشتر از 

کمک های اقتصادی و نظامی از امریکا 
دریافت کند، عليه آن موضع گرفت و 
اعالم کرد که قوای نظامی پاکستان خود 
قادر است مسئوليت جنگ عليه تروریزم 
را در پاکستان بخوبی پيش ببرد و هيچ 
ضرورتی برای اجرای عمليات توسط 
. قوای خارجی در پاکستان وجود ندارد

ست که اردوی پاکستان از قابل ذکر ا
همکاری نزدیک استخباراتی امریکا و 
انگليس برخوردار است و جنرال پرویز 
مشرف و اردوی پاکستان همين اندازه 
همکاری نظامی امریکا و انگليس را با 

  . پاکستان کافی ميدانند
ناگفته نباید گزاشت که تا حال نيز دست 
درازی های نظامی امپریاليست های 

ی در پاکستان صرفا از مجرا های امریکای
استخباراتی صورت نگرفته و گاهگاهی 
عمليات نظامی زمينی و هوایی را نيز در 
بر داشته است، اما این عمليات ها تا حال 
. بصورت یک جریان مستمر در نيامده اند

بينظير بوتو در واقع ميخواهد قوت های 
نظامی زمينی امریکایی علنا داخل خاک 

ه و قوای هوایی امریکایی پاکستان شد
آشکارا به بمباران خاک پاکستان اقدام 
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رژیم دست نشانده کرزی در . نماید
افغانستان نيز در واقع طرفدار اجرای 

در عين . همين خواست بينظير بوتو است
حال این خواست تا حد زیادی در ميان 
حلقات نظامی معين امریکایی نيز وجود 

بان آنها بيرون دارد و تا حال چند بار از ز
ازین نظر در منطقه نه تنها . زده است

ایران در معرض خطر تجاوز نظامی 
امپریاليست های امریکایی و متحدین 
شان قرار دارد بلکه پاکستان نيز معروض 

اخيرا حتی زمزمه . به چنين خطری هست
هایی در مورد خطر افتادن سالح های 

" تروریست ها " اتمی پاکستان به دست 
ره براه افتاده است که اشاره ای به دوبا

ضرورت اداره مراکز سالح های اتمی 
پاکستان توسط قوت های امریکایی و 

البد تحت پوشش ( متحدین امریکا 
  .است) سازمان ملل متحد 

بهر صورت، حاکميت تحت سردمداری 
جنرال پرویز مشرف تحت فشار های 
وارده از سوی امریکایی ها و انگليس ها 

بيشتر بحران در پاکستان به و تشدید 
مثابه بخشی از تشدید بيشتر بحران در 
سطح کل منطقه، ناگزیر شد تا حد معينی 
با بينظير بوتو به سازش برسد و به او 
اجازه دهد که به پاکستان برگردد تا بتواند 
در انتخابات آینده سهم بگيرد، در حاليکه 

اما با . به نواز شریف چنين اجازه ای نداد
ه به مجموعه اوضاع، سازش ميان توج

دو طرف نه می توانست آرام و بی درد 
سر پيش برود و نه می توانست یک 

بعد از . سازش محکم و همه جانبه باشد
شکلگيری سازش ميان جنرال پرویز 
مشرف و بينظير بوتو، نه تنها حزب 
مسلم ليگ قائد اعظم که حکومت را در 
دست دارد، به موضعگيری هایی عليه 
بينظير بوتو دست زده است، بلکه 
مسئوليت انفجارات کراچی که به کشته 
شدن و زخمی شدن چند صد نفر از اعضا 
و هواداران حزب مردم پاکستان انجاميد و 
در اصل برای کشتن بينظير بوتو براه 
انداخته شده بود، نيز تا حد زیادی به 
دوش خود نيروهای امنيتی حکومتی 

ل بی مسئوليتی حد اق. انداخته ميشود
شدید مقامات امنيتی حکومتی درینمورد 

  . مسلم و ثابت است
در شرایطيکه جنگ در سوات شدت یافته 
بود، حکومت و پارلمان صوبه سرحد که 
تحت تسلط اتحاد احزاب اسالمی پارلمانی 
قرار داشتند در اثر استعفای دسته جمعی 
پارلمان و حکومت مذکور، بعد از انتخاب 

 پرویز مشرف بحيث رئيس مجدد جنرال
جمهور پاکستان در انتخابات  فرمایشی، 

منحل شده بودند و کشته شدن و زخمی 
شدن چند صد نفر در حادثه انفجار کراچی 
انعکاس وسيع و عميقی یافته بود، دادگاه 
عالی پاکستان از پذیرش سریع قانونيت 
انتخاب مجدد جنرال پرویز مشرف بحيث 

ا ورزید و این رئيس جمهور پاکستان اب
احتمال به شدت تقویت شد که دادگاه عالی 
انتخاب مجدد جنرال پرویز مشرف بحيث 
رئيس جمهور پاکستان را غير قانونی 

با توجه به اینکه قبال جنرال . اعالن نماید
پرویز مشرف رئيس دادگاه عالی پاکستان 
را برطرف کرده بود، اما این برطرفی در 

 وکالی پی اعتراضات شدید قضات و
مدافع در سراسر پاکستان، توسط خود 
دادگاه عالی غير قانونی دانسته شد و 
رئيس بر طرف شده دوباره بر حال 
گردید، حساسيت اوضاع برای اردوی 
پاکستان و یا بهتر گفته شود جناح مسلط 
در اردوی پاکستان یعنی جناح جنرال 
. پرویز مشرف، بهتر درک شده می تواند

نشان داد و جنرال اردو عکس العمل 
پرویز مشرف به عنوان رئيس لوی 
درستيز های اردوی پاکستان، و نه به 
عنوان رئيس جمهور پاکستان، حالت 

در پی اعالم حالت . اضطرار اعالم نمود
اضطرار قانون اساسی پاکستان به حالت 

در آمد و یک فرمان چندین ) تعليق ( التوا 
نکته یی به عنوان قانون اساسی موقت 

  . اعالم گردید
حالتی که امروز در پاکستان بر قرار 
است، گرچه ظاهرا و از لحاظ رسمی 
حالت اضطرار است، اما از جهات معينی 

حالت . در واقع حکومت نظامی است
اضطرار از جانب رئيس جمهور اعالم 

" حالت اضطرار" ميگردد، در حاليکه 
فعلی از جانب رئيس لوی درستيز های 

بر . اعالم شده استاردوی پاکستان 
عالوه در حالت اضطرار، قانون اساسی 
در اساس بر حال باقی می ماند و فقط 
جنبه های معينی از آن بحالت التوا 

در حاليکه در . در می آید) تعليق ( 
شرایط فعلی قانون اساسی اساسا بحالت 
تعليق در آمده است و جای آنرا یک 
فرمان چندین نکته یی صادر شده از 

رئيس لوی درستيز های اردو سوی 
در همين فرمان چند نکته یی . گرفته است

صرفا بخش حقوق افراد در قانون اساسی 
بر حال اعالم شده است که آن هم در عمل 

  .چندان مورد تطبيق قرار نمی گيرد
حالت فعلی در واقع حالت تشدید یافته 
وضعيت قبلی است که آنهم از جنبه هایی 

جنرال .  بوده استدر واقع حکومت نظامی
پرویز مشرف در مقام رئيس لوی درستيز 

های اردوی پاکستان عليه حکومت نواز 
او چند سال پس از . شریف کودتا کرد

سرنگونی حکومت نواز شریف و اعمال 
آشکار حکومت نظامی بر پاکستان، در 
حاليکه مقام نظامی اش را حفظ کرده بود، 

که از طریق براه انداختن یک ریفراندم، 
 پاکستان 1973در قانون اساسی سال 

پيش بينی نشده است، و اعالم برندگی در 
آن، برای مدت پنج سال مقام رئيس 
. جمهوری پاکستان را بخود اختصاص داد

اما اشغال مقام ریاست جمهوری و 
فرماندهی عمومی اردوی پاکستان 
بصورت همزمان و همچنان ریفراندم 

شته به مربوطه آن، در طول پنج سال گذ
عنوان یک موضوع مورد منازعه در 

 .پاکستان مطرح بوده است
عالوه از اینها طبق اصالحاتی که در 
قانون اساسی پاکستان در دوره اقتدار 
جنرال پرویز مشرف به عمل آمده است، 
شورایی بنام شورای عالی امنيت ملی 
تشکيل گردیده است که رئيس جمهور 

س لوی ریاست آنرا بر عهده دارد و رئي
درستيز های اردوی پاکستان و لوی 
درستيز های سه گانه قوای زمينی، بحری 
و هوایی پاکستان در آن رسما عضویت 

اعضای دیگر این شورای عالی . دارند
صدر اعظم، : امنيت ملی عبارت اند از

وزرای دفاع و داخله، سخنگویان هر دو 
مجلس ملی و ( مجلس پارلمان مرکزی 

های هر ) گورنر  ( ، والی)مجلس سنا 
چهار ایالت، وزرای اعالی هر چهار 
ایالت و سخنگویان چهار گانه مجالس 

این شورا ظاهرا یک شورای . ایالتی
مشورتی است ولی در عمل عالی ترین 
مجمع تصميم گيری اجرایی در پاکستان 

از طریق این شورا در . شمرده می شود
واقع به اردوی پاکستان رسما صالحيت 

ه است که  رهبری سياسی داده شد
در طول . پاکستان را بر عهده داشته باشد

پنج سال گذشته، حتی قبل از اعالم حالت 
اضطرار کنونی، این در واقع جنرال پرویز 
مشرف در مقام ریاست جمهوری و رئيس 
لوی درستيز های اردوی پاکستان و 
رئيس شورای عالی امنيت ملی پاکستان 

 درستيز های بوده است که یکجا با لوی
سه گانه اردوی پاکستان در مقام اعضای 
شورای عالی امنيت ملی، دولت پاکستان 
و امور سياسی مربوطه آنرا اداره و 

  .رهبری کرده اند
به این ترتيب در حالت فعلی، پاکستان 
صرفا گام کوچکی با اعالم حکومت 
نظامی رسمی و همه جانبه فاصله دارد و 

نی به پيش این گام می تواند به آسا
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در عين حال این احتمال . برداشته شود
نيز وجود دارد که تحت شرایط حالت 

انتخابات اضطرار یا رفع ظاهری آن یک 
واضحا مفتضح پارلمانی بر گذار 
گردد تا هم نمایش انتخاباتی ای 
صورت گرفته باشد و هم کنترل 

                                                                           .                        پاکستان بر قرار باقی بمانداردو بر
شواهد نشان می دهند که سازش ميان 
بينظير بوتو و جنرال پرویز مشرف در 

حزب مردم پاکستان . حال شکستن است
دیگر صرفا استعفای جنرال پرویز مشرف 
از مقام ریاست لوی درستيز های اردوی 

 خواهد بلکه خواهان پاکستان را نمی
استعفای وی از مقام ریاست جمهوری 

از جانب دیگر چنين . پاکستان نيز هست
به نظر ميرسد که اداره بوش باید تا حد 
معينی با اعالم حالت اضطرار در پاکستان 

بعد از اعالم . روی خوش نشان داده باشد
حالت اضطرار در پاکستان، هم بوش و هم 

 پرویز مشرف وزیر خارجه اش از جنرال
صرفا خواسته اند که از مقام نظامی اش 
کناره گيری نماید گو اینکه با ریاست 
جمهوری وی برای پنج سال آینده 

  . مخالفتی ندارند
قبل از بر قراری حالت اضطرار در 
پاکستان، تالش های معينی از طریق 
کنفرانس عمومی لندن به ریاست نواز 

می شریف به عمل آمد که یک اتحاد عمو
ميان احزاب سياسی پارلمانتاریستی 
مخالف جنرال پرویز مشرف و حزب بر 

اما . سر اقتدار مسلم ليک به وجود آید
  حزب مردم پاکستان در اخرین لحظات از        

همراهی با این تالش دست کشيد و در 
اینک که . واقع آنرا به ناکامی کشاند

سازش ميان بينظير و مشرف در حال 
کبار دیگر تالش ناکام شکستن است ی

چنانچه این . قبلی از سر گرفته شده است
اتحاد بر قرار شود، حکومت نظامی اعالم 
نا شده بيشتر از پيش تحت فشار قرار می 
گيرد و احزاب پارلمانتاریست مخالف 
چانس بيشتری برای بسيج مردم در 
حرکت های اعتراضی و تظاهرات بدست 

  .می آورند
م حالت اضطرار تا مخالفت ها عليه اعال

حال  منحصر به فعالين احزاب ، قضات و 
وکالی مدافع و روز نامه نگاران بوده 

با اینهم حکومت تا حال هزاران نفر . است
از فعالين احزاب سياسی، وکال ، قضات و 
روز نامه نگاران را بازداشت کرده است 
و سانسور شدید بر مطبوعات و رسانه ها 

اکثریت توده . استرا بر قرار نگه داشته 
های مردم در عين حاليکه به شدت از 
حکومت جنرال پرویز مشرف ناراضی 
هستند باالی احزاب پارلمانتاریست نيز 

به همين جهت تا حال از . اعتماد ندارند
شرکت وسيع توده ها در حرکت های 

جناح حاکم  . اعتراضی خبری نبوده است
به سختی تالش دارد که از تحقق عملی 

 امری، از طریق سانسور، سرکوب چنين
حرکت های اعتراضی جاری و پيشبرد 
مانور های سياسی، جلوگيری به عمل 

چنانچه این تالش کال به ناکامی . آورد
بينجامد، که احتمال آن ضعيف است، 
   حاکمان فعلی بر سر دو راهی اعالم

  آشکار حکومت نظامی و از دست دادن
  .قدرت قرار خواهند گرفت

اوضاع فعلی به هر . مسلم استیک چيز 
طرفی که پيش برود، خرابی روز افزون 
وضعيت پاکستان در رابطه با خرابی روز 
افزون وضعيت افغانستان، ایران و کل 
منطقه همچنان ادامه خواهد یافت و دامنه 
جنگ های براه افتاده توسط طالبان 
پاکستانی و همچنان ناسيوناليست های 

و این  خواهد شدبلوچ بيشتر و وسيع تر 
حالت به نوبه خود در جهت تشدید بيشتر 

  .وخامت اوضاع منطقه عمل خواهد کرد
مشکلی که در پاکستان وجود دارد مشکل 
توده های مردم، به ویژه کارگران و 
دهقانان است، که عليرغم اثبات مداوم 
پوشالی بودن انتخابات پارلمانی در برابر 
ز قدرت اردو و جنراالن، هنوز هم ا

توهمات پارلمانتاریستی بطور قاطع 
نبریده اند و به همين جهت در بازی های 
سياسی پارلمانتاریستی مورد استفاده 

چنانچه دار و دسته حاکم . قرار می گيرند
ناگزیر شود آشکارا حکومت نظامی اعالم 
نماید، زمينه های خوبی برای زدودن 
توهمات پارلمانی از ميان توده های مردم 

هی آنها در مسير مبارزات انقالبی و جهتد
توده های . حقيقی به ميان خواهد آمد

پاکستانی بدون پيشبرد مبارزات انقالبی،  
سرنگونی نظام حاکم کنونی و بر قراری 
نظام انقالبی مردمی، هرگز قادر نخواهند 
بود از شر استبداد نظامی، تئوکراسی 
ارتجاعی و وابستگی به امپریاليزم جهانی 

   )15( بقيه در صفحه .        ابندنجات ی
 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  

  
 جواب نامه های رسيده

  
   جون 16 -. ج. پ

  !سالم 
آیا حزب شما بطور آشکار در داخل 
افغانستان فعاليت دارد یا خير؟ هرگاه 
کسی بخواهد عضو حزب شما باشد چه 
خطری متوجه اش خواهد بود؟ نسبت 

ه شدید که به شعله جاوید دارم عالق
  .ميخواهم پاسخ در این مورد داشته باشم

********** 
  !با سالم و درود متقابل 

اگر منظور تان از فعاليت آشکار در داخل 
افغانستان، فعاليت علنی باشد، باید بگوئيم 

) مائوئيست ( که نخير، حزب کمونيست 
افغانستان در داخل افغانستان بطور 

ليت ندارد، بلکه مخفيانه فعاليت آشکار فعا
) مائوئيست ( حزب کمونيست . می نماید

افغانستان در جمهوری اسالمی افغانستان 
نميتواند فعاليت قانونی داشته باشد، چرا 
که مطابق به قانون اساسی جمهوری 
اسالمی افغانستان، کمونيست ها در این 
کشور از حق فعاليت سياسی محروم 

  . هستند
افغانستان ) مائوئيست ( ست حزب کموني

حزبی است که با اشغالگران و رژیم دست 
نشانده آنها مخالفت اصولی و جدی دارد 

آنها به . و عليه آنها مبارزه می نماید
اینچنين حزبی اجازه فعاليت نمی دهند و 
   موجودیت این حزب را غير قانونی می

 . دانند
با توجه به تمامی این مسائل، حزب 

افغانستان فقط و ) مائوئيست ( کمونيست 
فقط از طریق پيشبرد جنگ خلق و با 
اتکاء به نيروهای مسلح خود خواهد 
توانست علنا و آشکارا بيرق خود را بر 
. افرازد و در ميدان مبارزه قد علم نماید

فعال حزب برای رسيدن به چنين موقعيتی 
  .مبارزه می نماید

اما اگر منظور تان از فعاليت آشکار، 
اليت تاثير گذار و ملموس باشد، باید فع

بگوئيم که بلی، در همان سطحی که حزب 
 در داخل کشور – و بتواند –می تواند 

فعاليت های مبارزاتی خود را پيش ببرد، 
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فعاليت های مبارزاتی اش تاثير گذار و 
  .  و خواهد بود–ملموس است 

یقينا عضویت در حزبی که حاکمان 
افغانستان آنرا خارجی و داخلی فعلی در 

غير قانونی می دانند، نمی تواند خالی از 
در شرایط امروزی . خطرات امنيتی باشد

خطر دستگيری و زندانی شدن توسط 
اشغالگران و رژیم دست نشانده می تواند 
. برای هر عضو حزب وجود داشته باشد

در شرایط دیگری که بتوانيم بيرق 
مبارزاتی مان را در ميدان نبرد جنگ 

قالبی بر افرازیم، یعنی شرایطی که هر ان
عضو حزب باید آماده باشد که در جنگ 
شرکت نماید، خطر جانی یعنی شرکت در 
جنگ انقالبی و جانباختن در راه انقالب و 

هر . مردم و وطن نيز به وجود می آید
عضو حزب باید این خطرات را بجان 
بخرد، در غير آن نمی تواند عضو این 

  .حزب باشد
**************************  
   جون 25 -. ص. ش

. سالم و احترامات به شما تقدیم است 
لطفا اگر زحمت نمی شود جواب دهيد که 
شما نام رهبر مائوئيست های عزیز را 

دیگر اینکه آقای مستمندی از . ننوشته اید
 2000کادر های شما ليست بيشتر از 

شعله یی ها را داده که در حزب اسالمی 
آیا چنين یاور دیروزی .  کرده اندفعاليت

لطف نموده جواب . امریکا کمونيست است
. بدهيد اگر مشکل هم باشد برای شما 

 .تشکر
**********  
 !احترامات متقابل ما را بپذیرید

افغانستان ) مائوئيست ( حزب کمونيست 
یک حزب راجستر شده و قانونی در نزد 
حاکمان خارجی و داخلی موجود در 

ن نيست که بتواند نام رهبران و افغانستا
حتی کادر ها و اعضای خود را اعالن 

 . نماید
آقای مستمندی نه تنها از جمله کادر های 

نيست، ) مائوئيست ( حزب کمونيست 
بلکه ما در مورد این شخص کدام شناخت 
مشخص و روشنی نيز نداریم و از کار 
نامه های خوب و خراب او نيز کامال بی 

   .اطالع هستيم
**************************  

   جوالی 13 -اندریس از سویدن 
به نظرم خيلی خوب است که یک ! سالم 

حزب مائوئيست در افغانستان وجود دارد 
 . و فعاليت می نماید

برای من یک چيز اعجاب بر انگيز بوده 
شما چقدر بزرگ هستيد و تاریخ . است

   موجودیت مائوئيست ها در افغانستان

 النی است؟ چقدر طو
  !در کار تان موفق باشيد

*******************  
  !با درود متقابل 

جنبش مائوئيستی افغانستان با تشکيل 
 1344سازمان جوانان مترقی در سال 

سازمان جوانان . به وجود آمد ) 1965( 
دموکراتيک نوین ) جنبش ( مترقی جریان 

شعله ( افغانستان را که بنام نشریه اش 
روف شد و در افغانستان بطور مع) جاوید 

عموم بنام جریان شعله جاوید شناخته می 
  . شود

افغانستان ) مائوئيست ( حزب کمونيست 
که در اثر وحدت سه تشکيالت مائوئيستی 

حزب کمونيست افغانستان، ( افغانستان 
سازمان پيکار برای نجات افغانستان و 

به ) اتحاد انقالبی کارگران افغانستان 
، از لحاظ کميتی زیاد کوچک وجود آمد

نيست، اما در عين حال یک حزب بزرگ 
و دارای پایه های توده یی وسيع باالفعل 

ولی جنبش . نيز محسوب نمی شود
مائوئيستی افغانستان بصورت باالقوه، چه 
از لحاظ سابقه تاریخی و چه از لحاظ 
مساعدت شرایط موجود، دارای پایه های 

 هست و توده یی وسيع و گسترده ای
حزب وظيفه دارد که در عين گسترش و 
استحکام روز افزون صفوف خود، این 
پایه توده یی باالقوه را به پایه توده یی 

  .    باالفعل مبدل نماید
  !سر فراز باشيد 

**************************  
  2007 جوالی 15 -. ش. و

  ! محترم سر دبير شعله جاوید 
خوانده مطلبی در یک سایت خبری دیگر 

ام که مرا با قضيه بسيار مهمی که در 
آینده نزدیک اتفاق خواهد افتاد مواجه 

تصميم گرفتم این مطلب را .  ساخته است
برای شما بفرستم تا در ویب سایت تان 
نشر کنيد تا مردم بتوانند در یابند که در 

 . با بهترین تمنيات. کشور چه می گذرد
********** 

 !با درود و سالم 
ب ارسالی شما را متاسفانه نمی مطل

توانيم در ویب سایت خود نشر کنيم، چرا 
که نشر آن با پاليسی نشراتی ما در 

در شرایط فعلی که . تخالف قرار دارد
کشور مورد اشغال قوتهای اشغالگر 
امپریاليستی قرار دارد و یک رژیم دست 
نشانده بر مسند امور دولتی نشانده شده 

 مليت ها را، است، ما نباید موضوع
عليرغم اهميت آن ، عمده بسازیم و به 
مثابه موضوع محوری مبارزاتی مطرح 

مسئله ایکه در سند ارسالی شما . نمائيم

مطرح گردیده است در ذات خود غلط 
نيست، ولی به شرطی که به عنوان یک 
. مسئله تابع و درجه دوم مطرح گردد

متاسفانه در سند ارسالی شما به موضوع 
کشور و موجودیت رژیم دست اشغال 

نشانده حتی اشاره ای نيز صورت نگرفته 
به نظر حزب کمونيست . است

افغانستان مبارزه عليه ) مائوئيست ( 
شوونيزم مليتی طبقات حاکمه مليت 
پشتون و ستم ملی برای تامين تساوی 
حقوق ميان مليت های این کشور، یکی از 

 اما این. وظایف سياسی مهم ما را ميسازد
مبارزه باید در تایعيت از محور عمده 
مبارزاتی، که در شرایط فعلی همانا 
مبارزه عليه اشغالگران و رژیم دست 

بگذار . نشانده است، پيش برده شود
واضحا برای تان بگوئيم که چنانچه به 
این مبارزه توجه نيز صورت بگيرد ولی 
وظيفه عمده مبارزاتی کال به فراموشی 

اش، آگاهانه یا نا سپرده شود، نتيجه 
آگاهانه، خدمتگزاری به اشغالگران و 

  . رژیم دست نشانده خواهد بود
  !   کامگار باشيد 

**************************  
   2007 جوالی 29 -. ن. ج

یکی از . س. پدرم ن. هستم . ن. من ج
او توسط . اعضای حزب شعله جاوید بود 

 2جنایتکاران خلقی و پرچمی به تاریخ 
ما تا حال هيچ .  دستگير شد1357حوت 

خبری از او نداریم و نمی دانيم که 
وطنفروشانی که او را دستگير کردند با 

اميد وارم که شما . او چکار کردند
نهایت .  درینمورد برایم معلومات بدهيد

تشکر بسيار زیاد از . ممنون خواهم شد
  . شما

 .با امتنان
نامه دیگری از طرف همين دوست ما با 

  2007 اگست 16ن مضمون به تاریخ عي
 .نيز دریافت شده است

********** 
قبل از همه باید برای تان ! دوست عزیز 

بگوئيم که نه در موقع دستگيری پدر تان 
حزبی بنام حزب شعله جاوید وجود داشته 

جریان شعله . است و نه قبل و بعد از آن
جاوید که در همان دهه چهل شمسی با 

 منظر از آن، دو پارچه انشعاب گروه پس
شد، در اوائل دهه پنجاه شمسی با 
انشعابات بيشتری مواجه شد و از هم 

در موقع دستگيری پدر تان، تعداد . پاشيد
زیادی از منسوبين سابقه این جریان در 
چند سازمان و تشکيالت جدا از هم تنظيم 
شده بودند و تعداد کثيری از آنها هم بدون 

 و تعهدات  برخورداری از تعلقات
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اگر روشن شود . تشکيالتی بسر می بردند
که پدر شما به کدام تشکيالت سازمانی 
تعلق داشته است و یا بدون چنين تعلقاتی 
بوده است، کسب معلومات در مورد وی 

اگر شما بتوانيد . آسان تر خواهد بود
چنين معلوماتی برای ما فراهم نمائيد، کار 

 . ما آسان تر خواهد شد
 1357حال، پدر تان در اواخر سال در هر 

توسط وطنفروشان خلقی و پرچمی 
دستگير گردیده است و اینک سی سال از 

در واقع پدر شما هم . آن تاریخ می گذرد
یکی از هزاران شعله یی دستگير شده 
توسط مزدوران سوسيال امپریاليزم 
شوروی است که هرگز به خانه بر 

گيری اگر انگيزه و جرئت انتقام. نگشتند
بر حق و اصولی دارید پا پيش بگزارید، 
در غير آن صرفا با توسل به روابط 
خانوادگی و فاميلی داغ های دل خود و ما 
را تازه نسازید و زندگی تان را پيش 

  .ببرید
**************************  

   اگست 15 -. آ. ر. م. ا
من ویب سایت شما را یافتم ! آقای عزیز 

. اف تان مطالعه کردمو کمی در مورد اهد
لذا می خواهم شما را از نزدیک ببينم و 

............  نمبر تيليفون من  .مالقات نمایم
مالقات ....  می خواهم شما را در . است
  .کنم

  . در اخير موفقيت تان را می خواهم
  .آ. ر. م. از طرف مخلص شما  ا

********** 
 !با درود های متقابل 

د مالقات و دیدار عالقمندی تان در مور
سعی خواهيم . مستقيم با ما قابل قدر است

کرد بصورت اصولی و هر چه زود تر 
تا . چنين مالقات و دیداری صورت بگيرد

ان موقع برای شما الزم است که با 
استفاده از ویب سایت حزب، مطالعات تان 
در مورد اسناد حزب را پيش ببرید و در 

ا در صورت ضرورت سواالت تان را با م
ميان بگذارید یا حد اقل پيش خود تان 

برای اینکه بتوانيم با شما . تنظيم کنيد
مستقيما در تماس شویم نيازمند آنيم تا حد 
معينی در مورد شما معلومات بدست 

در هر حال نشانی تماس با شما . بياوریم
در موقع الزمه از نزدیک با شما . را داریم

  .مالقات خواهيم کرد
**************************  
   سپتامبر 20 –جورین ورستيج 

يست  کمون حزب  ه  يست ( ب وئ ئ ا   ) م
 !افغانستان 

کلمات خوبی در مورد امپریاليست های 
شوروی، در مورد بدکاری های 

شوروی عليه افغانستان و سائر مناطق 
  . جهان بر زبان می آورید
راه ) مائوئيزم ( اماایدئولوژی خود شما 
تالينيزم یا کمونيزم بهتری نسبت به اس

مائوتسه دون کشوری . شوروی نيست
بنام تبت را اشغال کرد و مردمان بسياری 
را کشت، و همانند اتحاد شوروی بر مردم 
چين ستم روا داشت، همانگونه که 
. استالين در اتحاد شوروی روا داشته بود

از جمله بدی های استاليزم و مائوئيزم 
ل تجارب خجالت آور آنها در قبا

دموکراسی و کال ایده آل کمونيستی کارل 
من یقين دارم که مارکس . مارکس است

هيچگاه یک دولت یک حزبی نميخواست 
و هيچگاه نميخواست که بر پرولتاریا 

  .دیکتاتوری اعمال گردد
بردن کمونيزم در ميان مردمی مثل مردم 

اميد وارم کوشش . افغانستان آسان نيست
 خشونت انجام نکنيد این کار را از طریق

من به مثابه یک کمونيست . دهيد
دموکرات فکر ميکنم که خشونت فقط 
موقعی باید بکار برده شود که شما اجازه 
نداشته باشيد ایده آل های تان را برای 

  . عامه بيان کنيد
اما اگر شما برای حقوق دموکراتيک تان 
می جنگيد، پس هيچگاه افراد ملکی را 

تنها قوای هدف قرار ندهيد، بلکه 
سرکوبگر پوليس و اردو را مورد هدف 

اما باز هم می گویم که فقط . قرار دهيد
موقعی خشونت را بکار برید که در یک 
. ملت آزاد دموکراتيک زندگی نمی کنيد

بعد از انقالب هرگز قدرت را تصرف 
نکنيد، برای گرفتن قدرت از طریق 
انتخابات به مردم مراجعه کنيد و برای 

ی قدرت به برنده انتخابات تسليم ده
آمادگی داشته باشيد هيچگاهی کوشش 
نکنيد که انتخابات دموکراتيک را در 

  .کشور تان سبوتاژ کنيد
چرا این را می گویم ؟ زیرا کمونيست 
های بسياری خالف آنچه را که من درینجا 

کمونيست های . بيان داشتم انجام داده اند
نی بسياری بر ملت ها دیکتاتوری استالي

بنابرین اگر می خواهيد . اعمال کرده اند
که جهان شما را یک حزب ضد 
دموکراتيک نداند سعی کنيد قدرت را از 
طریق انتخابات آزاد و دموکراتيک بدست 

  .آورید
بخاطر سلوک سرمایه دارانه امریکایی از 

امریکا مزخرف . این کار خود داری نکنيد
است، اما آنها چيزی دارند که بسياری 

تنها آزادی ( آزادی : دم ندارندمر
شخصی، از نگاه اقتصادی آنها بردگان 

  ).بازار سرمایه داری هستند

) مائوئيست ( حزب کمونيست 
پيکار شما برای ! افغانستان

سوسياليزم در افغانستان را خوش اقبال 
اگر شما از طریق خشونت . ميخواهم

قدرت را بدست نگيرید، اگر شما آزادی 
مطبوعات را سرکوب بيان و آزادی 

نکنيد، آنگاه یک حزب کمونيست 
  .دموکراتيک خواهيد بود

  !سر فراز باشيد 
  ! با درود های سوسياليستی 

***********  
  ! دوست عزیز 

حزب ما ارزیابی شما را در مورد مائو و 
 به قول -مائوئيزم و همچنان استالين و 

 یک ارزیابی نادرست و -استالينيزم  شما
 مائوئيزم سومين مرحله در .غلط ميداند

تکامل ایدیولوِژی و علم انقالب پرولتری 
است و خدمات مائو به  این ایدئولوژی و 
علم ادامه تکاملی خدمات مارکس و لنين 

نظر شما در مورد به اصطالح . است
اشغال تبت و تحميل ستم  بر مردم چين 
. توسط مائوتسه دون از ریشه غلط است

رد استالين و همچنان نظر شما در مو
حزب و دولت شوروی در زمان وی نيز 

یقينا هيچ انقالب . عمدتا نادرست است
ناب و خالصی نميتواند وجود داشته باشد 
و در هر انقالبی اشتباهات و کمبوداتی می 

انقالب شوروی و . تواند بروز نماید
انقالب چين در زمان استالين و مائوتسه 

 کسی مثل اما اگر. دون نيز چنين بوده اند
شما ادعای سوسياليست بودن داشته 
باشد و به مارکس استناد نماید، ولی 
ارزیابی ای از استالين و مائوتسه دون به 
عمل آورد که در واقع همان ارزیابی 
تمامی امپریاليست ها و مرتجعين جهان 
از آنها است، صرفا به نفی مائو و 
استالين نپرداخته است، بلکه به نفی 

. ارکسيزم نيز پرداخته استمارکس و م
یگانه ادعای مشخصی که شما در مورد 
نظرات مارکس در نامه تان مطرح کرده 
اید این است که او هيچگاه یک دولت یک 

بر مبنای همين . حزبی نمی خواست
اهميت درجه اول قائل شدن به موضوع 
یک حزبی بودن یا چند جزبی بودن دولت، 

تاتوری ادعای دیگری مبنی بر اعمال دیک
بر پرولتاریا در شوروی زمان استالين و 

آیا . چين زمان مائو را مطرح می نمائيد
واقعا نمی دانيد که دولت چين در زمان 
مائوتسه دون یک دولت یک حزبی نبود و 
به این ترتيب بی اطالعی تان را از تاریخ 
انقالب چين به نمایش می گذارید؟ ميان 

اتوری دیکتاتوری بر پرولتاریا و دیکت
پرولتاریا تحت رهبری حزب پيشاهنگ 
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پرولتری فرق اساسی وجود دارد ولی 
      .  شما به آن توجه نمی کنيد

موضوع محوری در انقالب سوسياليستی 
مورد خواست مارکس، چند حزبی بودن 

مبارزه " او در کتاب . دولت انقالبی نيست
  :می نویسد..." طبقاتی در فرانسه 

رت است از اعالم این سوسياليزم عبا" 
مداوم بودن انقالب، اعالم دیکتاتوری 
طبقاتی پرولتاریا بمثابه نقطه گذار الزم به 
سوی امحای کليه تمایزات طبقاتی، بسوی 
الغای تمامی مناسبات توليدی که پایه این 
تمایزات را تشکيل می دهند، بسوی از 
ميان بر داشتن کليه مناسبات اجتماعی 

ت توليدی  و بسوی مرتبط با این مناسبا
انقالبی کردن کليه ایده هایی که از این 

  . "مناسبات اجتماعی ناشی ميشوند
خشونت انقالبی چيزی نيست که باید 
صرفا برای بدست آوردن حق آزادی بيان 

خشونت .  و عقيده بکار گرفته شود
انقالبی راه واژگون ساختن همه نظام 

در آخرین جمالت . اجتماعی موجود است
، که " مانيفيست حزب کمونيست " متن 

نوشته مارکس و انگلس است و نه 
نوشته استالين و مائوتسه دون، به 

  : صراحت اعالم گردیده است
کمونيست ها عار دارند که مقاصد و " 

آنها . نظریات خویش را پنهان سازند
آشکارا اعالم می کنند که تنها از طریق 
واژگون ساختن همه نظام اجتماعی 

، از راه جبر، وصول به هدف موجود 
بگذار طبقات حاکمه . هایشان ميسر است

در مقابل انقالب کمونيستی بر خود 
پرولتر ها در این ميان چيزی جز . بلرزند

رنجير خود را از دست نمی دهند، ولی 
  ." جهانی را بدست خواهند آورد
مانيفيست " همچنين در بخش دیگری از 

به نيز درین مورد " حزب کمونيست 
  : صراحت بيان گردیده است 

قدرت حاکمه سياسی به معنای خاص " 
کلمه عبارت است از اعمال زور متشکل 
. یک طبقه برای سرکوب طبقه دیگر

هنگاميکه پرولتاریا بر ضد بورژوازی 
ناگزیر بصورت طبقه ای متحد گردد و از 
راه یک انقالب ، خویش را به طبقه 

 حاکمه حاکمه مبدل کند و به عنوان طبقه
مناسبات کهن توليد را از طریق اعمال 

مانيفيست حزب .... " ( جبر ملغی سازد
 – 69 صفحه –کمونيست به زبان فارسی 

  )طبع و نشر جمهوری خلق چين
  ازینجا است که پذیرش و عدم پذیرش 
دیکتاتوری پرولتاریا ، نه تنها با معيار 
های مائوئيستی و به قول شما 

م بر آنها با معيار استالينيستی بلکه مقد

های لنينيستی و مارکسيستی، یکی از آن 
 سياسی –مسائل اصولی ایدئولوژیک 

است که کمونيست های راستين و 
  . رویزیونيست ها را از هم جدا می نماید

و اما بطور مشخص در مورد حزب 
  : افغانستان ) مائوئيست ( کمونيست 

جنگ ما جنگی برای گدایی کردن حق 
و عقيده از امپریاليست ها و آزادی بيان 

مرتجعين نخواهد بود، بلکه جنگی خواهد 
بود برای واژگون ساختن نظام اجتماعی 

 نيمه –موجود یعنی نظام مستعمراتی 
 نيمه –فئودالی یا نيمه مستعمراتی 

فئودالی و بر قراری نظام دموکراتيک 
نوین برای گذار سریع به انقالب 

نونی در شرایط مشخص ک. سوسياليستی 
ما ناگزیریم برای کسب استقالل افغانستان 
یعنی اخراج قوای اشغالگر امپریاليستی و 
سرنگونی رژیم دست نشانده راه خشونت 

اگر . و جنگ انقالبی را در پيش بگيریم
نخواهيم تسليم اشغالگران و دست 
نشاندگان شان شویم، غير از این راه 

به نظر ما برخورد شما به . دیگری نداریم
وان یکی از اتباع یک کشور عن

امپریاليستی، مادامی که در نامه تان 
اصال به این وظيفه عمده مبارزاتی حتی 
اشاره ای نمی نمائيد، ولی فراموش نمی 

 مزایای دموکراسی امریکایی کنيد که از
حرف بزنيد، یک برخورد سوسيال 

  . امپریاليستی است
مبارزه و جنگ ما برای پيروزی انقالب 

دموکراسی مورد . يک نوین استدموکرات
نظر ما دموکراسی پارلمانی بورژوایی 
نيست، بلکه دموکراسی مردمی است که 
نه مبتنی بر پارلمان بازی بلکه مبتنی بر 

درینمورد در . شورا های مردمی است
  : برنامه حزب گفته می شود

ا    " ...  ا ی وده ه ي ت ت سياس  حاآمي
ق    ك خل اتوري دموآراتي كلي از , دیكت ش

ا ودی اتوري پرولتاری ر كت ي ب ستم  مبتن سي
ق        شوراهاي نمایندگان توده هاي وسيع خل

ا ت ه وراها . اس ن ش ك    ای اس ی ه براس آ
سيستم انتخاباتي همگاني توده هاي وسيع      

ا  ق ه ایزات    , خل رفتن تم ر گ دون در نظ ب
سي ي , جن ادي , مليت ي , اعتق آموزش

اتي       و وغيره ميان آنها   وق انتخاب سلب حق
ا از منان آنه ات در, دش واحي , ده , ن

ا سوالي ه ا, ول هر ه ًا, ش االت ونهایت  ای
ا  ري پرولتاری شورتحت رهب ر آ  درسراس

ود د بوج درت   , ميآین وري ق اي مح ارگانه
د ي محسوب ميگردن ورا. انقالب ن ش ا ای  ه

ه انعكاس          عالوه از  ویني آ وانين ن وضع ق
ارگران   افع آ ده من ان و, دهن  دهقان
ت اي خلقهااس ایرتوده ه اي, س ان ه  ارگ

ري      ت رهب ضایي تح ي و ق درت اجرای ق
ام سطوح و      در بخش هاي      پرولتاریا درتم

وده و     مختلف را  نظارت دایمي     انتخاب نم
د    ال ميكنن ارگران  . برآنها اعم , شوراهاي آ

ربازان    وراهاي س ان وش وراهاي دهقان ش
وده و   ي برخوردارب ت اساس  ازاهمي

ت و ام      موجودی اس نظ ا اس ت آنه فعالي
    .تشكيل ميدهد  شورایي را

براي , درسطوح مختلف  نمایندگان شوراها 
شوند    اب مي ين انتخ اي مع ا ؛ دوره ه ام

ورتيکه در د  ص ا بخواهن وده ه د  ت ميتوانن
ه      نماینده منتخب شان را    قبل ازموعد معين

 .خلع نموده و نماینده جدیدي انتخاب آنند 
ي   ي مبتن وده ی ت ت درت درحاآمي ستم ق سي

ست  . برسانتراليزم دموآراتيك است   م این سي
ت   هاراد ي تح اي انقالب وده ه ي ت  جمع

ا ري پرولتاری ود را رهب  بطورمحكمي درخ
سازد وان و  متبلورمي ت ت وت  و آلي ق

 عليه دشمنان انقالب را      مبارزاتي توده ها  
  .جمع مينماید درخود

شكيل و    ان ترآيب شورا       چگونگي ت همچن
شخص   اع م ه اوض ي نظرب وده ی اي ت ه

ارز ردوره از مب شخص وةه ي م   انقالب
ين ردد مع وز   .  ميگ ه هن در دوره اي آ

ل   ي درمراح وده ی ي ت اي انقالب اه ه پایگ
ود  كلگيري خ دایي ش د و  ابت قراردارن

شورا  , یا نيمه مخفي هستند     هنوزمخفي و 
هاي توده یي نيزشكل مخفي و نيمه مخفي        

اه   ؛خواهند داشت   ولي پس ازآنكه این پایگ
دا ده اي پي ت ش ع تثبي ا وض د ه , آردن

ه   حالت مخفي و   , متناسب با این وضع    نيم
د      مخفي شورا  ي نيزتغييرخواه  هاي توده ی

دردوره مقاومت    ترآيب این شورا ها   . آرد
ت     م دس غالگران و رژی ه اش ارزه علي ومب
وده    دگان ت رآت نماین ر ش ي ب شانده مبتن ن

امل در  اي ش ي و   ه ي مردم ت مل مقاوم
ي   انقالبي و  دردوره هاي جنگ داخلي مبتن

اي ر     وده ه دگان ت رآت نماین ر ش ده ب زمن
د   اآم خواه اع ح ه ارتج ود علي دوره  در. ب

غالگران و   ه اش ت علي ت   مقاوم م دس رژی
شانده  ي و, ن اینين مل ان  خ سليم طلب ت

د        ازشرآت در  ا محروم خواهن  این شورا ه
ود ه در, ب گ  درحاليك اي جن دوره ه
بورژوا آمپرادور   ودال و ئطبقات ف ,  داخلي

بطورآلي وهمچنان عناصرضد انقالبي در       
ق  وع ح وراها مجم ن ش رآت درای  را  ش
  " .نخواهند داشت

ورد    ب، در م ن مطال ه ای ه ادام امين ب ت
زادي هاي دموآراتيك سياسي و      آحقوق و   

راد  دني اف ی   م ه م زب گفت ه ح  در برنام
   : شود 

   زادي عقيده وآشامل حق , این حقوق " 
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ان ات, بي ات, مطبوع سافرت, اجتماع , م
تشكيل احزاب   , تحصيل, انتخاب شغل   , آار
يسي نفي, اس اي ص ه ه شكيل اتحادی , ت

مكاتبه و مخابره بوده و     , مصئونيت مسكن 
ذیر            اطع و سازش ناپ ارزات ق مبناي آن مب

اليزم ه امپری ه ف, علي وداليزم و ئنيم
رادور و ورژوازي آمپ ارزه  ب ان مب همچن

سي و    وونيزم جن ه ش ي    علي وونيزم مل ش
ت ي . اس درت انقالب الف را  , ق د مخ عقای
رار نميد     مورد د سرآوب ق ه فعاليت     .ه البت

درت             ه ق راي ضربه زدن ب ه ب سازمان یافت
ي و ت     انقالب ي آن درجه رنگوني آل ا س ی

  ".احياي نظم ارتجاعي تحمل نخواهد شد
در جنگ انقالبی، توده های مردم نمی 

 مورد هدف قرار – و نباید –توانند 
در جنگ مورد نظر فعلی ما، یعنی . بگيرند

 که جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی
برای بر پایی ان در حال تدارک هستيم، 
صرفا نيروهای نظامی اشغالگر، نيروهای 
نظامی رژیم پوشالی، جواسيس 
اشغالگران و رژیم و همچنان مقامات 
اصلی اشغالگران و خائنين ملی مورد 

  . هدف خواهند بود
در مورد مطالب مندرج در نامه شما می 
توان نکات بسياری را مورد توجه قرار 

اد، ولی متاسفانه درینجا نمی توانيم د
اميد واریم در . بيشتر از این صحبت نمائيم

  .همين حد نيز حق مطلب ادا شده باشد
**************************  

   سپتامبر 26 –. م. ا
یک فعال جنبش . ف. من ا! سالم رفقا 

من . سوسياليستی در اندونيزیا هستم 
 ضرورت دارم که با گروپ شما تماس و

من در یکی از جزایر . رابطه داشته باشم
. اندونيزیا زندگی می نمایم.... مناطق 

رِژیم ارتجاعی و مزدور امپریاليزم امریکا 
 – 1930( حزب کمونيست اندونيزیا 

. را بطور کامل سرکوب کرد ) 1965
من . ببخشيد که انگليسی من خوب نيست

مائوئيست هستم و به تماس با گروپ 
تشکر از . احتياج دارمهای مائوئيست 

 . .با همبستگی . توجه تان
********** 

سالم های متقابل ما را ! رفيق عزیز 
از عالقمندی شما برای تماس و ! بپذیرید

سرکوبی . رابطه با ما استقبال می نمائيم
به شدت خونين و وسيع حزب کمونيست 
اندونيزیا توسط رژیم ارتجاعی مزدور 

 بيشتر از چهار امپریاليزم امریکا که مدت
دهه از آن می گذرد، یکی از فصل های 
خونين سرکوبگری های مرتجعين و 
امپریاليست ها در جهان را تشکيل می 

در عين حال با تاسف باید بگوئيم که . دهد

زمينه ساز این سرکوبگری نابود کننده 
مرتجعين و امپریاليست ها، انحرافات و 

 سياسی حزب –اشتباهات ایدئولوژیک 
حزب کمونيست . ونيست اندونيزیا بودکم

اندونيزیا، یا بهتر بگوئيم بقایای حزب 
کمونيست اندونيزیا، مدتی پس از این 
. سرکوب یک انتقاد از خود به عمل آورد

چندی قبل به مناسبت چهلمين سالگرد 
انتقاد از خود حزب کمونيست اندونيزیا 
یک کنفرانس بين المللی دائر شده بود که 

افغانستان ) مائوئيست ( ست حزب کموني
  .نيز در آن شرکت کرده بود

در هر حال بهترین کاری که می توانيم 
برای تان انجام دهيم این است که رابطه 
تان را با آن رفقایی از اندونيزیا تامين 
کنيم که برای احيای حزب کمونيست 
.      اندونيزیا فعاليت و مبارزه می نمایند

  !  سر فراز باشيد 
**************************  
  اکتوبر4 –. م. س

 ! سالم 
اميد وارم شما و فاميل تان کامال خوب 

وقتی که سایت شما را دیدم تعجب . باشيد 
کردم که شعله یی ها هنوز هم فعال 

چون من تنها با کسانی در مورد . هستند
گروپ شما حرف زده ام که به شما تعلق 

ش از نداشته اند، فقط خواستم چند پرس
خود شما در مورد مسائلی به عمل آورم 

  .که می خواهم در مورد آنها بدانم
 چرا شما لنينيست های حزب -

دموکراتيک خلق افغانستان و بنياد گرایان 
گروپ های مختلف وحشی مجاهدین را در 

 یک ردیف قرار می دهيد؟
 شما اعضای حزب دموکراتيک خلق -

افغانستان را کمونيست های دروغين 
این درست نيست و من فکر می . يخوانيدم

کنم شما هم این را ميدانيد، اما چرا 
کوشش نمی کنيد که به آنها نزدیک 

منظورم این است که رژیم کوریای . شوید
شمالی هم به مائوئيست های چين نزدیک 

کمونيزم مثل آب است و شکل آن ! است
توسط هر جامعه مشخص ساخته می 

  .شود
ت که شما مردم   آیا این درست اس-

مشکالت اتنيکی زیادی از قبيل تبليغات 
عليه برادران پشتون ما به وجود آورده 

  اید ؟
 چرا شما یک انقالب اجتماعی را بخاطر -

این می خواهيد که پشتون ها قدرت زیادی 
  دارند ؟

اميد وارم که شما رفقا جواب سوال های 
  . مرا خواهيد داد 

  !با تقدیم بهترین احترامات 

**********  
سالم های متقابل ما را ! دوست عزیز 

  !بپذیرید
. شعله یی ها هنوز هم فعال هستند! بلی 

اما ما ندانستيم که چرا این امر باعث 
تعجب شما گردیده است؟ اینکه به گفته 
های دیگران در مورد ما قناعت نکرده و 
سوال های تان را با خود ما در ميان 

  .   داشته ایدگذاشته اید، گام مثبتی بر 
درینجا زمينه پرداختن به سواالت شما را 
بصورت مفصل نداریم و فقط بصورت 

  .خالصه به جواب آنها می پردازیم
 حزب دموکراتيک خلق افغانستان یک -

 لنينيست نبود، بلکه –حزب مارکسيست 
یک حزب رویزیونيست بود و از 
رویزیونيزم مدرن شوروی پيروی می 

اظ طبقاتی نماینده این حزب از لح. کرد
بورژوازی کمپرادور وابسته به سوسيال 

حزب دموکراتيک . امپریاليزم شوروی بود
خلق افغانستان توسط کودتایی که در اصل 
توسط مستشاران نظامی سوسيال 
امپریاليست های شوروی تدارک، 
. سازماندهی و عملی گردید به قدرت رسيد

قدرت جنایتکارانه این حزب مقدمه اشغال 
فغانستان توسط قوتهای متجاوز و ا

اشغالگر سوسيال امپریاليزم شوروی 
در ِطی دوران حاکميت ارتجاعی . گردید

حزب دموکراتيک خلق افغانستان و اشغال 
کشور توسط قوتهای اشغالگر سوسيال 
امپریاليزم شوروی، آنچنان جنایات 
هولناک و وسيع در حق مردمان این 

 در کشور صورت گرفت که نمونه آنرا
طول تاریخ چند هزار ساله این مرز و بوم 
فقط در زمان لشکر کشی های خونين 

حزب دموکراتيک . چنگيز شاهد بوده ایم
خلق افغانستان واقعا با بنياد گرایان 
جنایتکار در یک ردیف قرار دارد ولذا ما 
. هم آنها را در یک ردیف قرار می دهيم

هم اکنون نيز بقایای حزب دموکراتيک 
افغانستان در اکثریت قریب به اتفاق خلق 

در وضعيت و حالت بهتری از بنياد گرایان 
اسالمی مزدور جمع شده در رژیم دست 

آنها به پروسه . نشانده کرزی قرار ندارند
جاری وطنفروشانه آغاز شده از جلسه بن 
پيوسته اند و دوش به دوش بنياد گرایان 
مزدور امپریاليزم امریکا در زیر بيرق 

تنها گروپ کوچکی . الگران خزیده انداشغ
از بقایای حزب دموکراتيک خلق 
افغانستان، که بنا به گفته بعضی از افراد 
منسوب به این گروپ مجموعا به چهل 
نفر می رسند و در کشور های غربی بسر 
می برند، با پروسه جاری مخالفت اند، 
  البته از موضع خود شان و در ضمن دفاع 
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 .ک گذشته شاناز جنایات هولنا
  حزب دموکراتيک خلق افغانستان یک -

حزب رویزیونيست بود و رویزیونيزم 
کمونيزم دروغين است، یعنی کمونيزم در 
حرف و شکل و ضد کمونيزم در عمل و 

اینکه می گوئيد که ما ميدانيم . مضمون
اعضای حزب دموکراتيک خلق افغانستان 
کمونيست های دروغين نيستند، اما با 

سعی نمی کنيم به آنها نزدیک شویم، آنهم 
یقينا شما ميدانيد که حزب . نا درست است

دموکراتيک خلق افغانستان در زمان 
قدرتش و در زمان حضور قوای اشغالگر 
ارباب سوسيال امپریاليستش ده ها هزار 

این جنایت را ما . شعله یی را قتل عام کرد
اما این .  هرگز فراموش نخواهيم کرد

ین معنا نيست که ما از روی گفته به ا
عقده به منسوبين حزب مذکور نزدیک 

ما حزب متذکره را نه صرفا . نمی شویم
بعد از ارتکاب آن جنایات بلکه مدت ها 
قبل از آن نيز، در همان دهه چهل شمسی 
و در همان اولين روز های بر آمد آن، به 
مثابه یک حزب کمونيست دروغين و یک 

در واقع . يمحزب رویزیونيست شناخت
همين شناخت یکی از پایه های اصلی 
تشکيل و بر آمد سازمان جوانان مترقی و 
جنبش دموکراتيک نوین افغانستان 

به مثابه سازمان و ) جریان شعله جاوید ( 
جریان جدا و مستقل از رویزیونيست های 

  .حزب دموکراتيک خلق افغانستان بود
مثالی که شما از رژیم کوریای شمالی و 

ناسبات آن رژیم با مائوئيست های چينی م
زده اید، اصال یک مطلب جداگانه است و 
هيچ مشابهتی با مناسبات شعله یی ها با 
حزب دموکراتيک خلق در افغانستان 

البته در مورد مناسبات ميان رژیم . ندارد
کوریای شمالی و چينی ها هم بحث های 
زیادی می تواند مطرح باشد که درینجا 

  .يم به آنها بپردازیمنمی توان
صفتی را که ما برای اعضای حزب 
دموکراتيک خلق افغانستان بکار می بریم 

به . است" رویزیونيست های وطنی " 
عبارت دیگر آنچه را که حزب 

" ظرف " دموکراتيک خلق افغانستان در 
این کشور ریخت تا گویا شکل افغانستانی 
بخود بگيرد، رویزیونيزم مدرن شوروی 

البته تشبيه نمودن .  نه کمونيزمبود و
کمونيزم به آب توسط شما نيز جای بحث 
بسياری دارد که درینجا به آن نمی 

  .پردازیم
  به نظر می رسد که شما ستمی ها و  - 

. شعله یی ها را با هم اشتباه گرفته اید
رهبران اوليه ستمی ها از لحاظ ریشه 
تاریخی در واقع بخشی از تشکيل دهندگان 

ب دموکراتيک خلق افغانستان اوليه حز
بودند که بعدا بر مبنای اختالفاتی که در 
مورد مسائل مربوط به مليت ها با سائر 
رهبران حزب مذکور پيدا نمودند از آن 

فعاليت های بعدی . حزب انشعاب کردند
این گروه عمدتا بر محور مبارزه عليه 
شوونيزم پشتون و ستم ملی پيش برده 

ه ستمی ها معروف شد و به همين جهت ب
در این گروه در واقع پشتون ها . گردیدند

فعاليت نداشتند و اعضای تشکيل دهنده 
. آنرا همه غير پشتون ها تشکيل می دادند

بقایای دسته های مختلف منسوب به این 
گروه هنوز هم ترکيب کامال غير پشتونی 

  . خود را حفظ کرده اند
 اما سازمان جوانان مترقی و جریان شعله

 که تحت رهبری سازمان جوانان –جاوید 
 سازمان و جریان -مترقی به وجود آمد 

مستقلی بود که از همان ابتدا بر محور 
موضعگيری و مبارزه عليه رویزیونيزم و 
سوسيال امپریاليزم شوروی و دنباله 

به . روان افغانستانی شان به وجود آمدند
همين دليل، منجمله سائر دالیل، موضوع 

م و ستم ملی در تشکيل سازمان شوونيز
جوانان مترقی و جریان شعله جاوید نقش 
محوری بازی نميکرد و باز بنا به همين 
دالیل، هم سازمان جوانان مترقی و هم 
جریان شعله جاوید کثير المليتی بودند و 

حتی . پشتون ها نيز در آنها شامل بودند
باالتر از اینها، سازمان جوانان مترقی در 

عاليتش فقط روی یک نوع ستم زمان ف
ملی انگشت می گزاشت و آن ستم ملی 

این سازمان موجودیت . امپریاليستی بود
ستم ملی شوونيستی را در افغانستان 

  .قبول نداشت
) مائوئيست ( به نظر حزب کمونيست 

افغانستان این موضعگيری سازمان 
جوانان مترقی یک موضعگيری نادرست 

نيست حزب کمو. و غلط بوده است
افغانستان تضاد ميان مليت ) مائوئيست ( 

های تحت ستم و شوونيزم طبقات حاکمه 
مليت پشتون را یکی از تضاد های 
اجتماعی مهم در جامعه افغانستان می 

اما حزب این مسئله را به عنوان . داند
ما . موضوع محوری مبارزاتی قبول ندارد

در شرایط حاضر، مبارزه و مقاومت عليه 
ان امپریاليست و رژیم دست اشغالگر

نشانده را موضوع محوری مبارزاتی در 
پيشروی به سوی پيروزی انقالب 
  .دموکراتيک نوین در افغانستان می دانيم

در هر حال، نه سازمان جوانان مترقی و 
جریان شعله جاوید و نه هم سازمان های 
بعدی منشاء گرفته از آن سازمان و 

 ها جریان به تبليغات عليه پشتون

مصروف بوده اند و نه هم حزب 
افغانستان چنين ) مائوئيست ( کمونيست 

  . فعاليتی را پيش می برد
البته موضعگيری و مبارزه عليه 
شوونيزم طبقات حاکمه مليت پشتون را 
نباید به مثابه تبليغات عليه پشتون ها 

موضعگيری و مبارزه عليه . معرفی کرد
شوونيزم طبقات حاکمه مليت پشتون 

 لنينيست –کاری است که هر مارکسيست 
.  مائوئيست باید آنرا انجام دهد–

 مائوئيست های – لنينيست –مارکسيست 
دارای منشاء مليتی پشتون در اجرای این 
وظيفه مبارزاتی باید نسبت به دیگران 

  . پيشگام تر باشند
افغانستان ) مائوئيست ( حزب کمونيست 

 – لنينيست –حزبی است که مارکسيست 
مائوئيست های دارای منشاء مليتی 
پشتون در تمامی سطوح تشکيالتی آن، از 
هسته های حزبی گرفته تا عاليترین مرجع 
. رهبری دوشادوش سائرین حضور دارند

این رفقا در مبارزه عليه شوونيزم طبقات 
حاکمه مليت پشتون، در نظر و عمل، 

  .پيشگام هستند
دی  ما انقالب اجتماعی را بخاطر نابو-

. تمامی انواع استثمار و ستم می خواهيم
ما جامعه ای می خواهيم که در آن ستم 
ملی امپریاليستی حاکميت نداشته باشد، 
استثمار طبقاتی در آن نباشد، ستم جنسی 
یعنی ستم مردان بر زنان در آن وجود 
نداشته باشد و ستم مليتی یعنی ستم یک 
مليت باالی مليت های دیگر نيز در آن 

شما در واقع خود به نحوی در . شدنبا
نامه تان به موجودیت ستم ملی در 

یقينا . افغانستان اذعان کرده اید
همانطوریکه شما نيز در نامه تان به 
گونه ای مطرح کرده اید، مرتجعين دارای 
منشاء مليتی پشتون اهرم اصلی قدرت 
. ارتجاعی را در افغانستان در دست دارند

ه بعد از پيروزی اما قدرت انقالبی ایک
انقالب حاکميت خواهد داشت، به برتری 
طلبی و تبعيض یک مليت عليه مليت های 
دیگر پایان خواهد داد و مبنای برخوردش 
به مسئله مليت ها، تساوی حقوق ميان 

  .         مليت های مختلف خواهد بود
**************************  

   اکتوبر 5 –.  ش
او . هستم . ر. من در جستجوی ا! سالم 

او محصل . عضو حزب شعله جاوید بود
انستيتيوت پوليتخنيک کابل بود و در 
. زمان رژیم حفيظ اهللا امين مفقود شد

 معلوماتی در مورد او داشته شما هر
   من. باشيد لطفا با ما در تماس شوید

 .هستم. خواهر او ش
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**********  
سالم های متقابل ما را ! دوست عزیز 

شما در نامه تان می گوئيد که . بپذیرید
برادر تان در زمان حکومت حفيظ اهللا 

باید . امين عضو حزب شعله جاوید بود
برای تان بگوئيم که اصال حزبی بنام 
. حزب شعله جاوید وجود نداشته است

جریان واحد شعله جاوید در زمان 
زمان مفقود ( حکومت حفيظ اهللا امين 

جداگانه به چند سازمان ) شدن برادر تان 
: تقسيم شده بود که عبارت بودند از 

گروه انقالبی خلق های افغانستان، 
" سازمان آزادیبخش مردم افغانستان 

، سازمان مبارزه برای آزادی " ساما 
، سازمان پيکار ) اخگر ( طبقه کارگر 

برای نجات افغانستان، سازمان انقالبی 
عالوتا تعداد . وطنپرستان واقعی و غيره

ز منسوبين سابقه جریان شعله زیادی ا
جاوید نيز بودند که با هيچ یک از این 

  . سازمان ها تعلق تشکيالتی نداشتند
اگر شما بتوانيد مشخص کنيد که برادر 
تان مربوط به کدام یکی از تشکالت فوق 
الذکر بوده است و یا اینکه مربوط 
هيچکدام آنها نبوده است، کسب معلومات 

  . هد بوددر موردش آسان تر خوا
در عين حال باید برای تان به صراحت 
بگوئيم که قاعدتا مفقود شدگان زمان تره 
کی و امين در ليست شهدا گنجانيده می 

برای شما بهتر آن است که اندوه . شوند
بزرگ نا پدید شدن برادر را به نيروی 

از غصه خوردن های . مبارزاتی بدل کنيد
  .خشک و خالی چيزی ساخته نمی شود

 ! فراز باشيد سر
**************************  

  !رهبری حزب آمونيست افغانستان: به 
 !با احترام

حزب حكمتيست احزاب، نيروها و 
شخصيتهای اپوزیسيون را فراخوانده 
است آه برای بستن سدی در مقابل 

جامعه ایران فاجعه ای آه به آمين 
نشسته است، به تالش مشترآی دست 

 این تالش انسانی شرآت شما در. بزنند
  . حياتی است و بدون آن آار پيش نميرود

مقابله با جنگ و عواقب دهشتناك آن و 
جلوگيری از تكاپوی دشمنان رنگارنگی 
آه سناریویی سياه برای مردم ایران در 
آستين دارند، بدون تالش  مشترك همه ما 

  .ممكن نيست
  قبول اصول و پرنسيپهای ناظر بر فضای 

  در این برهه تاریخی،سياسی جامعه، 
عالوه بر خودآگاهی مردم، سرنوشت 
   رویدادها را نه تنها در ایران بلكه در آل

  .منطقه به نفع مردم تغيير خواهد داد

حمایت و تایيد و امضای شما زیر بيانيه، 
سنتی از مدنيت و فضای سياسی را در 

 پایه  اوضاع  نا بسامان و خطير امروز
را به مخاطراتی ریزی و توجه جدی مردم 

. آه با آن روبرو هستند جلب خواهد آرد
بعالوه این اقدام انسانی و متمدنانه، 
روحيه و اميد مردم در تالششان برای 
رهایی و خوشبختی را باال برده و 
همزمان، جمهوری اسالمی و آليه 
دارودسته های مذهبی و فاشيست را در 
اجرای نقشه های شومشان در تنگنای 

  . خواهد دادجدی قرار 
تایيد و امضای بيانيه مشترك، اولين گام 
. این اقدام انسانی و سرنوشت ساز است

امضاآنندگان بيانيه مشترك، متعاقبا 
آنفرانسی برگزار خواهند آرد تا درفضایی 
برابر و متمدنانه آه بيانيه سمبل آن است، 
نقشه و خطوط اقدامات آتی را تعيين و در 

  . دستور آار خود بگذارند
فراخوان و بيانيه پيشنهادی  را، ضميمه 

  .این نامه  دریافت ميكنيد
  :از طرف

 -آميته رهبری حزب آمونيست آارگری
    مظفر محمدی-حكمتيست 

notowar2007@gmail.com  
  ) ٢٠٠٧ نوامبر ٤ (٨٦ آبان ١٣

**********  
به کميته رهبری حزب کمونيست کارگری 

  ! حکمتيست –
 بطور عام از ما! پس از درود و سالم 

مجموع تالش های مبارزاتی ضد 
امپریاليستی و ضد ارتجاعی ای که در 
عين مبارزه عليه جمهوری اسالمی به 
عنوان دشمن عمده کنونی خلق های 
ایران ، بخاطر جلوگيری از جنگ تحميلی، 
تجاوز کارانه و اشغالگرانه امپریاليستی 
بر خلق های ایران، به عمل آید، پشتيبانی 

  .ائيممی نم
اما در رابطه به نامه ارسالی تان باید 
بگوئيم که نمی توانيم جواب مثبت به آن 

قبل از همه بخاطر اینکه این نامه . بدهيم
مبتال به ناسيونال شوونيزم مبتنی بر 

فراتر از آن حزب . ایران محوری است
افغانستان با ) مائوئيست ( کمونيست 

 سياسی فراخوان –مضمون ایدئولوژیک 
بيانيه ای که بيرون داده اید نمی تواند و 

توافق نماید، چرا که در چندین مورد در 
تخالف با خط برنامه یی و اساسنامه یی 

حتی اگر نامه ارسالی . حزب قرار دارد
شما و فراخوان و بيانيه منتشر شده شما 
دارای اینچنين کمبود هایی نيز نمی بودند، 

با باز هم برای ما نهایت مشکل بود که 
حزب کمونيست . آنها توافق نمائيم

افغانستان عضو جنبش ) مائوئيست ( 
انقالبی انترناسيوناليستی است و حزب 

جاا " نيز عضو ) م ل م ( کمونيست ایران 
ما هر اقدامی که در مورد مسائل . است" 

مربوط به ایران به عمل آوریم باید در 
م ل ( هماهنگی با حزب کمونيست ایران 

 از قرار معلوم رفقای ایرانی ما .باشد) م 
. در برنامه مطرح شده شما شامل نيستند

از اینجهت ما هم نمی توانيم در امضای 
فراخوان کنونی و بيانيه کنونی و برنامه 
های مبتنی بر این فراخوان و بيانيه 

  .شرکت نمائيم
سعی خواهيم کرد هر چه زود تر بصورت 
مشخص یک ارزیابی ولو مختصر از 

  . ان و بيانيه شما داشته باشيمفراخو
در هر حال تقاضایی که از شما داریم این 
است که اسم حزب ما را بصورت مکمل 

حزب کمونيست " بنویسيد یعنی 
" و کلمه " افغانستان) مائوئيست ( 

را از آن حذف نکنيد " مائوئيست 
را قبول نداشته " مائوئيزم " ولواینکه 

شما را باشيد؛ همانطوریکه ما اسم حزب 
 حکمتيست –حزب کمونيست کارگری " 
را " حکمتيست " می نویسيم و کلمه " 

" حکمتيزم " از آن حذف نميکنيم، گرچه 
  .  را قبول نداریم

کميته مرکزی حزب کمونيست : از طرف
  افغانستان) مائوئيست ( 
   )2007 نوامبر 27 ( 1386 قوس 6

**************************  
 سالم 

, اسات خود را بيان کنم نميخواهم احس
ميخواهم یک حقيقت اجتماعی را که 
هميشه در جلوی چشمان ميبينم را اظهار 

 .بدارم
دو , روزی در کلوپ انترنت نشسته بودم 

 ساله وارد 6 ساله و 8بچه حدود سن 
در ,من خيلی غرق انترنت بودم, شدند

, ماما " کنارم ایستاد شدندو برایم گفتند 
من با عکس " مکفشهایت را رنگ کن

رفتند وقتی " نه" العمل بالوقفه گفتم 
قد , ازجلوی چشمانم گذشتند متوجه چهره

چهره ای کامال , و اندام آنها شدم
چهره ای مایوس , معصومانه و کودکانه 

چهره ای که واقعا انسانی را , از زندگی 
چهره ای ژوليده , به گریه وا ميداشت 

ارکرد وپژمرده و تنی خسته وضله که از ک
پسر بزرگتر , یک روزه به تنگ آمده بود

, آه !!! , جلو و پسر کوچکتر به دنبالش 
خيلی مایوس , تف به این زندگی نکبت بار

مرا گریه گرفت و نتوانستم خودم را .شدم
با چشمانی اشک آلود شروع . تحمل نمایم

دراثنای نوشتن , به نوشتن این متن کردم 
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رسيد و این متن بودم که پسردیگری سر 
تفاوتی که این , عين سوال را از من کرد 

بچه با آن دونفر اولی داشت این بود که 
 .سن اش حدود چند سالی بزرگتر بود

چه انگيزه ای از این رویداد به من دست 
اینکه آیا احساسات خود را ميتوان , داد

تحت کنترول در آورد؟ واینکه این همه 
؟ و مزلت و بدبختی را چگونه باید برچيد

اینکه نيروهای انقالبی چه  مسائل آنی را 
آیا نيروهای , پيش پای شان گذاشته اند 

انقالبی پيشرو مسائل آنی را بصورت 
تاکتيکی درخدمت مسائل استراتيژیک 

به چه , شان قرار خواهند داد ؟اگر بله 
بدیل چيست؟ من , شکلی ؟ و اگر خير 

, سائو , نيروهای چپ زیادی مانند ساما 
وقتی عملکرد , راوا را ميشناسم , سازا

تمامی نيروهای فوق را تحت تعقيب 
ودرميدان زندگی دنبال کردم آنها نيز غير 
از روحيه افسردگی چيزی دیگری به من 

از همه نيروهای مترقی نيز متنفر . ندادند
اما ميدانم که این , خسته شدم. شدم

افسردگی غير از تباهی خودم چيزدیگری 
خودم هم به تنهایی کاری . را در برندارد

همه حرفها درصحنه . انجام داده نميتوانم
نه خودم و نه کسان . شعار باقی است

دیگری توانسته اند کار موثری انجام 
ضله ام وازهمه , چه کنم ؟ خسته ام . دهند

این بود که این نامه را نوشته , کس متنفر
ونه تنها به شما بلکه به تمامی سایتهای 

که آدرس شان را داشتم احزاب چپی 
ببينم که کدام یک جواب قانع . ارسال کردم

 . کننده ای به من خواهند داد
دلم به حال هرسه نفرشان , در همه حال 

ولی غيراز نگاه کردن دیگر حتی , سوخت
کوچکترین کاری هم نتوانستم به آنها 

, آنقدر تحت تاثير قرار گرفته بودم . بکنم
که از خود آنقدر غرق نگاه شان شدم 

  . فراموش کردم
اميدوارم که به من راهی را نشان دهيد تا 

چه . بتوانم خود را حداقل تسکين کنم
و چه تفاوت طبقاتی ! جامعه بدبختی 

  ! فاحشی
تف به این زندگی نکبت بار و لعنت به 

  حکام دست نشانده 
  .پ

  1386عقرب 20
**********  

  ! با سالم و درود متقابل 
  ه احساسات تان قابل گرچ! دوست عزیز 

قدر است ولی بگذار یرای تان بگوئيم که 
به نظر می رسد آواز تان از جای گرم می 

این موضوع که از دیدن منظره اطفال . آید
کفش پالشگر به شما آنقدر رقت قلب 

دست داده است که نامه ای نوشته و به 
تمام سایت های چپ ارسال کرده اید، 

وضاع کشور نشان می دهد که خيلی با ا
البته نمی خواهيم بگوئيم . بيگانه هستيد

که نباید از دیدن آن منظره به شما رقت 
ولی باور کنيد که باالتر . قلب دست می داد

از سياهی هم رنگی هست و بلکه رنگ 
  .هایی هست

افغانستان صرفا کشوری نيست که در آن 
اختالفات طبقاتی شدیدی بيداد می کند، 

ين حال تحت اشغال بلکه این کشور در ع
نيروهای متجاوز امپریاليستی نيز قرار 
دارد و یک رژیم دست نشانده اشغالگران 
. در آن حاکميت دولتی را اعمال می نماید

اشغالگران و دست نشاندگان خائن شان 
باال تر از تحميل استثمار شدید طبقاتی 
باالی توده های مردم، حتی حق حيات و 

ها قائل حق سالمتی سر برای توده 
یقينا بارها و بارها از رادیوها . نيستند

شنيده اید، در تلویزیون ها دیده اید و یا 
در جراید و مطبوعات خوانده اید که قوت 
های اشغالگر در فالن والیت و فالن 
منطقه به قتل عام اهالی ملکی دست زده 

کسانی که در زیر دود و آتش این قتل . اند
وفق به فرار از عام ها زنده می مانند و م

منطقه می شوند، دیگر حاضر نيستند که 
به ده و قریه آبائی خود بر گردند چرا که 
در آنجا زندگی خود و اطفال شان را در 

اینها اگر خود شان و یا . خطر می بينند
اطفال شان بتوانند در شهر ها کار هایی 
از قبيل پالش کفش داشته باشند، به همان 

شهر ها ماندگار قناعت می کنند و در 
شاید اطفالی که شما با آنها . ميشوند

. برخورده اید نيز از جمله همين ها باشند
یکی از بدبختی هایی که اینچنين اطفال 
دارند این است که سر گذشت فالکتبار 
زندگی شان را نيز در شهر ها نمی توانند 
با اکثریت قریب به اتفاق شهریان در ميان 

  .بگذارند
ز شما بپرسيم که چرا از دیدن می توانيم ا

سربازان و افسران قوت های اشغالگر در 
شهر ها و یا کاروان های آنها در شاهراه 
ها به شما رقت قلب دست نمی دهد؟ 
بزرگترین عامل بدبختی و فقر کنونی در 

  .جامعه افغانستان همين هایند
 در دوران حضور قوای اشغالگر سوسيال 

 ضد امپریاليستی و جنگ مقاومت
سوسيال امپریاليستی در افغانستان، یکی 
از سر شناسان پيرو خط شریعتی در 
افغانستان با بعضی از گروه های چپ 

یکی از خط امامی های . همکار بود
متعصب یا پيروان خمينی بخاطری که این 
همکاری او را مورد استهزا قرار دهد از 

استاد به نظر شما : " او پرسيده بود که 
و او زیرکانه "  است یا شعور ؟ ماده مقدم

در شرایط " پاسخ داده بود که به نظر او 
فعلی جنگ مقاومت عليه شوروی مقدم تر 

امروز نيز . "  از هر چيز دیگری است
چنين است، یعنی جنگ مقاومت ضد 
اشغالگران و رژیم دست نشانده و مبارزه 
برای تدارک چنين جنگی، هم از لحاظ 

به ( حاظ تاکتيکی استراتژیکی و هم از ل
، )سياق سواالت مطرح شده در نامه تان 

وقتی . مقدم تر از هر چيز دیگری است
سارقين به خانه شما وارد شوند و بخاطر 
چور و چپاول خانه تان قصد جان تان را 
داشته باشند، از هر لحاظ یعنی هم از 
لحاظ تاکتيکی و هم از لحاظ استراتژیکی، 

 اینکه تا آخرین راه دیگری ندارید غير از
نفس به مقاومت بپردازید، در غير آن هم 
سر می رود و هم مال و هم عزت و 

  .شرف
البته ما باید ضمن عمده دانستن مقاومت 
عليه اشغالگران کنونی و دست نشاندگان 
شان، تجارب منفی نحوه شرکت در جنگ 
مقاومت ضد شوروی را جدا در نظر 

قوای بگيریم تا فجایعی که بعد از خروج 
سوسيال امپریاليستی از کشور و 
فروپاشی رژیم دست نشانده آنها در 
افغانستان صورت گرفت یکبار دیگر باز 

در آن وقت گرچه خيل . هم تکرار نگردد
خرسان متجاوز قطبی از دروازه های 
کشور بيرون رفتند، اما شغاالن بومی 
ميداندار شدند و همانها یکبار دیگر زمينه 

ان متجاوز غربی مساعد را برای الشخور
ساختند تا از راه بام وارد شوند و استقالل 
کشوری و آزادی ملی ما را کامال لگد مال 

  .         سازند
**************************  

   نوامبر 12 –.  ا. ک
من مدت بيشتر از هفت سال می شود که 
بعد از ترک افغانستان در استراليا زندگی 

که کدام عضو شعله اشتياق دارم . می کنم
. جاوید یا هر مجله دیگر را مالقات نمایم
. لطفا کدام آدرس تماس برایم بفرستيد

 .با حترام. تشکر 
********** 

ارسال نامه از جانب شما ! دوست عزیز
اما . به آدرس شعله جاوید قابل قدر است

برای اینکه بتوانيم کدام آدرس تماس 
تری نياز به شناخت بيشبرای تان بدهيم 

اميد است تماس تان را با ما . وجود دارد
قطع نکنيد و در عين حال به مطالعه 

واریم اميد . اسناد حزب ادامه دهيد
   بتوانيم هرچه زود تر با شما تماس

  .مستقيم داشته باشيم
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  !کامگار باشيد 
************************** 

   نوامبر12 –.  ت. ا
سالم به همه دست اندرکاران شعله 

من یکی از آوارگان افغان مقيم ! یدجاو
سال ها پس از سقوط رژیم . بلجيم ميباشم

طالبان و اشغال افغانستان توسط 
 اروپایی  و باقی –اشغالگران امریکایی 

. هم پيمانانش به افغانستان عودت نمودم
ليکن متاسف تر از گذشته این بار با 
چشمان اشک آلود افسونبار اینکه 

ه دست جنگ ساالران متاسفانه کشور ما ب
و حال مدتی ميباشد که به . افتاده است

دنبال سایت شما در شبکه انترنيت می 
خوشحال می . گشتم تا که بخير پيدا نمودم

شوم اگر مرا در جهت به عضویت در 
بسيار . آوردن به این سازمان یاری نمائيد

 .زیاد تشکر از شما 
******************  

  !بپذیرید سالم های متقابل ما را 
افغانستان یک کشور اشغال شده است و 
همانطوری که شما می گوئيد توسط 

 اروپایی و هم –اشغالگران امریکایی 
همين . پيمانان شان اشغال گردیده است

اشغالگران امپریاليستی و ارتجاعی 
خارجی رژیم دست نشانده ای مرکب از 
خائنين ملی جنگ ساالر و غير جنگ 

شور رویکار آورده اند ساالر را در این ک
این رژیم خائن . و از ان حفاظت می نمایند

هست و بود ش را مرهون قوت های 
اگر این قوت . اشغالگر امپریاليستی است

های اشغالگر در افغانستان نباشند 
سردمداران رژیم دست نشانده اعم از 
جنگ ساالر و غير جنگ ساالر نيز در 

  . این کشور نخواهند بود
رد درخواست تان برای عضویت اما در مو

) مائوئيست ( در حزب کمونيست 
افغانستان باید بگوئيم که تحقق عملی این 
درخواست قبل از همه مستلزم شناخت 
بيشتر و در نتيجه مستلزم تماس بيشتر با 

لذا ضروری است که تماس . شما است
های تان را با ما ادامه دهيد، اسناد حزب 

عله جاوید را با استفاده از سایت ش
بصورت منظم و پيگير مطالعه نمائيد و 
نتایج مطالعات تان را با ما در ميان 

  .بگذارید
  !موفق باشيد 

**************************  
  2007 دسامبر 2 –." و. ک" 

  ! رفقا 
  نظر شما در مورد اوضاع جاری در 

  افغانستان چيست ؟ 

حکومت نو منتخب شده حزب کارگر در 
نظر دارد که نيروهای استراليا در 

  . بيشتری را به افغانستان بفرستد
من یک استراليایی هستم اما در حال 

موضع . حاضر در چين زندگی می کنم
  شما در مورد چين چيست؟

به نظر من چين تنها به فکر منافع خودش 
رهبران چين به آموزش های . است

چين در . مائوتسه دون پشت کرده اند
 ؟افغانستان چه می کند

  !با همبستگی 
   ".و. ک" 

**********  
  !رفيق عزیز درود بر شما 

ما افغانستان کنونی را یک کشور 
.  نيمه فئودال می دانيم–مستعمره 

امپریاليست های امریکایی و متحدین 
امپریاليستش، به شمول امپریاليست های 
استراليایی ، این کشور را اشغال کرده و 

 کمپرادور –یک رژیم دست نشانده فئودال 
را در آن رویکار آورده و از موجودیتش 

اینکه تجاوز و اشغال . حفاظت می کنند
امپریاليستی امریکا و متحدینش با روکش 

پوشانده " سازمان ملل متحد " فریبنده 
شده است، فقظ ظاهر قضيه را می سازد 
اما در اصل آن کدام تغييری نمی تواند 

 پسند و بهانه به اصطالح دنيا. وارد نماید
" جنگ عليه تروریزم " دهن پر کن 

برای براه انداختن جنگ تجاوزکارانه و 
اشغالگرانه جاری امپریاليستی نيز ماهيت 
و مضمون اصلی امپریاليستی جنگ 

در . مذکور را نمی تواند دیگرگون سازد
واقع خود این جنگ نشان می دهد که 
امپریاليست های امریکایی و متحدین 

بزرگترین و خطر ناکترین امپریاليستش، 
قدرت های دهشت افگن جهان و نظام 
سرمایه داری امپریاليستی مسلط بر جهان 

  .منبع اصلی تروریزم در جهان است
نيروهای نظامی اسراليایی در افغانستان، 
مهم ترین نيروی نظامی بيرون از پيمان 

حزب کارگر . ناتو در این کشور است
رگر را یدک استراليا که صرفا نام طبقه کا

می کشد ولی در اصل حافظ و نگهبان 
سرمایه داری امپریاليستی استراليا است، 
حامی و حامل لشکر کشی ای به 
افغانستان است که هيچ نفعی برای طبقه 
کارگر در استراليا و کل توده های 

اینکه حکومت مربوط . استراليایی ندارد
به این حزب در صدد اعزام نيروهای 

غانستان است خود نشان می بيشتری به اف
دهد که این حکومت تا چه حدی با منافع 
اساسی طبقه کارگر و کل توده های 

راليایی و منافع اساسی طبقه تاس

 جهانی و خلق های جهان بيگانه کارگر
  .است

 حزبی که هم اکنون قدرت را در چين -
تحت تصرف دارد یک حزب رویزیونيست 

در قرار گرفتن رویزیونيست ها . است
راس حزب و دولت چين پس از یک 
کودتای نظامی ، که مدتی پس از وفات 
مائوتسه دون صورت گرفت، ماهيت حزب 
و دولت چين را از یک حزب و دولت 
کمونيستی و سوسياليستی به یک حزب و 
دولت رویزیونيستی و سرمایه داری مبدل 
نموده و سوسياليزم را در آن کشور 

ز در چين بر آنانيکه امرو. سرنگون نمود
سر قدرت هستند، ادامه دهندگان راه تين 
هسيائوپپينگ و ليو شاوچی اند که 
دشمنان قسم خورده مائوتسه دون و 

اینها اکنون به . انقالب فرهنگی بودند
آموزش های مائوتسه دون پشت نکرده 
اند بلکه این پشت کردن بطور آشکار از 
. زمان انقالب فرهنگی شروع شده بود

يعی است که یک قدرت ارتجاعی کامال طب
سرمایه داری مثل چين کنونی نه تنها در 
افغانستان بلکه در هر جای دنيا فقط به 

  .دنبال منافع سرمایه دارانه خود باشد
حکومت چين از رژیم دست نشانده 
امپریاليستهای امریکایی و متحدینش در 
افغانستان حمایت می نماید و به این رژیم 

 و حتی تسليحاتی می کمک های اقتصادی
رویزیونيست های وطنی سه . رساند

جهانی از جناح کرزی در رژیم دست 
سرمایه چين بر . نشانده حمایت می نمایند

معادن و منابع زیر زمينی افغانستان چنگ 
انداخته و اخيرا قرار داد سی ساله ای را 
برای استخراج معدن مس عينک 
 افغانستان، که یکی از بزرگترین معادن

مس جهان است، با رژیم دست نشانده 
سرمایه گذاری چين . امضا کرده است

درین عرصه بزرگترین سرمایه گذاری 
خارجی در افغانستان است که کل مبلغ آن 

  . تقریبا به ده ميليارد دالر می رسد
  آدرس الترونيکی شعله جاوید

com.mailhot@2dSholajawi  
  ویب سایت شعله جاوید در انترنيت

org.sholajawid.www 
از طریق ویب سایت شعله جاوید می 

توانيد به ویب سایت های  جهانی برای 
فتح، سرویس خبری جهانی برای فتح، 

، حزب )م ل م ( حزب کمونيست ایران 
، حزب کمونيست کمونيست انقالبی امریکا

مرکز ( ، حزب کمونيست ترکيه )م ( نيپال 
و جنبش مقاومت خلق ها ) مائوئيستی 

.دسترسی پيدا نمائيد
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 )مائوئيست ( حزب کمونيست نيپال 
 دفتر مرکزی

اطالعيه مطبوعاتی منتشر شده در 
  کنفرانس مطبوعاتی

 !ژورناليستان حاضر 
سائر توده قبل از همه از صميم قلب تمام ژورناليست ها و 

های حاضر در این کنفرانس مطبوعاتی را خير مقدم می 
این کنفرانس مطبوعاتی برای انتشار عمومی تصاميم . گوئيم

مهم اتخاذ شده توسط پنجمين جلسه گسترده کميته مرکزی 
، که ) حزب کمونيست نيپال مائوئيست ( حزب پر افتخار ما 

پال نقش در کارزار ساختمان جمهوری دموکراتيک نوین ني
جلسه . رهبری کننده بر عهده دارد، سازماندهی شده است 
ازینکه . گسترده کميته مرکزی حزب به تازگی به پایان رسيد

این فرصت را یافته ایم که خالصه ای از فيصله های پنجمين 
" جلسه گسترده به مثابه یک جلسه تاریخی را، که به عنوان 

دیده است، جمعبندی گر" وحدت عظيم و پيروزی عظيم
بصورت عمومی انتشار دهيم، بی اندازه احساس خوشی و 

   )11( بقيه در صفحه .   لذت می نمائيم
  

) مائوئيست ( حزب کمونيست نيپال 
 از حکومت خارج شد

2007  سپتامبر -سرویس خبری جهانی برای فتح   
 

این . از حکومت خارج شد) مائوئيست(حزب کمونيست نيپال 
کشور در آستانهء یک امکان انقالبی «: حزب هوشدار داد که 

حزب . »بزرگ و در عين حال، یک حادثه فاجعه آميز است
مبنی بر شرکت در (کمونيست با عوض کردن سياست خود 

، برنامه راه انداختن اعتراضات توده یی خيابانی را )حکومت
اخالل «در پيش گرفت؛ اعتراضاتی که به گفته حزب هدفشان، 

مجلس "انتخابات . (است» اباتی جاریدر نقشه های انتخ
قرار بود در ماه جون گذشته برگزار شود اما تا " موسسان

  ). نوامبر به تعویق افتاد22
خيزش توده یی ) یک و نيم سال پيش (2006در اپریل سال 

سراسر نيپال را فرا گرفت و شاه را مجبور کرد، پارلمانی را 
 ده ساله ای که در جنگ خلق. که معلق کرده بود احياء کند

جریان داشت، آتش بس ) م(تحت رهبری حزب کمونيست نيپال
در نوامبر همان سال، حزب کمونيست نيپال . اعالم شد

 نکته ای 12با هفت حزب پارلمانی یک قرارداد ) مائوئيست(
هدف این . امضاء کرد"  جامع صلحۀتوافق نام"به نام 

نتخابات توافقنامه، تشکيل یک حکومت موقت و برگزاری ا
برای تعيين شکل حکومتی " مجلس موسسان"برای تشکيل 

حزب توافق کرد که . آینده، منجمله سرنوشت سلطنت بود
را در اردوگاه های مخصوص " ارتش رهائيبخش خلق"

مستقر کرده و سالحهایش را انبار کند و هر دو را تحت 
 حزب 2007در اوایل سال . نظارت سازمان ملل قرار دهد

 4، 2007وارد پارلمان شد و  در اپریل ) م(يپالکمونيست ن
. پی.جی(وزیر مربوط به حزب وارد کابينهء صدر اعظم 

                      .شدند)  کوئيرال
   ) 14( بقيه در صفحه 

انتخابات مجلس موسسان نيپال در ميان  
 آشوب و اضطراب به تعليق افتاد

   سرویس خبری جهانی برای فتح– اکتوبر 22
  

به تعویق افتادن غير معينه انتخابات برای مجلس با 
موسسان، بحران سياسی ای که پس از خروج حزب 

از حکومت موقت در ماه ) مائوئيست ( کمونيست نيپال 
  .سپتامبر شروع گردیده بود، قویا تشدید یافت

انتخابات برای مجلس موسسان بخاطر تصميم گيری در 
رکزی مورد شکل حکومت و آینده سلطنت جزء م

آن موافقتنامه در .  بود2006نوامبر موافقتنامه جامع صلح 
جنگ خلق یک آتش بس به وجود آورد و سرانجام در اوایل 

را به درون یک ) مائوئيست (  حزب کمونيست نيپال 2007
در اصل انتخابات کمی بعد از آن متوقع . حکومت موقت برد

، ولی بعدا عاقبت برای جون آینده برنامه ریزی شده بود. بود
مادامی که حزب کمونيست نيپال .  نوامبر به تعویق افتاد22تا 
مطالبات دو گانه اش را مطرح نمود، این تاریخ ) مائوئيست ( 

:  حزب مطالبه نمود که. نيز برای انتخابات بی اعتبار گردید
سلطنت به صورت فوری و قبل از انتخابات مجلس موسسان 

جلس موسسان بر پایه تناسب بر انداخته شود و انتخابات م
نفوس صورت بگيرد تا نمایندگی مليت های تحت ستم کشور 

البته حزب خواستش را برای برگذاری . و سائرین تامين گردد
بر وقت انتخابات مجلس موسسان بيان کرد، ولی گفت که 
بدون یک جلسه ویژه پارلمان برای اتخاذ تصميم در مورد 

تخابات کامال تناسبی، برگزاری اعالم جمهوریت و طرزالعمل ان
 . نوامبر ناممکن خواهد بود22انتخابات در 

  ) 16( بقيه در صفحه                                                   
  

 !خوزه ماریا سيسون را آزاد کنيد
خبر دستگيری خوزه 
ماریا سيسون توسط 
دولت هلند به شدت 

رفيق . خشمگينمان کرد
کسانی سيسون یکی از 

است که حزب کمونيست 
 1968فيليپين را در سال 

بنيان گذاشت و از آن 
پس نيز زندگی خود را 
وقف مبارزه با 

و ارتجاع  امپریاليزم
  .  کرده است

   )18 (بقيه در صفحه     

 کودتا در کودتا
روز سوم نوامبر در حاليکه جلسات دادگاه عالی پاکستان در 

تخاب مجدد جنرال پرویز مورد قانونيت و عدم قانونيت ان
مشرف در مقام ریاست جمهوری پاکستان پایان نيافته بود و 
هنوز جریان داشت، حاکم نظامی پاکستان در این کشور حالت 

بقيه در                                     .اضطرار اعالم نمود
   )18( صفحه 

  


