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جنــگ در افغانســتان از جملــه مهــم تــرين مســائل 
ــات رياســت   ــاتي انتخاب ــاين تبليغ مطروحــه در کمپ
. جمهوري اياالت متحـده امريکـا شـمرده مـي شـود       

مسئله اين نيست که پيشنهاد ايجاد تغيير اساسي در         
 اشغالگرانه امريکا، که تا حـال  تجاوزکارانه و سياست

باند بوش پيشبرده اسـت، توسـط کانديـدا و حـزب            
ايـن سياسـت کماکـان      . رقيب به ميان آمـده اسـت      

. مورد تائيد هر دو رقيب اصلي انتخابـاتي قـرار دارد          
اما در مورد اينکه جنـگ در افغانسـتان همزمـان بـا         
پيشبرد جنگ در عراق بايد ادامه يابد، يا اينکه براي          

گ عراق راه خروجي اي سـراغ گرديـده و بطـور            جن
متمرکزي به جنگ افغانستان توجه گـردد، ميـان دو       

 .طرف اختالف وجود دارد
کماکـان  " حزب جمهوريخـواه    " کانديداي مربوط به    

بر ادامه سياسـت کنـوني يعنـي پيشـبرد جنـگ در             
افغانستان و عراق پافشاري ميکند، کما اينکه خواهان        

افزايش قوا در افغانسـتان نيـز   تشديد بيشتر جنگ و    
" حـزب دمـوکرات     " اما کانديداي مربوط به     . هست

خواهان تعيـين تقسـيم اوقـات بـراي خـروج قـواي             
امريکايي از عراق و تشديد جنگ و افـزايش قـوا در            
افغانستان و در عـين حـال ايجـاد فشـار بيشـتر بـر               
پاکستان و احيانا پيشبرد عمليات هاي نظـامي قـواي          

 . قلمرو آن کشور استامريکايي در
اخيرا در مذاکرات ميان امپرياليست هاي امريکـايي        
و رژيم دست نشانده در عراق بر سـر امضـاي يـک             
ــان     ــوع هم ــتراتژيک، از ن ــترک اس ــه مش توافقنام
موافقتنامه اي که ميان بوش و کرزي قبال بـه امضـا            

بــروز کــرد و ايــن " اخــتالف نظــر " رســيده اســت، 
 رژيـم دسـت نشـانده در        .مذاکرات بي نتيجه مانـد    

عراق مخالف امضاي چنين توافقنامه اي نيسـت، امـا      
خواهان آن است که يک تقسيم اوقات براي خـروج          

البتـه درينجـا    . قواي امريکايي از عراق تعيين گـردد      

بايد تذکر داد که خـروج کامـل قـواي امريکـايي از             
عراق مطرح نيست، بلکه خروج قواي جنگـي امريکـا        

 مسـئوليت هـاي امنيتـي بـه قـواي           "تام  " و سپردن   
ــواي    ــه ق ــت، در حاليک ــرح اس ــي مط ــالي عراق پوش
امريکــايي پايگــاه يــا پايگــاه هــاي دايمــي در عــراق 

رژيم بوش تعيين تقسيم اوقات براي      . خواهند داشت 
خــروج قــواي امريکــايي از عــراق را نمــي پــذيرد و 
تصميم گيري مشخص درينمورد را به آينده موکول        

 .  مي کند
ب ديگـر رژيـم دسـت نشـانده در افغانسـتان       از جان 

در " پايگـاه هـاي تروريسـتي       " مداوما خواهـان زدن     
بـه  " صدور تروريزم   " پاکستان به عنوان منابع اصلي      

ــتش    ــين خواس ــتاي هم ــت و در راس ــتان اس افغانس
پيوسته و بـه هـر مناسـبتي تـالش مـي نمايـد کـه                
مناسبات ميان پاکسـتان و افغانسـتان را بـه طـرف             

بيشتر پيش ببرد و قـواي اشـغالگر را متوجـه           تيرگي  
فيصله اخير کابينه کـرزي مبنـي بـر         . پاکستان سازد 

قطع تمامي مذاکرات ميان حکومت هـاي افغانسـتان     
و پاکستان گامي است در جهت تشديد جنگ تجاوز         
ــرو     ــه قلم ــترش آن ب ــغالگرانه و گس ــه و اش کاران

از لحاظ نظامي نيـز از مـدتي بـه اينطـرف       . پاکستان
ضاع در مناطق مرزي پاکستان و افغانسـتان بطـور         او

روز افزون متشنج تر مي شود و حمالت هوايي قواي          
امريکايي به مناطق آنطرف خط ديورند افزايش مـي         

 . يابد
در چنين شرايطي سفر کانديداي مربـوط بـه حـزب           
دموکرات امريکا به کابل معنـي و مفهـوم خاصـي را        

نده آن اسـت کـه      اين سـفر نشـانده    . افاده مي نمايد  
بارک اوباما و حـزب دمـوکرات امريکـا از خواسـت         
رژيم دست نشانده براي کشاندن دامنـه جنـگ بـه           

خواسـت تعيـين    . قلمرو پاکستان حمايت مي نماينـد     
تقسيم اوقات براي خروج قـواي امريکـايي از عـراق           
توسط اين سناتور نيز در انطبـاق بـا خواسـت رژيـم             

 . دست نشانده در عراق قرار دارد

از جانب ديگر، عليـرغم اينکـه بانـد بـر سـر اقتـدار        
کنوني در امريکا تا حال واضحا از کشاندن جنگ بـه           
قلمرو پاکستان حرف نزده است، امـا بـوش شخصـا           
اعالم کرده اسـت کـه چلـنج بـزرگ بـراي رئـيس              
جمهور آينده امريکا، اوضاع پاکستان خواهـد بـود و          

شـافات اخيـر    بر عالوه تا جائيکه انک    . نه اوضاع عراق  
شرايط جنگي در افغانستان و نقاط مرزي افغانسـتان         
و پاکستان نشان ميدهد، فرماندهان امريکايي مستقر       
در افغانستان نيز خواهان کشاندن جنـگ بـه قلمـرو           

در واقع با وجودي که تا حال چنين        . پاکستان هستند 
سياستي به عنوان سياست جنگي رسمي امريکا اعالم        

عاليتهاي نظـامي قـواي امريکـايي       نشده است، عمال ف   
در قلمرو پاکستان، بـه ويـژه عمليـات هـاي هـوايي،         

 .مکررا در حال افزايش است
به اين ترتيب، تشديد و گسـترش جنـگ افغانسـتان       

و جـان   " دموکرات  " اجنداي مشترک بارک اوباماي     
ــري  ــواه " کي ــت" جمهوريخ ــن  . اس ــي از اي ــر يک ه

ــرمايه دار   ــلي سـ ــزب اصـ ــداهاي دو حـ ان کانديـ
ــه نوبــت بــرين کشــور   امپرياليســت امريکــا، کــه ب
حکومــت مــي کننــد، در انتخابــات آينــده رياســت  
جمهوري امريکا در نوامبر سال جـاري برنـده شـود،           
سياست حکومت امريکا در قبـال جنـگ افغانسـتان،          
. تطبيق و پيشبرد همين اجنداي مشترک خواهد بـود        
ر تطبيق و پيشبرد اين اجندا به مفهـوم قتـل و کشـتا         

بيشتر و روز افزون اهالي ملکي، ويراني هاي بيشتر و          
بيشتر و بي خانماني و آوارگي هـاي روز افـزون تـر             

 . توده هاي ساکن در دو طرف خط ديورند است
صلح و آرامشي در کار نيست و در آينـده نزديـک            

مقاومت ناگزير، نا قابـل  . نيز در چشمرس قرار ندارد 
ا چگونه مقاومتي؟   ام. انصراف و غير قابل سوال است     

مقاومتي کـه مـا در پـي آن هسـتيم و بايـد باشـيم،              
مقاومت ملي مردمـي و انقالبـي عليـه اشـغالگران و            

ــت  ــالي اســــــــ ــم پوشــــــــ �.رژيــــــــ
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 : نگاه مجدد به

 وضعيت عمومي نظامي در کشور

 
 : قواي پوشالي به وقوع پيوسته كه عبارت اند از از زمان انتشار بخش اول اين نوشته تا حال چند تغيير نسبتا مهم در بافت و كميت قواي اشغالگر و

بارک اوباما گفته است که اگر در انتخابات آينده رياست جمهوري امريکا برنـده         .  نفر هستند  ۳۶۰۰۰ مجموع نفرات قوت هاي امريکايي مستقر در افغانستان فعال           – ۱
 .  د کردنفر ديگر نيز به افغانستان اعزام خواه ) ۷۰۰۰( شود، فورا هفت هزار 

گفتـه  .  نفـر برسـد  ۸۰۰۰۰  به ۲۰۰۹ نفر شده و قرار است كه مجموع افراد اين اردو تا ختم سال ۶۰۰۰۰  گفته مي شود كه تشكيالت اردوي پوشالي نزديك به          -  ۲
 .نفر موافق است ) ۱۵۰۰۰۰( مي شود که بارک اوباما با طرح افزايش نفرات اين اردو تا صد وپنجاه هزار 

اين قول اردو توسط قوت هـاي اشـغالگر امپرياليسـتي، عمـدتا امريكـايي هـا،       .  اردوي جديد هوايي تازه به جمع نيروهاي اردوي پوشالي اضافه شده است       يك قول   - ۳
امريكايي ها، وعـده داده  اشغالگران، بخصوص . ايجاد شده و داراي يك تعداد چرخ بال ترانسپورتي و جنگي، طيارات حمل و نقل نظامي و چند بال طياره جنگي مي باشد       

 .اند كه اين قول اردو را بيشتر و بيشتر تجهيز خواهند كرد
اين لوا از طريق كمك هاي تسليحاتي اشغالگران امريكايي مسلح و مجهز شده و منصبداران و              .  يك لواي كوماندو در چوكات اردوي پوشالي تازه تشكيل شده است           – ۴

 .ليم ديده اندسربازان آن توسط افسران امريكايي تع
 ميليارد دالر شده،  کـه تقريبـا همـه توسـط  قـدرت      ۱۶ / ۵  اکنون معلوم شده است که مجموع مصارف ايجاد و پرورش اردو، پوليس و استخبارات رژيم تا حال         - ۵

 . در عرصه هاي ملکي تخصيص داده شده استاين مبلغ غير از  پول هايي است که براي اجراي برنامه هاي بازسازي. هاي اشغالگر امپرياليستي تامين شده است

 . همچنان در وضعيت عمومي نظامي در کشور نيز در طي اين مدت تغييرات مهمي حاصل شده است
ـ                 االي عمليات هاي نظامي مهمي از قبيل عمليات هشتم ثور در کابل که باعث بر هم خوردن مراسم جشن رژيم گرديد و افتضاح بزرگي براي رژيـم بـار آورد؛ حملـه ب

و  زندان قندهار که باعث آزاد شدن چهار صد زنداني سياسي و بيش از ششصد زنداني ديگر گرديد و ماهيت پوشالي نيروهاي امنيتي رژيـم را بخـوبي روشـن سـاخت    
 نفر زخمـي بـر جـاي    ۲۰۰کشته و  نفر ۷۰همچنان حمله انتحاري باالي سفارت هند در کابل که عليرغم اطالع قبلي استخبارات رژيم از آن صورت گرفت و مجموعا                     

 . گذاشت و در نوع خود بزرگترين عمليات تا کنوني در افغانستان محسوب مي شود، نشاندهنده ارتقاي کمي و کيفي جنگ در افغانستان است
تنهـا در مـاه جـون نيروهـاي     . عراق بيشـتر گرديـد  در ماه مي و جون امسال، براي اولين بار تلفات نيروهاي اشغالگر امپرياليستي در افغانستان نسبت به تلفات آنها در  

ايـن امـر نشـاندهنده تشـديد جنـگ در      .  نفر بـوده اسـت    ۳۲ نفر تلفات داشته اند، در حاليکه در همين ماه تلفات آنها در عراق               ۴۵اشغالگر امپرياليستي در افغانستان     
ن و حتي قصر سفيد و پنتاگون پيش بيني کرده اند کـه جنـگ هـا در افغانسـتان در جريـان            فرماندهان ناتو و مشخصا فرماندهان امريکايي در افغانستا       . افغانستان است 

 . سال جاري تشديد خواهد شد و يا در سطح فعلي باقي خواهد ماند
انستان خـود را بـه تروريسـت    در رابطه با همين موضوع بوش شخصا ادعا کرده است که تلفات ما به اين خاطر در افغانستان افزايش يافته است که نيروهاي ما در افغ    

با توجه به اينکه هر دو حزب بزرگ اياالت متحده امريکا که به نوبت در امريکا به قدرت مي رسند، در رابطـه بـا جنـگ در    . ها رسانده و به سختي با آنها در نبرد اند     
و کانديد اصلي در انتخابات آينده رياست جمهوري امريکا بـه قـدرت برسـد،    افغانستان، بر خالف مورد عراق، روي نکات بسياري با هم توافق نظر دارند، هر کدام از د  

 .برنامه تشديد جنگ در افغانستان از طرف دولت امريکا پيش برده خواهد شد
وضـعيت را بايـد يکـي از    ايـن  . بعد از انتخابات اخير در پاکستان مساعدت بيشتري براي طالبان و القاعده و سائر نيروهاي بنياد گراي معارض به وجـود آمـده اسـت                

بـا توجـه بـه اينکـه در وضـعيت           . عوامل تشديد فعاليت هاي جنگي طالبان و القاعده و سائر نيروهاي بنياد گراي اسالمي در افغانستان و همچنان در پاکستان دانسـت                     
برده مي شود، بايـد گفـت کـه جنـگ در افغانسـتان از طـرف              پاکستان نه تنها در کوتاه مدت بهبودي اي متوقع نيست بلکه تشديد بيشتر بحران در آن کشور انتظار                   
 . طالبان و سائر بنياد گرايان معارض افغانستاني و پاکستاني و القاعده نيز در سال جاري تشديد خواهد شد

 
۱ 

 نگاهي به وضعيت نظامي اشغالگران و رژيم پوشالي

 قسمت دوم

صحبت از نيروهاي نظامي رژيم دست نشانده، بدون        
رياست عمـومي   " داشت نيروهاي مربوط به     در نظر   

رژيم يـا شـبكه اسـتخبارات دولتـي نـا           " امنيت ملي   
تشكيالت رياست عمومي امنيـت ملـي       . تكميل است 

رژيم شامل يك رياست عمـومي درمركـز، رياسـت          
 هاي واليتي در تمامي واليات و

 .  شعبات كار در ولسوالي ها است

  اصلنيروهاي رياست عمومي امنيت ملي در 

وظايف اسـتخباراتي و جاسوسـي بـراي رژيـم را بـر           
عهده دارند، ولي در عين حـال بـه عمليـات نظـامي             

مـثال افـراد مظنـون را       . معيني نيز دست مـي زننـد      
دستگير مي كنند و به مراجـع دولتـي مربوطـه مـي             
سپارند و در مواردي نيز عمليات كمين و ترور عليه          

وانـد  مخالفيني را كـه دسـتگير سـاختن آنهـا مـي ت            
 .   جنجال بر انگيز باشد، پيش مي برند

بخش مهمي از نيروهاي رياست عمومي امنيت ملـي         
رژيم را كساني تشكيل مي دهند كه در اصل متعلـق       
به شبكه استخباراتي رژيـم دسـت نشـانده سوسـيال      
امپريـاليزم شــوروي بــوده انـد و اينــك در خــدمت   

هـم اكنـون رئـيس      . اشغالگران جديد در آمـده انـد      

��!L� �� ادا�� 

 پيرامون وضعيت نظامي در كشورمطالبي 
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 خاديسـت سـابقه     –يت ملي رژيم يـك پرچمـي        امن
اســت و در تعــداد زيــادي از واليــات نيــز روســاي 

طبعـا  . امنيت ملي همان خاديست هاي سابق هستند      
تشكيالتي كه تحت رهبري اين افراد قـرار دارد نيـز          
تا حد زيادي متشكل از همان جاسوس هاي مربـوط          

سابق ساخته شده توسط كاجي بي و شبكه        " خاد  " به  
بـه ايـن ترتيـب خاديسـت        . ر نجيب مزدور است   كا

هاي سابقه در شبكه استخبارات رژيم دست نشـانده         
 . نقش عمده بر عهده دارند

پرسونل شبكه اسـتخبارات رژيـم شـامل دو بخـش           
يك بخـش را مـامورين رسـمي تشـكيل مـي            . است

بخش مهمـي   . دهند و بخش ديگر را پادو هاي اجير       
ن فاحشه خانـه هـا و       از پا دو هاي اجير را گردانندگا      

فواحش حرفه يي و حتي پسـران مـورد اسـتفاده در            
مامورين رسمي نيز   . همجنس بازي تشكيل مي دهند    

يك بخش را منصبداران و بخـش       . دو بخش هستند  
تعداد پا دو هـاي  . ديگر را سپاهيان تشكيل مي دهند   

اجير به درستي تخمـين زده شـده نمـي توانـد، امـا              
رين رسـمي چنـد برابـر       تعداد آنها نسبت بـه مـامو      

ــتند ــتخدام و   . هس ــتخباراتي در اس ــبداران اس منص
چگونگي استخدام پـا دو هـاي اجيـر دسـتان بسـيار             
بازي دارند و به همين جهت اختالس و سوء استفاده          
بسيار وسيعي درين بخش، همانند سائر بخش هـاي          

امـا تعـداد مجمـوعي مـامورين        . رژيم، جريـان دارد   
 مي توان تا حدي تخمـين       رسمي استخباراتي رژيم را   

با توجه به تشكيالت رياست عمومي امنيت ملي        . زد
رژيم در مركز، واليات و ولسوالي ها مي توان تعـداد       

 . نفر تخمين نمود۵۰۰۰مجموعي اين افراد را 
 خاديسـت شـبكه     –بخاطر بافت نسبتا غليظ پرچمي      

 طـالبي اردو   –استخبارات رژيم و بافت قوي جهادي       
 تضاد هاي معيني ميـان آنهـا وجـود          و پوليس رژيم،  

دارد و امنيتي هـا غالبـا شـكايت دارنـد كـه اردو و               
پوليس براي آنها درد سر و جنجـال بـه وجـود مـي             

 . آورند
بخش بسيار كـوچكي از بودجـه جنگـي بـراي اردو،            
پوليس و استخبارات رژيم، از طريق دولتي تامين مي         

اين بخش صرفا پرداخـت معاشـات معمـولي         . گردد
سوبين رسمي و غير رسمي اين ارگان ها را در بـر            من

رژيم پوشالي بـراي تـامين اسـلحه جـات،          . مي گيرد 
تجهيزات و تاسيسـات مـورد نيـاز بـراي نيروهـاي            
نظامي اش، بودجه معيني ندارد و همه چيز به رحـم           

كما اينكـه آن بخـش      . وكرم اشغالگران مربوط است   
ن و از بودجه نيروهاي نظامي كه توسـط رژيـم تعيـي          

تامين مي شود، نيـز در اصـل توسـط اشـغالگران در      
از قـرار معلــوم  . اختيـار رژيـم قـرار داده مـي شـود     

ــتخبارات   ــوليس و اس ــران اردو و پ ــداد از افس يكتع
رژيم، عـالوه از معاشـات رسـمي دولتـي، معاشـات            

نيز دارند كـه هماننـد تمـامي        " فوق العاده   " هنگفت  
پرداخـت مـي    موارد ديگر مستقيما توسط اشغالگران      

گذشته از آن در واليات، بسته به ضرورت و          . گردد
وضعيت، گروپ هاي پي آر تي وقتا فوقتا پول هـايي           
در اختيـار رياسـت هـاي امنيـت رژيـم در واليـات       

مربوطه قـرار مـي دهنـد تـا جاسـوس هـاي پـا دو                
 .بيشتري را استخدام نمايند

ــه كــه نيروهــاي اردو و   از لحــاظ عمليــاتي، همانگون
رژيم توسط قوت هاي خـارجي بـه خـدمت          پوليس  

گرفته شده و براي اجراي نقشه هاي جنگي گمـارده           
مي شوند؛ شبكه اسـتخبارات رژيـم نيـز در تابعيـت            
فشرده اي از دساتير و احكـام قـوت هـاي اشـغالگر             

مثال رياست هاي امنيـت ملـي رژيـم در          . قرار دارد 
واليات مستقيما با گروپ هـاي پـي آر تـي واليتـي             

دارند و مطابق به هدايات انها عمل مي كننـد     ارتباط  
و اجراي وظايف سپرده شده آنهـا را بـر عهـده مـي       

 .   گيرند
 

 :شركت هاي امنيتي خصوصي افغانستاني

اين شركت ها در واقع به جنگ سـاالران جهـادي و            
طالبي شامل در رژيم دست نشـانده تعلـق دارنـد و            
. تعداد آنها رويهمرفته بـه صـد شـركت مـي رسـد            

عداد افراد و سالح ها و تجهيزات ايـن شـركت هـا             ت
تعـداد مجمـوعي نيروهـاي مسـلح        . يكسان نيسـتند  

 نفـر   ۱۰۰۰۰مربوط به اين شركت ها بطور تقريبـي         
 ۱۰۰تخمين مي گردد، يعني بطور اوسط هر شركت         

 . نفر نظامي
شركت هاي امنيتي افغانستاني در واقع بـه تقليـد از           

ي ايجـاد شـده     شركت هاي امنيتي خصوصي امريكاي    
هدف اوليه از تشكيل آنهـا تـالش بـراي تحـت        . اند

كنترل در آوردن نيروهاي مربوط به جنگ سـاالران         
امـا در   . و در نهايت خلع سالح آنها اعالم شده بـود         

متن بحران روز افزوني كه دامنگير رژيم اسـت و در          
شرايطي كه اشغالگران بطور پيوسته مشكالت بيشتر       

ند، نه تنها اين هدف بر آورده       و بيشتري پيدا مي كن    
نشده بلكه خود بـه امتيـازي بـراي جنـگ سـاالران             

خود سري هـاي شـركت هـاي        . مبدل گرديده است  
ــتت و     ــاندهنده تش ــوبي نش ــي بخ ــي خصوص امنيت
پراگندگي ذاتي رژيم دست نشانده است و به مثابـه          
عاملي در جهت تضعيف نقش پوليس و اردوي رژيم         

طر اسـت كـه هـر چنـد     به همين خا. عمل مي نمايد  
وقت بعد يكبار صحبت از خلـع سـالح كـردن ايـن             
شركت ها بر سر زبان ها مي افتـد و بعضـا هـم بـه                
خلع سالح قسمي يكي دو شركت امنيتي مي انجامد،         
اما در فرجام اين شركت ها به حال خـود بـاقي مـي        

 .مانند و به خود سري ادامه مي دهند
صــي افــراد مربــوط بــه شــركت هــاي امنيتــي خصو

افغانستاني وظايف مختلفي بر عهده مـي گيرنـد، امـا       
در عمليات تهاجمي نظامي كمتر شركت مي كننـد و        

اينها بـراي حفـظ امنيـت       . يا اصال شركت نمي كنند    
شخصيت هاي باالي رژيم و مشخصا مالكـان اصـلي          
شركت ها خدمت مي كنند و همچنان بـراي تـامين           

در امنيت موسسات دولتي و موسسات غيـر دولتـي          
مناطق تحت كنتـرل رژيـم و حفـظ امنيـت راه هـا،              

اسـتخدام آنهـا در رابطـه بـه         . استخدام مي گردنـد   
وظايف مشخص امنيتي در منطقه معـين و در يـك           

قــرار داد ميــان مراجــع . زمــان تعيــين شــده اســت
مربوطه و شركت هاي امنيتـي بصـوت تيكـه بسـته            

ميشود و پول شامل در قرار داد را خود شركت مـي            
 اين قرار داد ها هر مبلغي را كه در بر داشـته             .گيرد

باشند، شركت ها به افراد خود صرفا معاشات تعيين         
البته اگر ايـن افـراد بخواهنـد        . شده آنها را مي دهد    

پول بيشتري بدست آورند، بايـد دسـت بـه چـور و            
از لحاظ سوابق داخلـي، نحـوه       . چپاول و اخاذي بزنند   

ــي خ   ــاي امنيت ــركت ه ــت ش ــار و فعالي ــي ك صوص
افغانستاني ادامه همان شيوه كار و فعاليتي است كـه          
در زمان رژيم مزدور سوسـيال امپريـاليزم شـوروي          
توسط گروه هاي مختلف مليشـه، بخصـوص مليشـه        

البته با ايـن تفـاوت      . هاي گليم جمع، پيشبرده ميشد    
که تيكه هاي جنگي و امنيتي آن وقت جنبه قانوني و           

لـي شـركت هـاي      رسمي نداشت، ولي تيكه هـاي فع      
امنيتي خصوصي بصورت رسمي و قـانوني صـورت         
ميگيرد و قرار داد هاي مربوط به آنها رسـما بـين            

 . معامله به امضا مي رسددو طرف
عالوه از شركت هاي امنيتي خصوصـي، يـك تعـداد          
ــا،    ــك ه ــي بان ــل بعض ــي از قبي ــات خصوص موسس
تلويزيون ها، شركت هاي ساختماني و غيـره نيـز بـا            

از مراجع دولتي، دسته هاي امنيتي ويژه       كسب اجازه   
خود را به وجود مي آورنـد و ايـن دسـته هـا را در                

اين دسته ها، كه تعـداد شـان        . دولت راجسترميكنند 
به ده ها دسته ميرسد، گروپ هاي كوچـك نظـامي           
اي هستند كه كار آنها صرفا حفاظـت از تاسيسـات           

ه البته افراد اين دسته هـا اجـاز       . مربوطه شان هستند  
دارند كه در خارج از ساحه تاسيسات مورد حفاظت         

 .شان در محل نيز  با خود سالح حمل كنند
در عين حال، رژيم اجازه مي دهد كه افـراد معينـي             
بخاطر تامين امنيت شخصـي، بـا ثبـت سـالح هـاي          
دست داشته شان در مراجع دولتي،  مجاز باشند تـا           

نه ايـن افـراد بايـد سـاال    . با خود سالح حمل نماينـد   
مبلغ معيني پول، كه عبـارت از ماليـه جـواز اسـلحه        
است، به دولت تسليم نمايند و بـه ايـن طريـق هـر              

 .  ساله جواز شان را تجديد نمايند
 

 : گروه هاي مسلح غير مسئول
مقامات رژيم دست نشانده تمامي گروپ ها و دسته         
هاي مسلحي را كه موجوديت آنها رسميت نـدارد و          

ني دولتي بر عهده ندارنـد، ولـي      وظايف رسمي و قانو   
در عين حال جزء مخالفين مسلح اشغالگران و رژيـم          
نيستند، بنام گروه هاي مسلح غير مسـئول يـاد مـي            

اينهــا در واقـع بقايــاي نيروهـاي جهــادي و   . نماينـد 
مليشه هاي وابسته بـه نيروهـاي سياسـي گونـاگون           
شامل در رژيم هستند، كه تا حال رسما و حتي اسما            

 .الح نشده اندخلع س
برنامه خلع سالح نيروهاي جهادي و مليشه هـا طـي    

در مرحلـه اول تمـام      : دو مرحله پـيش رفتـه اسـت       
قطعــات و جــزو تــام هــاي رســمي دولتــي آنهــا در 
تشكيالت وزارت دفاع و داخلـه رژيـم خلـع سـالح            

اشغالگران و رژيم دست نشانده اين مرحله از        . شدند
ده و قبال اختتام آن     خلع سالح را موفقانه ارزيابي كر     

را اعالم كرده اند و ادعـا دارنـد كـه دريـن مرحلـه         
تمامي سالح هـاي ثقيلـه موجـود در نـزد نيروهـاي            
. مسلح جهادي و مليشه ها جمع آوري گرديـده انـد          
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گروه هـاي مسـلح غيـر    " در مرحله دوم، خلع سالح  
آغاز گرديد كه اينك دومين سـال خـود را      " مسئول  

حال اختتام آنها اعالم نگرديده     سپري مي نمايد و تا      
هـر دو برنامـه، عمـدتا نـاموفق بـوده و فقـط              . است

بصورت قسمي باعث خلع سالح نيروهاي جهـادي و         
سالح هاي ثقيله و خفيفـه و       . مليشه ها گرديده است   

مهماتي كه نيروهاي جهادي و مليشه ها تا حـال بـه            
برنامه هاي خلع سالح تسليم كرده اند، در اكثريـت          

، سالح ها و مهمات از كار افتاده و تـاريخ تيـر             موارد
قسـمت اعظـم سـالح هـا و مهمـات           . شده بوده اند  

جديد و قابل استفاده كماكان در نزد اين نيروها باقي          
اين سالح ها و مهمات يا عمال در اختيـار          . مانده اند 

گروه هاي مسلح مربوط به اين نيروها قرار دارنـد و           
 آنهـا نگـه داري مـي        يا هم در گدام هاي متعلق بـه       

آن " گروه هاي مسلح غير مسـئول       " بنابرين  .  شوند
بخــش عمــده از نيروهــاي جهــادي و مليشــه هــا را 
تشكيل مي دهند كه كماكان مسـلح و مجهـز بـاقي            

 . مانده اند
اين گروه هاي مسلح از يكجانب در حفـظ امنيـت و            
تقويت قدرت مركزي رژيـم مسـتقيما نقشـي بـازي           

يت و فعاليت آنها يكي از عوامـل        نمي كنند و موجود   
نيرومند بي ثباتي و ضعف امنيتي اين قدرت مركزي         

اما از جانب ديگر همين گـروه هـا در حفـظ و         . است

بقــاي حالــت اشــغال در كشــور و كليــت حاكميــت 
اين . ارتجاعي در مناطق تحت اداره شان نقش دارند       

گروه ها نقش حافظ و نگهبان تسلط ارتجاعي جنـگ          
اند هاي مربوطه و سـران مرتجـع آنهـا را           ساالرانه ب 

كه همه در واقع به نحوي از انحـاء جـزء مشـمولين             
رژيم دست دستنشانده هستند، در منطقه بازي مـي         
نمايند و براي حفـظ ايـن تسـلط عليـه تـوده هـا بـا         

در واقـع بخـاطر     . قساوت و بيرحمي عمل مي كننـد      
موجوديت همين گروه هاي مسلح ارتجاعي است كه        

اري از مناطق دور دست كشور كه رسما بـه          در بسي 
عنـوان منـاطق تحـت تسـلط رژيـم دسـت نشــانده       
شناخته مي شوند، حاكميت مركزي رژيم صرفا يـك    
نام است و حاكميت مستقيم و بال واسطه در دسـتان     

گرچــه . اســت" گــروه هــاي مســلح غيــر مســئول " 
موجوديت اين گروه ها تا حد زيادي باعث تضـعيف          

كدست رژيم بر كشور مي گـردد،       سلطه سرتاسري ي  
اما تا زمانيكه اين گروه ها عليه اشغالگران نايستند و          
ــرار داشــته باشــند،   ــا ق ــت در خــدمت آنه در نهاي

" يك  . رويهمرفته توسط اشغالگران تحمل مي گردند     
ارتجـاعي، در شـرايطيكه     " گروه مسلح غير مسـئول      

نيروهاي رسمي دولتـي در منطقـه وجـود نداشـته و            
ند كاركرد داشته باشد، به عنوان يك عامـل         نمي توا 

مهم جلوگيري از نفوذ مخالفين مسـلح اشـغالگران و          

رژيم در منطقه عمل مي نمايد و حتي مخالفت هـاي         
غير مسلحانه را مهار مي نمايد و به اين ترتيـب بـه             

 .كليت حالت اشغال در كشور مدد مي رساند
ت توليد و قاچاق مواد مخدر و گروگان گيري و سرق         

گروه هـاي  " هاي مسلحانه از جمله كار هاي معمولي   
از آنجائيكـه  . به شـمار مـي رود    " مسلح غير مسئول    

اين گروه ها توسـط مقامـات نيرومنـد داخـل رژيـم         
حمايت مي گردند، قادر هستند اينگونه فعاليت هاي        
شان را بدون درد سر وگرفتـاري از سـوي مقامـات            

و گرفتـاري هـا     درد سر ها    . امنيتي رژيم پيش ببرند   
فقط وقتي پيش مي آيند كه كشـمكش ميـان دو يـا            
چند جناح مختلف درون رژيم حاد شـود و آنهـا در            

 . صدد ضربه زدن به هم بر آيند
، تعـداد   "گروه هاي مسلح غيـر مسـئول        " در پهلوي   

زيادي از اشخاص منفرد نيـز بـه درجـات مختلـف            
اين وضعيت بيشتر بـه سـنت مسـلح         . مسلح هستند 

فراد و خانواده ها در افغانستان مربوط است و         بودن ا 
در حاالت عادي معموال حكايتگر يك حالت نظـامي         

ولي اينگونه تسليحات مي تواننـد در       . و جنگي نيست  
منازعات فردي، خانوادگي و قومي و طايفه يي مـورد      
استفاده واقع شوند و اينگونه منازعـات بـه كشـت و            

 . خون كشانده شوند

          
     

۲ 

 نگاهي به وضعيت نظامي طالبان، حزب اسالمي گلبدين و القاعده

 
اکثريت نيروهاي اسالمي افغانستاني يعنـي جمعيـت        
اسالمي و شوراي نظار، اتحـاد اسـالمي، محـاذ ملـي            
اسالمي، جبهه نجات، تمامي احزاب اسـالمي شـيعه،         
بقاياي حزب اسالمي يونس خالص و حرکت انقالب        

دي از نيروهاي قبلي طالبان     اسالمي و بخش هاي زيا    
و حــزب اســالمي گلبــدين، در درون رژيــم دســت 

يونس خـالص شخصـا عليـه       . نشانده قرار گرفته اند   
اشغالگران و رژيم کرزي اعالم جهاد نمود، اما قـادر           
نشد فعاليت هاي عملي دريـن راسـتا بـراه انـدازد و        

آن بخـش   . عاقبت در انزوا و گوشه گيري جـان داد        
بـوط بـه احـزاب سـني مـذهب ايـن            از نيروهاي مر  

مجموعه که به رژيم کرزي نه پيوسته انـد، يـا غيـر             
امـا  . فعال شده اند و يا به طالبـان ملحـق شـده انـد             

ــيعه در    ــالمي ش ــزاب اس ــه اح ــوط ب ــاي مرب نيروه
صورتيکه ندرتا به رژيم کرزي نپيوسته باشند، گوشه        
گيري اختيار کرده اند و تا حـال در صـف مقاومـت             

 . ران و رژيم دست نشانده قرار ندارندعليه اشغالگ
به اين ترتيب، مقاومت اسالمي را بايـد منحصـرا در           
حد طالبان معارض و نيروهايي از حزب اسالمي کـه          

بعضـي  . براي گلبدين باقي مانده اند، محسوب نمـود       
از منابع خارجي، گروه تحـت رهبـري جـالل الـدين            
حقاني را نيز يـک نيـروي مسـتقل بـه حسـاب مـي           

اما اين گروه، عليرغم ارتباطات معيني که بـه         . دآورن
دليل خويشاوندي حقاني با خاندان سلطنتي سـعودي        
با دربار اين کشور دارد و از جانب حلقات معينـي از            

درباريان و شيخ هاي مرتبط بـه آنهـا حمايـت مـي             
گردد، يک گروه کامال مستقل نيست و در واقع يکي          

اين . مار مي رود  از گروه هاي مربوط به طالبان به ش       
گروه در زمان امارت اسالمي طالبـان يکـي از گـروه       
هاي اصـلي طالبـان بـود و در حـال حاضـر نيـز بـا                 
وجوديکه نسبت به گروه هاي زيـادي از طالبـان بـا            
استقالليت بيشتري حرکت مي کنـد، کماکـان داراي      

 .       چنين وضعيتي است،
 :طالبان 

ي مربوط بـه    طالبان در جنگ هاي شان عليه نيروها      
 مسـعود و سـائر نيروهـاي        –دولت اسـالمي ربـاني      

جهادي حاكم، از شيوه هـاي چريكـي اسـتفاده نمـي            
كردند، بلكه لشكر كشي هاي شان شكل نسبتا منظم         

آنها همين شيوه جنگي را در ابتـداي مقابلـه          . داشتند
با قواي مهاجم امريكايي و انگليسي نيز بكار گرفتنـد          

وقتي مقاومت ايـن    . گرديدندو تلفات سنگيني متقبل     
نيروهاي منظم، پس از تقريبا دو مـاه مقاومـت غيـر            
منتظره و غير قابل پيش بيني، در مقابل مهاجمين به          
پايان رسيد، آنها از تمام مناطق تحت تصـرف شـان           
با حالت پريشان و هزيمت يافته پـا پـس كشـيدند،            
بدون اينكه قادر باشند سازماندهي نيروهاي شـان را         

چريكي بدهند و در روسـتا هـا و كوهسـتانات           شكل  
در اين شكست بسيار قاطع     . دست به مقاومت بزنند   

و سرتاسري كـه باعـث تسـلط اشـغالگران و رژيـم             
دست نشانده بر سراسر افغانستان گرديـد، عـالوه از         

ناتواني طالبان در تغيير شكل جنگ از جنـگ مـنظم           
به جنگ چريكي، عدم حمايت تـوده هـاي مـردم از            

ا و تا حـدي روحيـه بـاختگي عمـومي مبنـي بـر               آنه
شكلگيري مفكوره عـدم امكـان مقاومـت در مقابـل           

در . قواي امريكايي، نيز نقـش قـاطعي بـازي كردنـد          
واقع همين شكست باعث گرديـد كـه بخـش هـاي            
نسبتا بزرگي از نيروهـاي طالبـان بـه رژيـم دسـت             
نشانده بپيوندند و يكجا با جمع نيروهايي مثل ظـاهر          

ا، بيروكرات ها و تكنوكراتهايي مثـل كـرزي،         خاني ه 
افغان ملتي ها، خلقي هاي جناح تني و جمـع كثيـري         
از خوانين پشتون كه از ابتدا بـا متجـاوزين همراهـي         
كرده و در زير بيرق آنها خزيده بودند، جناح اصـلي           

ايـن نيروهـا   . قدرت دست نشانده را تشـكيل دهنـد       
المي، كه بعد از    تماما تا زمان قبل از اعالم امارت اس       

تصرف كابل توسط طالبان صورت گرفت، با طالبـان         
 . همكار بوده و در زير بيرق آنها مي جنگيدند

طالبان شكست خورده، از زمان حمله امريكايي هـا و          
انگليس ها به افغانستان و به اشغال در آمدن كشـور     
توسط آنها تا زمان آغاز جنگ عراق و تحت اشـغال           

 در واقع فعاليت نظامي ملموس      در آمدن اين كشور،   
آغاز مقاومت ها در عراق در      . و چشمگيري نداشتند  

عين حال نشانه هـايي از مقاومـت چريكـي پراگنـده          
طالبان را نيز با خود همراه داشت و همچنـان باعـث           
فعاليتهاي بيشتر طالبان پاكستاني و گروه هاي عـرب     
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ــتان و    ــده در پاكس ــه القاع ــرتبط ب ــرب م ــر ع و غي
 . ان گرديدافغانست

مبارزات وسيعي كه در خود كشور هاي غربي عليه      
تجاوز امپرياليست هـاي امريكـايي و انگليسـي بـر           

ميـان آمـد، موضـوع      عراق و اشغال اين كشور بـه        
افغانستان را نيز بيشتر از پـيش بـه يـك امـر مهـم               
. مبارزاتي توده يي در كشور هاي غربي مبـدل كـرد          

ي تـوده يـي در      قبل برين عكس العمل هاي مبـارزات      
كشور هاي غربي در مـورد موضـوع افغانسـتان، در           
مقايسه با مبارزات مـرتبط بـه مسـئله عـراق، زيـاد           

از جانب ديگـر جنـگ عـراق        . گسترده و وسيع نبود   
ــاي     ــدرت ه ــان ق ــكاف مي ــه ش ــد ك ــث گردي باع
امپرياليستي، مشخصا ميان امريكا و روسـيه، ببيشـتر         

ت كسب  شده و تضاد ميان شان نسبت به سابق حد        
بر عالوه تهديدات امريكا عليه ايران و بهبـود         . نمايد

وســيع مناســبات ميــان امريكــا و هنــد، كــه بــراي  
پاكستان يك امر تهديـد آميـز اسـت، زمينـه هـاي             
مانور بيشتري براي طالبان و زمينـه هـاي همكـاري           
بيشتر نيروهاي سياسـي مشـخص و بخـش هـايي از      

 . وجود آوردحاكميت در اين دو كشور با آنها را به 
اما مهم ترين عاملي كه باعث گرديد طالبان دوبـاره          
سر بلند كنند و به تدريج نيـرو بگيرنـد و از شـروع              

 به اينطرف به عنوان يك نيـروي نسـبتا          ۱۳۸۵سال  
بزرگ در مناطق وسـيعي از كشـور مجـددا مطـرح            
گردند، آشـكار شـدن روز افـزون عـوارض اشـغال            

يم دسـت نشـانده     امپرياليستي و حاكميت پوشالي رژ    
مشخصا ناكامي برنامه هاي بازسـازي      . بوده و هست  

ــاي    ــه ه ــامي عرص ــاعي در تم امپرياليســتي و ارتج
سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي باعث گرديـد        
كه طالبان شكسـت خـورده و وسـيعا مـورد نفـرت             
مردم دوباره زمينه يابند تا در ميان مردم نفوذ كرده          

 . گسترش دهندو فعاليت هاي جنگي خود را 
طالبان كه با تكيه بـر حمايـت قسـمي تـوده يـي در          
مناطق معيني از كشور و با استفاده از حمايـت هـاي            
مســتقيم و غيــر مســتقيم خــارجي، درگيــري هــاي  
پراگنــده شــان عليــه نيروهــاي دولتــي و نيروهــاي  
اشغالگر را سـازمان دادنـد، از بـد بينـي روز افـزون              

 دست نشانده حـد  مردم نسبت به اشغالگران و رژيم    
اعالي استفاده را بردند و توانستند مجددا نيروهـاي          
پراگنده شان را سر و سامان دهند و نيروهـاي تـازه            

 .جلب و جذب نمايند
گزارشي را كه رئيس عمومي امنيت به اصطالح ملي         
رژيم در مجلس استيضاح در پارلمان رژيـم پوشـالي        

در در مورد افزايش پيوسته گـراف واقعـات امنيتـي           
ظرف چهار سال گذشته ارائه كـرد، بصـورت عمـده      
انعكاس دهنـده تشـديد و گسـترش فعاليـت هـاي            

مطابق به اين گـزارش، مجمـوع     . نظامي طالبان است  
 و  ۱۳۸۵ ،   ۱۳۸۴ ،   ۱۳۸۳واقعاتي كه در سال هـاي       

 توسط رياست عمومي امنيت به اصطالح ملي        ۱۳۸۶
 :  رژيم ثبت گرديده، به ترتيب ذيل مي باشد

  واقعه ۱۴۶۶  - ۱۳۸۳ل درسا
  واقعه ۱۷۹۶  - ۱۳۸۴درسال 
  واقعه ۳۰۱۲   - ۱۳۸۵درسال 

  واقعه۴۱۱۸   - ۱۳۸۶درسال 
انواع گونـاگون عمليـات هـاي       " واقعات امنيتي   " اين  

نظامي را، كه طالبان انجـام مـي دهنـد، شـامل مـي              
گردد، اما همه آنها را در بر نمـي گيـرد، بلكـه فقـط        

ه، ترور، تخريب، عمليات هـاي      برخورد هاي مسلحان  
انتحاري و انفجاري و گروگان گيري ها را در بر مـي          

مـثال مـواردي كـه روسـتاها بـدون برخـورد            . گيرد
مسلحانه، بصورت موقتي و يا دوامدار تحـت كنتـرل         
طالبان قرار مي گيرند، و در موارد زيادي چنين مـي           
شود، در ليست فوق شامل نمي باشد؛ در حاليكه اين          

ع بسيار مهم است و باعث خارج شدن موقتي         موضو
و يا دوامدار روستاهاي مذكور از چنگ ارگـان هـاي      
محلي رژيم دست نشانده و بر قراري قدرت طالبـان          

طالبـان دريـن روسـتاها سيسـتم        . در آنها مي گردد   
قضايي شرعي شـان را بـر قـرار ميسـازند، از اهـالي              
ماليــات اســالمي مــي گيرنــد و كمــك هــاي مــالي 

لبانــه از آنهــا جمــع آوري مــي كننــد، مكاتــب داوط
دخترانه را مي بندند، امنيت كشـت كوكنـار، توليـد           
هروئين و قاچاق مـواد مخـدر را تـامين مـي كننـد،              
مدارس ديني خاص خود شان را تا آنجائيكه بتوانند         

 . فعال ميسازند و به سرباز گيري مي پردازند
. تسيستم سربازگيري طالبان بسيار سهل و ساده اس       

دعوت مي كننـد    " جهاد عليه كفار    " آنها اهالي را به     
ــگ را مســلح ميســازند و در   ــب جن ــراد داوطل و اف
ــاي نظــامي شــان شــامل ميســازند  . صــفوف نيروه

همچنان در مناطقي كه به نحـو نسـبتا بـا ثبـاتي در              
مثال بيسـت   ( تصرف مي گيرند،  از هر چند خانواده         

 معـاش   يك سرباز مـي گيرنـد و يـا پـول          ) خانواده  
همـين  . ماهانه يك سرباز را از آنها حصول مي كنند        

ــه    ــردد ك ــدوي باعــث ميگ ــري ب ــرباز گي شــيوه س
جواسيس رژيم و اشـغالگران بـه آسـاني بتواننـد در            

اطالعـاتي  . صفوف نيروهاي نظامي آنها رخنه نماينـد  
كه  توسط اين  جواسيس در اختيار مقامـات امنيتـي     

ه مي شود تا حـال  رژيم و به ويژه اشغالگران قرار داد    
باعــث وارد آمــدن ضــربات مرگبــار متعــددي بــر 
نيروهاي طالبان، منجملـه كشـته شـدن فرمانـدهان          

اما آنها شـيوه سـربازگيري      . مهم آنها، گرديده است   
شــيوه كــار آنهــا بــراي . شــان را تغييــر نــداده انــد

جلوگيري از نفوذ جواسـيس رژيـم و اشـغالگران بـه            
ــي   ــان مبتن ــاي ش ــق درون صــفوف نيروه ــر تطبي ب

ــاالي    ــدن ب ــر بري ــه س ــن و بيرحمان ــازات خش مج
طالبـان بـه    . جواسيسي است كه دستگير مي گردنـد      

تقليــد از همفكــران القاعــده يــي شــان در عــراق، از 
صحنه هاي سربريدن اين جواسيس فيلم تهيـه مـي           
" نمايند و به پخش اين فيلم ها اقـدام مـي كننـد تـا      

رعـب  . دبراي دشمن را نشان دهن    " فرجام جاسوسي   
و وحشت قابل ايجاد از پخش اين فيلم هـا در ميـان       
اهالي تا حد معيني باعث جلوگيري از نفوذ جواسيس         
دشــمن در صــفوف آنهــا مــي گــردد، امــا اينچنــين 
تاثيراتي به شدت داراي محدوديت اسـت و كـاربرد     
موثر مورد نياز را ندارد و بر عالوه باعث بر انگيخته           

بـه همـين    . ا مـي گـردد    شدن بدبيني اهالي عليه آنه    
جهت است كه چند ماه قبل مال عمر فرمـان داد تـا           

امـا  . ديگر طالبان مجازات سربريدن را اجـرا نكننـد        
عليرغم اين فرمان، كماكـان سـر بريـدن هـا ادامـه             

ــدئولوژي . دليــل آن روشــن اســت. يافتــه اســت اي
تئوكراتيك اسالمي نوع طالبـاني بـراي جلـوگيري از         

ساس متكي بر رعـب و وحشـت        در ا " گناه  " ارتكاب  
ايـن ويـژه   ". آتـش دوزخ  " است، رعب و وحشت از  

گي در ميان تمامي شاخه هاي اسالم فقـاهتي يعنـي           
متشرعين مذاهب گونـاگون اسـالمي شـيعه و سـني           
مشـترك اسـت، كمـا اينكــه وضـعيت شـاخه هــاي      

 . مختلف تصوف ازين بابت فرق مي كند
تنـي بـر    سيستم عملياتي نيروهاي نظـامي طالبـان مب       

استفاده از شيوه هاي جنگي تجربـه شـده در جنـگ            
هاي افغانستان و همچنـان بكـار گيـري شـيوه هـاي         
عملياتي در جنگ هاي عراق توسط نيروهاي القاهده         

عمليات هـا بـراي اشـغال روسـتاها و مراكـز            . است
ولسوالي ها در اساس مبتني بر تجارب جنگي بدست         

 مقاومت ضد   آمده در خود افغانستان، از زمان جنگ      
امـا عمليـات انتحـاري كـه        . تا حال است  " شوروي  " 

ــان افغانســتاني  ــات استشــهادي " طالب ــي " عملي يعن
عمليات شهادت طلبانه مي نامند و طالبان پاکستاني         

 که خاطره هاي تاريخي فـدائيان       –" عمليات فدايي   " 
اسماعيلي را تداعي مـي نمايـد، در خـود افغانسـتان            

ين نوع عمليـات هـا از القاعـده     ا. سابقه نداشته است  
كاپي شده و حتي گفته مي شود كـه آمـوزش هـاي             
. اوليه براي اجراي آنها در عراق صورت گرفته است        

عمليات هاي انفجاري قسما متكي بـر تجـارب قبلـي     
در افغانستان است و قسما هـم متكـي بـه آمـوزش             
هاي جديد، منجمله بكارگيري مواد منفجـره مـدرن         

. يـا پاكسـتان بـه عمـل مـي آينـد           تر، كه در عراق     
عمليات هاي چريكي طالبان در شهر ها اساسا متكـي    

عمليات هشـتم ثـور     . بر عمليات هاي انتحاري است    
امسال كه باعث برهم خـوردن كـل مراسـم جشـن            
رژيم در شهر كابل گرديد و انعكاس وسـيعي يافـت           
. نيز در اصل بايد يك عمليات انتحـاري بـوده باشـد     

دست نشانده آنچنان بحراني است     اما وضعيت رژيم    
كه عمليات چند فرد انتحـاري طالبـان باعـث فـرار            
تمامي نيروهاي امنيتي رژيم اعم از اردو و پـوليس و           

در نتيجـه افـراد     . استخبارات از ساحه جشن گرديـد     
انتحار كننده هم عمليات شان را موفقانه انجام دادند         

يـات  و هم چند نفر شان توانستند زنده از ساحه عمل         
 . خارج گردند

نيروهاي نظامي طالبان اساسا فاقد سيستم دافـع هـوا      
حتي نيروهاي نظامي امارت اسالمي طالبـان       . هستند

در وقت قدرت طالبـان نيـز سيسـتم دافـع هـوا در              
البته به تازه گي ادعاهـايي از جانـب         . اختيار نداشتند 

بعضي از حلقات مرتبط به طالبـان مبتنـي بـر قـرار             
اي سرشانه يي مدرن سـاخت چـين        گرفتن راكت ه  

اما اين ادعـا تـا   . در اختيار آنها، مطرح گرديده است    
حال در عمل به روشني ثابت نشده است، گرچـه دو           
سه مورد از سـقوط چـرخ بالهـاي امريكـايي وجـود             

 . دارند كه طالبان ادعاي سرنگوني  آنها را كرده اند
تسليحات و مهمـات و تجهيـزات نيروهـاي نظـامي           

يـك بخـش همـان      .  شامل سه بخـش اسـت      طالبان
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سالح ها و مهمات و تجهيزاتـي اسـت كـه از زمـان           
بخـش  . قدرت و حاكميت شـان بـاقي مانـده اسـت          

ديگر سالح ها، مهمات و تجهيزاتي است كه تازه در          
اين بخش معمـوال از     . اختيار شان قرار داده مي شود     

در واقـع   . طريق پاكستان و ايران تـامين مـي گـردد         
عينـي از حاكميـت دريـن دو كشـور،     بخـش هـاي م  

طالبان را بطور كل و يا بخـش هـايي از آنهـا را بـه                
عـالوه از اينهـا     . درجات گوناگون حمايت مي نمايند    

طالبان يك شبكه تقريبا سرتاسري در كل افغانستان        
براي خريد اسلحه، مهمـات و تجهيـزات نظـامي بـه      

اين يگانـه مـورد از فعاليـت هـاي          . وجود آورده اند  
لبان است كه محدود بـه منـاطق پشـتون نشـين             طا

نمانده و در مناطق مورد سكونت مليـت هـاي غيـر            
 .پشتون نيز به راه افتاده است

مجموع نيروهاي نظامي طالبان را نمي توان بصـورت      
مطـابق بـه احصـائيه هـايي کـه          . دقيق بر آورد کرد   

اشغالگران و مقامات رژيم دسـت نشـانده داده انـد،           
 نفر اسـت، امـا ايـن      ۲۰۰۰۰ الي   ۱۵۰۰۰تعداد آنها   

احصائيه بسـيار تقريبـي اسـت و بـه هيچوجـه يـک           
طالبـان خـود تـا    . احصائيه دقيق محسوب نمي گردد 

حال تعداد نيروهاي شان را اعـالم نکـرده انـد و بـه        
احتمال زياد خود شان نيز قادر نيستند تعـداد دقيـق       

دليـل آن ايـن اسـت کـه در          . آنها را معين نماينـد    
 نظامي طالبان، بخش دائمي به عنوان بخش        نيروهاي

البتـه افـرادي    . تثبيت شده و معين اصال وجود ندارد      
وجود دارند که بصـورت دايمـي بـه فعاليـت هـاي             
نظامي مصروف اند، اما اين افـراد تـا حـال بصـورت        
يک بخش مجـزا و مسـتقل و بصـورت يـک اردوي          

بخـش مهمـي از      . منظم عرض وجـود نکـرده اسـت       
ي طالبان را افرادي تشکيل مـي دهنـد         نيروهاي نظام 

که يا بصورت نيمه وقـت بـه فعاليـت هـاي نظـامي          
مصروف اند و يا بصورت وقفه يي درين فعاليت هـا            

يکي از داليل چنـين وضـعيتي ايـن         . سهم مي گيرند  
ــرغم    ــان، علي ــاي نظــامي طالب ــه دســته ه اســت ک
ارتباطات نسبتا وسيع بين المللي آنها، خصـلت هـاي       

 يي شان را تا حد زيادي حفظ کرده اند         قومي و قبيله  
و به همان پيمانه به مثابه دسته هاي ايله جار قـومي            

 .   فعاليت دارند
محدوديت تقريبا غيـر قابـل عـالج طالبـان، هـم از             
ــب    ــاظ ترکي ــم از لح ــکيالتي و ه ــت تش ــاظ باف لح
نيروهاي نظامي شان، همانا محـدوديت مليتـي آنهـا          

ونيسـت در   طالبـان خشـن تـرين نيـروي شو        . است
ــد  ــان . افغانســتان محســوب مــي گردن آنهــا در زم

شان، در منـاطق مليتهـاي      " امارت اسالمي "حاکميت  
غير پشتون با قسـاوت و بيرحمـي خـارق العـاده اي             
عمل کردند و نه تنها اهالي اين مناطق را بـه شـديد            
ترين وجهي سرکوب کردنـد، بلکـه در بخـش هـاي      

است تصـفيه   معيني از کشور، مثل شمالي و مزار، سي       
بـه همـين جهـت      . مليتي سبعانه اي را پيش بردنـد      

است که ترکيـب طالبـان بـه شـدت يـک ترکيـب              
البته آنهـا عـالوه از منـاطق پشـتون          . پشتوني است   

نشـين جنــوب و شــرق، در منـاطق غــرب و شــمال   
اما در اين مناطق نيز صرفا قـادر  . کشور نيز فعال اند  

 و زمينـه    اند در ميان اقليت پشتون اهـالي جـاي پـا          
 . فعاليت داشته باشند

ــا، تجــاوز و لشــکر کشــي امپرياليســت هــاي   عالوت
امريکايي و انگليسي بر افغانستان و اشغال اين کشور         
توسط آنها تا حد زيادي توسط نيروهـاي جهـادي و           
مليشه هاي تسليم طلب، به مثابه روزنه نجـات غيـر    
پشــتون هــا از ســبعيت شوونيســتي طــالبي وانمــود  

ايـن عامـل در      . کماکان وانمود مي گـردد    گرديده و   
ابتداي اين تجاوز و لشکر کشي به مثابه عامل مهمي          
در شيوع تسليم طلبي در ميان غير پشتون ها نقـش           

، پس از سـپري     " روزنه نجات   " البته اين   . بازي کرد 
شدن شش و نيم سال، ديگر عمدتا اعتبار و حيثيـت           

لبان قـادر   اما کماکان طا  . خود را از دست داده است     
نيستند در ميان غير پشتونها نفوذ نماينـد و از ميـان            

طالبان خود نيـز درينمـورد   . آنها سرباز گيري نمايند  
زياد به فعاليت نمي پردازند و تشدد به خـرچ نمـي            

به احتمال زياد انها خود نيز به اين محدوديت         . دهند
شان واقف اند و به اين نتيجه رسيده اند کـه شـدت    

 .حدوديت را عميق تر و پايا تر ميسازدعمل، اين م
در واقع پايه اجتمـاعي طالبـان يـک پايـه اجتمـاعي             
پشتوني است، نه تنها در افغانستان بلکه در پاکستان         

هم اکنون طالبـان پاکسـتاني در پهلـوي طالبـان        . نيز
افغانستاني به مثابه نيروي مهمـي قـد علـم کـرده و             

ــا   ــامي فع ــاي نظ ــيع و نيروه ــاطق وس ل و داراي من
در پاکستان نيـز جنـبش طالبـان يـک          . گسترده اند 

جنبش تک مليتي است و صـرفا در منـاطق پشـتون           
نشين پاکستان، عمدتا در مناطق قبائلي، موجوديت و        

طالبـان پاکسـتاني نقـش مهمـي در         .  فعاليت دارنـد  
تقويت و گسترش جنبش طالبان در مجمـوع بـازي           

کسـتان  طالبـان پاکسـتاني نـه تنهـا در پا     . مي نمايند 
فعاليت مي نمايند بلکه در جنگ هاي افغانستان نيـز         
بصورت نسبتا وسـيع سـهم مـي گيرنـد و حتـي در              
مواردي نقش جنگي آنهـا نسـبت بـه نقـش جنگـي             

مـثال  . طالبان افغانستاني بيشتر و چشمگير تـر اسـت       
عمليات انتحاري اي کـه طالبـان انجـام مـي دهنـد،          

وسط طالبان  کمتر توسط طالبان افغانستاني و بيشتر ت      
البته شـرکت پاکسـتاني     . پاکستاني صورت مي گيرد   

ها در جنـگ هـاي افغانسـتان منحصـر بـه شـرکت         
طالبان پاکستاني درين جنگ ها نيست و سائر گـروه          
هاي بنياد گراي مخالف اشغال افغانسـتان و مخـالف       
رژيم کرزي در پاکسـتان نيـز افـراد شـان را بـراي              

 سـطح شـرکت     امـا . جنگ به افغانستان مي فرستند    
آنها محدود است و اين طالبـان پاکسـتاني انـد کـه             
نيروي عمده پاکستاني شرکت کننده در جنگ هـاي         

 . افغانستان را تشکيل مي دهند
مناطق مربوط به طالبـان پاکسـتاني، منـاطق پشـت           
جبهه يي امني را براي طالبان افغانستاني تشکيل مي         

سـاحه  آنها ازين مناطق بـه مثابـه اسـراحتگاه،          . دهد
عقب نشيني و مراکز تامينـات لوجيسـتيکي اسـتفاده          
مي کنند و درين مناطق مراکز تعليمات نظامي شـان     
را، عالوه از چنين مراکزي در افغانسـتان، دائـر مـي            

پشتون ها توسط خط ديورند تقريبـا بصـورت         . کنند
مساوي به دو بخش افغانسـتاني و پاکسـتاني تقسـيم      

رد بسياري حتـي يـک   اين تقسيم در موا . گرديده اند 
قبيله مشخص را دو پارچه کرده و به دو طرف خـط       

مثال اچکـزي هـا در منطقـه        . مذکور قرار داده است   
بولدک و چمن و يـا مهمنـد هـا و شـينواري هـا در                 

بـه  . شرق افغانستان و غرب صوبه سـرحد پاکسـتان      
همين سـبب تعـداد زيـادي از افـراد قبايـل مـرزي            

د رفت و آمد داشـته     آزادانه در دو طرف خط ديورن     
و دارند و تشـخيص پاکسـتاني بـودن و افغانسـتاني            

بر عالوه خط ديورند    . بودن آنها چندان آسان نيست    
يک خط مـرزي بسـيار طـوالني اسـتکه در قسـمت             
شرق و جنوب شرق افغانستان از مناطق کوهسـتاني         
صعب العبـور و در قسـمت جنـوب از دشـت هـاي              

ظـامي  قـواي ن  . خشک بـي آب و علـف مـي گـذرد          
ــان در   ــان حضــور ش ــيال امپرياليســتي در زم سوس
افغانستان مداوما کوشش کردنـد کـه مـانع عبـور و         

از ايـن خـط مـرزي گردنـد، امـا          " مجاهدين  " مرور  
در شرايط کنـوني بخـش     . کمتر توفيق حاصل کردند   

مهمي از قواي نظامي دولتي پاکستان نيز ظاهرا براي         
 حکومـت . مسدود کردن اين خـط مـرزي ميکوشـد        

 نفـر   ۸۰۰۰۰پاکستان ادعا دارد که تعداد اين قوا به         
اما تالش اين قـوا عليـرغم تحمـل تلفلـت           . مي رسد 

مقامـات  . سنگين تا حال چندان نتيجـه نـداده اسـت        
پاکستاني تعداد مجموعي تلفات اين قـوا را تـا حـال            

يکـي از داليـل     .  نفر اعالم کرده اند    ۱۲۰۰بيشتر از   
دي و همکـاري    اين وضعيت موجوديت روحيه همدر    

 . با طالبان در ميان اين قوا است
ــي    ــامي دولت ــاي نظ ــايي از نيروه ــراد و بخــش ه اف

نيز بـه   ) اردو، پوليس و مليشه هاي قومي       ( پاکستان
سطوح و درجات مختلفـي بـا طالبـان افغانسـتاني، و            

گرچـه  . همينطور طالبان پاکستاني، همکاري مينمايند    
يثيـت يکـي   راس فرماندهي نظامي دولتي پاکستان ح     

خــارج از نــاتو را بــراي " متحــدين اســتراتژيک " از 
امپرياليست هاي امريکايي کمايي کـرده اسـت، امـا          
کماکان افراد و حلقه هاي زيادي در درون نيروهـاي          
نظامي دولتي پاکسـتان موجـود انـد کـه بـا طالبـان              

در واقع  . همدردي دارند و به آنها کمک مي رسانند       
ستان عمـال بـه دو بخـش        نيروهاي نظامي دولتي پاک   

بخـش عمـده    . عمده و غير عمده تقسيم گرديده اند      
آنهــا کــه بخــش حــاکم نيــز هســت، در اتحــاد بــا  
امپرياليست هاي امريکايي و متحدين شان قرار دارد        
و بخش غير عمده آنها تا هم اکنـون بـه حمايـت از              

 . طالبان ادامه مي دهد
 

 :   حزب اسالمي گلبدين
زب اســالمي گلبــدين نيروهــاي تحــت رهبــري حــ

حکمتيار که عليه نيروهاي اشـغالگر و رژيـم کـرزي           
مي جنگند، همانند طالبان، صرفا بخشـي از نيروهـاي    
زمان قدرتمندي اين حزب را تشکيل مي دهند، امـا          
. با محدوديت به مراتب بيشتري نسـبت بـه طالبـان     

اکثريت نيروهاي تحت رهبري قبلي ايـن حـزب در          
ژيم کرزي پيوسـته انـد و       مناطق مختلف کشور به ر    

فقط بخش کوچکي از اين نيروها بـه مقاومـت عليـه            
 . نيروهاي اشغالگر و رژيم کرزي ادامه مي دهند
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محدوديت مليتـي دامـن نيروهـاي مقاومـت کننـده           
ايـن  . حزب اسـالمي حکمتيـار را نيـز گرفتـه اسـت          

نيروها، همانند طالبان، صرفا در مناطق پشتون نشين        
حات مورد سـکونت پشـتون      جنوب و شرق و در سا     

محدوديت مليتي  . ها در سائر مناطق کشور فعال اند      
براي طالبان، از همان زمان آغاز تحريک شان وجود         

اما حزب اسالمي گلبدين قـبال يـک حـزب           . داشت
کثير المليتي بود و حتي در ميان هـزاره هـا، اعـم از              

اما پـس   . شيعه و سني، نيز کم و بيش حضور داشت        
رياليست هاي امريکايي و متحدين شـان       از تجاوز امپ  

بر افغانستان و رويکار آمدن رژيـم دسـت نشـانده،            
تقريبــا تمــامي نيروهــاي غيــر پشــتون ايــن حــزب  
دردرون رژيم کرزي قـرار گرفتنـد و قسـمت کمـي       
ازين نيروها که در درون رژيم قرار نگرفتـه انـد تـا             
حال فعاليت هاي نظامي مشهودي از آنها بـه چشـم           

البته اين گفته به اين مفهوم نيست که        . تنخورده اس 
تمامي نيروهاي مربـوط بـه ايـن حـزب در منـاطق             
پشتون نشين و در ميان پشتون ها، به مقاومت ادامه          

بخش هاي بسيار مهمي از اين نيروهـا يـا          . مي دهند 
به رژيم کرزي پيوسته اند و يـا غيـر فعـال گرديـده      

 . اند
ور دارنـد،   در مناطقي که طالبان با قدرتمنـدي حضـ        

نيروهاي مربوط به حزب اسـالمي گلبـدين فعاليـت          
مستقل ندارند و در درون نيروهاي طالبـان پوشـش          

در واقع طالبـان دريـن منـاطق بـه هـيچ            . گرفته اند 
نيروي ديگري اجازه نمـي دهنـد کـه فعاليـت هـاي          

اما در مناطق معين ديگري کـه       . مستقل داشته باشد  
د و در عين حـال      طالبان حضور نسبتا قدرتمند ندارن    

حزب اسالمي تا حدي نيـرو و تـوان دارد، نيروهـاي          
مربوط  به اين حزب به فعاليت هاي مستقل نظـامي           

در آن ســاحاتي از ايــن منــاطق کــه . مــي پردازنــد
نيروهاي اين حزب نسبتا قوي هستند، مـثال واليـت          
کنر، مسئوليت فعاليت هاي شـان را بـر عهـده مـي             

که چنـدان نيرومنـد     ولي در ساحات ديگري     . گيرند
نيستند، مثال واليت غزني، مسئوليت عمليـات هـاي         

 .شان را بر عهده نمي گيرند
تعيين تعداد فعلي نيروهاي نظـامي مقاومـت کننـده          
حزب اسالمي گلبدين، حتي بصورت تخميني، مشکل       

يکـي از داليـل ايـن امـر ايـن اسـت کـه در                . است
اي بسياري موارد، نمي توان مرز دقيقي ميـان نيروهـ         

مقاومت کننده و نيروهاي تسـليم شـده ايـن حـزب            
مثال در مربوطات واليت غزني و البتـه        . ترسيم نمود 

در مناطق پشتون نشين اين واليت، تعداد زيـادي از          
" مربوطين سابقه حزب اسالمي در چوکـات برنامـه          

در . رژيم کـرزي فعاليـت مينماينـد      " همبستگي ملي   
ي معينـي   عين حال درين مناطق حرکت هـاي نظـام        

عليه نيروهاي خارجي و نيروهـاي رژيـم کـرزي بـه            
عمل مي آيد که طالبان مسئوليت آنها را بـر عهـده            

گرچه تا حال حزب اسالمي نيـز حسـب         . نمي گيرند 
معمول کمتر مسئوليت عمليات نظـامي اي را دريـن          
واليت بر عهده گرفته است، اما چه در ميان مردم و           

م کرزي گفته مـي  چه در ميان حلقات مربوط به رژي      
شود که اين فعاليت ها از طرف نيروهاي مربوط بـه           

در چنـين حـالتي     . حزب اسالمي پيش برده مي شود     
نميتــوان بطــور مشــخص گفــت کــه چــه تعــداد از 

همبسـتگي  " منسوبين سابقه حزب اسالمي در برنامه     
رژيم شامل اند و چه تعدادي به مقاومت مـي          " ملي  

دو بخــش چگونــه پردازنــد و مناســبات ميــان ايــن 
 است؟              

چنين به نظر مي رسد کـه در حـال حاضـر افـراد و               
دسته هاي خارجي در صفوف حزب اسالمي حضـور         

البته ممکن است کامال چنين نباشد، ولي اين        . ندارند
حضور آنچنان ضعيف است که ظاهرا به چشم نمـي          

کامال روشن است که گلبدين کماکان حاميان       . خورد
 را در ميان نيروهاي بنياد گـراي خـارجي،          ويژه خود 

منجمله در پاکسـتان و در ميـان حلقـات معينـي از             
جمهوري اسالمي ايران، دارد و از اين نيروها کمـک          

 . دريافت مي کند
تاکتيک هاي جنگي کنوني نيروهاي مربوط به حزب         
اسالمي گلبدين همان تاکتيک هاي شناخته شده اين        

 نيروهاي اشغالگر   حزب در زمان جنگ مقاومت ضد     
است، يعني جنگ ايضائي، مـاين گـذاري،       " شوروي  " 

انداخت از فاصله دور و پرهيز شديد از وارد آمـدن           
اينها، بر خالف نيروهاي طالبـان،  . تلفات بر خود شان 

گلبـدين  . اصال دست به عمليات انتحاري نمي زننـد       
شخصا عليه اينگونه عمليات اعالم مخالفـت کـرده و        

 . سالم دانسته استآنرا خالف ا
 

 :نيروهاي القاعده در افغانستان و پاکستان
به نظر مي رسد که عليرغم حضـور نسـبتا نيرومنـد            
القاعـده در عـراق، کماکـان پايگـاه اصـلي نيروهــاي      

القاعـده  . القاعده در افغانستان و پاکستان قـرار دارد        
حتي فرمانده عمـومي خـود در افغانسـتان را رسـما            

ين شخص که قاعـدتا بايـد يـک         ا. اعالم کرده است  
مصــطفي " بنيــادگراي عــرب باشــد، بنــام مســتعار  

البته تا آنجائيکـه بـه      . معرفي گرديده است  " ابويزيد  
موضوع حضور نيروهاي القاعده در افغانستان مربوط       
است بايد گفت که اين حضور همانند زمـان امـارت           

در قـدم اول    . اسالمي طالبان پر رنگ و وسيع نيست      
نکه طالبـان ديگـر يـک نيـروي مسـلط در            بخاطر اي 

افغانستان نيستند تا القاعده با تکيه بـر قـدرت آنهـا            
بتواند وسـيعا نيروهـايش را در افغانسـتان جـا بجـا             

ثانيا بخاطر اينکه نيروهـاي زيـادي از القاعـده       . نمايد
در جنگ عراق درگير شده اند و اين تشکيالت بـين           

امـارت اسـالمي    المللي بنياد گرا در مقايسه با زمان        
طالبان نيروهـاي زيـادي بـراي جـا بجـا کـردن در              

ثالثا بخاطر اينکه در طـي      . افغانستان در اختيار ندارد   
چند سال گذشته که حکومت تحت رهبـري پرويـز           
مشرف در پاکستان و القاعده در مخالفت شـديد بـا           
هم قرار گرفته انـد، تلفـات سـنگيني بـر تشـکيالت             

نزديـک بـه    . رديده است القاعده در پاکستان وارد گ    
يک هزار نفـر از کـادر هـا و فعـالين سـطوح بـاالي          
رهبري اين تشکيالت در پاکستان يا کشته شده انـد          
و يا دستگير گرديـده و بـه مقامـات دولـت امريکـا              

 .تسليم داده شده اند

در هر حال در شرايط کنوني نمي توان معـين نمـود            
ان بـه   که چه تعداد از نيروهاي القاعـده در افغانسـت         

نظـر بـه تعـداد    . فعاليت هاي نظـامي مصـروف انـد     
کشته ها، زخمي ها و دستگير شدگاني که طي چنـد            
سال گذشته در افغانستان داشته اند مي تـوان گفـت    
که تعداد اين نيروهـا نسـبت بـه نيروهـاي طالبـان             

مهم تر از آن بـه نظـر        . افغانستاني خيلي کمتر است   
وهـاي بنيـاد    مي رسد که تسلط آنها بر مجمـوع نير        

گراي معارض در افغانستان ديگر مانند زمان امارت        
اسالمي طالبـان نيرومنـد و قـوي نيسـت، هـر چنـد         
حضور آنها در افغانستان يـک حضـور نسـبتا مـوثر            

 .است
يکي از مشخصات و ويژگي نيروهاي القاعده اسـتفاده     
وســيع آنهــا از عمليــات هــاي انتحــاري اســت، بــه 

 افغانستاني و پاکستاني    قسميکه مي توان گفت طالبان    
قبـل از   . اين شيوه عمليـاتي را از آنهـا آموختـه انـد           

آنکه عمليات هاي انتحاري توسط افراد القاعـده بـه           
افغانستان و پاکستان اورده شود، اين شـيوه عمليـاتي          
اصال در افغانستان و پاکستان وجود نداشته اسـت و          
حتي از لحاظ تاريخي در گذشته نيـز مرسـوم نبـوده     

 . تاس
عمليات انتحاري از لحاظ تاريخي براي اولين بـار در          
تاريخ اسالم توسط سه تن از خوارج که وظيفه تـرور      
علي و معاويه و عثمان را بـر عهـده گرفتنـد مـورد               

بعـدا در ميـان پيـروان مـذاهب         . استفاده قرار گفت  
مختلف اسـالمي بـراي اولـين بـار توسـط  فـدائيان              

 شـيوه عمليـاتي در      ايـن . اسماعيلي  بکار گرفته شـد     
مذاهب اهل سنت و حتي وهابي ها اصال مترادف بـا           
خود کشي است و شرعا يک عمـل حـرام محسـوب       
مي گردد، ولي بنيادگرايان سني مـذهب مربـوط بـه           
حماس در فلسطين از اين شيوه عملياتي استفاده مـي      

در ميان سائر مذاهب شيعي نيـز اسـتفاده از          . نمايند
حرام محسوب مي گـردد،     عمليات انتحاري در اصل     

ولي در سال هاي اخيـر توسـط نيروهـاي حـزب اهللا          
لبنــان عليــه نيروهــاي امريکــايي و اســرائيلي مــورد 

قبال همين شـيوه عمليـاتي      . استفاده قرار گرفته است   
توسط  مجاهدين خلق ايران و بعدا گـروه فرقـان در            

به همين جهت اسـت     . ايران مورد استفاده بوده است    
 شــيوه عمليــات انتحــاري در ميــان کــه اســتفاده از

نيروهاي مختلف بنياد گراي اسالمي به يک موضوع        
جنجالي، بحث انگيز و شديدا مـورد اخـتالف مبـدل           

 .شده است
حضور نسبتا مـوثر نيروهـاي القاعـده در افغانسـتان،        
ــالمي در     ــت اس ــوع مقاوم ــان و مجم ــگ طالب جن
افغانستان را يک خصـلت پـان اسالميسـتي روشـن           

ت، به قسميکه مي توان گفت اين جنـگ         بخشيده اس 
و مقاومت صرفا يک پديـده افغانسـتاني و کشـوري           

در واقع از طريق القاعده است کـه عـالوه از           . نيست
نيروهاي بنياد گـراي افغانسـتاني و پاکسـتاني، بنيـاد         
گرايان معارض اسالمي تقريبـا تمـامي کشـور هـاي           
ــايي االصــل و   ــان اروپ ــاد گراي ــي بني اســالمي و حت

يکــايي االصــل نيــز در جنــگ افغانســتان شــامل امر
عالوتا پيوند نسبتا نزديک طالبان و القاعـده،        . هستند
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طالبان را از يک پشت جبهه وسيع پـان اسالميسـتي      
برخوردار کرده است که هم از لحاظ تبليغاتي و هـم           
از لحاظ تدارکاتي براي طالبان حيـاتي اسـت و مـي            

امي و  توان گفـت کـه بـدون آن، فعاليـت هـاي نظـ             
سياسي طالبان تا سرحد غير ممکـن مشـکل و غيـر             

 .قابل اجرا خواهند شد

البته از لحاظ فقهي ميان نيروهاي مربوط به طالبـان           
حنفي مذهب و نيروهاي مربوط به القاعده که اکثـرا          
پيــروان ســائر مــذهاب ســني و همچنــان وهابيــت،  
هستند، اختالفاتي وجـود دارد کـه گاهگـاهي باعـث           

سال گذشته بـه    . ميان آنها مي گردد   بروز مشکالت   
دليل پيدايش اينچنين مشکالتي، مـال عمـر شخصـا          

مداخله نمـود و طـي اعالميـه اي خواهـان تحمـل و       
حسـن نيــت ميــان پيـروان مکاتــب مختلــف فقهــي   

 .    گرديد

 
 

۳ 

 عدم حضور نيروي نظامي انقالبي در صحنه نبرد بايد خاتمه يابد

 
اي اشغالگر و رژيم    صحنه مقاومت جنگي عليه نيروه    

پوشالي تا حال در انحصار نيروهاي مقاومت اسـالمي         
يعني طالبان و حزب اسـالمي گلبـدين قـرار دارد و            
مقاومت مسلحانه تا حد زيادي هم در داخل کشـور          
و هم در خارج با مفاهيم طالبي و اسالمي ترجمه مي           

به عبارت ديگر نيروي نظامي انقالبي تا حـال         . گردد
تجربه نشان داده   . د حضور عملي ندارد   در صحنه نبر  

است که هر قدر اين حالت دوام نمايد رنگ و لعاب           
اسالمي و طالبي مقاومت مسـلحانه غلـيظ تـر و پـر             

اگر اين حالت بيش از انـدازه بـر       . رنگ تر مي گردد   
قرار باقي بماند، اين امکان وجود دارد که زمينـه اي           

نبرد در  براي حضور نيروي نظامي انقالبي در صحنه        
شرايط کنوني بـاقي نمانـد و کـل جنـبش انقالبـي و              
جنبش کمونيستي آنچنان به حاشيه رانده شـود کـه          
سال هاي سال نتواند بـه صـحنه نبـرد پـا بگـزارد و         

 .حضور موثر سياسي در جامعه داشته باشد
حزب ما به سخني تالش دارد که هر چه زود تر بـه    

حـزب  اما ضعف عمومي    . حالت متذکره خاتمه دهد   
و همراه بـا آن ضـعف عمـومي جنـبش انقالبـي در              

افغانستان و کشور هاي همسايه     ( افغانستان و منطقه    
، باعث شـده اسـت کـه تـا حـال            ) چهار طرف آن    

 . توفيق عملي در اين مبارزه بدست نيايد
قدر مسلم است که زمينه هاي عيني و ذهني معينـي   
 بصورت باالقوه وجود دارند کـه در صـورت باالفعـل          
شدن شان، امـر حضـور نيـروي نظـامي انقالبـي در             
صحنه نبرد مقاومت ضد اشـغالگران و رژيـم دسـت      

امـا زمينـه هـاي عينـي و         . نشانده تامين خواهد شد   
ذهني مساعد باالقوه، خود بخود به زمينه هاي عينـي          

مبارزات فشـرده و    . و ذهني باالفعل مبدل نمي گردد     
هواداران تالش هاي مستمر شباروزي تمامي اعضا و        

حزب و توده هاي پيشرو مورد نياز است تـا بتـوانيم            
به چنين موقعيتي پا بگزاريم و حالت نا مساعد فعلي           

 . را پشت سر بگزاريم
ما بخوبي واقفيم که بدون خارج شدن از وضعيت نـا           
مناســب موجــود قــادر نخــواهيم بــود نقــش مثبــت 
چشـمگيري در سـير تکامــل اوضـاع کشـور داشــته     

ا براه انداختن مقاومـت مسـلحانه ملـي         فقط ب . باشيم
مردمي و انقالبـي عليـه اشـغالگران و رژيـم دسـت             
نشانده و پيشبرد موفقيت آميز آن قادر خواهيم بـود        

 سياسي موثري عليه دشمنان     -مبارزات ايدئولوژيک   
انقالب داشـته باشـيم و در موقعيـت عملـي مبـارزه       
براي تامين رهبري انقالبي بر کليت جنـگ مقاومـت    

رار بگيريم و اين جنگ را در مسبر پيروزي انقالب          ق
 .دموکراتيک نوين به پيش بريم

در شرايط کنوني ما بايد بيشتر از پيش روي اجـراي           
عملي هر چه اصولي تر و عاجل تر وظايف مبـارزاتي          
مان در رابطه با عبور از مرحله تدارک براي برپـايي         
و پيشــبرد مقاومــت ملــي مردمــي و انقالبــي عليــه  

ــم پوشــالي متمرکــز  اشــ غالگران امپرياليســت و رژي
گرديم و تالش پيگير به خرج دهيم که هر چـه زود            
تر عمال به صحنه نبرد پا بگزاريم و بـه وضـعيت نـا          

در راستاي اجـراي ايـن   . مناسب موجود خاتمه دهيم 
مسئوليت مبارزاتي عمده و عاجل بايد توجـه داشـته        

 :باشيم که
اومــت ضــد  بــر عکــس زمــان آغــاز جنــگ مق– ۱

سوسيال امپرياليستي و چند سال اول آن، در شرايط          
کنوني تا حال خيزش هـاي خـود بخـودي مسـلحانه      
توده يي عليه اشغالگران و رژيـم پوشـالي بـه وجـود             

بنا به داليل مختلفـي، احتمـال بـه وجـود       . نيامده اند 
آمـدن چنـين خيــزش هـايي در آينــده نيـز بســيار     

مسلحانه اسالمي  تا جائيکه به مقاومت     . ضعيف است 
مربوط مي شود، اين مقاومت با گذشت چند سال از          

 آن حـدي تثبيـت گرديـده     رشد و گسترش خود تا
است کـه هـر حرکـت مقاومـت جويانـه تـوده يـي               
مسلحانه بـا انگيـزه هـاي مـذهبي، خـواهي نخـواهي         
بصورت مستقيم و يا غير مستقيم، از همان ابتدا زيـر        

و تـاثير گـزاري     با توجه به رشـد      . چتر آن مي خزد   
نسبتا نيرومند کشوري و منطقـه يـي ايـن مقاومـت            
جنگي، امکان سر بلند کردن حرکت هـاي مقاومـت          
جويانه خود بخودي ملي غير مذهبي يا حد اقل ملـي      
غير تئوکراتيک مسـلحانه، بيشـتر از پـيش ضـعيف           

بنابرين اميد بستن بـه حرکـت هـاي         . گرديده است 
نـده و نفـوذ در      خود بخودي توده يي مسلحانه در آي      

چنين حرکت هايي براي تامين رهبـري انقالبـي بـر           
آنها، به مثابه محور مبارزاتي، قويـا نادرسـت و غيـر            

راه ديگري وجـود نـدارد غيـر از اينکـه        . عملي است 
براي برپايي و پيشبرد موفقيت آميز جنگ مقاومـت         
ملي مردمي و انقالبي آگاهانه و نقشه مندانه تدارک         

ن ابتدا آن را بر پايه چنين تـدارکي،         بچينيم و از هما   
. و نه حرکت هاي خود جوش توده يي، استوار سازيم         

بدون تالش هاي پيگير و مبـارزات خسـتگي ناپـذير     
در امر تدارک آگاهانه و نقشه مندانه براي بر پـايي           
و پيشبرد جنـگ مقاومـت ملـي مردمـي و انقالبـي،             

 .   چنين جنگي در کار نخواهد بود

 به چنـين وضـعيتي، مسـلم اسـت کـه              با توجه   - ۲
حرکت هاي پوششـي مسـلحانه تحـت شـعار هـاي            
مذهبي، نه تنها اصوال نا درست و غلط  است و کـل             
ــيال      ــد سوس ــت ض ــگ مقاوم ــان جن ــارب زم تج
امپرياليستي غير اصولي بودن آنـرا در عمـل نشـان           
داده است، بلکه چنين حرکت هايي از پايه توده يـي           

. توانـد برخـوردار گـردد     نيز برخوردار نيست و نمي      
جنگ مقاومـت ضـد سوسـيال امپرياليسـتي عمـدتا           
بصورت خود جوش و تحت شعار هاي مـذهبي بـراه      
افتاد و همين خصلت آن ، توسـط خطـوط انحرافـي             
مسلط بر جنبش چـپ در آن زمـان، بـه غلـط  بـه                
مثابه پايه توده يي حرکت هاي مسـلحانه پوششـي          

ـ       ه کـار  تحت شعار هاي مذهبي توجيـه گرديـد و ب
 پايه توده يـي     در شرايط کنوني اينچنين   . گرفته شد 

وجود ندارد و احتمال به وجود آمـدن آن در آينـده        
 .نيز قويا غير محتمل است

  فعاليت هاي مبارزاتي تدارکي کنـوني مـا بايـد            - ۳
بصورت قاطع و روشن در خدمت بر پايي و پيشـبرد     
جنگ مقاومت ملي مردمي و انقالبي عليه اشغالگران        
و رژيم دست نشانده، به مثابه شـکل کنـوني جنـگ            
خلق يعني استراتژي مبارزاتي براي پيروزي انقـالب        
دموکراتيک نوين، قرار داشته باشـد و نـه جنگـي بـا        

 ما بايد پايه هاي . مضمون و شکل ديگري
 سياسي، تشکيالتي و نظـامي و برنامـه     –ايدئولوژيک  

يشرو بـه   کار اين مبارزه تدارکي را براي توده هاي پ        
ــتادگي و    ــان ايس ــن بي ــيم و در اي ــان کن ــني بي روش

بدون چنين بيان، ايسـتادگي و     . قاطعيت داشته باشيم  
قــاطعيتي ممکــن اســت بتــوانيم عمــال وارد مرحلــه 
مقاومت مسلحانه شويم ولي جنگي کـه بـراه خواهـد         
افتاد، به احتمال زياد جنگ مقاومت ملـي مردمـي و           

م نمايـد، بطـور روز   انقالبي نخواهد بود و هر قدر دوا      
افزون و تحت تاثير گرايشات انحرافـي خـود بخـود           
موجود در ميان توده ها و احتماال نيروهاي خـود مـا،     

بر محور اين   . از مسبر اصولي منحرف تر خواهد شد      
  - و بايـد     –چنين مبارزه اي است که ما مي تـوانيم          

برآمد هاي مقاومت جويانه گروپيک سياسي، محلـي،     
 مستقل از مقاومت اسالمي را تشـويق        قومي و صنفي  

و حمايت نمائيم و براي ارتقاي آنها به مقاومت هاي          
 . مسلحانه و تکامالت بيشتر و بيشتر شان بکوشيم

ــت  - ۴ ــوني جهانگيري ــي کن ــين الملل   در شــرايط ب
امپرياليستي، هيچ مبارزه جـدي سياسـي مسـلحانه و       

   بـا تکيـه بـر       - و نبايـد     –غير مسلحانه نمي توانـد      
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جنــگ . انزواطلبــي ملــي بــراه بيفتــد و پــيش بــرود
مقاومـت ملـي مردمـي و انقالبـي در افغانسـتان، در      
شرايطي که امپرياليست هـاي امريکـايي و متحـدين      
امپرياليستي و ارتجاعي آنها، تجاوزگري و اشغالگري        
شان را با لشکر کشي وسـيع بـين المللـي و حمايـت         

مي از  هاي وسيع و همـه جانبـه نظـامي و غيـر نظـا             
شکلگيري و بقاي رژيم دست نشانده، آغـاز کـرده و           
پيش مي برند و جنگ مقاومت اسالمي هم از لحـاظ           

ــدئولوژيک  ــمون اي ــاظ  –مض ــم از لح ــي و ه  سياس
ترکيب نيروهايش، يک جنبه نيرومند و گسترده پان        
اسالميستي دارد، نمي تواند بـدون سـطح معينـي از           

بي و جنبش   يک پيوند بين المللي با جنبش هاي انقال       
هاي آزاديبخش ملي در کشور هـاي امپرياليسـتي و          

امپريـاليزم بـراه بيفتـد و       کشور هاي تحت سلطه     
  بدون تحکيم و

ايـن  . گسترش روز افزون چنين پيوندي پيش بـرود       
ــر      ــه ب ــا تکي ــد ب ــي توان ــرفا م ــدي ص ــين پيون چن

انترناســيوناليزم پرولتــري ايجــاد گــردد و تقويــت و 
 که فعاليت هـاي مبـارزاتي       ازينجا است . توسعه يابد 

تدارکي بين المللـي بـراي بـر پـايي ايـن جنـگ در               
، در پهلـوي فعاليـت   )مرحله تدارک ( مرحله کنوني   

هاي مبارزاتي تدارکي داخلي، اهميت و وزنه خـود را       
نشان مي دهد، اهميت و وزنه ايکـه شايسـته توجـه            
جدي و وسيع بوده و به هيچوجهي نبايد دسـت کـم            

 .گرفته شود
  وظيفه عمده و محوري مبارزاتي عاجـل مـا در            - ۵

شرايط فعلي، پيشبرد مبارزات تدارکي بـراي برپـايي    
و پيشبرد جنگ مقاومت ملي مردمي و انقالبي عليـه          
. اشغالگران امپرياليست و رژيم دست نشـانده اسـت        

مـا بايــد بصــورت جــدي روي اجــراي ايــن وظيفــه  
ــکال    ــامي اش ــائيم و تم ــز نم ــده تمرک ــارزاتي عم مب
مبارزاتي ديگر را واقعا و در عمل در خدمت اجـرا و            
پيشبرد هرچه اصولي تر و عاجل تر ايـن مسـئوليت           

ما هر قدري کـه نتـوانيم       . مبارزاتي عمده قرار دهيم   

در مبارزات مان اينچنين تمرکزي به وجود بيـاوريم،      
به همان پيمانه دچار خورده کاري و پراگنـده کـاري     

 مضمون و جهتگيـري  خواهيم شد و نخواهيم توانست    
. درست مبارزاتي مان را حفظ  کنيبم و تکامل دهـيم        

اين تمرکز مبارزاتي بايد تمامي عرصه هاي مبارزاتي        
 سياسـي، تشـکيالتي،     –دروني و بيروني ايدئولوژيک     

نظامي و توده يي ما را بطور اسـتوار و پيگيـر در بـر               
دريـن راسـتا، اجتنـاب از درگيـر شـدن بـه             . بگيرد

ه عليرغم ارزش و اهميت ذاتي شـان، در         مبارزاتي ک 
شرايط فعلي به اينچنين تمرکز مبـارزاتي زيـان مـي           
رساند و يا مفيديتي ندارد، ضروري است و بايد جدا          

بطور کـل مـا بايـد از هـر نـوع         . در نظر گرفته شود   
حرکت و تالشي که انرژي و توان مبارزاتي مـا را در     

نده کـاري  مسير هاي خورده کارانه مي اندازد و پراگ       
              �.    بار مي آورد، استوارانه و با قاطعيت ابا ورزيم

           

 

 

 

 

 سير رو به افزايش تشنج و درگيري در منطقه و وظايف ما

 
 در امريکـا و     ۲۰۰۱پس از حادثه يـازدهم سـپتامبر        

آشکار شدن واضح اين امـر کـه امپرياليسـت هـاي            
 برده و اين کشور را      امريکايي باالي افغانستان يورش   

اشغال خواهنـد کـرد، حاکميـت ارتجـاعي و وابسـته        
پاکستان که يکجا با بـاداران امريکـايي و انگليسـي و        
ــاد و   ــي در ايج ــش مهم مرشــدان ســعودي اش، نق
تقويت طالبان و بـه قـدرت رسـاندن شـان داشـت،             
حامي درجه اول آنها بـود و امـارت اسـالمي را بـه              

حمايت رسمي طالبان   رسميت شناخته بود، دست از      
در جريان لشکر کشي امريکايي ها و انگلـيس       . کشيد

ها بـر افغانسـتان، حاکميـت پاکسـتان ميـدان هـاي         
هوايي اين کشور را در اختيار قوت هاي مهاجم قرار           
داد، سفارت امارت اسالمي در اسالم آباد را بست و          

ايـن  . سفير طالبان را به امريکـايي هـا تسـليم نمـود           
عد از سقوط رژيـم طالبـان و روي کـار           همکاري ها ب  

آمدن رژيم دست نشانده کرزي نيز دوام نمود و تـا           
هم اکنون بندر کراچي و راه هاي منتهي به تورخم و           
بولدک از اين بنـدر، خـط لوجيسـتيکي مـواد مـورد             
ضرورت قواي ائتالف بين المللي و ناتو بـاقي مانـده           

 . اند
 نه تنها گذشته، حاکميت پاکستان  در طي چند سال

ميليارد ها دالر کمک پـولي و تسـليحالتي از امريکـا            
دريافت نموده، بلکه رسما حيثيت متحد اسـتراتژيک        

اردو و . امريکا در بيرون از ناتو را کمايي کرده اسـت     
استخبارات پاکسـتان در ايـن مـدت بـراي پيشـبرد        
جنگ با طالبان پاکستاني، مسـدود کـردن راه هـاي           

ان بـه افغانسـتان و مبـارزه        ورودي طالبان از پاکسـت    
عليه القاعده ميليـارد هـا دالـر کمـک امريکـا را بـه           

 نفر کشـته،    ۱۲۰۰مصرف رسانده و تلفاتي بيشتر از       

هزاران نفر زخمي و صد ها نفر مفقود شده را متقبـل          
در نتيجه اين فعاليتها چنـد صـد نفـر از       . گرديده اند 

هاي افراد رده هاي پائين و متوسط و بعضا افراد رده           
باالي القاعده در شهر هاي مختلـف پاکسـتان مـورد      
شناســايي قــرار گرفتــه، ضــربت خــورده و کشــته و 
دستگير گرديده و دستگير شدگان به امريکـا تسـليم     

در نتيجـه ايـن ضـربات، تشـکيالت         . داده شده انـد   
القاعده در شهر هاي بزرگ پاکستان تا حـد زيـادي           

 جنـگ  اردوي پاکستان در اين . ضعيف گرديده است  
پولي از حمله و يـورش بـه مسـجد سـرخ در قلـب               
اسالم آباد پايتخت کشور، ويـران کـردن مسـجد و           
کشتن و دستگير کردن هـزاران نفـر طلبـه دينـي و             

بـه  . مالهاي مدرس در آن، نيز ابـا نورزيـده اسـت          
همين دليل، در گذشـته، پرويـز مشـرف بـه عنـوان            
شخص اول در دولت پاکسـتان و اردوي آن کشـور،          

 بار از طرف بنيـاد گرايـان معـارض پاکسـتاني و             بار
 خارجي مستقر در آن کشور، مورد سوء قصد قرار 

 .گرفته است
ــان   امــا از جانــب ديگــر گــروه هــاي مختلــف طالب
پاکستاني در مناطق قبائلي و مناطق مربوط به صـوبه   
سرحد نه تنها تضعيف نگرديده بلکه روز بروز قـوي          

ق تحـت تسـلط و      تر و نيرومند تر گرديـده و منـاط        
در نتيجـه   . مناطق عملياتي شان را گسترش داده اند      

چنين وضعيتي و همچنان استفاده از مساعدت هـاي         
حکومتي احزاب ديني پارلمـاني در صـوبه سـرحد و           
ــبکه     ــته، ش ــال گذش ــد س ــول چن ــتان در ط بلوچس
تشکيالتي القاعده در اين مناطق نيز نـه تنهـا کمتـر            

بت به زمـان بعـد      مورد ضربت قرار گرفته، بلکه نس     
از  ســقوط  امــارت اســالمي طالبــان در افغانســتان، 

مـوازي بـا    . مستحکم تر و گسترده تر گرديده اسـت       
اين جريان تقويـت و گسـترش روز افـزون فعاليـت            
هاي طالبـان پاکسـتاني و القاعـده، اسـتفاده طالبـان            
افغانستاني از منـاطق مـذکور بحيـث پشـت جبهـه            

بـان پاکسـتاني و     جنگ در افغانسـتان و شـرکت طال       
نيروهاي مربوط به القاعده در اين جنگ نيـز رو بـه            

 .وسعت بوده است
طبيعـي اســت کــه ايـن جريــان از ديــد اشــغالگران   
ــم دســت نشــانده در   ــان رژي امپرياليســت و همچن
افغانستان پنهان نمانده و مداوما باعث ايجاد فشار از         
طرف آنها باالي حکومت پاکستان گرديده اسـت تـا      

ثر تر و کار آمد تري جنگ و مبـارزه عليـه            بطور مو 
القاعده و طالبان پاکستاني را پـيش ببـرد و راه هـاي     
دخول نيروهاي طالبان و متحدين شـان از پاکسـتان          

اما اين فشار ها کمتـر      . به افغانستان را مسدود نمايد    
موثر واقع شده اند، نه به اين خاطر که سـردمداران            

پشــت گــوش حکومـت پاکســتان ايـن فشــار هـا را    
انداخته و به آن ها اهميت نداده اند، بلکـه بـه ايـن              
خاطر کـه اقـدامات جنگـي و اسـتخباراتي حکومـت            
پاکسـتان در منـاطق پشــت خـط ديورنـد موثريــت     
چنداني نداشته و هر قـدر ادامـه و گسـترش يافتـه             
است باعث تقويت بيشتر از پيش طالبـان و القاعـده           

ل در ايجـاد  چندين عام. در اين مناطق گرديده است    
مهـم تـرين    . چنين وضعيتي نقش بـازي مـي نمايـد        

عامل اين است که بنيـاد گرايـان اسـالمي عليـرغم            
اينکه ديگر مقر هاي عـالي فرمانـدهي در نيروهـاي            
نظامي و استخبارات پاکستان را از دسـت داده انـد،           
هنوز در درون اين نيروها نسبتا قوي باقي مانده انـد           
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ه هاي مختلف به همکيشان     و مي توانند از طرق و را      
 .بنياد گراي شان کمک برسانند

در هر حال، موازي بـا تقويـت طالبـان و القاعـده در         
مناطق آنطرف خـط ديورنـد و تشـديد روز افـزون            
جنگ عليـه اشـغالگران و رژيـم دسـت نشـانده در             
افغانستان، سر و صداي رژيم عليه پاکستان نيـز روز          

 سـال جـاري   بـا شـروع  . به روز بيشتر گرديده است    
خورشيدي که فعاليت هاي جنگي عليه اشـغالگران و         
رژيم دست نشانده گسترده تر و موثر تر شـده مـي            
رود، سر و صداي رژيم پوشالي عليه پاکستان نيز رو          
به افزايش بوده و صريح تر و روشـن تـر بيـان مـي               

 .             گردد
در جريان چند مـاه گذشـته سـال جـاري، حمـالت             

اي اشغالگر و نيروهاي مربوط به رژيـم        باالي قوت ه  
مـوثر تـرين ايـن      . پوشالي رو به افزايش بوده اسـت      

حمالت را مي توان حمله بـه مراسـم جشـن رژيـم،             
حمله باالي زندان قندهار و حمله باالي سفارت هند         

پس از گذشت ماه اپريـل      . در کابل به حساب آورد    
سال جـاري، تلفـات نيروهـاي اشـغالگر خـارجي در            

ستان نسبت بـه تلفـات آنهـا در عـراق بيشـتر             افغان
در مـاه جـون نيروهـاي اشـغالگر در      . گرديده اسـت  

 نفر تلفات داشـته انـد، در حاليکـه تلفـات            ۳۲عراق  
يکي از داليـل    .  نفر بوده است   ۴۵آنها در افغانستان    

بروز چنين حالتي، افـزايش روز افـزون رخنـه هـاي            
ــ   ــتاني و غي ــدين پاکس ــتاني و متح ــان افغانس ر طالب

از . پاکستاني شان، از پاکسـتان بـه افغانسـتان اسـت         
طرف ديگر بمباران هاي کورکورانـه و شـديد قـوت       
هــاي اشــغالگر در نقــاط مختلــف افغانســتان رو بــه 
افزايش بوده و تلفات ناشي از آنها، بخصوص تلفـات          

تمـامي  . افراد ملکي، به شدت افـزايش يافتـه اسـت         
ـ           گ در  اينها نشاندهنده اين وضـعيت اسـت کـه جن

افغانستان پس از آغاز سال جاري خورشيدي رو بـه          
مقامات اشغالگر و رژيـم پوشـالي،   . تشديد بوده است  

اين افزايش در جنگ را از طـرف مقاومـت اسـالمي     
 فيصد بيشتر نسبت به پارسال ارزيـابي    ۴۰در حدود   
افزايش روز افزون قوت هاي اشـغالگر در        . کرده اند 

شـديد جنـگ دريـن      افغانستان، فاکتور ديگـري از ت     
 .کشور است

بينظيـر بوتــو در جريـان کمپــاين انتخابــاتي اش، در   
مخالفت عليه نيروهاي بنياد گراي معارض پاکستاني       
و خارجي مستقر در پاکستان تا آنجا پيش رفت کـه           
آشکارا اعالم کرد براي سرکوب آنهـا بـه نيروهـاي           
امريکا و ناتو اجازه خواهد داد عليه آنهـا دسـت بـه             

طرح .  نظامي در داخل خاک پاکستان بزنند      عمليات
امپرياليست هاي امريکايي براي پاکستان اين بود که        
حاکميت پاکستان از اتحاد پرويز مشـرف و بينظيـر           
بوتــو بــه وجــود بيايــد تــا هــم ظــاهر بــه اصــطالح 
دموکراتيک آن آرايش بيشتري يابـد و هـم اردوي          
پاکستان کماکان از طريـق پرويـز مشـرف در راس           

امـا تـرور بينظيـر بوتـو        . ميت قرار داشته باشـد    حاک
ــد  نتيجــه . باعــث درهــم ريخــتن ايــن طــرح گردي

انتخابات از يکجانب تضعيف بيشتر موقعيـت پرويـز         
مشرف بود و از جانب ديگر باعث به وجـود آمـدن            

در چنــين . يــک حکومــت متزلــزل ائتالفــي گرديــد
وضعيتي حکومت پاکسـتان، راه مماشـات و سـازش          

ان پاکستاني را در پيش گرفتـه و سـعي   کاري با طالب  
به عمل مي آورد تا از طريق پيشـبرد مـذاکرات بـا             
آنها، جنگ ها و درگيري هاي نظامي در پاکسـتان را   

 . از ميان ببرد و يا حد اقل تخفيف دهد
تعقيب اين سياست از سوي حاکميت پاکستان باعث        
گرديده است که نيروهاي طالبـان، القاعـده و سـائر            

رايان معارض، بطور متمرکز و گسترده اي به        بنياد گ 
. سوي افغانستان و جنگ در اين کشور متوجه شـوند        

مال عمر رهبر طالبان افغانستان دو سال قبـل، طـرح           
توقــف جنــگ در پاکســتان و متمرکــز شــدن تمــام 

چنـد  . نيروهاي شان در جنگ افغانستان را داده بـود    
ن، روز قبل از حمله به زنـدان قنـدهار توسـط طالبـا          

يکي از رهبـران طالبـان پاکسـتاني     محسودبيت اهللا 
علنا اعالم کرد که با بـر قـراري آتـش بـس ميـان               
حکومت پاکستان و طالبان پاکستاني، اين امکـان بـه          
وجود آمده است که تمامي نيروها متوجه جنـگ در          
افغانســتان گرديــده و بطــور متمرکــزي آنــرا پــيش 

 . ببرند
لفات چنداني براي   عمليات عليه مراسم جشن رژيم ت     

رژيم بار نياورد، اما بر هـم خـوردن مفتضـحانه ايـن         
مراسم در نتيجه عمليات مذکور عميق تـرين ضـربه     
اي بود که در طول حيات چنـد سـاله اش دريافـت             

طالبان و حزب اسالمي هر دو مسئوليت       . کرده است 
اجراي اين عمليات را بر عهده گرفتند، امـا مقامـات           

آنــرا بــه دوش اســتخبارات عــالي رژيــم مســئوليت 
هنوز درد اين ضربه کاهش نيافته      . پاکستان انداختند 

 جون ساعت نـه و نـيم شـب          ۱۴بود که شب شنبه     
 ۴۰۰. حمله به زندان سر پـوزه قنـدهار پـيش آمـد           

زنداني سياسي از ايـن زنـدان گريختنـد و بيشـتر از             
. ششصد زنداني غير سياسي را نيـز بـا خـود بردنـد            

جه اين عمليات باالي رژيم وارد      ضربه اي که در نتي    
گرديد، کمتر از ضربه هشت ثـور بـراي رژيـم درد            

 جون، حامـد کـرزي طـي        ۱۵روز يکشنبه   . آور نبود 
يک سخنراني انگشت تهديـد بطـرف پاکسـتان دراز     
نموده سه تن از رهبران برجسـته طالبـان پاکسـتاني           

، مال عمر پاکستاني و مولوي فضل        محسود بيت اهللا ( 
ا اخطار داد که آنهـا را در خانـه هـاي شـان      ر)  اهللا  

مقامـات رژيـم چنـين      . مورد حمله قرار خواهـد داد     
وانمود کردند که اين بيانات اخطار آميـز کـرزي در      

 به عمـل    محسودعکس العمل عليه سخنان بيت اهللا       
اما روشن بود که درد مستقيم تر ايجـاد         . آمده است 

ان کننــده ايــن داد و فريــاد، شکســتانده شــدن زنــد
 که   محسود سرپوزه قندهار بود و نه سخنان بيت اهللا       

 .           چند روز قبل بيان شده بود
 جون، بـوش در مالقـات بـا صـدر           ۱۶روز دوشنبه   

اعظم برتانيـه بصـورت تلـويحي از سـخنان کـرزي            
چند روز بعد تر وزير خارجـه ايـاالت         . حمايت نمود 

" متحده امريکا، طي يک سخنراني کوشـش کـرد تـا           
کرزي را به نحوي انتقاد نمايد، ولـي روي         " ن تند   لح

اصل مسئله تاکيد کـرد و خواهـان همکـاري بيشـتر         
 " جامعه جهاني" پاکستان، افغانستان و 

 .گرديد" تروريزم " در مبارزه عليه 

سخنان کرزي عليـه پاکسـتان، ايـن بـار بـر خـالف         
. دفعات قبلي، در حد خـودش محـدود بـاقي نمانـد           

 جون طرفدارانش را در     ۱۸ و   ۱۷ رژيم در روز هاي   
چندين واليت بسيج کرد تا با بر گزاري تظاهرات از          

ــد  ــت نماين ــرزي حماي ــه . ســخنان ک ــرانو جرگ مش
ي رژيم نيز از سـخنان کـرزي اعـالم          )مجلس سنا ( 

 .حمايت نمود
در عکس العمل عليه سـخنان کـرزي، صـدر اعظـم            
پاکستان اعالم کرد که به هيچ نيروي نظامي خارجي         

ه عمليات در داخل خـاک پاکسـتان را نخواهـد           اجاز
سفير افغانستان در اسـالم آبـاد توسـط وزارت          . داد

خارجه پاکستان احضـار گرديـد و اعتـراض رسـمي           
حکومت پاکستان عليه سخنان کرزي به وي تسـليم         

 .داده شد
از جانب ديگر در مرز مهمند ايجنسي و واليت کنـر           

شـغالگر و   ميان قواي پاکستاني از يکطـرف و قـواي ا         
رژيم پوشالي از طرف ديگر در گيري اي پيش آمـد           
که طي آن مواضع قواي پاکستاني مورد بمباران قرار         

از آن  . گرفت و چندين سرباز پاکستاني کشته شدند      
پس درگيري هاي مرزي ميان قواي اشغالگر و رژيم         
پوشالي از يکطرف و نيروهاي نظامي دولتي پاکسـتان    

 .رار گرديده استاز طرف ديگر چند بار تک
چند روز پس از شکسـتانده شـدن زنـدان قنـدهار،            
طالبان به ولسوالي ارغنداب قندهار داخـل شـدند و          

اوضاع در شهر   . چندين قريه را تحت تصرف گرفتند     
قندهار متشـنج شـد و بـراي چنـد روز قيـود شـب               

 ۲۰۰۰بيشـتر از    . گردي در اين شـهر نافـذ گرديـد        
برادر . هار پناه بردند  خانواده از ارغنداب به شهر قند     

، کـه رئـيس شـوراي       )ولـي کـرزي     ( حامد کـرزي    
واليتي قندهار است، اعـالم کـرد کـه در ارغنـداب            
تعداد زيادي از طالبان پاکستاني و همچنان چيچينـي        

 . ها يکجا با طالبان افغانستاني عليه دولت مي جنگند
به تعقيب اين حـوادث، چنـدين برخـورد سـرحدي           

ل نفوذ از پاکستان بـه افغانسـتان        ميان طالبان در حا   
از يکطرف و قواي اشغالگر وپوشالي از طـرف ديگـر           
پيش آمده است که شامل بمباران منـاطق آنطـرف          
خط ديورند توسط قوت هـاي خـارجي اشـغالگر در            
افغانستان و همچنان راکت اندازي از آنطرف بـاالي         

در جريان اين   . مناطق سرحدي افغانستان بوده است    
 هم همکاري قـواي دولتـي پاکسـتان بـا           درگيري ها 

طالبــان در حــال نفــوذ بــه داخــل افغانســتان و هــم 
همکاري آنها در جنگ عليـه طالبـان گـزارش شـده      

 .است
طالبان مسئوليت حمله بـه سـفارت هنـد را متقبـل            
نشدند و مقامات استخباراتي رژيم کـرزي نيـزاعالم         
کردند که ايـن حملـه توسـط يکـي از  شـبکه هـاي         

تي دولتي در منطقه صورت گرفته است که         استخبارا
. تلويحا منظور از آن، استخبارات دولتي پاکستان بود       

گرچه حکومت پاکستان دست داشتن در اين حملـه         
را مورد انکار قـرار داده اسـت، امـا تـا حـد معينـي                
. مناسبات ميان پاکستان و هند متشـنج شـده اسـت          

پس از چنـد سـال آرامـش در خـط کنتـرل ميـان               
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تحــت تصــرف پاکســتان و کشــمير تحــت کشــمير 
تصرف هند، روز دهم جوالي ميان قواي پاکستاني و         
قواي هندي يک بر خورد مسلحانه صـورت گرفـت          
که هر يک از طرفين مسئوليت آغاز آنـرا بـه دوش           

 .طرف مقابل انداختند
به اين ترتيب با اوج گرفتن سلسله درگيـري هـا در            

ستان، نـه تنهـا     افغانستان و مرز هاي افغانستان و پاک      
مناسبات ميـان رژيـم کـرزي و حکومـت پاکسـتان            
بيشتر از پيش متشنج گرديده است، بلکه تشـنج در          
ــواي    ــان ق ــري مي ــه و درگي ــاال گرفت ــه ب کــل منطق

 . پاکستاني و هندي نيز از سر گرفته شده است
با حمله قواي دولتي پاکستان به منـاطق مربـوط بـه            

ز رهبــران خيبــر ايجنســي، بيــت اهللا مســعود يکــي ا
برجسته طالبان پاکستاني آتـش بـس ميـان طالبـان           
پاکستاني و حکومت پاکستان را به حالـت تعليـق در      
آورد و اعــالم کــرد کــه تــا زمانيکــه قــواي دولتــي 
پاکستان از اين منطقه خارج نشود، خود را ملزم بـه           

اما اين لشکر کشـي بـه       . رعايت آتش بس نمي داند    
واي دولتي پاکستان   سرعت منجر به قرار داد ميان ق      

اشغالگران و رژيم پوشـالي از      . و طالبان محلي گرديد   
حمله به خيبر ايجنسي حمايت کردند، امـا قـرار داد           
ميان طالبان پاکستاني و قواي دولتي پاکسـتان را بـا           
شک و ترديد مي نگرند و آشکارا مي گويند که ايـن         
قرار داد باعث تقويت جنـگ در افغانسـتان خواهـد           

 .شد
ا بوش اعالم کرده است که اوضاع در پاکسـتان         اخير

براي رئيس جمهور آينده امريکـا بزرگتـرين چلـنج          
اين گفتـه نشـان دهنـده ايـن     . خواهد بود و نه عراق    

موضوع است که امريکايي ها بيشتر از پيش و بطـور       
روز افزون توجه شان را روي پاکستان متمرکـز مـي         

ذشـته  رژيم دست نشانده در طول چند سال گ       . کنند
مداما از قوت هـاي اشـغالگر خـارجي در افغانسـتان      

در داخل خاک   " مراکز تروريزم   " خواسته است که      
گرچه در گذشته   . پاکستان را مورد هدف قرار دهند     

گاه بگاهي حمالتي نيز صورت گرفته اسـت، امـا بـه            
نظر ميرسد که در حال حاضـر اينگونـه حمـالت در         

نيز به جمـع    اخيرا حکومت هند    . حال گسترش است  
اشغالگران امريکايي و رژيم پوشالي پيوسـته و آتـش          

بس ميان طالبان پاکسـتاني و حکومـت پاکسـتان را           
عامل افزايش جنگ و درگيـري در افغانسـتان قـرار         

از آنطرف، روسيه در عين مخالفت عليـه        . داده است 
بمباران کور کورانـه قـوت هـاي امريکـايي و نـاتو و        

ز آنها، اخيرا طـرح ايجـاد     تلفات ملکي سنگين ناشي ا    
يک کمربنـد امنيتـي در اطـراف افغانسـتان بخـاطر            

و مـواد مخـدر را بـه ميـان          " تروريزم  " مبارزه عليه   
 . کشيده است

آخرين حرکتي که رژيم دست نشانده دريـن راسـتا          
نشان داده است، فيصله رسمي جلسـه کابينـه رژيـم          
در مورد قطع تمامي مذاکرات دو جانبه با حکومـت          

 ۲۰۰۸ جـون  ۱۵کستان است که به روز سه شنبه        پا
کرزي شخصا پس از اعالم اين فيصـله  . به عمل آمد  

رسمي اعالم کرد که حلقـاتي از اردو و اسـتخبارات            
در " تروريسـتي   " پاکستان در عقـب فعاليـت هـاي         

افغانستان قرار دارند و تـا زمانيکـه ايـن مـداخالت            
 سـر   متوقف نگردد، مذاکرات با طـرف پاکسـتاني از        

حکومت پاکستان اين اتهام را رد      . گرفته نخواهد شد  
کرده و گفته اسـت کـه اينگونـه تصـميمات غيـر از              
خراب ساختن بيشتر مناسبات ميان دو کشور نتيجه        

 .       ديگري نخواهد داشت

بيگمان تکامل اينچنـين وضـعيتي، بـدون ارتبـاط بـا            
. متشنج شدن بيشتر مسائل مربوط به ايـران نيسـت        

يک مانور بـزرگ نظـامي توسـط قـوت هـاي            اخيرا  
هوايي اسرائيل، به قصـد آمـادگي بـراي راه انـدازي          
حمالت عليه اهداف دور دسـت، کـه منظـور از آن            

نيروهـاي نظـامي    . قلمرو ايران اسـت، اجـرا گرديـد       
دولت ايران نيز براي چند روز پيهم بـه آزمايشـات           
راکت هاي دور برد زمين به زمين و همچنان راکت          

. ابل استفاده در جنگ هـاي بحـري پرداخـت         هاي ق 
 ۲۰۰۰راکت هـاي دور بـرد ايـران مـي تواننـد تـا               

کيلومتر ميدان پرواز داشته باشند، يعني مـي تواننـد          
. هر نقطه از خاک اسرائيل را مورد هدف قرار دهنـد     

اکنون اين ديد کـه احتمـاال تاسيسـات اتمـي ايـران             
اهـد  توسط قواي هوايي اسرائيل مورد حمله قـرار خو        

گرفت، در ميان محافل سياسي و مطبوعاتي منطقه و         
جمهـوري  . جهان بيشتر از پيش قوت گرفتـه اسـت        

اسالمي ايران اعالم کرده است که در صورت مـورد     

حمله قرار گرفتن از طرف اسرائيل، خاک اسرائيل و         
نيروهاي نظامي امريکايي مسـتقر در خلـيج و پايگـاه         

مورد هدف قرار   هاي امريکا در کشور هاي عربي را        
از طرف ديگـر، حکومـت امريکـا عـالم          . خواهد داد 

ــاالي   کــرده اســت کــه در صــورت حملــه ايــران ب
متحدين امريکا در منطقه، به شـدت عکـس العمـل           

ايـن  . نشان خواهد داد و بر ايران حمله خواهد کـرد         
شاخ و شانه نشان دادن ها چه عمال منجر به جنـگ            

ــودي    ــردد، بخ ــه نگ ــردد و چ ــري گ ــود و درگي خ
 . نشاندهنده باال رفتن سطح تشنج در منطقه است

دور تر از ايران؛ عراق، فلسـطين، لبنـان و کردسـتان      
در آتش ميسوزند و چشم انـداز نزديکـي از خاتمـه            
. يافتن درد و رنج مردمان آنها بـه نظـر نمـي رسـد             

همچنان دور تر از پاکستان، در هند و سريالنکا نيـز           
انقالبي و ملي تحت    اوضاع آرام نيست و جنگ هاي       

رهبري مائوئيست ها و نيروهاي ناسيوناليست ادامـه        
 . يافته است

به اين ترتيب در سراسر منطقه ايکه از خليج بنگـال           
تا مديترانـه امتـداد يافتـه اسـت، تشـنج سياسـي و              

در . درگيـري هـاي جنگـي در حـال افـزايش اســت     
مقايسه با اين وضـعيت کلـي، آنچـه در نيپـال مـي              

ــي ــذرد، يعن ــه  گ ــاني و پروس ــازش و تب ــه س  پروس
مبارزات مسالمت آميز، يـک اسـتثنا محسـوب مـي         
گردد که به مشکل خواهـد توانسـت در چنـين جـو             

 . متشنجي تا به آخر ادامه يابد
در چنين وضـعيتي، ايـن ضـرورت بيشـتر از پـيش             
جدي تر مي گردد که نيروهـاي کمونيسـت انقالبـي       

ال در  در منطقه، ضمن تالش بيشتر براي حضور فعـ        
صحنه نبرد کشور هاي منطقـه، همـآهنگي مبـارزاتي     
ميان شان را بطـور روز افـزون بيشـتر سـازند تـا از          
اينطريق قادر گردند در سطح منطقه يي عمل نمايند         
و برنامه هاي مبارزاتي شان را بصـورت منطقـه يـي            

درينمورد نيـز متاسـفانه آنچـه در    . سازماندهي کنند 
 ايـن وظيفـه عمـومي       نيپال مي گذرد، در تناقض بـا      

منطقه يي قرار دارد و يک استثنا به حساب مي آيـد     
 مسير سازماندهي مبـارزات     – و نبايد    –که نميتواند   

 �. انقالبي در منطقه را تعيين نمايد

 
 
  
 
 
 

 جنگي در راستاي تحکيم بيشتر اسارت

 
از چند ماه به اينطرف درگيري هاي مسلحانه ميـان          

طقه بزرگي از هزاره جـات      کوچي ها و اهالي بومي من     
ابعـاد ايـن    . ادامه دارد ) بهسود، دايميرداد و ناهور     ( 

 جنگ وسيع است و هزاران خانواده از هر دو طرف
 .  در آتش آن مي سوزند

تا حال صد ها نفر کشته و  ين جنگ   ا

زخمي بجا گذاشته، باعث آوارگي جمعيت بزرگـي از      
رده اهالي محل شده و خسارات مالي بزرگـي بـار آو          

تعداد زيادي از خانه هاي اهالي محل به آتش         . است
کشيده شده، هزاران درخت قطع گرديـده و مـزارع          

از آنطـرف، تعـدادي از خيمـه        . وسيعا نابود شده اند   
هاي کوچي ها به آتش کشـيده شـده و تعـدادي از             
حيوانات شان توسط طرف مقابل يا تصاحب گرديده        

سـالح هائيکـه    در ميان   . و يا از بين برده شده است      
درين جنگ مورد استفاده قرار مي گيرند صرفا قواي         
هوايي و قواي زرهي و توپخانه سنگين وجـود نـدارد،        
ولي از بقيه تمامي سالح هاي خفيفه و ثقيله اسـتفاده           

از جانب کوچي ها حتي از پاکستان       . به عمل مي آيد   
بسيج به عمل آمـده اسـت، در حاليکـه ده نشـينان             
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د منازعه را، داوطلبان جنگي مناطق      هزاره منطقه مور  
 ديگري از هزاره جات و 

 . همچنان کابل ياري مي نمايند
کوچي ها ظاهرا متکي به حمايـت جنـاح کـرزي در            
رژيم دست نشانده و بطور مشخص متکي به وکالي         
کوچي در پارلمان رژيم هستند، ولـي در عـين حـال            
حمايت هايي را از جانب طالبـان نيـز دريافـت مـي             

از جانب ديگر، جنگجويان هزاره را حلقه هـاي         . دکنن
و سائر حلقات درون رژيم مثل      " محقق  " و  " خليلي  " 

و تا حد معيني دار و دسته دوسـتم و          "اکبري  " حلقه  
احتمــاال حلقــات معينــي در بيــرون از رژيــم مــورد 

 .حمايت قرار مي دهند
" نـاتو   " و  ... " ائتالف بين المللي    " قوت هاي خارجي    

ال در قبال اين جنگ تماشاچي باقي مانده انـد و         تا ح 
گمان نمي رود که در آينده نيز درينمـورد مسـتقيما          

در واقـع بـروز و ادامـه چنـين جنـگ        . مداخله کنند 
هايي ميان افغانستاني ها به نفع اين قوت هـا بـوده و        
آنها هيچ لزومي نمي بينند که براي متوقف سـاختن          

 .  آن ها اقدام نمايند
ته شاهد يک درگيـري چنـد ماهـه ميـان           سال گذش 

کوچي ها و ده نشينان منطقـه بهسـود هـزاره جـات             
ولـي درگيــري مـذکور در همــان ســطح   . بـوده ايــم 

محدود باقي ماند، چرا که کوچي ها اصال بـه طـرف            
اما امسـال هـم شـاهد سـرازير         . منطقه ناهور نرفتند  

شدن بيشتر کوچي ها بـه سراسـر منطقـه، منجملـه            
و دوام بيشـتر   و هـم شـاهد گسـترش   ناهور، هستيم 

 . برخورد هاي مسلحانه
جنگ نسبتا محدود سال گذشته سر انجام بـا پـا در            
مياني شخص کرزي مبنـي بـر تقاضـا از کـوچي هـا              

پـس از آن  . براي تخليه موقت منطقـه پايـان يافـت     
يک کمسيون دولتي تشـکيل گرديـد تـا موضـوع را            

ماه به  مورد بررسي قرار داده و در خالل مدت چند          
اين کمسيون  . يک فيصله رسمي در مورد دست يابد      

تشکيل گرديد، اما نه تنها در ظرف چند ماه بلکه تـا            
 نيز نتوانسـت راه حلـي بـراي ايـن           ۱۳۸۶ختم سال   

 . معضله پيدا نمايد
دليل اين امر آن بود که اعضاي اين کمسيون تقريبا           
همه افرادي بودند که در واقع دو طرف منازعـه در           

جنـگ امسـال در     . رژيم را تشکيل مي دهنـد     درون  
نتيجه ناکامي مطلق اين کمسيون در يافتن راه حلـي          

حتـي در همـان   . براي حل معضله براه افتـاده اسـت       
سال گذشته، هيچ يک از دو طرف منازعه برين باور          
نبودند که کمسـيون مـذکور بتوانـد راه حلـي پيـدا             

به همين سبب توقف درگيـري هـاي پارسـال      . نمايد
مال يک دوره استراحت براي گرفتن آمادگي هـاي         ع

بيشتر براي درگيري هاي شديد تـر و گسـترده تـر            
 . امسال را به وجود آورد

در واقع هم اکنون نيز هيچيـک از دو طـرف قضـيه             
باور ندارند که رژيم اوراق و پريشان کـرزي بتوانـد           
راه حلي براي خاتمه دادن به اين درگيري هـا پيـدا             

 باوري انعکاس دهنده عمق تـاريخي و        اين بي . نمايد
اجتماعي اين مشکل است، مشکلي که اصـال رژيمـي          

 و نـه    –مثل رژيم دست نشانده موجود نه مي تواند         

تـا حـال    .  آنرا حل و فصل نمايـد      –واقعا مي خواهد    
از کمسيون هاي تعيين شـده از طـرف رژيـم، غيـر             

اينکه سفر هايي به منطقه انجـام دهنـد و ضـمن             
 ري هاي مفصل با دو طـرف درگيـري        مهماني خو 

صحبت هايي انجام دهند، کار ديگري از پيش نبرده         
 .اند

سردمداراني که در درون رژيم، حـامي طـرف هـاي         
درگيــر هســتند، از ايــن موضــوع بــه نفــع کمپــاين  
انتخاباتي شان براي انتخابات رياست جمهوري رژيم       

گويا اين انتخابات قرار اسـت در       . استفاده مي نمايند  
زان سال آينده بر گزار گردد، ولي کارزار تبليغـاتي     خ

 .و عملي مربوطه آن از هم اکنون براه افتاده است
استفاده از اين موضـوع بـه نفـع کمپـاين انتخابـاتي             
مبتني بر جلب احساسات مليتي طرف هـاي درگيـر          

کرزي که ديگر در ميـان مردمـان افغانسـتان        . است
ارا تالش دارد   آبرويي برايش باقي نمانده است، آشک     

که به عنوان مدافع حقوق پشتون ها خـود را مطـرح          
محقق " و  " خليلي  " از جانب ديگر کساني مثل      . نمايد

که خزيدن زير بيرق اشغالگران، شموليت در رژيـم   " 
دست نشانده، معامله با سياف و نشستن زير تصاوير         
بزرگ قهرمان قتل و کشتار کابلي ها را توجيه مليتي          

 کننـد، يکبـار ديگـر مـي کوشـند روي            کرده و مـي   
 .مجبوريت هاي مردم هزاره به معامله بنشينند

يکي از حرکت هاي گمراه کننده ايکـه در رابطـه بـا             
اين معضله براه افتاده است، طرح آن به عنوان يـک           

 –اين حرکت، عوامل سياسـي      . موضوع حقوقي است  
اجتماعي معضله را مي پوشاند و نمي توانـد يـک راه            

عالوتـا جنبـه    . اسي و اصولي بـراي آن بيابـد       حل اس 
هاي حقوقي معضله، متناقض و پيچيـده انـد و نمـي            
توان بـر مبنـاي اسـناد حقـوقي دو طـرف درگيـري          

 . قضاوت قاطع به عمل آورد
کوچي هاي منطقه بهسود و دايميرداد يک فرمـان از       
امير عبدالرحمان خـان و يـک فرمـان از نـادر شـاه              

 اين فـرامين، چراگـاه هـاي        بدست دارند و بر مبناي    
. تابسـتاني شـان مـي داننـد       " ميل  " طبيعي منطقه را    

ولي در عين حال اهالي بـومي منطقـه بـا در دسـت              
داشتن قباله هاي ملکيت مشاع کـل منطقـه، ادعـاي      
ملکيت دارند و سنديت دايمي فرمـان هـاي شـاهي           

 .             سابقه را نمي پذيرند
ور از اين هم پيچيده     وضعيت حقوقي چراگاه هاي ناه    

اين چراگاه هـا، بخصـوص چراگـاه دشـت          . تر است 
 شمسـي مـورد اسـتفاده       ۳۰ناهور، تـا اواسـط دهـه        

اين گلـه   . تابستاني گله هاي اسپ دولتي قرار داشت      
هاي اسپ کـه مـورد اسـتفاده پـوليس و اردو قـرار              
داشــت، از منــاطق مختلــف غزنــي و حتــي کابــل و 

اهالي منطقـه، ايـن   . دقندهار به ناهور آورده مي شدن    
 . مي گفتند" کمند " گله هاي اسپ را 

ها در بهار و خـزان هـر سـال          " کمند  " عبور و مرور    
براي اهالي اطراف ناهور و توقف چند ماهه آنهـا در           
. ناهور براي خود اهالي محل، يک مصيبت واقعي بود        

بـراي خـود شـان، تخـم        " کمند  " افسران و سربازان    
ر و ماست و براي اسپ هاي       مرغ، گوشت مرغ و شي    

شان کاه سـفيد و بعضـا جـو از اهـالي حصـول مـي                

 ۳۰در اوايـل حکومـت داود خـان در دهـه            . کردند
" اجبار درينمورد ممنوع شـد و افسـران و سـربازان            

ها مکلف شدند کـه اشـياي مـورد ضـرورت           " کمند
امـا در عمـل تـا    . شان را از اهـالي خريـداري کننـد     

د داشـتند، حصـول اجبـاري       ها وجو " کمند  " زمانيکه  
 . مواد متذکره کماکان ادامه يافت

با براه افتادن جريان مـدرنيزه شـدن اردو و پـوليس            
"  شمسـي شـروع شـد،        ۲۰دولت که از اواخر دهـه       

در همـين   . ها در معرض نابودي قرار گرفتند     " کمند  
هـا روز بـه روز      " کمند  " زماني که تعداد اسپ هاي      
ن مربوطه فرصت يافتند    کمتر و کمتر مي شد، افسرا     

که فروش مـوقتي قسـمت هـايي از چراگـاه دشـت             
ناهور بـه کـوچي هـا را بصـورت وسـيع رويدسـت              
بگيرند و همه ساله دامنـه ايـن معاملـه را گسـترش         

قبال نيز اينگونه معامله ها جريان داشت  ولـي        . دهند
 .دامنه آن محدود بود

به اين ترتيب موقعيکه در اواخر صدارت داود خـان،      
کشي به ناهور متوقف گرديد، ديگر کـوچي        " کمند  " 

در يـک فيصـله     . ها چراگاه ها را تصرف کرده بودند      
 کـه يـک    –رسمي حکمراني و شوراي واليتي غزنـي        

شوراي انتصابي و متشکل از سران اقوام و قبائل بود،          
در سالهاي پاياني حکمراني سـيد عبـاس، در اواخـر           

 تابستاني کـوچي    "ميل  " ، چراگاه هاي ناهور     ۳۰دهه  
ها اعالم شد و فيصله نامه رسـمي بـه عنـوان سـند              

 . ملکيت کوچي ها به آنها داده شد
در ناهور نيز، هماننـد مـورد بهسـود و دايميـرداد،            
اهالي محل اسناد ملکيت مشاع منطقه را در دست         
دارند و سنديت دايمي فيصله تقريبا پنجاه سال قبـل          

 .  قبول ندارندحکمراني و شوراي واليتي غزني را 
ــر    ــان امي ــزاره جــات از زم ــه ه ــا ب ورود کــوچي ه

درجريان شورش هزاره   . عبدالرحمان خان شروع شد   
جات و بعد از آنکه اين شورش توسط عبـدالرحمان          
خان به شديد ترين وجه سر کوب گرديد، اقـدامات          
چهار گانه تنبيهي شديدي که به فرمان اميـر خـون            

ن رويدسـت گرفتـه     آشام عليه اين منطقه و اهالي آ      
 :شده و به مرحله اجرا در آمدند، عبارت بودند از

 دستگيري، زنداني ساختن و اعدام تعداد زيادي        – ۱
 . از سران شورشي

 به بردگي کشاندن تعـداد زيـادي از پسـران و            – ۲
دختــران جــوان و حتــي اطفــال شکســت خوردگــان 

 .جنگ
 تسليم نمـودن زمـين هـاي زراعتـي شورشـيان       – ۳

ده به گروه هاي ايله جار پشتون شـامل         شکست خور 
 . در جنگ

 سازماندهي کوچي ها براي ورود وسيع به هزاره         – ۴
جات و به تصـرف در آمـدن چراگـاه هـاي منطقـه              

 .توسط آنها
هر چند افتخارات و درد هاي کشتار، برده سـازي و           
برده گي و متصرف شـدن و از دسـت رفـتن زمـين          

ــوز   ــيع در آن دوره هن ــي وس ــاي زراعت ــه ه ــم ب ه
فراموشي سپرده نشده اند، ولي ديگر مسائل زنده اي         
نيستند که عملکرد هاي ملموس و انعکاسات روشـن         

به عبارت ديگر، اينهـا     . اجتماعي مداوم داشته باشند   
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ــوند و    ــي ش ــاريخي محســوب م ــاطرات ت ــر خ ديگ
انعکاسات عملي اجتماعي شان نيز در همان محدوده        

واي بـرده داري در     احيانا اگر گاهي ه   . باقي مي مانند  
سر فالن وکيل شوونيست جاهل پارلمان رژيم خانـه         

خـود را بـادار و      " خيـل و خـت      " کند و او با افتخار      
هزاره ها را غالم خطاب کند، ناچار مـي شـود چنـد             

ولي معضله کـوچي    . روز بعد به عذر خواهي بپردازد     
ها تا هنوز به عنوان يک مشکل زنده اجتماعي بـاقي           

راه حل اساسي عاجل مي طلبد و هـر       مانده است که    
قدر دوام نمايد، نه تنها در حد خود باعـث ايجـاد و             
گسترش منازعات و تصادمات مليتي ميـان پشـتون         
ها و هزاره ها خواهد شـد، بلکـه خـاطرات تـاريخي             

 .مرده را نيز بطور روز افزون زنده خواهد کرد
مناسبات ميان هزاره ها و کوچي ها هيچگاه راحت و          

ــدون  ــوده اســتب ــه . درد ســر نب ــايي ک در دوره ه
حکومت مرکزي از ثبات و استقرار برخـوردار بـوده،          
منازعات طـرفين بـه حکومـت کشـانده شـده و در             
محاکم دولتي عمدتا به نفع کوچي هـا حـل و فصـل             

اما در دوره هائيکه حکومـت مرکـزي        . گرديده است 
ضعيف بوده، منازعات شکل حاد تري بخود گرفته و         

 .ورد هاي مسلحانه باال گرفته استتا حد برخ
قبل برين، در دوره جنگ هاي ارتجـاعي خانمانسـوز          
ميان جهادي ها و بعدا جهادي ها و طالبان، که عمال           
حکومت مرکـزي اي در افغانسـتان وجـود نداشـت،        
ورود کوچي ها به هزاره جات تقريبا بصورت کامـل           

امـا پـس از آنکـه طالبـان کابـل را            . متوقف گرديد 
کردند و بخصوص پس از آنکه سمت شمال        تصرف  

و هزاره جات بدست آنها افتاد، کوچي ها با تکيه بـر            
امارت اسالمي طالبان به صورت وسـيع بـه منطقـه           
سرازير شدند و بر عالوه انتقـام غيبـت چنـد سـاله             

 . شان را نيز گرفتند
اما پس از رويکار آمدن رژيم دست نشـانده کـرزي        

قعـي يـک حکومـت      که هيچگـاه نتوانسـته نقـش وا       
مرکزي ولو ارتجاعي را بـازي نمايـد، بـاز هـم ورود             

کوچي ها از   . کوچي ها به هزاره جات متوقف گرديد      
دو سال به اينطرف تالش دارند که مجددا بـه ايـن            

اينک که رژيم دست نشانده بيشـتر       . منطقه راه يابند  
از پيش اوراق و پريشان شده ميرود، منازعات ميـان          

بومي بيشتر از هر زمـاني حـدت و       کوچي ها و اهالي     
شدت اختيار کرده است و بطرف تشديد و گسترش         

 .بيشتر پيش مي رود
رژيم کنوني نمـي توانـد هـيچ راه حـل منصـفانه اي              

ايـن رژيـم فقـط      . براي حل و فصل اين معضله بيابد      
قادر است توسط جناح مختلف خود ايـن معضـله را           

 به ضـرر    دامن بزند و بيشتر از پيش حاد بسازد و يا         
يکي از دو طرف منازعه فيصـله دهـد کـه بـه نظـر               

 .نميرسد قابل اجرا نيز باشد
اين معضله و گسترش بيشتر آن نفاق ملي را دامـن           
ــه     ــت علي ــه مقاوم ــوني ک ــرايط کن ــد و در ش ميزن
اشغالگران امپرياليست و رژيم دسـت نشـانده آنهـا،          
وظيفه و مسئوليت ميهني و ملي فرد فرد ايـن آب و            

مامي مليت ها واقليت هاي ملي اسـت، بـه    خاک از ت  
شدت به نفع اشغالگران است و باعث تداوم هر چـه           

 .   بيشتر اسارت کشور و مردمان آن مي گردد
حل درسـت و منصـفانه معضـله کـوچي هـا بـدون              

ببينيم اين  . شناخت درست آن ممکن و ميسر نيست      
 معضله اساسا چگونه معضله اي است؟

ـ         ي تـوان بيشـتر از يـک        تعداد کوچي هـا را فعـال م
خـود آنهـا ادعـا دارنـد کـه          . ميليون نفر تخمين زد   

تعدادي از اينها در    . مجموعا چهار ميليون نفر هستند    
ميان مناطق مختلف افغانسـتان بـه کـوچيگري مـي           
پردازند ، ولي تعداد ديگري از آنها چند ماه سـال را            
ــرا در     ــر آن ــاه ديگ ــد م ــتان و چن ــرو پاکس در قلم

اينهـا بـه قبائـل مختلـف        . مـي برنـد   افغانستان بسر   
دوام و بقاي شيوه زندگي بـدوي       . پشتون تعلق دارند  

کـوچي هـا از يـک جهـت محصـول سياسـت هــاي       
شوونيستي طبقات حاکمه پشتون در افغانسـتان مـي         

اينهــا بخاطريکــه کــوچي هــا را چــون آلــت . باشــد
سرکوبي عليه مليت هاي غير پشـتون در افغانسـتان          

در صـدد بـر نيامـده انـد تـا      در دست داشته باشند  
شيوه زندگي آنها را که فالکتي بـيش نيسـت تغييـر          

بافت جمعيت کوچي هـا يـک بافـت طبقـاتي           . دهند
است و در آن استثمارگران و اقشار تحـت اسـتثمار           

مگــر مناسـبات قبيلـوي در جمعيــت   . وجـود دارنـد  
کوچي ها بسيار قوي است و اين امر از قطب بنـدي            

، کما  .آنها جلوگيري مي نمايد   شديد طبقاتي در ميان     
اينکه در عين حال باعث تداوم عقبماندگي و بدويت         

 .نيز ميباشد
موجوديت کوچي ها و رفت و آمد آنهـا در منـاطق             
مربوط بـه مليـت هـاي غيـر پشـتون و اسـتفاده از               
چراگاه هاي آن مناطق يک منبع مهم نا آرامي هـاي      
مليتي و جنگ ميان پشـتون هـا و غيـر پشـتون هـا               

بنابرين يکي از جنبه هاي مهـم حـل و فصـل            . ستا
منازعات مليتي و رفع شوونيزم و ستم ملـي را حـل            

 . درست و اصولي مسئله کوچي ها تشکيل مي دهد
اما مقدم بر آن، آنچـه از اهميـت برخـوردار اسـت،             
مسئله نجات اين جمعيت بزرگ انسـاني از زنـدگي          

يگانـه راه حـل درسـت و        . فالکت بار بـدوي اسـت     

فانه مسئله کـوچي هـا اسـکان دادن آنهـا و ده             منص
اسـکان دادن و ده نشـين       . نشين ساختن شان اسـت    

. بايد از پايه مادي برخوردار باشـد        سازي کوچي ها    
به آنها و كمـك    و آب و وسائل زراعتي      توزيع زمين   

خو گـرفتن بـه زنـدگي و       آموختن و   به ايشان جهت    
، در چوکـات يـک انقـالب ارضـي          كار در يك محل   

يگانه راه مطمئن پايان دادن به فالكـت و  تاسري،  سر
کوچي ها قبل   . ي است که دچار آن هستند     بدبختي ا 

از هر چيزي حق دارند از زندگي پر مشقت و تاريخا           
.                                           منســــوخ شــــده کــــوچيگري نجــــات يابنــــد

  شماره نـزدهم شـعله جاويـد         –ياد داشت ضروري    
شار آماده مي شد که خبر ختم درگيري هـا          براي انت 

و آمادگي کوچي ها براي عودت از منطقه درگيـري          
امسـال نيـز هماننـد پارسـال بنـا بـه            . پخش گرديد 

تقاضـاي کـرزي از کـوچي هـا بـراي تـرک موقــت       
منطقه، آنها اعالم کرده اند که به تـدريج منطقـه را            
ترک مي گويند، ولي براي آخرين بار و تا بهار سـال           

البتـه  . نده بايد راه حلي براي اين معضله پيدا شود        آي
به يک معني موسم عودت عادي کوچي ها از منطقه          

آنها در سال هاي پر برف و بـاران         . فرا رسيده است  
براي چهار ماه ثور، جـوزا، سـرطان و اسـد بصـورت            
مکمــل در منطقــه بســر مــي برنــد و از مــاه ســنبله 

زمسـتاني  برگشت شان را به چراگاه هـاي خزانـي و           
شرق افغانستان و آنطـرف خـط ديورنـد اغـاز مـي             

ولي در خشک سالي ها اين عودت از ماه اسـد        . کنند
امسال به دليل خشک سـالي، آنهـا       . شروع مي گردد  

بصورت عادي نيز مجبور بودنـد عـودت شـان را از            
به همين جهـت    . منطقه سر از ماه اسد شروع نمايند      

طرف کـوچي   تقاضاي کرزي و پذيرش اين تقاضا از        
ها يک امر تبليغاتي صرف است تا حيثيت و اتوريتـه    

طبعـا  . اي براي او در ميان کوچي ها دست و پا شود          
اين حرکت عوام فريبانه احساسات ناخوشايند مليتي       
در ميان هزاره ها و همينطور گرايشـات شوونيسـتي          
در ميان پشتون ها را بيشتر از پيش دامن خواهد زد           

 را گسـترده تـر و عميـق تـر           و نفاق ملي در کشـور     
گمـان نمـي رود کـه رژيـم دسـت           . خواهد سـاخت  

اگـر  . نشانده بتواند راه حلي براي اين معضـله بيابـد         
وضعيت به همين ترتيبي که تا حال بوده ادامه يابـد،          
در سال آينده شـاهد درگيـري هـاي خـونين تـر و              
ويراني ها و خسارات عظـيم تـر در منطقـه خـواهيم          

 �.بود

 

 

 كان ما از گرسنگي مي ميرند؟چرا كود

 
روز ششـم   . خبر شديدا تكاندهنده و تاثر انگيـز بـود        

رسـانه هـاي خبـري گـزارش        ) پنجم جـون    ( جوزا  
دادند كه در يكي از روستاهاي واليـت سـمنگان در           
. شمال افغانستان، دو كودك از گرسـنگي مـرده انـد          

اين كودكان پـس از چنـدين هفتـه علـف خـواري،              
گرسنگي تاب مقاومت را از دسـت       عاقبت در مقابل    

اين خبري است كـه بنـا       . مي دهند و تلف مي شوند     
به داليل گوناگوني انعكاس يافتـه اسـت، در حاليكـه       
رويــداد هــاي دردانگيــز زيــادي از اينگونــه كــه در 
اطراف و اكناف دور دست كشور اتفـاق مـي افتنـد،            

 . اصال در رسانه ها انعكاس نمي يابند

نظر نيز قابل توجه است كـه ايـن   خبر مذكور از اين    
حادثه درد انگيز در شـمال افغانسـتان اتفـاق افتـاده            

شــمال افغانســتان بــه دليــل داشــتن خــاك . اســت
حاصلخيزتر، زمين هاي زراعتي وسيعتر، باران نسـبتا        
بيشتر و رود خانه هاي پر آب تر نسـبت بـه سـائر              
مناطق افغانستان، از لحاظ توليد مـواد غـذايي مقـام           
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وقتي در چنين منطقه    . ا در كشور دارا مي باشد     اول ر 
اي كودكان از گرسنگي بميرند، مي توان حـدس زد           

 كه در سائر مناطق وضع از چه قرار است؟      
رسانه هاي امپرياليستي از قبيل راديوي بي بي سي و          
غيره، وقـوع حادثـه درد انگيـز مـذكور را ناشـي از              

ـ          ه اعـالم   بيدردي و بي توجهي سـائر باشـندگان قري
راديوي بي بـي سـي بـراي دو روز پـيهم در            . کردند

يك برنامه ويژه به تبليغ در مورد حقـوق و وجايـب            
همسايگان نسبت به همديگر پرداختـه و داد سـخن          

هدف از اينگونه تبليغات و هيـاهوي رسـانه اي          . داد
آنهـا مـي خواهنـد كـه ايـن حادثـه و             . روشن است 

افغانسـتاني هـا    حوادث مشابه ديگر را به بي توجهي        
نسبت به همديگر، حتي نسبت به همسايه هـا، ربـط           
دهند و به اين طريق علل و عوامل اجتمـاعي چنـين            

درينجا موضوع بر سـر     . حوادثي را پوشيده نگهدارند   
اين نيست كه بيخبري و بي توجهي كامل نسبت بـه           
همسايه ديـوار بـه ديـوار، آنهـم در يـك روسـتاي              

 سـاكنين و يـا اكثريـت      افغانستان كه معموال تمـامي    
قريب به اتفاق آنـان از يـك طايفـه بـوده و بـا هـم            

اما در مـورد   . خويشاوند هستند، قابل نكوهش نيست    
ايجاد شدن همـين روحيـه قابـل نكـوهش در ميـان         
روستائيان افغانستان نيـز قبـل از آنكـه بـه مالمتـي        
ــل   ــل و عوام ــد عل ــردازيم، باي ــراد و اشــخاص بپ اف

 . وجه و دقت قرار دهيماجتماعي آن را مورد ت
چرا در شرايطيكه گويا در ظرف شش سـال و چنـد            

جامعه " ماه گذشته، تقريبا بيست ميليارد دالر كمك        
به افغانستان سرازير گرديـده اسـت، چنـين         " جهاني  

حوادثي اتفاق مي افتند؟ جـواب ايـن سـوال روشـن            
اين كمك هـا در اسـاس بـه درد تـوده هـاي            . است

نها باعث كـاهش فقـر در ميـان     مردم نخورده و نه ت    
آنها نگرديده است، بلكه باعث فقير شـدن بيشـتر و           

در قـدم اول، بخـش نسـبتا        . بيشترآنها شـده اسـت    
توسـط مراجـع    " كمك هـا    " بزرگ و قابل توجه اين      

خارجي و داخلي دولتي و غير دولتي حيف و ميل مي         
گردد و در قدم دوم بخش مورد اسـتفاده در پـروژه            

، شديدا باعـث عميقتـر      "بازسازي  " هاي  ها و برنامه    
شدن و وسيعتر گشتن تفاوت ها و اختالفات طبقـاتي      
ميان طبقات و اقشار تحت استثمار از يـک طـرف و            
مشت قليلي از استثمارگران از طرف ديگر مي گردد         
و فاصله ميان سطح زندگي فقرا و اغنيا را روز بـروز            

 باعث  "کمک ها   " بيشتر ميسازد و در قدم سوم اين        
نابودي بيشتر و بيشتر توليـدات داخلـي و وابسـتگي           
روز افزون اقتصادي به کشور هاي خارجي، نـه تنهـا           
کشور هاي امپرياليستي بلکه کشـور هـاي همسـايه،          

 .      مي گردد
همين مـورد سـوم را در رابطـه بـا سـكتور زراعتـي          

 : كشور مورد توجه قرار مي دهيم
ــد  ــم تولي ــرين قل ــم ت ــي در حــال حاضــر مه  زراعت

افغانستان را ترياك تشكيل مي دهد كه بـه تنهـايي           
در . عائد ناخالص ملي را مـي سـازد      % ۴۰در حدود   

سراسر واليات قندهار، هلمند و ارزگـان كـه بعـد از        
ســمت شــمال بهتــرين منطقــه زراعتــي افغانســتان  
محسوب مي گردد، بهترين قطعات زمين به كشـت         

گفـت كـه    كوكنار اختصاص يافته است و مي تـوان         
. كشت غله تقريبا در اين مناطق از ميان رفته اسـت          

كما اينكه در واليـات ديگـري نيـز كشـت كوكنـار             
باعث تقليل كم يا زيـاد توليـد غلـه جـات گرديـده              

در واقع از چندين سـال بـه ايـن طـرف ايـن              . است
كمبود ناشي از كشت كوكنار عمـدتا از طريـق وارد           

و بـرنج از  كردن قاچاقي و كم و بـيش تجـارتي آرد           
طبعـا چنـين وضـعيتي      . پاكستان جبران شـده اسـت     

باعث گران تر شدن بيشتر آرد و برنج در افغانستان          
. در مقايسه با سائر كشور هاي منطقه گرديده اسـت         

اين گراني بخصوص در مناطقي كه كشت كوكنـار و          
توليد ترياك ندارنـد، فشـار اقتصـادي شـديدي بـر            

 فقير بي زمين و     اهالي بخصوص اقشار وسيع دهقانان    
 .  كم زمين اعمال مي نمايد

در خصـوص   " برنامه معيشت بديل    " از جانب ديگر    
كشت غله جات، نه تنها به افـزايش توليـد غلـه در             
كشور نينجاميده بلكـه از يكجانـب باعـث تقليـل در        
توليدات و از جانب ديگـر باعـث افـزايش مصـارف            

مثال تخـم هـاي بـذري اصـالح      . توليد گرديده است  
شده ايكه از طرف منابع خـارجي در ميـان دهقانـان          
ترويج شده است، تعداد زيادي از انواع بومي گنـدم           
در كشور را كه با آب و هواي مناطق مختلف كشور           
سازگاري داشته و كشت آن با احتياجـات خـوراكي          
اهالي و سيستم تهيـه آذوقـه بـراي حيوانـات اهلـي             

يدي بـه   متناسب بود، از ميان برده و وابسـتگي شـد         
منابع تهيه تخم هاي بذري اصـالح شـده بـه وجـود        

چون گندم توليـد شـده از تخـم هـاي           . آورده است 
بذري اصالح شده نمي تواند به عنـوان تخـم بـذري         
اصالح شده مورد استفاده قـرار بگيـرد، كاشـتكاراني          
كه كامال به استفاده از تخم هاي بذري اصالح شـده           

اله بـا پرداخـت     روي آورده اند، ناگزير اند همـه سـ        
قيمت هاي گزاف به شركت هاي خـارجي و داخلـي           
توليد تخـم بـذري احتياجـات شـان ازيـن ناحيـه را         

كاشتكاراني كه از گنـدم توليـد شـده         . مرفوع سازند 
خود شـان بـه عنـوان تخـم بـذري اسـتفاده كننـد،               

ولي در صورتيكه آنهـا  . حاصالت شان تقليل مي يابد 
 شـركت هـاي     بخواهند تخم بذري اصـالح شـده از       

داخلي و خارجي بخرند، بايد دو برابـر قيمـت گنـدم     
معمولي پول بپردازنـد و ايـن خـود باعـث افـزايش             

در هر حـال مـروج شـدن        . مصارف توليد مي گردد   
تخم هاي بذري اصالح شده باعث شـده اسـت كـه            
توليد كاه گندم كه يكي از  آذوقه هاي عمومي براي           

ـ         ي گـردد،   حيوانات اهلي در افغانسـتان محسـوب م
شديدا تقليل يابد، چرا که کـاه گنـدم هـاي اصـالح             
شده به عنوان يکي از آذوقـه هـاي حيوانـات اهلـي،             

ايـن  . بخوبي کاه گندم بـومي قابـل اسـتفاده نيسـت          
كاهش توليد، خـود يكـي از عوامـل محـدود شـدن             
مالداري در كشور و تشديد فقر در ميان روسـتائيان          

 .محسوب مي گردد
اخيرا بحران مواد خوراكه در سطح جهاني باال گرفته         
است و بخش هاي بزرگي از اهالي کشور هاي تحت          
سلطه، که از قبل نيز غذاي کافي در اختيار نداشـتند          
ــد   ــد، عمــال در معــرض تهدي و نيمــه گرســنه بودن

جاي گفتن ندارد کـه     . گرسنگي کامل قرار گرفته اند    
رياليسـتي و   اين بحران ثمره نظـم حـاکم جهـاني امپ         

سياست هاي امپرياليست هـا و وابسـتگان ارتجـاعي          
در يـک   .  آنها در کشور هـاي تحـت سـلطه اسـت          

چنين جـو بـين المللـي، بـه دليـل سـختگيري هـاي          
حكومت پاكستان، کـه از يکجانـب ناشـي از کمبـود            
آرد گندم در خود پاکستان و از جانب ديگر ناشي از           

در پاکستان  خرابي بيشتر مناسبات ميان رژيم حاکم       
و رژيــم دســت نشــانده در افغانســتان اســت، ورود 
قاچاقي آرد گندم از پاكستان تقريبا بصـورت كامـل          
متوقف گرديده و ورود تجارتي آن نيز تا حد زيادي          

در نتيجه چنـين وضـعيتي قيمـت        . تقليل يافته است  
افغـاني يعنـي     5000يك بوجي آرد صد كيلويي تـا        

ه يك معلم بـاال رفتـه       تقريبا به اندازه معاش دو ماه     
اين قيمتي است كه بايد تمامي افـراد خريـد         . است

خور، به شمول روستائياني كه آرد مورد ضـرورت         
 . پرداخت نمايندشانرا قسما و يا كال مي خرند،

اشغالگران و رژيم دست نشانده مـداوما تـالش مـي           
ورزند که عامل اساسي کمبود کشنده مواد غذائي را         

مشخصا خشک سالي هـاي پـيهم   به عوامل طبيعي و    
شکي نيست کـه از چنـدين سـال بـه     . مربوط سازند 

اينطرف خشک سالي در افغانسـتان وجـود داشـته و        
طبعا تاثيرات ناگواري بـر توليـد مـواد خـوراکي در            

اما اين خشـک سـالي هـا عامـل        . کشور داشته است  
اساسي کمبود مواد غذايي در کشور محسـوب نمـي          

يـد در عوامـل اجتمـاعي       عامـل اساسـي را با     . گردد
 . جستجو نمود

سيستم زراعتي نيمه فئودالي افغانستان که در اصـل         
نيز عقبمانده بود و از لحاظ ميـزان توليـد در سـطح             
شديدا پائين قرار داشت، در اثر جنگ تجاوزکارانه و         
اشغالگرانه سوسيال امپرياليست ها، خانه جنگي هـاي     

نـه ميـان    ارتجاعي جهادي ها و جنگ هاي جنايتکارا      
ايـن  . طالبان و جهـادي هـا وسـيعا تخريـب گرديـد           

سيستم زراعتي تخريب شده نه تنها پس از تجـاوز و        
اشغالگري امپرياليسـت هـاي امريکـايي و متحـدين          
امپرياليستي و ارتجاعي شان تا هم اکنون بـاز سـازي    
نگرديــده، بلکــه بيشــتر از پــيش تخريــب و ويــران 

 نفوس کشـور    در نتيجه با وجودي که    . گرديده است 
نسبت به زمان قبل از کودتاي هفـت ثـور و تجـاوز             

زمـان قبـل از     ( سوسيال امپرياليست ها بـر کشـور        
شروع جنگ هاي ويرانگـر سوسـيال امپرياليسـتي و          

دو برابر گرديده است، مجموع زمين هاي       ) ارتجاعي  
زير کشت را حتي نمي توان در سطح همان زمان بر           

يکـه در سـطور قبلـي       بر عـالوه همانطور   . آورد نمود 
گفتيم، قسمت نسبتا زيادي از بهترين قطعات زمـين         
هاي زير کشت نيز به کشت کوکنار اختصـاص داده          

به اين ترتيب حتـي در صـورتيکه خشـک          . مي شود 
سالي نيـز نباشـد، توليـدات زراعتـي افغانسـتان بـه             
زحمت مي تواند حد اکثر احتياجـات غـذايي نصـف           

 و نصف ديگر بايد از      نفوس کشور را بر آورده نمايد     
 . خارج وارد گردد

افغانستان از لحاظ  منـابع آب و زمـين هـاي قابـل              
اگر از اين منابع طبيعي بصـورت       . کشت فقير نيست  
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درست و اصولي يعني بر مبناي منافع توده هـا و در            
جهت پيشرفت و ترقي زراعت در کشور استفاده بـه          

ذايي عمل آيد، نه تنها کشور از لحاظ توليد مـواد غـ           
خود کفا خواهد شد، بلکه مي تواند مواد غذايي توليد          
شده اضافي اش را يا بـه خـارج صـادر نمايـد و يـا                
ذخيره نمايـد، تـا در ايـام خشـک سـالي هـا مـورد                

درين کشور استعداد اعمار ده هـا بنـد    . استفاده باشد 
ــام     ــتفاده در اي ــراي اس ــره آب ب ــردان و ذخي آبگ

ـ           اير وسـيعي   خشکسالي وجـود دارد و زمـين هـاي ب
موجود است که به آساني قابل تبديل به زمين هاي          

 . رزاعتي حاصلخيز مي باشد
قسمت بيشتر آبهـاي افغانسـتان بجـاي اسـتفاده در           

ايـن  . کشور به کشور هاي همسايه سرازير مي گردد       
وضعيت، در شرايط حاضـر، در اکثريـت قريـب بـه            
اتفاق موارد، عمدتا ناشي از زور گـويي هـاي دولـت            

ارتجاعي کشور هاي همسايه نيست بلکه ناشـي        هاي  
از ناتواني در اسـتفاده از ايـن آب هـا توسـط  خـود              

مـثال دريـاي آمـو را در نظـر          . افغانستاني ها اسـت   
. نصف آب اين دريا به افغانستان تعلق دارد        . بگيريم

ــمت     ــاره س ــتاهاي کن ــادي از روس ــداد زي ــا تع ام
 بـي  افغانستاني اين درياي قابل کشتي رانـي تشـنه و     

آب اند و صرفا براي دو ياسه مـاه ايـام آب خيـزي         

در فصل بهـار قـادر انـد بـا اسـتفاده از روش هـاي                
عقبمانده آبياري در سـطح محـدودي آب کشـت و           
زراعت کم دامنه شان را تامين نمايند و در نه يـا ده     

 .   ماه ديگر سال آبي براي کشت و زراعت ندارند
لي هـاي پـيهم   اما گذشته از اين مسائل خود خشکسا  

نيز مطلقا ناشي از عوامل طبيعـي غيـر قابـل کنتـرل           
يک عامل مهم اين خشکسالي ها نه تنهـا در          . نيست

افغانستان بلکه در سطح جهاني نيـز ناشـي از تـراکم          
روز افزون گاز هاي مضره کارخانجات در جو زمـين          
است که باعث بلند رفـتن درجـه حـرارت در روي            

عينـي از کـره خـاکي     زمين مي گردد و در منـاطق م       
باعث خشکسالي و در مناطق معـين ديگـري باعـث           

نظـام توليـدي   . بروز توفان هاي ويرانکن مـي گـردد    
استثمارگرانه حاکم بر جهان وسيعا به تخريب محيط        
زيست انسان مي پردازد و کمتر در جهت رفع ايـن           

اسـتفاده از مـواد     . معضله تـالش عملـي مـي نمايـد        
ات تسليحاتي و جنگ ها     منفجره گوناگون در آزمايش   

توسط امپرياليست ها عامل ديگـري بـراي تخريـب          
محيط زيست است که به نوبه خود و تا حد معينـي            

مـثال  . در ايجاد خشک سالي ها نقش بازي مي نمايد        
در افغانستان، اشغالگران سوسيال امپرياليست وسيعا      

ايـن  . به نابودي جنگالت درين کشور دسـت زدنـد        

مثابه عاملي در ايجاد خشکسـالي      وضعيت نه تنها به     
درين کشور نقش بازي مـي نمايـد، بلکـه در مواقـع         
بارش باران باعث بروز سيالب هاي ويرانکن نيز مي         

در شـرايط حاضـر کـار روايـي هـاي جنگـي             . گردد
اشغالگرانه امپرياليسـت هـاي امريکـايي و متحـدين          
شان نيز به نوبه خود باعـث تخريـب وسـيع محـيط         

وردن منفي وضعيت طبيعي کشـور  زيست و بر هم خ  
 .مي گردد

به اين ترتيب بروز خشکسالي ها نيز تا حـد زيـادي            
ناشي از عوامل اجتماعي کشـوري و جهـاني اسـت و            
راه حل اساسي و نهايي آن نيز مبارزه بـراي نـابودي        
ايــن عوامــل يعنــي مبــارزه بــراي ســرنگوني نظــام  
ارتجاعي استثمارگرانه حاکم بـر افغانسـتان و جهـان          
در جهت ايجاد نظام فارغ از هر گونه استثمار و ستم           

راه حل اساسي مشخص مسئله گرسنگي و فقر        . است
" شديد توده ها همانا انقالب ارضي بر مبنـاي شـعار            

به مثابه يکي از اهـداف مهـم        " زمين از آن کشتکار     
اين شعار در شـرايط     . انقالب دموکراتيک نوين است   

لــي مردمــي و کنــوني بايــد در چوکــات مقاومــت م
انقالبي  عليه اشغالگران و رژيم دسـت نشـانده و در            

 �.تابعيت از آن پيش برده شود

        
 

          
  ازميان زحمتكشان قرباني گرفت۱۳۸۶زمستان 

 
ــتم اكتبــر   ــوش ۲۰۰۱درهف " جهــاد مقــدس  "  ب

امپرياليستي اش را همراه با شـركاي خـود بـا نعـره             
جنـگ عليـه   " و " راسي دموك"هاي كاذبانه و فريبنده     

آغـازكرد و افغانسـتان را بـه يـك كشـور              " تروريزم
 اين تجـاوزگري و اشـغالگري       .مستعمره تبديل نمود  

سر آغاز يك سلسله استراتژيك طوالني اي گرديـد         
 در كه ميرود تا بعد از عراق دامن ايران، پاكستان و

ايـن  . آسياي ميانه را بگيرد مجموع كل خاورميانه و
طـي چنـد سـال     وس ضـد انسـاني در  حركات منحـ 

 عـاملين و . گذشته دهشتهاي فراواني آفريده اسـت 

حاملين اين سلسله جنايتکارانه و پادوهاي بومي شان        
فتنه وفساد وسيعي براه انداختـه انـد و بـراي آتـش            

و پردامنـه تـري زمينـه سـازي      افروزي هاي بيشتر
 .ميكنند

ش بـا   اما رژيم دست نشانده و اربابان امپرياليسـتي ا        
ظرف اين  تمام ادعاهاي شان نه تنها نتوانسته اند در

چند سال وضعيت زندگي مردم را نسبت به گذشته         
بهترسازند، بلكه سطح زندگي توده هـاي زحمـتكش         

نيـروي كـار وسـيعا      . پيوسته درحال سقوط ميباشـد    
آواره و بي اشتغال گرديده واگر اشتغالي هـم وجـود           

ــ  ار دريافــت داشـته باشــد، مــزدي كــه در مقابــل ك
ميگردد نصف مزد دوسال قبـل ميباشـد، درحاليكـه          
قيمت مواد ارتزاقي به شكل سرسـام آوري افـزايش          

چنانچه قيمت مواد ارتزاقي نسبت به دو       . يافته است 
سال قبل دو صد فيصد و باال تـر از دو صـد فيصـد               

مثال قيمت يك قوطي روغن نباتي از       . باال رفته است  

 دو هزار افغـاني افـزايش   هفت صد و پنجاه افغاني به    
يافته است، در حاليکه قيمت يک كيلو آرد گنـدم از           

 افغاني و در مناطقي حتـي       ۴۰ افغاني به باالتر از      ۱۰
گازمايع نيز در زمسـتان     .  افغاني رسيده است   ۵۰به  

 افغاني به صد افغاني في كيلو افـزايش         ۳۵گذشته از   
 افغـاني بـه     ۸۵۰ كيلـو از     ۲۵برنج يك بوجي    . يافت

ايـن وضـعيت نابسـامان      .  افغاني رسيده است   ۲۵۰۰
توده هاي زحمتكش همراه با زمستان سرد گذشـته،          
آنها را تا سرحد نـابودي سـوق داد و جـان هـزاران              

 .انسان و صدها هزار مواشي را گرفت
در كشوري كـه آزادي، اسـتقالل و تماميـت ارضـي          
اش فروخته شده و يك مشـت دزد و جنايتكارهمـه           

رفته اند، مـرگ و ميرمـردم بـه اثـر           چيز مردم را گ   
سرما، سيل، فقر و فالكت و گرسنگي به روال عـادي           

اما رژيم پوشـالي  . زندگي روزانه تبديل گرديده است 
كه تا گلوغرق در فساد اسـت و جـز منـافع خـود و               
اربابانش به چيز ديگري نمي انديشد، هيچ راه چـاره          

ـ      د اي براي از بين بردن اين مشكالت مردم نمي توان
 .بسنجد و در عمل پياده نمايد

 در زمستان گذشته، توده هاي زحتمكش در

 چندين واليت افغانسـتان بـه اثـر فقـر و تنگدسـتي        
بيش از حد، درمحاصـره برفبـاري و يخبنـدان قـرار         
گرفتند، راه هاي ارتباطي به روي شان قطع گرديد و          

ايـن  . با نبود مواد سوختي و ارتزاقـي مواجـه شـدند          
د كـه هـزاران نفـر و صـدها هـزار        وضعيت سبب ش  

مواشـي بـه اثـر سـرماي شـديد زمسـتان و كمبــود       
 .سوخت و مواد ارتزاقي جان شان را از دست بدهند

ــم دســت نشــانده تلفــات زمســتان گذشــته را   رژي
ايـن  . يكهزارنفر و سيصد هزار مواشـي اعـالم نمـود         

آمار، آماري است كه از مراكـز واليـات و ولسـوالي            
كـه راه هـا در منـاطق دوردسـت          ها، در همان زماني   

به جرئـت  . ولسوالي ها مسدود بود، گرفته شده است  
مي توان گفت كه اين تلفات نه يك هزار نفـر بلكـه             

چنانچه تنها درشـفاخانه    . جندين هزار نفر بوده است    
 نفـر قطـع   ۷۵حوزوي هرات دسـت و پـاي يخـزده         

 نفرشــان تنهــا از ولســوالي ۴۰گرديــد كــه ازجملــه 
گـر مجمـوع تلفـات انسـاني در چنـد       ا. غوريان بـود  

غوريان، زنـده جـان، گلـران،       (ولسوالي واليت هرات    
رباط سنگي، كوهسان، پشتون زرغون، كشك كهنـه،        

را در نظر بگيـريم، ميتـوانيم بگـوئيم         ) اوبه و شيندند  
كه تنها درين واليت يك هزار نفـر قربـاني سـرماي            

 .شديد زمستان گذشته شدند
  فرسايي كه مردم در چنين شرايط بد و طاقت

نيازمند كمك به خاطر زنده ماندن بودند، تلويزيـون         
هرات سيد حسين انـوري والـي هـرات را در حـالي             
نشان داد كه لباس گرم به تن داشت و حـين بـرف             
باري درميان شهر ايسـتاده بـود و بـا صـداي بلنـد              

 : ميگفت كه
ما از نيروهاي آيساف خواسـتيم كـه مـا را كمـك      « 

جاه نفر از هموطنـان خـود را كـه همـراه            نمايند تا پن  
مواشي شان در زير برف گيركرده اند، نجات دهـيم،          
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مـا از ايشـان     . اما ايشان حاضر به كمك نشـده انـد        
سخت گاليه منديم و متاسفيم از اينكه هـيچ كمكـي           

 » .به هموطنان خود كرده نتوانسته ايم
اين صداي كسي است كه تا مغزاسـتخوان كثيـف و           

 ۵۰بيـرون نمـودن   . ه به اشغالگران است  كامال وابست 
نفر از زير برف فقط نيازمند دو يا سه پايـه لودربـود    
ــودردارد   ــه ل ــدين پاي ــي چن ــه خصوص . و هرموسس

برعالوه شاروالي هرات و رياست فوايد عامه هـرات         
در حقيقـت   . نيز چندين پايه لودر در اختيـار دارنـد        

" آقــاي انــوري هيچگــاه نخواســت كمكــي بــه ايــن  
نمايد و جرم اين بي توجهي جنايتكارانه را        " انهموطن

به گردن بادارانش انداخت و ازاين طريـق خواسـت          
 .كه خود را تبرئه كند

طبق گـزارش گزارشـگر مـا از واليـت بغـالن يـك              
. نفرفرزندش را به مبلغ دوازده هزارافغـاني فروخـت        

زمانيكه گزارشگر ما از وي سوال ميكند كه چرا ايـن           
، وي درجواب ميگويد با اين عمل       كار را نموده است   

هم فرزنـدم را از مـرگ نجـات داده ام و هـم بقيـه            
اما مقامات فاسد و مرتجع واليت بغالن از        . فاميل را 

كناراين حادثه با بـي تـوجهي گذشـتند و هـيچكس            
 افغـاني فرزنـد     ۱۲۰۰۰حاضرنشد دربدل پرداخـت     

 . آن فرد را به  برگرداند
 را  ۱۳۵۰ – ۱۳۴۹اين واقعـه، خشكسـالي سـالهاي        

بياد مي آورد كه انسانها در كنار سركها جان دادنـد           
و بسياري از مـردم فرزندانشـان را در مقابـل پـول             
. ناچيزي فروختند تا اينكه چند صباحي زنـده بماننـد        

ــغالگر و   ــاي اشـ ــور نيروهـ ــورت دوام حضـ در صـ
موجوديت رژيم دسـت نشـانده بـه جـرات ميتـوان            

 تـوده هـا ازيـن    گفت كه شرايط و وضعيت نابسامان     
 . هم بدتر خواهد شد

رژيم پوشالي براي سرپوش گزاشتن روي جنايـاتش،        
اين فاجعه را خشم خداونـد و خواسـت الهـي تلقـي              
نموده ومرتب توسط مالهـاي خـود فروختـه تبليـغ           
نمود كه اعمال ناشايست مردم موجب ميگـردد كـه         
. خشم خداوند به اشكال گوناگوني بر آنها نازل شـود         

فقط شامل حال زحمتكشـان     " خواست الهي   " آيا اين   
است كه همه هسـت و بـود بـه شـمول جانشـان را               
بگيرد؟ ايـن خواسـت چـرا شـامل حـال سـتمگران،             
جالدان و جانيان نميشود؟ كاخ هـاي سـر بـه فلـك      
كشيده جالدان و ستمگران هميشه گرم و سفره هاي         

 آيا . رنگين شان هميشه مملو ازغذاها ي متنوع است
 است؟ "  خواست الهي "اين هم 

در كشوري كه يك مشت وطن فروش، دزد، جاني و          
قاتل تحت لواي دين و مذهب كشور را اداره ميكنند          
وهمه چيـز را از مـردم گرفتـه انـد، مـرگ و ميـر،                
فالكت و فقر، دربـدري و گرسـنگي واشـكال ديگـر            
. مظالم اجتماعي روال عادي خود را طـي مـي نمايـد           

ميـت پوشـالي چنـين      درچنين كشوري و تحـت حاك     
رژيمي، تمام اين مصيبت ها و باليا به مثابه موهبات          

 الهي معرفي 

 . ميشوند

رژيمي كه زن ستيزي مورد حمايتش ميباشـد و بـه           
زنان در زندانهايش تجاوز صورت ميگيـرد، افسـران         
پوليس زنان را ميسوزانند وبه بچه ها و زنان تجـاوز           

 و نـدارش    رژيمي كه كشور را بـا تمـام دار        . ميكنند
فروخته و ميلياردها دالر را صرف هزينه هاي نظامي         

تحـت حاكميـت   . بخاطر سـركوب تـوده هـا ميكنـد       
پوشالي اينچنين رژيم گنديده وفاسد، فقر و فالكت و         
تلف شدن گروه گـروه مـردم از سـرما و گرسـنگي             

امـا  !! امري طبيعي و خواست الهي وانمود مي گـردد        
 حال تـوده هـاي   چرا اين خواست الهي هميشه شامل  

نه جنايتكاران؟ چرا اراذل، جانيـان      . زحمتكش است   
 و وطن فروشان مشمول اين خواست نمي گردند؟

امروز امپرياليستهاي اشغالگر و رژيم دسـت نشـانده         
كشور را براي مردمان رنج ديده بـه جهـنم عريـان            
تبديل نموده اند و براي حفظ منافع شان بنام دين و            

دي خواهي را سركوب نموده     خدا هرگونه صداي آزا   
 باالي توده ها  B52 وضعيتي كه به زور. و مينمايند

 . تحميل شود بهترازاين نميتواند باشد
 !توده هاي زحمتكش 

اين وضعيت هيچگاه تغييرنخواهد كرد مگراينكـه بـه      
پا خيزيد و سالح به كـف گيريـد و تحـت رهبـري              
حزب پيش آهنگ انقالبي تا بيرون راندن نيروهـاي         

شغالگر و سرنگوني رژيم دسـت نشـانده و پيـروزي           ا
انقالب دموكراتيك نوين استوار و ثابت قدم به پيش         

 �.رويد

 
 
 

 وفاق ملي  يا نفاق ملي

 

ــغالگري    ــاوز و اش ــورد تج ــتان م ــه افغانس از زمانيک
امپرياليستها به رهبري امپرياليزم امريکا قرار گرفت،       

" يبانـه   پادوهاي بومي شان نعـره هـاي کاذبانـه و فر          
را سردادند و گاه وبيگاه گفتمـان هـا و          " وحدت ملي   

جلسات فرمايشي توسط وزارت اطالعـات وفرهنـگ    
اينها همه بـازي هـاي سياسـي بخـاطر          . راه انداختند 

فريب واغفال توده ها بود، اما عمـال درجهـت بـرهم            
چنانچـه انتخابـات    . زدن وحدت ملي گام برداشـتند     

ني بيانگراين مـدعا    نمايشي رياست جمهوري و پارلما    
 . است

رژيم پوشالي که مورد تنفر وانزجار زحمتکشان قـرار         
ــه    ــار خــويش ب ــت ب ــداوم عمرنکب ــراي ت ــه، ب گرفت
جداسازي مليتي اقدام نموده است تا از اين طريق از          
عدم دانش توده ها سـوء اسـتفاده اعظمـي نمـوده و             

ــه   ــد ده ــا را مانن ــوده ه ــدنبال ۱۳۷۰ و ۱۳۶۰ت   ب
ود فروخته براساس مسايل قومي و      رهبران مرتد و خ   

 مليتي کشانده و نزاع 

 . هاي مليتي  را حاد تر نمايد
 وزارت معارف رژيـم پوشـالي طـرح         ۱۳۸۶درسال  

خائنانه خويش را پي ريخت و در ابتـدا بـه مکاتـب             
کابل مکتوب روان نمود که شما ليست تاجيـک هـا            
وپشتون ها را بگيريد تا صنوف شان را جدا کنيم، اما           

به تعقيـب   . هزاره ها، ازبک ها و بلوچ ها نامي نبرد        از
 ۱۴اين مکتوب طرح خـويش را پيـاده نمـوده و در             

مکتب شـهر کابـل صـنوف شـاگردان دري زبـان و             
 . پشتو زبان جدا گرديد

اين حرکت درحالي صـورت ميگيـرد کـه شـاگردان      
پشتو زبان هيچ مشکلي براي فراگيري تدريس شـان         

 حرکـت ارتجـاعي عمـال       اين. به زبان دري نداشتند   
بخاطر جدا سـازي مليـت هـا از يکـديگر اسـت تـا               

 . تبليغات شوونيستي شان بهتر بتواند جلوه گرشود
زمانيکه اين عمل از جانب مـردم بـا عکـس العمـل             
شديد روبرو گرديد و آنرا خيانت ملي خواندنـد، در          
درون دستگاه پوسيده رژيم نيـز سروصـدا هـايي راه           

ي پارلمان نيز آنرا خيانت ملـي     افتاد و بعضي از وکال    
اما حنيف اتمر وزيـر    . و خالف قانون اساسي خواندند    

معارف رژيم دست نشانده عمـل خـويش را چنـين           
 : توضيح داد

 قـانون اساسـي طـرح    ۱۶اين پاليسي طبـق مـاده     «  
از طـرف   . ريزي شده و خالف قانون اساسي نيسـت       

د ديگر طرح اين پاليسي توسط دو مرجع قانوني و بلن         
اول شخص  . پايه دولت مورد تآئيد قرار گرفته است      

» .آقاي کرزي آنرا تآئيد نموده و دوم شـوراي ملـي          

 شـام روز سـه      ۷ اخبار سـاعت     -" تلويزيون ملي   ( " 
  )۸/۸/۱۳۸۶شنبه 

آقاي اتمـر عمـل خـويش را جنبـه قـانوني ميدهـد              
امـا  » خـالف قـانون اساسـي نيسـت         « وميگويد که   

 ن صحبت ميکند؟آقاي اتمر از کدام قانو
اول اينکه قـانون اساسـي اي کـه سـاخته وپرداختـه             

ثانيـا ايـن    . امپرياليستها است هيچ مشروعيتي نـدارد     
قانون ساخته و پرداخته بارها از طرف رژيـم دسـت           
نشانده و باداران شان نقض گرديده و ثالثـا در مـاده            

 اين قانون ساخته و پرداخته چنين حکمي صـادر          ۱۶
اتـب واليتـي کـه اکثريـت شـان          نگرديده که در مک   

بـه فارسـي صـحبت ميکننـد        ) حتي تمـامي شـان      ( 
صنوفي جداگانه براي دري زبان ها و پشتو زبان هـا           

متن ماده شانزدهم اين قـانون اساسـي        . تشکيل شود 
 : قالبي چنين است

از جملــه زبانهــاي پشــتو، دري، ازبکــي، ترکمنــي، « 
نهـاي  بلوچي، پشه ئي، نورستاني، پـاميري وسـاير زبا        

رايج در کشور، پشتو و دري، زبان هاي رسمي دولت        
در مناطقي که اکثريـت مـردم بـه يکـي از            . ميباشد

زبانهاي ازبکي، ترکمني، پشه ئي، نورستاني، بلـوچي و        
يا پاميري تکلم مينمايند آن زبان عالوه بـر پشـتو و            
دري بحيث زبان سوم رسمي ميباشد و نحوه تطبيـق          
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دولت براي تقويـت    . ردد  آن توسط قانون تنظيم ميگ    
و انکشاف همـه زبانهـاي افغانسـتان پروگـرام هـاي            
موثر طرح وتطبيق مينمايد ونشر مطبوعات و رسـانه         
هاي گروهي به تمام زبانهـاي رايـج در کشـور آزاد            

مصــطلحات علمــي و اداري ملــي موجــود . ميباشــد
 ." درکشور حفظ ميگردد

ا مزدور ديروزي روس ومزدور امـروزي امريکـ       ! اوه  
چگونه با وقاحـت تمـام ميخواهـد حقيقـت را طبـق             
قانون اساسي سـاخته و پرداختـه امپرياليسـت هـاي           

 ! اشغالگر توجيه نموده وعملي کند ؟
در ايـن   " بـي آاليشـي سياسـي       " و  "  ذکـاوت   " چه  

آقــاي اتمــر چقــدر خــوب . حرکــت مشــهود اســت
رژيــم " قــانون اساســي " صــفبندي مليتــي را طبــق 

ته و مليت هـا را بخـاطر حفـظ          متبوعش نمايان ساخ  
. منافع اربابان خويش در مقابل يکديگر قرار ميدهـد        

اين حرکت تآمين کننده منـافع اشـغالگران و رژيـم           
ــرمايداران     ــداران و س ــي زمين ــانده يعن ــت نش دس
وطنفروش است ودرخدمت شـئونيزم ملـت سـتمگر     
قــرار داشــته  و ايــن زمينــه را بوجــود ميــآورد کــه  

م دسـت نشـانده بهتـر اعمـال         اشغالگران توسط رژي  
قـدرت نمـوده و عمــال از نفـاق مليــت هـا اســتفاده     

از اين طريق رژيم پوشالي بـه آسـاني    . اعظمي نمايند 
ميتواند اهداف وطنفروشانه و خائنانـه ملـي خـود را           

گرچه مرتجعين مربـوط بـه      . تمام وکمال پياده نمايد   
رژيم پوشالي تا حـدودي ميتواننـد بـا علـم نمـودن             

يتي عده اي را بدنبال خود بکشانند و چنـد       مسائل مل 
سالي عمر نکبت بار شان را طويـل تـر سـازند، امـا              
توده هاي زحمتکش روز بروز در مقابل شان ايستاده         

 . و به حيله ونيرنگ هاي  شان پي ميبرند
اين . طرح اين پالن يک اهانت نسبت به مردم است        

توهين به مردم در حقيقت به همـان شـيوه پوسـيده            
يکن در فورم جديد توسط آقاي اتمر عملي گرديده         ل

رژيم پوشـالي وآقـاي اتمـر بـا ايـن حرکـات             . است
طرح . خائنانه ماهيت حقيقي خويش را تبارز داده اند       

اين پالن و تصويب و پشتيباني از اين پالن را ميتوان           
نمونه کالسيکي از خيانت به آرمان هاي ملـي خلـق           

اتمر مدعي است   آقاي  . زحمتکش افغانستان دانست  
 : که
قــانون اساســي حقــوق مليــت هــا را بــه رســميت « 

شناخته و وي نيز طبق قانون اساسي از حقوق مليـت           
 . » . ها دفاع نموده و آنرا پياده مينمايد

امروز حقي که براي مليت ها، آنهم لفظـا نـه عمـال،             
داده شده حق فرهنگي اسـت کـه در قـانون اساسـي      

زمانيکـه از حـق     . ياسيرژيم ذکر گرديده ، نه حق س      
سياسي مليت ها صحبت ميشود، داد و فريـاد رژيـم           
پوشالي باال ميشود که اين حق سياسي و شعار حقوق          

پاشـيدن  " مليت ها تا سرحد جدائي بر خطر از هـم            
ــور  ــد "  کش ــي افزاي ــر  . م ــه نظ ــه از نقط در حاليک

دموکراسي به طور کلي قضيه درست عکس آنسـت         
هم " حق جدا شدن، خطر از      و به گفته لنين شناسائي      

در ايــن زمينــه لنــين . را ميکاهــد" پاشــيدن کشــور 
مسئله طالق را مثال مي آورد و اين نکته را متـذکر            
مي شـود کـه مـرتجعين هميشـه بـا آزادي طـالق              

مخالف اند، همانگونه که با حق تعيين سرنوشت ملل         
 : او مينويسد . تا سرحد جدائي مخالفت مي ورزند

آزادي طــالق مخــالف انــد وطلــب مــرتجعين بــا « 
و فريـاد   " احتياط رفتار شـود     " ميکنند نسبت بآن با     
. است" از هم پاشيدن خانواده     " ميزنند که معني آن     

ولي دموکراسي برآنست که مرتجعين ريا ميورزند و        
در حقيقت امر از قدرت مطلق پوليس و بوروکراسي          

ي و از امتيازات جنس مرد و از بدترين انواع ستمگر         
دموکراسـي برآنسـت    . نسبت به زن دفاع مينماينـد     

روابـط  "  ازهـم پاشـيدن    " که آزادي طالق معنايش     
خانوادگي نبوده بلکه به عکس تحکيم اين روابط  بـر           
يگانه پايـه هـاي  ممکـن و پايـدار در يـک جامعـه                

 ». متمدن يعني بر پايه دموکراتيک است
 اگر هواداران آزادي تعيين سرنوشت يعني « 

داران آزادي جـدا شـدن را مـتهم بـه تشـويق و             هوا
ترغيب تجزيه طلبي نمائيم، به همان درجه احمقانـه         
و به همان اندازه سالوسانه است که هواداران آزادي         
طالق را متهم به ترغيـب و تشـويق انهـدام روابـط             

همانگونه که در جامعه بـورژوازي      . خانوادگي نمائيم   
لوده ازدواج  مدافعين امتيازات تـن فروشـي، کـه شـا         

بورژوازي بر روي آن ريخته شده، بـا آزادي طـالق           
مخالفت ميکنند، به همانگونه هم نفـي آزادي تعيـين          

... سرنوشت، يعني جدا شـدن ملـت هـا، در کشـور             
معنايش فقـط دفـاع از امتيـازات ملـت حکمفرمـا و        
شيوه هاي پوليسي اداره امور در مقابـل شـيوه هـاي            

 جلد  –ثار در دو جلد     کليات آ ( » . دموکراتيک است 
  )۴۰۶ – ۴۰۵  صفحات - قسمت دوم –اول 

 رژيم پوشالي ميخواهد که با ايـن سياسـت خـويش           
کارگران و کليه زحمتکشان را به تابعيت از سياسـت     

ــازد  ــاليزم وادار س ــاي زحمــتکش   . امپري ــوده ه ت
افغانستان حدودا به منـافع خـويش آگـاهي حاصـل           

پرياليســتها نمـوده و بــر تمــام وعـده وعيــد هــاي ام  
تـوده  . ومزدوران بومي شان به بي عالقگي مينگرنـد       

ها ديگر نمي پذيرند که مـرتجعين حـاکم و بـاداران       
امپرياليســتي شــان وعــده ســاختن بهشــت بــرين را 

آنهـا عمـال ديدنـد کـه جانيـان و           . برايشان بدهنـد  
. جنايتکاران، دنيا را برآنها جهنم عريـان سـاخته انـد      

زانـه خـود شـيوه زنـدگي     توده ها از روي تجارب رو     
کردن و آميزش با هم را مي آموزند، وانقالبيون نيـز      
. ايـن شـيوه آمـوزش را بــه ايشـان يـاد مـي دهنــد      

کمونيستهاي ملت ستمگر هميش شعار حق ملـل در         
تعيين سرنوشت يعني شـعار جـدائي را مطـرح مـي            
کنند و کمونيستهاي ملـت سـتمکش شـعار وحـدت       

اين ترتيب تـوده هـا      به  . مليت ها را مطرح مينمايند    
مليـت هـاي    . روش آميزش و وحدت را مي آموزند      

تحت ستم زماني تصميم به جدايي ميگيرند کـه بـه           
گفته لنـين سـتمگري ملـي و اصـطکاک هـاي ملـي              
زندگي مشترک را کامال غير قابل تحمل نمايد و بـه       

براي .  ( کليه مناسبات گوناگون اقتصادي پابند بزند     
حـق ملـل در تعيـين       " معلومات بيشـتر بـه کتـاب        

 ) مراجعه شود ... " سرنوشت 
منافع تمام زحمتکشان ايجاب مينمايد که کارگران و        
زحمتکشان کليه ملل همبستگي بين المللي خويش را        

هــر چــه مســتحکمتر ســازند و بــه سياســت هــاي  
ناسيوناليستي ارتجاعي از هر مليتي که هست پشـت         

 ننگ را   آقاي اتمر با اين حرکت خويش داغ      . پا زنند 
بر پيشاني خود و شئونيزم حاکم زد و ماهيت واقعـي           

اگر گاه و بيگاه    . رژيم پوشالي را به توده ها نشان داد       
ملـي مـي    رژيم حامد کـرزي صـحبت از وحـدت          

آئيد ت ا    نمايد، منظورش همان
 . شئونيزم طبقه حاکمه مليت حاکم است

بدون مبارزه با هرگونه شوونيزم و ناسيوناليزم تنـگ         
ه و بدون دفاع از برابري ملل مختلف نميتـوان          نظران

طبقه . بسوي انقالب دموکراتيک نوين به پيش رفت      
ــيوناليزم    ــوونيزم و ناس ــه ش ــمن هرگون ــارگر دش ک

وي خواسـتار برابـري ملـل بـوده و          . تنگنظراته است 
 ميخواهد از نظر اصولي هيچگونه تبعيضي ميان ملل

 .  مختلف در ميان نباشد
 يقين ميدانيم و بايد به تـوده هـا   آنچه را که ما بطور   

توضيح دهيم اينست که عامل عمده تمام مشـکالت         
کنوني يعني رويارويي ميان مليت ها، قحطـي، مـرگ          
ــه و    ــاي غارتگران ــا؛ جنگه ــوده ه ــي ت ــر وآوارگ ومي

جنگـي کـه از طـرف       . تجاوزگرانه امپرياليستها است  
امپرياليستها و نـوکران بـومي شـان بخـاطر اهـداف            

اين تجـاوز و    . امپرياليستها براه افتاده است   غارتگرانه  
اشغالگري مردم را در شرايط فـوق العـاده سـخت و          
دشوار و تحمـل ناپـذير قـرار داده و حتـي اکثريـت              

 .مردم را به  لبه پرتگاه کشانده است
اينجا اين سـوال پـيش ميآيـد کـه آيـا تـوده هـاي                
زحمتکش بخاطر اين خون شان را به زمين ريختنـد          

 امپرياليست هـا از کشـور خـارج شـوند       که سوسيال 
وامپرياليستهاي غربي وارد کشور شده و وعده هـاي         
سياسي کذائي به آنها بدهند؟ آيا به اين خاطر خون          
خــود را ريختنــد کــه زورمنــدان و جنــگ ســاالران 
ــان    ــه فرم ــوش ب ــوکران گ ــن ن ــه، اي ــات حاکم طبق
امپرياليستها، آنها را ازخانه هاي شان به زور بيـرون          

ه و بــراي خــود آپارتمــان هــاي بلنــد منــزل ريختــ
توده ها عالقـه بـه   . بسازند؟ جواب کامال منفي است 

آن دارند کـه اصـالحات ارضـي انقالبـي در کشـور            
آنها . صورت گرفته و زورمندان به زير کشيده شوند       

خواهان آنند که  بلند منزل هـاي مـرتجعين گرفتـه           
 آنها  .شده و براي کسانيکه خانه اي ندارند داده شود        

 . خواستار رفع گرسنگي همه مردم اند
نفاق افگني و جداسازي مليت ها يکي از نيرنگ هاي          
سياسي امپرياليست ها و مرتجعين بوده و تـا زمـاني           
که امپرياليزم و ارتجاع وجود داشته باشند ناگزير به         

در طول تاريخ مبارزه    . اشکال مختلف تبارز مي نمايد    
ي شـان را مردمـاني      طبقاتي تـوده هـا، بارهـا رهبـر        

بدست گرفته اند که نماينـده منـافع طبقـه سـتمگر            
اينهـا از مبـارزه و      . بوده اند نه توده هـاي سـتمکش       

فداکاري هاي توده ها براي حفـظ و تحکـيم قـدرت            
خويش استفاده نموده و توده هـا را از پشـت خنجـر             

نمونـه بـارز آن جنـبش فلسـطين، ايـران و           . زده اند 
ن عليــه تجــاوز وحشــيانه مقاومــت مــردم افغانســتا

تـوده هـا زمـاني      . سوسيال امپرياليزم روس ميباشـد    
ميتوانند ثمره مبارزه و فـداکاري خـويش را نصـيب           
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شوند که مبارزات انقالبي آنها آگاهانه توسط حـزب         
درآنصورت کارگران  . انقالبي پرولتري رهبري گردد   

و سائر زحمتکشان دنباله رو طبقات ديگـر نخواهنـد          
 . اف مشخصه شان خواهند رسيدشد و به اهد

خواست کمونيسـتها اينسـت کـه رهبـري تحـوالت           
سياسي و اجتماعي بدست پرولتاريـا باشـد و مسـئله           
. ملي به مثابه بخشي از انقالب پرولتـري حـل شـود           

کمونيستها مبارزه عليه سـتم ملـي را هـم در زمينـه        
تحقق انقالب پرولتري طرح کرده انـد و هـم موکـد            

 عصر کنوني تحقق واقعي آن منـوط  داشته اند که در   
صحت و درستي اين ادعا را انقالب       . به انقالب است  

 در چـين  ۱۹۴۹ اکتبـر در روسـيه و انقـالب    ۱۹۱۷
 . نشان داده است

امپرياليستها و مرتجعين هميشه سعي مي ورزنـد تـا          
چهره کريه خويش را زير پوشش انواع ادعاهاي بـي          

ر قــراري بــ" ، " جنــگ عليــه تروريــزم "پايــه چــون 
وحـدت  " ، "جنگ بخاطر حق وعدالت   " ،  "دموکراسي  

و يک سري عبارات دهان پـرکن مخفـي         " مليت ها   
نموده و بـه عـوام فريبـي بپردازنـد تـا تجـاوزات و               

 . غارتگري هاي خويش را جنبه مترقي بدهند

گرچه تجاوز امپرياليستها به رهبري امريکا در عراق        
را تغييـر داده،  و افغانستان شکل و شمايل رژيـم هـا         

اما با نفرت و انزجار روز افزون مردم روبرو گرديده          
اين تنفر و انزجار يـک پايـه اجتمـاعي وسـيع            . است

براي مبـارزات ضـد امپرياليسـتي بـه وجـود آورده            
چيزيکه کمبودي آن حس ميشود يک جنـبش        .است

 . کمونيستي فعال و نيرومند دراين منطقه است
 رياليست ها صرفا امپ تجاوزات و اشغالگري هاي

نفرت و انزجار مردم زحمتکش اين منطقه را در پـي      
نداشته است ، بلکـه امپرياليسـتها را درکشـور هـاي        
خود شان نيز مورد نفرت وانزجار توده ها قـرار داده           
و يک جنبش نيرومند اعتراضـي ضـد جنـگ عليـه             
امپرياليستها به رهبري امپرياليزم امريکـا بـه وجـود          

 . آورده است

وز درافغانستان نگرش به موضـوع مليـت هـا از           امر
ديدگاه تئوري انقالبي و علمـي يعنـي حـق ملـل در             
تعيين سرنوشت شان تا سرحد جدائي، نفاق افگنـي ،          

لـيکن  . مشکل تراشي ، آشوب وفتنه شمرده ميشـود       
" وطن فروشي، غارت و چپـاول، جداسـازي مليتـي              

اين ها همه سـخنان کهنـه       . به حساب ميرود    " نظم  
 ! وآشنايند 

ما به خوبي آگاهيم که امپرياليستها و نـوکران بـومي       
شان هميشه هرج ومرج، جنـگ و بـرهم زدن وفـاق            

ــث ميشــوند  ــه باع ــي را در جامع ــه . مل ــر زمانيک ه
نيروهاي اشغالگر از کشور بيرون رانده شوند و رژيم         
دست نشانده سرنگون گـردد و قـدرت سياسـي بـه            

د، آنزمان اسـت کـه   کارگران و زحمتکشان انتقال ياب 
از چنگ فقر، هرج ومرج، برتري طلبي مليتـي، سـتم           

تـا زمانيکـه    . جنسي وقحطي نجـات خـواهيم يافـت       
کشورهايي مانند عراق وافغانستان در اسـارت بسـر         
برند نه تنها مردمان اين کشور ها اسير باقي خواهند          
ماند بلکه در نتيجه اين اسارت، ارتجاع امپرياليسـتي         

اي امپرياليسـتي نيـز تقويـت مـي         در خود کشور هـ    
طبقه کارگر امريکا و حـزب کمونيسـت ايـن          . گردد

کشــور و همچنــين کمونيســتهاي ديگــر کشــورهاي 
 دموکراتيـک   -امپرياليستي بايد از جنبش هاي ملي       

در کشورهاي تحت سلطه پشتيباني نموده و خواهـان      
شکست امريکا و ديگـر کشـورهاي امپرياليسـتي در          

 �. جنگ باشند

 
 
 

 و بسيج و رهبري آنها در مبارزات و مقاومت هاي شان پيوند با توده ها

 
) مائوئيســت  ( در اساســنامه حــزب کمونيســت   

 : افغانستان گفته شده است
مشي تـوده يـي يكـي از جوانـب مهـم اسـتراتژي              « 

. توده ها سازندگان تـاريخ انـد      . مبارزاتي حزب است  
ي پيروزي مقاومت ملي مردمـي و انقالبـي و پيـروز          

سـازماندهي و رهبـري     ،   بدون بسـيج   ،انقالب در كل  
اين مسئوليتي است كه بر عهـده       . آنان ممكن نيست  

ــرار دارد   ــا ق ــي پرولتاري ــزب انقالب ــن  . ح ــام اي انج
مسئوليت بدون پيوند با توده هـا و اجـراي وظـايف            

 .   ممكن و ميسر نمي گردد، توده يي مبارزاتي
  ي ازبردن آگاهي انقالبي در ميان توده ها يك

وظايف توده يي مهم حزب اسـت زيـرا كـه آگـاهي        
انقالبي پرولتري خود بخـود در ميـان تـوده هـا بـه              

اجراي ايـن وظيفـه شـكل مهمـي از          . وجود نمي آيد  
 . پيوند حزب با توده ها است

آموختن از توده ها وظيفه توده يي مهم ديگر حـزب           
اين آموزش با تكيه بر علم انقـالب پرولتـري          . است

حزب نظرات پراگنده تـوده هـا را        .  گيرد صورت مي 
 با اسـتفاده از علـم انقـالب پرولتـري           ،گرد مي آورد  

را تجزيه و تحليل كرده و فشرده مي سازد و به            آنها
ميان توده ها مي برد تا توده ها اين ايده هاي فشرده            

 لحاظ علمي را از خود دانسته و خوب جذب          زشده ا 
يكـي از   ،  حـزب پذيرش نظارت توده ها بـر       .  نمايند

موارد مهم آموختن حزب از توده ها محسـوب مـي           
حزب مكلف اسـت بـه نظـرات تـوده هـا در             . گردد

مورد خود به دقـت گـوش داده و ايـن گفتـه هـا را                
مطابق معيـار هـاي ماركسيسـتي ـــ لنينيسـتي ـــ             
مائوئيستي تجزيه و تحليل نمايد و نتيجه گيري هاي         

شكل مهم  ،  ظيفهاجراي اين و  . نددعلمي آنرا به كار ب    
 .ديگري از پيوند حزب با توده ها است

، هي توده ها و رهبري مبارزات آنهـا      دبسيج و سازمان  
. وظيفه توده يي مهم ديگر حزب محسوب مي گردد        

حزب بـا بسـيج تـوده هـا و سـازماندهي و رهبـري               
 ايــن مبــارزات و ،مبــارزات و مقاومــت هــاي آنــان

 بـه سـوي     مقاومت ها را منظم و آگاهانه مي سازد و        
بدون رهبـري حـزب     . فتح و پيروزي سوق مي دهد     

انقالبي مجهز به علـم انقـالب پرولتـري و قـادر بـه              
ــا و   ــراز و نشــيب هــاي مســير مقاومــت ه درك ف

توده ها شكست مـي  ،  مبارزات انقالبي و عبور از آنها     
اجراي اين وظيفه نيـز يكـي از اشـكال مهـم            . خورند

 .پيوند حزب با توده ها است
 مــرتبط و ،پيونــد هــاي تــوده يــي حــزبوظـايف و  

همبسته با هم هستند و متقابالً باالي همـديگر تـاُثير           
 يا حزب به فرقه     ،بدون اجرا و ايجاد آنها    . مي گزارند 

اي فرو رفته در خود مبدل مي گردد و يا بـه دنبالـه    
فقط با اجرا و ايجاد ايـن       . روي از توده ها مي پردازد     

حكـيم و گسـترش   ت،  سـاختمان ،وظايف و پيونـد هـا    
حزب در ميان توده ها موفقانـه و بـه طـور مسـتمر              

 .پيش مي رود
 مشي توده يي به مفهوم برخورد يكسان با 

توده ها بطور كلـي     . تمامي بخش هاي توده ها نيست     
بخش ،  بخش پيشرو : از سه قسمت تشكيل مي شوند     

 بخـش پيشـرو را      ،حـزب . ميانه و بخش عقب مانده    
با تكيـه بـر ايـن       ،  ازدس تحت رهبري خود متحد مي    

 سطح آگاهي بخش ميانه را باال مي برد و بـه            ،بخش
سـعي مـي كنـد كـه     سوي خود جلب مي نمايـد و     

 دنبـال خـود بكشـاند و يـا ال     بخش عقبمانده را به  
 .اقل خنثي سازد

رهبران بايد با مهارت عناصر قليل فعـال را بگـرد           « 
حد گردانند و با تكيه به آنها سطح آگاهي         ترهبري م 

ــد و عناصــر   س ــاال برن ــه رو را ب ياســي عناصــر ميان
  ».عقبمانده را بسوي خود جلب نمايند

ــت  (  ــزب کمونيسـ ــنامه حـ ــت ( اساسـ ) مائوئيسـ
 ) استراتژي مبارزاتي – برنامه عمومي –افغانستان 

 برين مبنا پيشـبرد درسـت و موفقيـت آميـز همـه             
وظايف تدارکي چهارگانه بـراي بـر پـايي و پيشـبرد      

لي مردمي و انقالبي، يعنـي تـدارک        جنگ مقاومت م  
 سياسي خود حزب، تدارک توده يـي،        –ايدئولوژيک  

شناسائي مناطق مساعد و تدارک لوجيستيکي، بدون        
پيوند با توده ها و بسيج و رهبري آنهـا در مبـارزات    

دريـن  . و مقاومت هاي شان ممکن و ميسـر نيسـت         
ميان، دومين وظيفه مبارزاتي تدارکي براي برپـايي و         

ــي  پي ــي و انقالب ــي مردم ــگ مقاومــت مل شــبرد جن
بطور کل همان پيوند با توده هـا        ) تدارک توده يي    ( 

و بسيج و رهبري آنها در مبارزات و مقاومـت هـاي            
 . شان است

 :   در اساسنامه حزب درينمورد گفته شده است
دومين وظيفه تـداركي بـراي بـر پـايي و پيشـبرد             « 

رد كار تـوده   يعني پيشب،تدارك توده يي است،  جنگ
 اقـل حـدودي     دن حـ  آيي و سازماندهي توده ها در       

نها جنـگ را اَغـاز كـرده و بـه            آ كه بتوان با تكيه بر    
  ».پيش برد

ــت  (  ــزب کمونيسـ ــنامه حـ ــت ( اساسـ ) مائوئيسـ
 ) استرتژي مبارزاتي – برنامه عمومي –افغانستان 
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 )مائويست(همچنان در برنامه حزب کمونيست 
      :ه شده استافغانستان درينمورد گفت

تـدارك  ،  دومين عرصه تدارك براي آغاز جنـگ      «  
جنگ مقاومت ملي مردمي و انقالبـي       . توده يي است  

خالقيـت و  ،  جنگ تـوده هـا اسـت و بـدون آگـاهي           
سازمانيابي آنان نمي تواند آغاز گردد و پـيش بـرده           

اما در مورد تدارك توده يي براي آغاز جنـگ          . شود
 كه توده ها از لحاظ      بايد بصورت جدي توجه داشت    

آمادگي شان براي شركت در عمليات آغازين جنگ        
بلكـه  ،  در يك سطح قرار ندارند ،و پيشبرد بعدي آن   

ميانه و عقبمانـده تقسـيم مـي        ،  به بخش هاي پيشرو   
فعاليت هاي تداركي تـوده يـي بـراي آغـاز           . گردند
 عمدتاً در ميان توده هاي پيشرو متمركز مـي          ،جنگ
 از آغاز جنـگ و پيشـبرد كـم و           در واقع پس  . گردد

بيش موفقيت آميز آن است كه مي توان توده هـاي           
مياني را به سـوي جنـگ جلـب كـرد و تـوده هـاي            

 ». عقبمانده را ارتقاُ داد و يا ال اقل خنثي نمود 
 )مائوئيست ( برنامه حزب کمونيست ( 

 تـدارک بـراي     – اسـتراتژي مبـارزاتي      – افغانستان  
مقاومــت ملــي مردمــي و برپــايي و پيشــبرد جنــگ 

 ... )انقالبي 

به اين ترتيب فعاليت مبارزاتي تـوده يـي مـا بطـور             
عمده عبارت است از پيوند با تـوده هـاي پيشـرو و             
بسيج و سـازماندهي آنهـا بـراي برپـايي و پيشـبرد             

پس بايد قبـل    . جنگ مقاومت ملي مردمي و انقالبي     
 از همه بدانيم توده هاي پيشرو چه کساني هستند؟

ده هاي پيشرو قبل از همه آن بخش از توده ها را            تو
شامل مي شوند که خواهان مقاومت ملـي مسـلحانه          
عليه اشغالگران امپرياليست و رژيـم دسـت نشـانده          

 . باشند
مسلما از ديد مقاومـت ملـي مردمـي و انقالبـي، آن             
بخــش از تــوده هــا کــه مقاومــت عليــه اشــغالگران 

 اسـالمي مـي    امپرياليست و رژيم پوشـالي را تفسـير       
کنند و بصورت باالقوه و باالفعل جزء نيروهاي ذخيره         
و يا عمال فعال مقاومت اسالمي محسوب مي شـوند،          
نمي توانند جزء توده هاي پيشرو بـه حسـاب آينـد،            
هر چند که از ديد مقاومت عمومي در جبهه مقابـل           

مناسبات مـا   . و مخالف اشغالگران و رژيم قرار دارند      
. ده ها بسيار پيچيده و بغرنج اسـت     با اين بخش از تو    

از يکطرف آنها بصورت باالقوه يـا باالفعـل مقاومـت           
کنندگان ضد اشـغالگران و ضـد رژيـم هسـتند و از             
طرف ديگر به اين مقاومت از ديد اسـالمي، فئـودال           
کمپرادوري و ارتجاعي مي نگرند و نه از ديـد ملـي،            

در هر حال مـا در شـرايط کنـوني          . مردمي و انقالبي  
کــه در مرحلــه مبــارزات تــدارکي بــراي برپــايي و 

پيشبرد مقاومت ملي مردمي و انقالبـي قـرار داريـم،       
فرصت آنرا نداريم که به فعاليت مبارزاتي توده يـي          
. زيادي در ميـان ايـن بخـش از تـوده هـا بپـردازيم       

بخصوص آن بخش از توده ها که عمال در مقاومـت           
ت مـي   اسالمي شامل هستند و در صفوف اين مقاوم       

جنگند، فعال نمي توانند عرصه مبارزات توده يي مـا          
البته بعد از آنکه جنگ مقاومت ملي       . محسوب شوند 

مردمي و انقالبي آغاز گرديد، توام بـا پيشـرفت آن،           
امـا مـي    . وضعيت درينمورد رو به تغيير خواهد نهاد      

توان و بايد در ميان آن بخش از توده هـا کـه جـزء     
ــي نيروهــاي مســلح مقاومــت ا ســالمي نيســتند، ول

خواست مقاومت مسلحانه عليـه اشـغالگران و رژيـم        
دست نشانده را دارند، مگر از ديـد اسـالمي بـه آن            
مي نگرند، از هم اکنون به کـار و فعاليـت تـوده يـي      
پرداخت، ولي نميتوان اين عرصه را تمرکز گـاه کـار           
توده يي دانسـت و بـراي فعـال الزم نيسـت انـرژي            

 . راي آن صرف کردمبارزاتي زيادي ب
ــه مقاومــت ضــد    ــه ب ــوده هاييک ــر ت از طــرف ديگ
اشغالگران و رژيم دست نشانده از ديد همـه جانبـه           
ملي، مردمي و انقالبي بنگرند، بصورت خود بخـودي         
آنقــدر قليــل و انــدک هســتند کــه بــه زحمــت در 

حتي توده هائيکه از ديـد صـرفا        . محاسبه مي گنجند  
رژيم پوشـالي مـي     ملي به مقاومت ضد اشغالگران و       

نگرنــد و خواهــان پيوســتن بــه مقاومــت مســلحانه  
هستند، صرفا بخـش بسـيار کـوچکي از تـوده هـا را       

 کـار  – و بايـد   -ولي ما مي توانيم     . تشکيل مي دهند  
توده يي خـود را در ميـان ايـن بخـش از تـوده هـا                 
متمرکز نمـائيم و ضـمن بسـيج و سـازماندهي آنهـا          

 .   ان بکوشيمبراي ارتقاي مبارزاتي بيشتر ش
در هر حال به وجود آمدن عرصه مبارزاتي توده يـي   
وسيعي بصورت خود بخودي براي مبارزات تـدارکي        
بخاطر برپايي و پيشبرد جنگ مقاومت ملي مردمـي          
. و انقالبي، اگر ناممکن نباشد نهايـت مشـکل هسـت          

در واقع پس از آغاز جنگ مقاومت ملـي مردمـي و            
ت که عرصه مبارزاتي    انقالبي و پيشرفت هاي آن اس     

در حال حاضر   . توده يي جهش وار گسترش مي يابد      
ما بايد مطابق به فرمولبنـدي اساسـنامه حـزب، بـه            

 پيشبرد 
 اقـل  دن حـ آكار توده يي و سازماندهي توده هـا در       

نهـا جنـگ را اَغـاز     آ با تكيـه بـر  يمحدودي كه بتوان  
نمائيم و مراحل آغـازين آن را پـيش بـريم، توجـه              

 .شيمداشته با
 توده هاي   – و نبايد    –ناگفته پيدا است که نمي توان       

پيشرو را صرفا در حد آن بخش از توده ها محـدود            
کــرد کــه خواهــان مقاومــت ملــي مســلحانه عليــه  

اشغالگران و رژيم دست نشانده هستند و آماده انـد          
توده هائيکـه بـه سـائر       . که سالح بردارند و بجنگند    

 عليـه اشـغالگران و      اشکال مبارزاتي مقاومت جويانـه    
رژيم پوشالي دست مي زنند و يا حاضـر انـد دسـت      
. بزنند، نيز جزء توده هاي پيشرو محسوب مي شوند        

توده هائيکه عليه قتل عام هاي ددمنشانه قوت هاي          
اشغالگر دست به اعتراض مي زنند، عليـه اجحافـات      
ضد ملي و ضد مردمي رژيم دست نشـانده بـر مـي             

 گرسـنگي ناشـي از شـرايط        خيزند و يا عليـه فقـر و       
اشغال و حاکميت نظـام اسـتثمارگرانه و سـتمگارانه          
موجود به حرکت در مي آيند، نيز جزء تـوده هـاي            
پيشرو هستند و بايد به کار توده يـي در ميـان آنهـا        

 . توجه کرد
تظاهرات اعتراضي عليه بمباران هاي کور قوت هاي        
اشــغالگر، اعتصــاب معلمــين شــهر کابــل، اعتصــاب 

تران هرات و اعتصاب دريوران در مسير شـاهراه      داک
 هرات، چند نمونه برجسـته حرکـت هـاي          –قندهار  

 مبارزاتي مقاومت جويانه 
  توده يي هستند که در جريان چند ماه

 .گذشته سال جاري براه افتاده اند
 دموکراتيـک   –ما بايد در سطح کمونيسـتي و ملـي          

 اعـالم   فعاالنه از اين حرکت هاي مبارزاتي توده يـي        
مـا  . حمايت نموده و براي اين مبارزات تبليغ نمـائيم        

بايد پيوند با اين مبارزات را تـامين نمـائيم و بـراي             
مـا  . گسترش کمي و ارتقاي کيفي شان تـالش کنـيم     

بايد از ميان پيشرو ترين افراد شامل در اين حرکت          
هاي مبارزاتي، براي حزب و سازمان هاي تـوده يـي           

 رهبري حـزب و همچنـان        دموکراتيک تحت  –ملي  
جنگ مقاومـت ملـي مردمـي و انقالبـي و بصـورت             
مشخص گروپ هاي چريکي آغاز کننده اين جنـگ،         

 . سرباز گيري نمائيم
  صرفا – و نبايد -قدر مسلم است که نمي توان 

به حمايت از حرکت هاي مبارزاتي مقاومت جويانـه         
خود بخـودي تـوده يـي، پيونـد بـا ايـن مبـارزات و              

ما بايد به نوبـه     . ارتقاي آنها توجه داشت   گسترش و   
خود براي راه اندازي اينگونه حرکت هاي مبـارزاتي          

مقدم بر آن مـا نبايـد صـرفا بـر        . کار و پيکار نمائيم   
آمادگي هاي خود بخود موجود توده هـاي پيشـروي          

ما . که خواهان مقاومت مسلحانه هستند، تکيه نمائيم      
وحيـه مقاومـت   خود نيز بايد براي ايجاد و پرورش ر      

جنگجويانه تـوده هـاي پيشـرو بکوشـيم و راه هـاي             
مبارزاتي اصولي و موثر اجرا و پيشـبرد ايـن وظيفـه            

      �. مبارزاتي را بيابيم

 
 
 

 كارزار دفاع از انقالب نيپال

 
 ۲۰۰۸كارزار دفاع از انقالب نيپال، از اول اپريـل         

شروع شد و در ابتدا قرار بود تا پـانزدهم اپريـل            
مه يابد؛ اما بنا به داليل خاصي بـراي دوهفتـة           ادا

 .ديگر نيز ادامه يافته و تا آخر اپريل پيش رفت
كارزار عمدتا توسط واحد هاي حزبي داخل كشور        
و واحد هاي حزبي آنطرف خط ديورند پيشـبرده         

واحد هاي حزبي رويهمرفتـه هـم در پخـش          . شد
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اسناد بيروني و تبليغات بيروني و هم در پيشـبرد          
حثات دروني مربوط به كارزار تالش وكوشش       مبا

در طـي يـك مـاهي كـه كـارزار ادامـه             . نمودند
داشت، مسائل مربوط به انقالب نيپـال در سـطح          
نسبتا وسيع توده يي مطرح گرديده و مورد توجـه    

 . و دقت قرار گرفتند
" پخش وسيع ورقه هاي خبري سه گانه درمـورد          

 آخرين نتايج انتخابات مجلس
 ، به مثابه بخشي از "پال  موسسان ني

كارزار، براي اولين بـار تـوده هـاي افغانسـتاني را       
بصورت نسبتا وسيع در جريان اخبار مربـوط بـه          

 . نيپال قرار داد
افغانستان نسـبت   ) مائوئيست  ( حزب كمونيست   

ــال بطــور   بــه جــذر و مــد هــاي انقــالب در نيپ

هميشگي توجه ويژه اي داشته و بـا اميـد واري و            
. حوالت مربوط به آنرا تعقيب كرده اسـت   دلهره ت 

راه اندازي و پيشبرد كارزار دفاع از انقالب نيپـال      
اين توجة ويژه هميشـگي را ارتقـاي كيفـي قابـل            
توجهي بخشيده و اهميت توجة جدي بـه مسـائل          

 .انقالب نيپال را بيشتر از پيش برجسته ساخت
جنـبش  " با در نظر داشـت مباحثـات درونـي در         

، به شـمول مالحظـات      " رناسيوناليستي  انقالبي انت 
جدي حزب ما، در مورد تحوالت نيپـال، رفقـا در      
جريان پيشبرد كارزار، در مورد مباحثات درونـي        
نسبت به فعاليت هاي بيروني فعالتر و جـدي تـر           
بوده و فعاليت هـاي مبـارزاتي بيشـتري از خـود            

 . نشان دادند

 طبيعي است كه مباحثات درونـي بـراه افتـاده در          
كارزار و همچنان اقـدامات مبـارزاتي بيرونـي در          
آينده نيز تعقيب خواهـد شـد و در شـماره هـاي             
مختلف نشريه درونـي و ارگـان مركـزي حـزب           

 .منتشر خواهد گرديد
دو سـند مربـوط بـه       : اسناد ضميمه عبارت اند از    

اعالميه دهـم اپريـل و پيـام بـه حـزب            ( كارزار  
ــال  ســي ، يــك برر)مائوئيســت ( کمونيســت نيپ

آماري از نتـايج انتخابـات مجلـس موسسـان در           
نيپال، سندي از سرويس خبري جهاني براي فـتح         
ــر    ــال و نظــري ب ــات نيپ ــايج انتخاب ــورد نت در م

 .وضعيت کنوني نيپال

 
 

 اعالميه پخش شده در روز انتخابات مجلس موسسان در نيپال

 
 هاي امريکايي و توسعه طلبان هندي و سائر امپرياليست ها و مرتجعين را افشا نمائيماز انقالب نيپال دفاع کنيم و توطئه ها و مداخالت امپرياليست 

 
قرار است انتخابات مجلس موسسـان در نيپـال بـه            

 جـاري   ةتاريخ دهم اپريل بر گـزار گـردد و پـروس          
روند سياسي در نيپال آخـرين روز هـاي خـود را از             

اين انتخابات، تا حال چنـد بـار توسـط          . سر بگذراند 
تجعين به تعويق انداخته شده است، ولـي احتمـال          مر

به تعويق انداختن مجـدد آن ديگـر غيرمحتمـل بـه          
اما در صـورتيکه مـرتجعين سـلطنت        . نظر مي رسد  

طلب و حاميان امپرياليست و توسعه طلب امريکايي        
و هندي آنها بر گـزاري انتخابـات را بـه نفـع خـود               

جـاعي  نبينند، اين احتمال وجـود دارد کـه اردوي ارت     
شاهي، که تا حال دست نخورده باقي مانده و طي دو           
سه سال اخيـر توسـط امپرياليسـت هـاي امريکـايي            
بيشتر از پيش مجهز و مسلح گرديده اسـت، دسـت           

 جـاري در آخـرين مراحـل        ةبه کودتا بزند و پروس    
 . خود منقطع گردد

 ة ارتجـاعي بنيـاد گرايـان      ةاز جانب ديگر يک توطئ    
ر دشت هاي ترايي، جائيکه     هندو در جنوب کشور، د    

تقريبا نصف نفـوس نيپـال را در خـود جـاي داده و              
 اصلي توليـد زراعتـي کشـور محسـوب مـي            ةمنطق

 ة بنيـاد گرايـان    ةاين توطئ . گردد، شکل گرفته است   
هندو که ظاهرا بـا شـعار حقـوق منطقـه يـي اهـالي               
مدهيشي جنوب، که با اهالي ايالـت بيهـار هنـد هـم         

رده اسـت، در اصـل دو       نسب هستند، سـر بلنـد کـ       
 :هدف را دنبال مينمايد

 جلوگيري از سرنگوني سلطنت فئـودالي هنـدو و    - ۱
 .      آن بر سراسر کشورةبرقراري مجدد سلط

 ترايي از نيپال و پيوند دادن آن        ة منطق ة تجزي – ۲
 .به ايالت بيهار هند

از جانب ديگر هـم در رابطـه بـا کودتـاي ارتجـاعي           
 در رابطه با حرکـت هـاي        توسط اردوي شاهي و هم    

 هنـدو در جنـوب، احتمـال مـداخالت          ةبنياد گـراي  
 امپرياليستي و ارتجاعي خارجي، بخصـوص       ةمسلحان

توسط توسعه طلبان هنـدي و حمايـت امپرياليسـت          
 . هاي امريکايي، نيز وجود دارد

 جنـگ   ةانقالب نيپال پس از پيشرفت هاي ده سـال        
اد در  هشـت . خلق به دستاورد هاي مهمي نائـل آمـد        

 دولت ارتجـاعي    ةصد قلمرو روستايي کشور از سلط     
آزاد گرديد و درين منـاطق وسـيع قـدرت سياسـي            
توده يي شکل گرفـت، ضـربات مهمـي بـر اسـتثمار            
فئودالي، تبعيضات کاستي، ستم ملي و سـتم جنسـي           
وارد آمد و ارتش انقالبي به آنچنان نيرومندي، توان         

ب و پيشروي هاي عمليـاتي دسـت يافـت کـه حـز            
ورود جنگ خلـق بـه      ) مائوئيست  ( کمونيست نيپال   

 . تعرض استراتژيک را اعالم نمودةمرحل
اما پس از آنکه شاه با پشت گرمـي اردوي شـاهي و             
با اعالم حالت اضطرار در کشور، پارلمـان را منحـل           
نمود، حکومت را بر کنار کرد و صدراعظم معزول را          

) ست  مائوئي( زنداني ساخت، حزب کمونيست نيپال      
به تاکتيک همکـاري بـا احـزاب پارلمـاني در قالـب             

در . مبــارزات مســالمت آميــز تــوده يــي روي آورد
 مبارزات توده يي وسيعي که نيروهـاي تحـت          ةنتيج

رهبري مائوئيست ها در آنها نقش عمده بـر عهـده            
داشــتند، شــاه نــاگزير شــد پارلمــان منحــل شــده و 
 حکومت معـزول شـده را دوبـاره بـر حـال نمايـد و             

پـس از   . اردوي شاهي نيز به ناچار ساکت باقي ماند       
 دو جانبه رسمي ميان     ةآن، در انطباق با يک توافقنام     

و هفت حـزب    ) مائوئيست  ( حزب کمونيست نيپال    
پارلماني، همه با هم بجاي پارلمان و حکومت موجود،         
يک پارلمان و حکومت جديد ائتالفي موقـت و يـک           

ند تا براي تعيـين     قانون اساسي موقت به وجود آورد     
 کشور، به پاي انتخابـات مجلـس      ةنظام سياسي آيند  

 .موسسان بروند
ــام   ــم توافقن ــواد مه ــدادي از م ــه تع ــرغم اينک  ةعلي

ــه انحــالل اردوي شــاهي، توســط   مشــترک، منجمل

احزاب پارلماني و حکومت موقت اجرا نا شـده بـاقي           
پـس از   ) مائوئيست  ( ماند و حزب کمونيست نيپال      

در حکومــت موقــت، از آن خــارج مــدتي شــموليت 
. گرديد، مائوئيست ها در پارلمان موقت باقي ماندند       

پس از خـروج    ) مائوئيست  ( حزب کمونيست نيپال    
از حکومت موقت، يک جنـبش مبـارزاتي تـوده يـي            
وسيع مسـالمت آميـز بـه نفـع برگـزاري انتخابـات             
مجلس موسسان را دامن زد و بـه ايـن ترتيـب            

 .   همچنان ادامه يافتيز مبارزاتي صلح آمةپروس
ــروس  ــن پ ــت   ةاي ــزب کمونيس ــان ح ــازش مي  س

نيپال و بخشي از نيروهاي ارتجاعي در       ) مائوئيست  ( 
آن کشور که به قصد منزوي کردن هر چـه بيشـتر            
ارتجاع فئودالي سلطنت طلب به ميان آمـده اسـت،          

تبليغــات ارتجــاعي و « زمينــه اي بــراي يکسلســله 
 دارنـد تـوده هـاي    کـه کوشـش   ... رويزيونيستي اي   

انقالبــي را دچــار تــوهم ســازند و آنهــا را از مســير 
، هم در داخل نيپال و هـم  »...  انقالب منحرف کنند   

در سطح جهاني، بخصوص کشـور هـاي منطقـه، بـه            
در چوکـات ايـن تبليغـات ارتجـاعي و     . وجـود آورد 

رويزيونيستي سعي بـه عمـل آمـد و مـي آيـد کـه               
ني در نيپـال، کـه       مبارزاتي صلح آميـز کنـو      ةپروس

واضـحا يـک   ) مائوئيسـت  ( حزب کمونيست نيپـال    
حرکت تاکتيکي خوانده و ميخوانـد، بـه عنـوان يـک      
مودل و يک استراتژي مبارزاتي در مقابل اسـتراتژي         

در رابطـه بـا رد      . مبارزاتي جنگ خلق مطرح گـردد     
 همينگونه تبليغات ارتجاعي و رويزيونيسـتي       ةقاطعان

ي احـزاب و سـازمانهاي      ششمين کنفرانس منطقـو   " 
مائوئيست متحد در جنبش انقالبي انترناسيوناليسـتي      

حزب انقالبي بنگلـه   که به اشتراک     " در جنوب آسيا  
، افغانسـتان ) مائوئيسـت   ( حزب کمونيسـت    ،  ديش

 – لنينيسـت   –مارکسيست  ( حزب کمونيست بوتان    
 –مارکسيسـت   ( حزب کمونيست هند    ،  )مائوئيست  
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حــزب کمونيســت هنــد ، ) مائوئيســت –لنينيســت 
ــت (  ــت –مارکسيس ــاري)  لنينيس ــزب ، ناگزالب ح

حـزب پرولتـري     و   )مائوئيسـت   ( کمونيست نيپـال    
 ة دائر گرديد و اطالعـي     )کميته مرکزي   ( پوربابنگال  

ــا ۲۰۰۷مطبوعــاتي آن در جنــوري   منتشــر شــد، ب
 : صراحت اعالم کرد که 

 کنفرانس اين موضع مائوئيستي را مجددا« 
کـرد کـه سـازش ميـان يـک حـزب             خاطر نشـان    

مائوئيســتي و نيروهــاي ارتجــاعي در يــک کشــور ، 
 نيروهاي انقالبي در سـائر کشـور هـا را ملـزم نمـي             
سازد که عين کار را انجام دهند و اينکـه آنهـا بايـد         

  ».به اجراي وظايف انقالبي شان ادامه دهند
 مطبوعاتي کنفـرانس بالفاصـله ادامـه مـي          ةاطالعي

 : دهد
  براي يک کارزار وسيع بخاطر دفاع از کنفرانس« 

انقــالب در نيپــال فــرا خــوان داد و خواســت عــدم 
مداخله امپرياليست ها و تمام مـرتجعين در مسـائل          

 ». نيپال را قويا مطرح کرد 

در پاسخ به همـين فراخـوان بـود کـه يـک کـارزار               
 دفـاع از    ةمبارزاتي چنـد هفتـه يـي، توسـط کميـت          

 . ش برده شدانقالب نيپال، در منطقه پي
 سياسـي صـلح آميـز       ةاينک در شرايطي که پـروس     

ــر    ــود را از س ــل خ ــرين مراح ــال اخ ــاري در نيپ ج
ــا   ــد، يکبــار ديگــر در انطبــاق ب  ةاطالعــي" ميگذران

احـزاب و   مطبوعاتي ششمين کنفـرانس منطقـه يـي         
ــي   ســازمانهاي مائوئيســت متحــد در جنــبش انقالب

، همبســتگي »انترناسيوناليســتي در جنــوب آســيا  
ترناسيوناليستي خود را با حزب کمونيست نيپال       ان
 . کنيماعالم مي) مائوئيست ( 

افغانستان مـداخالت   ) مائوئيست  ( حزب کمونيست   
و توطئه هاي نفـرت انگيـز امپريـاليزم امريکـا را در        

 ارتجـاعي  ةتالش بـراي حفاظـت از دولـت و جـامع     
کهن در نيپال شديدا تقبيح مي نمايـد و خواهـان آن    

ارزه عليه اين مداخالت و توطئـه هـا بـا           است که مب  
 .تمام توان و قوت به پيش برده شود

ما همچنان نقشي را که توسعه طلبان هندي در کـل           
 هند به عنوان ژانـدارم منطقـه يـي جديـد            ةشبه قار 

امپرياليست هاي امريکايي و در جهـت خـدمت بـه           
 آنها  ةکارزار مداخله گرانه، تجاوزکارانه و اشغالگران     

ــال و  در ســطح  ــه و مشخصــا در نيپ ــان و منطق جه
افغانستان،  بر عهده گرفته انـد، جـدا نکـوهش مـي             
کنيم و خواهـان پيشـبرد مبـارزات فعـال عليـه آن             

 . هستيم
افغانســتان يکبــار ) مائوئيســت ( حــزب کمونيســت 

ديگر اعالم مي کند که بزرگترين خدمتي را که مـي         
، تواند براي انقـالب جهـاني، منجملـه انقـالب نيپـال      

انجام دهد، اين اسـت کـه مبـارزات تـدارکي بـراي           
برپايي و پيشبرد جنـگ خلـق در افغانسـتان را، کـه             
شکل مشخص کنوني آن جنگ مقاومت ملي مردمي        
و انقالبي عليه اشغالگران امپرياليست و رژيم دسـت         

 آنها است، هر چه اصولي تر و سريعتر به سر           ةنشاند
قالبـي را در    انجام رساند و درفش پر افتخار جنگ ان       
 . ميدان کارزار خونين افغانستان بر افرازد

 
 !زنده باد انقالب نيپال

 !مرگ بر دشمنان انقالب نيپال
 !دور باد دستان مداخله گر امپرياليست هاي امريکايي و توسعه طلبان هندي از نيپال

 ! مائوئيزم– لنينيزم –زنده باد مارکسيزم 
 !ليستيزنده باد جنبش انقالبي انترناسيونا

 !افغانستانبه پيش در راه بر پايي و پيشبرد جنگ مقاومت ملي مردمي و انقالبي در 
 

 افغانستان) مائوئيست ( حزب کمونيست 
  )۲۰۰۸ اپريل ۱۰ ( ۱۳۸۷ حمل ۲۲

 
 
 
 
 
 

 )مائوئيست ( پيام تبريكيه به حزب كمونيست نيپال 

 

 )مائوئيست (  مرکزي حزب کمونيست نيپال ۀبه کميت

 !عزيز رفقاي 
 ما را به مناسبت پيروزي حـزب        ةتبريکات صميمان 
در انتخابات مجلـس    ) مائوئيست  ( کمونيست نيپال   

موسسان، و تمنيات نيـک مـا را در جهـت پيـروزي            
هاي مبارزاتي باز هم بيشـتر تـان، بـه شـما، تمـامي              
اعضاي حزب، اردوي آزاديبخش خلق، چريک هـاي        

ن هـاي   توده يي، جمعيت جوانان کمونيسـت، سـازما       
توده يي تحت رهبري حزب و کل خلق نيپال، تقديم          

 .مي نمائيم

ما در طي ده سالي که جنگ خلق در نيپـال جريـان             
داشت و دو سال بعد از آن، به ويژه در طي چند ماه             
گذشته، مداوما سعي داشته ايم فـراز و نشـيب هـا و      
خم و پيچ هاي مبارزات انقالبي در نيپال را بـا اميـد             

ــائيم واري و درس  ــب نم ــک تعقي ــوزي از نزدي . آم
، )مـاه اپريـل   ( حزب ما در سراسر يک ماه گذشـته    

يک کارزار مبارزاتي حمايت از انقالب نيپال را پيش         

اين کارزار مبارزاتي در عـين حمايـت از         . برده است 
انقالب نيپال شامل پيشبرد جر و بحث هاي درونـي          

در در مورد شيوه ها و راه هاي مبارزاتي اتخاذ شـده            
ــس موسســان و   ــات مجل ــزاري انتخاب راســتاي برگ

جوانـب  . جمهوري دموکراتيک فيدرال نيز بوده است     
بيروني و دروني اين کارزار مبارزاتي را بعد از تنظيم          

 جنـبش انقالبـي   ةو جمعبندي نهايي به شما و کميت   
 انترناسيوناليستي تقديم خواهيم 

 . کرد
ـ             ي بيان اجمالي ايـن موضـوع را درينجـا ضـروري م

هـاي اتخـاذ   " تاکتيـک  " دانيم که حزب ما در مورد       
اي " تعرض سياسي    " ةشده توسط رفقا و کل پروس     

که به انتخابات مجلس موسسان و پيروزي انتخاباتي        
ــال      ــت نيپ ــزب کمونيس ــا، ح ــنگر م ــزب همس ح

، انجاميــده اســت، مالحظــات بســيار )مائوئيســت ( 
چنانچه ايـن مالحظـات در     . جدي و همه جانبه دارد    

مل نادرست ثابت گردد، نه تنها ناراحت نخـواهيم         ع
شد بلکه با کمال صميميت بايد بگوئيم که ايـن امـر            

 . باعث شادماني ما نيز خواهد شد

  ارسالي ة جوابيةدر هر حال، همانطوريکه در نام
به شما، مالحظات مان را صـريحا بـا شـما رفقـا در              
ميان گذاشتيم، بعد از ايـن نيـز بـه ايـن کـار ادامـه         
خواهيم داد و اميد واريم با جـديت بيشـتر از پـيش             

يقينـا چنـين مالحظـاتي را از    . اين کار را انجام دهيم   
سوي سـائر نيروهـاي همسـنگر در جنـبش انقالبـي            

 جنبش نيـز   ةانترناسيوناليستي و در راس همه کميت     
تا حال هر چه بوده است، بعـد       . دريافت خواهيد کرد  

ل مالحظـات رفقـاي   بايد در قبا... از اين، حزب شما  
همســنگر بــين المللــي اش گــوش شــنواي بيشــتري 

به نظر ما چگونگي برخورد شما در ايـن        . داشته باشد 
زمينه هم مي تواند باعث استحکام و گسترش بيشتر         
و روز افزون تر جنبش مـا گـردد و هـم مـي توانـد                



� ��و��                                       0��1ن       !%�ر+ �"ده,                � !                         �6$�٢٠٠٨  ( ١٣٨٧( 

23 

خطرات جدي بر سر راه استحکام و گسترش و حتي          
بـه وجـود آورد و       آن   ةوحدت و موجوديت يکپارچ   

به اين ترتيب به امر انقالب جهاني خدمت نمايـد و           
 .يا به آن زيان رساند

 

 !زنده باد انقالب نيپال
 !زنده باد انترناسيوناليزم پرولتري

 !زنده باد جنبش انقالبي انترناسيوناليستي
 

 افغانستان) مائوئيست (  مرکزي حزب کمونيست ةکميت
 ۲۰۰۸اول مي 

 
 
 

 .وي ذيل چند روز بعد از معلوم شدن نتايج نهايي انتخابات مجلس موسسان نيپال به عمل آمدبررسي احصائي

 احصائيه ها در مورد انتخابات مجلس موسسان نيپال چه مي گويند؟

 
راي ) هفـده ميليـون      ( ۱۷۰۰۰۰۰۰در نيپال تقريبا    

مجمـوع آراء ريختـه شـده بـه         . دهنده موجود است  
وسسان رويهمرفتـه   صندوق هاي انتخاباتي مجلس م    

ــدود  ــون  ( ۱۰۰۰۰۰۰۰در ح ــوده ) ده ميلي راي ب
ــت ــدود  . اس ــرار در ح ــت  ( ۷۰۰۰۰۰۰از اينق هف
 نفر از افراد داراي حق راي در) ميليون 

 . انتخابات شرکت نکرده اند

ترکيب نهايي مشمولين مجلس موسسان قـرار ذيـل         
 :اعالم گرديده است 

وعـا  مجم) مائوئيسـت   (  حزب کمونيست نيپال     – 1
 ۱۰۰ نفـر در  انتخابـات مسـتقيم و     ۱۲۰(  نفر   ۲۲۰

 )نفر در شمارش تناسبي مجموع آراء حاصله 
 نفـر   ۳۷(  نفر   ۱۱۰ نيپال مجموعا    ة حزب کنگر  – ۲

 نفر در شـمارش تناسـبي       ۷۳در انتخابات مستقيم و     
 ) مجموع آراء حاصله 

 –اتحـاد مارکسيسـت     (  حزب کمونيست نيپال     – ۳
ــا   ــت ه ــا ) لنينيس ــر ۱۰۳مجموع ــر در ۳۳(  نف  نف

 نفــر در شــمارش تناســبي ۷۰انتخابــات مســتقيم و 
 .مجموع آراء حاصله

 نفـر   ۵۲ فورم حقوق مردم مدهيسـي مجموعـا         – ۴
 نفر در شمارش    ۲۲ نفر در انتخابات مستقيم و       ۳۰( 

 ) تناسبي مجموع آراء حاصله 

  حزب دموکراتيک مدهيش ترايي مجموعا– ۵

  نفر در۱۱ مستقيم و  نفر در انتخابات۹(  نفر ۲۰ 

 ) شمارش تناسبي مجموع آراء 
 حزب ديگر يـا در اثـر انتخابـات          ۲۰  مجموعا    -  ۶

مستقيم و شمارش تناسبي مجمـوع آراء و يـا صـرفا      
آراء نيز بـه مجلـس      بنا به شمارش تناسبي مجموع      

موسسان راه يافته اند کـه تعـداد مجمـوعي افـراد            
مـي    نفـر    ۷۳ هر بيست حزب مذکور      ةانتخاب شد 

  باشد، به ترتيب
 :ذيل 

۹  -  ۸  -  ۸  -  ۷  -  ۵  -  ۴  -  ۴  -  ۴  -  
۳  -  ۲  -  ۲  -  ۲  -  ۲  -  ۲  -  ۱  -  ۱  -  
۱  -  ۱  -  ۱  -  ۱.   
   نفر  ۲  افراد مستقل -  ۷

 نفر از اعضاي مجلـس موسسـان        ۵۷۵اين مجموعه،   
 . را تشکيل مي دهند

حکومت فعلـي بصـورت      ة نفر ديگر توسط کابين    ۲۶
تعـداد مجمـوعي اعضـاي      . انتصابي تعيين مي گردند   

 . نفر خواهند بود۶۰۱مجلس موسسان 
محاسبات قابل توجه اي که از ليست فـوق بدسـت           

 :مي آيد، قرار ذيل است 
  تعـداد افـرادي کـه در انتخابـات شـرکت             –الف    

مجموع افراد  % ۴۱نکرده اند، مجموعا کمي بيشتر از       
ــوع  داراي حــق راي ــد و مجم ــي دهن  را تشــکيل م

افرادي که در انتخابات شرکت کرده اند، کمي کمتر         
ــق راي را  % ۵۹از  ــراد داري ح ــوع اف ــه . مجم گرچ

 ةشرکت اين تعداد افراد در انتخابات، بنـا بـه قاعـد           
معمـــول انتخابـــات هـــا در جهـــان، انتخابـــات را 
مشروعيت ميبخشد، اما بـا توجـه بـه موجوديـت و            

ـ     گ خلـق در نيپـال و بعـدا راه          پيشرفت ده سال جن
اندازي و پيشبرد يک جنبش توده يي وسـيع توسـط           
تمامي احزاب بزرگ سياسي کشور، به شمول حـزب         

و همچنـان پيشـبرد     ) مائوئيسـت   ( کمونيست نيپال   
کار تدارکي وسيع توسط تمامي احزاب براي شرکت        
در انتخابــات، بايــد گفــت کــه نــه ميــزان شــرکت  

ت چندان وسـيع و گسـترده       کنندگان در اين انتخابا   
بوده است و نه هم ميزان کساني که درين انتخابـات      

به اين ترتيـب    . شرکت نکرده اند، چندان کم و قليل      
مي توان گفـت کـه ايـن انتخابـات از لحـاظ تعـداد               

معمــولي بــوده شـرکت کننــدگان، يــک انتخابــات  
 . فوق العادهاست و نه يک انتخابات

ــال -ب  ، در )ئيســت مائو(   حــزب کمونيســت نيپ
ــوع   ــات مســتقيم، از مجم ــوکي، ۲۴۰انتخاب  ۱۲۰ چ

کـل چـوکي هـا را بدسـت آورده          % ۵۰چوکي يعني   
ديگـر کـل     % ۵۰ چـوکي ديگـر يعنـي        ۱۲۰است و   

چوکي ها به مجموع احزاب سياسي ديگر، به شـمول          
 – نيپـال و حـزب اتحـاد مارکسيسـت           ةحزب کنگر 

 . لنينيست ها، تعلق گرفته است

ت حـزب کمونيسـت نيپـال       درين بخش اگر وضـعي    
ــت (  ــزرگ   ) مائوئيس ــزب ب ــعيت دو ح ــا وض را ب

 ذيـل حاصـل مـي    ةپارلماني قبلي مقايسه کنيم، نتيج   
 :گردد

ــال   ــت نيپ ــزب کمونيس ــت ( ح  % ۵۰  -) مائوئيس
 .مجموع چوکي ها

 .مجموع چوکي ها % ۱۵/ ۵ – نيپال ةحزب کنگر
 % ۵/۱۳ – لنينسـت هـا      –حزب اتحاد مارکسيست    

 مجموع چوکي هاي متعلـق بـه دو         مجموع چوکي ها  
 % ۱۱مجموع چوکي هـا يعنـي        % ۳۹  -حزب اخير   

ب     کمتر از مجموع چوکي هاي       ز حـ ه  بـ ق  ل ع ت م
ل ا پ ي ن ت  س ي ن و م   ک

 ).مائوئيست ( 
درين بخش، دسـتاورد انتخابـاتي حـزب کمونيسـت       

نسبتا عالي است، اما با وجود آن       ) مائوئيست  ( نيپال  
جلس موسسان  نتوانسته در اين بخش از مشمولين م      

 .از اکثريت برخوردار گردد
ــال   –ج  ــت نيپ ــزب کمونيس ــت (  ح در ) مائوئيس

شمارش تناسبي مجموع آراء ريخته شده به صندوق        
ــا،   چــوکي را بدســت آورده ۳۵۵ چــوکي از ۱۰۰ه

مجموع چوکي هاي ايـن      % ۵/۲۸است، يعني تقريبا    
مجمـوع   % ۵/۲۸به عبارت ديگـر، صـرفا       . بخش را 

خابات مجلـس موسسـان شـرکت       افرادي که در انت   
) مائوئيسـت  ( کرده اند، به حزب کمونيسـت نيپـال    

آنهــا بــه ايــن  % ۸۱ / ۵راي داده انــد، در حاليكــه 
 . حزب راي نداده اند

) مائوئيسـت  ( اگر وضعيت حزب کمونيسـت نيپـال    
درينمورد را با وضعيت دو حـزب بـزرگ پارلمـاني           

 :قبلي مقايسه نمائيم، نتايج ذيل بدست مي آيد
 ۲۸ / ۵ –) مائوئيســت ( حــزب کمونيســت نيپــال 

 مجموع آراء
 مجموع آراء % ۲۰ / ۵ تقريبا – نيپال ةحزب کنگر

 کمـي  – لنينيسـت هـا    –حزب اتحـاد مارکسيسـت      
  %۲۰کمتر از 

ــق بــه دو حــزب اخيــر    % ۴۰ –مجمــوع آراء متعل
بيشتر از مجمـوع آراء      % ۱۱ / ۵مجموع آراء يعني    

 ) مائوئيست ( پال متعلق به حزب کمونيست ني
ــر از    ــب راي کمت ــن ترتي ــه اي ــه  ( ۳۰۰۰۰۰۰ب س

) ده ميليـون     ( ۱۰۰۰۰۰۰۰نفر از مجموع    ) ميليون  
نفر شرکت کننده در انتخابات به حـزب کمونيسـت          

تعلق گرفته است، يعني کمتـر از   ) مائوئيست  ( نيپال  
اين . يک سوم مجموع شرکت کنندگان در انتخابات      

مجموع افراد داراي    % ۱۷از  تعداد افراد صرفا کمتر     
 . حق راي در نيپال را تشکيل مي دهند
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دســـتاورد انتخابـــاتي حـــزب کمونيســـت نيپـــال 
درين بخش صرفا اين اسـت کـه بـه          ) مائوئيست  ( 

 بزرگترين حزب در ميان احزاب موجـود در         ةمثاب
نيپال مطرح گرديـده اسـت، در حاليکـه بـا در نظـر         

ق ها خيلي   داشت مجموع آراء ريخته شده به صندو      
در اقليت قرار دارد و طرفداران انتخاباتي آن صـرفا          
بخش كـوچكي از مجمـوع افـراد داراي حـق راي را      

 .تشكيل مي دهند
صــرفا ) مائوئيســت(   حــزب كمونيســت نيپــال -د 

 چـــوكي مجلـــس ۶۰۱  چـــوكي از مجمـــوع ۲۲۰
موسسان را در اختيار دارد و بـراي احـراز اكثريـت            

راي ديگر و براي احراز      ۸۱ راي به    ۳۰۱ساده يعني   
 راي ديگـر    ۱۸۱ راي به    ۴۰۱اكثريت دو سوم يعني     

حــزب نــاگزير اســت بــراي احــراز . نيازمنــد اســت
اكثريت ساده و بطريق اولـي بـراي احـراز اكثريـت             
دوسوم با سائر احزاب وارد ائتالف شده و سـازش و           

"  لنينيسـت هـا      –اتحاد ماركسيست   . " معامله نمايد 
ــان   ــس موسس ــوكي دارد۱۰۳در مجل ــزب .  چ ح

اتحاد ماركسيست  " و  ) مائوئيست  ( كمونيست نيپال   
، در صورت ائتالف با هم، جمعا مـي         " لنينيست ها    –

 راي داشـته باشـند و از اكثريـت سـاده            ۳۲۳توانند  
اما براي احراز اكثريت دو سوم بـه   . برخوردار گردند 

اين حالت خواهي نخـواهي     .  راي ديگر نياز دارند    ۷۸
 احزاب ديگـر در مجلـس موسسـان را          پاي حزب يا  

 . نيز به ائتالف مي كشاند
 ائتالف ميان سه حزب بزرگ موجود در مجلس 

 ، )مائوئيست ( حزب كمونيست نيپال ( موسسان 
حزب كنگره نيپال و اتحـاد ماركسيسـت  لنينيسـت           

، وضعيت قبل از خروج حزب كمونيسـت نيپـال          )ها  
ه چنـدين   از حكومت موقت قبلي را ك     ) مائوئيست  ( 

ماه پيش از برگـزاري انتخابـات مجلـس موسسـان            
صورت گرفته بود، عمدتا يكبار ديگر احيا مي نمايـد،    
با اين تفاوت كه ايـن بـار حـزب كمونيسـت نيپـال              

بزرگترين حزب در اين ائتالف خواهـد   ) مائوئيست( 
 . بود و نه حزب كنگره نيپال

چنين حالتي وضعيت متزلزلي در حكومـت جديـد         
حـزب كمونيسـت نيپـال       خواهـد آورد و      به وجـود  

نخواهد توانست در مجلس موسسـان      ) مائوئيست  ( 
حتي قانون اساسـي جمهـوري دموكراتيـك فيـدرال          
مورد نظـرش را تـدوين و تصـويب نمايـد و ناچـار              
خواهد بود، در ايـن حـد يـا آن حـد، بـه نيروهـاي                
ائتالفي خود امتيازاتي بدهد و طرح رقيـق شـده اش           

 .  تر سازدرا باز هم رقيق
احتمال ديگر، البته احتمال ضعيف تر، اين اسـت كـه     
اين وضعيت بن بست نه به مجلس موسسان اجـازه           
بدهد كه يك قانون اساسي جديد تصـويب نمايـد و           
نه هم به حكومت جديد اين فرصت را مساعد سازد          
كه حد اقل در سطح يك حكومت معمـولي خـود را            

در چنـين   . ردتحكيم نمايد و وظايف خود را پيش بب       
صورتي بحران مجددا اوج خواهد گرفـت و راه حـل           
خود را در شروع درگيري ها و زد و خورد ها يعنـي             

ايـن  . از سر گرفته شدن جنگ جستجو خواهد كـرد        

امكان وجود دارد كه اردوي نيپـال دسـت بـه يـك             
كودتاي ارتجاعي بزند و اردوي آزاديـبخش خلـق و          

 وارد كـارزار    چريك هاي توده يي در مقابلـه بـا آن         
اين امكان نيز وجود دارد كـه هـر دو طـرف       . گردند

راه حل مسالمت آميز مشكالت را كنـار بگزارنـد و           
در مناطق مختلف عليه همـديگر دسـت بـه جنـگ            

اگــر چنــين شــود ســير انكشــاف اوضــاع را . بزننــد
بصورت دقيق نمي توان از همـين حـاال پـيش بينـي             

 حـزب   كرد، اما يك چيز مسـلم اسـت و آن اينكـه           
ــال  ــد ) مائوئيســت ( كمونيســت نيپ مجــددا نخواه

توانست بصـورت يكدسـت و يـك پارچـه وارد دور        
ديگري از جستجوي راه حل مسالمت آميز قضـايا و          

در چنين حـالتي    . جديد گردد " تعرض سياسي   " يك  
بعيد نيست كه وسوسه راه انداختن جنگ فيصله كن         
ــال       ــت نيپ ــزب كمونيس ــراي ح ــايي ب ــام نه و قي

ولي قاطعانه بايد گفـت  . به وجود بيايد  ) ئيست  مائو( 
كه احتمال پيروزي چنين جنگ و قيامي را نمي توان          
بيشتر از احتمال شكست فاجعه بـار آن پـيش بينـي          

 .نمود
ــال    ــس موسســان نيپ ــات مجل ــال، انتخاب ــر ح در ه
نتوانسته است شـرايط محكمـي بـراي حـل مسـائل            

د سياسي اين كشور از طريق مسالمت آميز بـه وجـو      
بحران كماكان ادامه دارد و مي توانـد بطـرف          . آورد

ــرود   ــيش بــــ ــتر پــــ ــديد بيشــــ    �.تشــــ

 
 
 
 
 

 گرددق انتظارات مردم گسترده تر مي فا :پالين

  اپريل۱۴ –سرويس خبري جهاني براي فتح 

ــس موسســان ن  ــات مجل ــال در يانتخاب ــل  اپ١٠پ ري
سـال    ۹ ايـن اولـين انتخابـات پـس از    . برگزار شد

 امـا   ،نتايج نهائي انتخابات هنوز روشن نيسـت      . تاس
پـال  يحزب کمونيسـت ن  نتايج اوليه نشان ميدهد که

دست باال را داشته و بـه احتمـال قـوي          ) مائوئيست(
صـاحب اکثريـت آراء خواهـد      مجلس موسسان در
مردم نقاط مختلف از پيروزي حزب مائوئيست       . بود

ـ     خوشـحالند و  راي اميدوارنـد ايـن پيـروزي راه را ب
 باز کند و مردم را از فقر و" پال نوينين"ساختن يک 

در اين انتخابات، مـردم دسـت رد بـه          . ستم برهاند 
پـال  ين سينه احزاب سياسـي اصـلي طبقـات حاکمـه    

پال از جملـه عبارتنـد      ياحزاب طبقات حاکمه ن   . زدند
هـائي قـرار    از حزب کنگـره کـه در راس حکومـت   

ـ         گ خلـق   داشت که ارتش را به سرکوب سبعانه جن
کـه  ) يـو ام ال (پـال ين روانه کرد و حزب کمونيسـت 

م پشت کـرد و  زعليرغم اسمش سالها پيش به کموني     
طرفداران علنـي  . شرکت کرد در جنگ عليه انقالب

 .سلطنت نيز راي زيادي نياورده اند

نقش مجلس موسسان آن اسـت کـه پروسـه اي را            
يـک   براي تدوين قانون اساسي جديـد بـراي ايجـاد   

انتظار مي رود اين پروسه يک تا    . غاز کند جمهوري آ 
 .دو سال به طول انجامد

حـزب  . اين انتخابات، يک انتخابـات عـادي نيسـت        
تا سـال   ١٩٩٦از سال ) مائوئيست(پال يکمونيست ن

 مرکز اصـلي      جنگ خلق را پيش مي برد که       ٢٠٠٦
انجـام رسـاندن    اش در مناطق روستائي و هدفش به

 رها کردن کشـور از      يک انقالب دموکراتيک نوين و    
م و سرمايه داري بوروکرات، زفئودالي م،زيوغ امپريالي

ي بزرگـي شـهرهاي   يدو سال پيش جنبش توده   . بود
را در نورديـد و شـاه گيانـدرا را کـه بشـدت       کشور

 مورد تنفر مردم است مجبـور بـه عقـب نشـيني و    

دست کشيدن از قـدرت مطلقـه و اسـتقرار مجـدد            
حـزب   مان، سهم مهمي بـه در اين پارل. پارلمان کرد
 .داده شد) مائوئيست(پال يکمونيست ن

پـال  يناظران بين المللي که از کشورهاي مختلف به ن        
کـارتر رئـيس    از آن جمله جيمـي (سرازير شده اند 

جمهوري سابق آمريکا و يان مارتين، رئيس سـازمان   

تحسين و تمجيـد از رونـد    بشدت به) پاليملل در ن
بـود ابـراز    " صلح آميز "ز اينکه   انتخاباتي پرداختند و ا   

اولين عکس العمـل هـا بـه    . بسيار کردند خوشحالي
آن  اين بود که" مجامع بين المللي"انتخابات از سوي 

. را بعنوان پايان قطعي جنـگ خلـق تحسـين کردنـد       
انتخاباتي حزب  عکس العمل آنان نسبت به پيروزي

 .کمونيست مائوئيست هنوز روشن نيست

ــع، در دور  ــات و در روز  در واقـ ــل از انتخابـ ه قبـ
که تقريبا در  انتخابات عده قابل توجهي کشته شدند

خشــم . همــه مــوارد قربانيــان از مائوئيســتها بودنــد
منطقه اي بنام دانـگ در غـرب    انگيزترين اتفاق در

ــواداران  ين ــن از ه ــت ت ــيس هف ــه پل ــال رخ داد ک پ
  . تن ديگر را زخمي کرد٢٥کشته و  مائوئيستها را

ه اکنون در اذهان نقش بسته اين است کـه          سوالي ک 
توافق هـاي ماقبـل     .پس از انتخابات چه خواهد شد

از انتخابات مبني بر آنست که يک حکومت ائتالفـي    
کمونيسـت مائوئيسـت، حـزب     متشکل از سه حزب

ــود   ــکيل ش ــو ام ال تش ــزب ي ــره و ح ــزب . کنگ ح
 کمونيست مائوئيست 
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مـت  پيش از اين صاحب نقش فرعـي در حکو  که تا
بــود، بــه احتمــال قــوي پــس از انتخابــات مجلــس 

   .نقش اصلي را در حکومت خواهد داشت موسسان
  اما.يک حکومت جديد تشکيل خواهد شد

 مسئله اساسـي ايـن نيسـت کـه کـدام احـزاب در              
 بلکـه ايـن اسـت کـه ماهيـت      ،خواهند بود حکومت

 همانطور که در مقالـه . قدرت دولتي چه خواهد بود

وري بـر  ف ١١(ي جهاني براي فتح     قبلي سرويس خبر  
پس از  ي اين است کهيگفته شد، سوال پايه ) ٢٠٠٨

دهسال جنگ خلـق ماهيـت رژيمـي کـه در سـطح             
براي  سراسري تثبيت مي شود، چيست؟ دولت کهن

پـال را  يحفظ منافع طبقات استثمارگر مي جنگيـد و ن    
ــالي  ــابع امپري ــته و ت ــارجيزوابس ــي  م خ ــد م و هن

ون مجلس موسسان به ظهـور       دولتي که از در     .کرد
بود؟ ايـن دولـت بـا     رسد، قدرت کدام طبقه خواهد

پال و نيروهاي انتظامي که کاري جـز شـکار        يارتش ن 
وحشت آفريني براي توده هـاي   انقالبيون و تجاوز و

مردم ندارند، چه خواهـد کـرد؟ بـر ارتـش رهـائي             
عشق و احترام دهقانـان فقيـر، يعنـي     بخش خلق که

  برانگيخته است، چه خواهد ور رااکثريت اهالي کش

پال پايگاهي براي انقالب جهاني خواهد      ي آيا ن   رفت؟

عنکبـوتي سـلطه    شد يا اينکه کماکان در شـبکه تـار  
 امپرياليستي و خارجي خواهد

  ماند؟

 اما آيا دولتي که از      ،شک نيست که شاه رفتني است     
روابـط   درون مجلس موسسـان بـه ظهـور برسـد از    

نماينده اش بود، رها خواهد بود؟ در       فئودالي که شاه    
کـه ارتـش رهـائي     دوران جنگ خلق در هـر آنجـا  

بخش خلق قدرت داشت، ضربات محکمي بـر نظـام        
به اصطالح اقـوام   کاستي و دهشت آفريني آن عليه

و ديگر روابط ارتجاعي مانند مـزدوج کـردن      " نجس"
و ديگر اعمال زن سـتيزانه،   کودکان، کتک زدن زنان

وسه مجلس موسسان خواهد توانست ايـن       آيا پر . زد
نهادينه کرده و در سراسر کشـور بسـط     تغييرات را

 دهد؟

 انقالب در مناطق روستائي نظام جديدي را
ايـن  . بـود  "دادگاه هاي خلق" بوجود آورد که شامل 

دادگاه ها تقويت کننده نظم انقالبي و قدرت سياسـي   
ين نهادهـا جـائي در رژيـم نـو     آيا ايـن . نوين بودند

خواهند داشت؟ سيستم قضائي و بوروکراسي دولتـي        
 کهن بودند چه خواهد شد؟ که خادم دولت

شک نيست که نيروهـاي قدرتمنـدي چـون قـدرت      
همچنـين   هاي امپرياليستي، طبقـات حاکمـه هنـد و   

پال، هر کاري بتوانند انجـام خواهنـد        ياستثمارگران ن 
 واقعي داد تا نگذارند يک انقالب

 .بپيونددپال بوقوع ي در ن

پال يدر دوران دهسال جنگ خلق، حزب کمونيست ن       
نـابودي   و" زمـين بـه کشـتگر   "فراخوان ) مائوئيست(

نظامي کـه شـاه در راس   : کامل نظام ارتجاعي را داد  
ــارگران و  ــته و ک ــتثمار و   آن نشس ــان را اس دهقان

محکوم به فقـر مـي کـرد؛ انـواع سـتم هـاي قـرون              
قليت هاي ملـي  تحميل مي کرد؛ ا وسطائي را بر زنان

توده ها در   .  را سرکوب مي کرد    ي پائين و کاست ها  
تغييرات انقالبي هسـتند و همـين امـر     پال خواهانين

يکــي از داليــل عمــده پيــروزي حــزب کمونيســت  
اشـتياق  . در ايـن انتخابـات اسـت      ) مائوئيست(پالين

مـي   را بوضـوع " پال نـوين ين"سوزان براي ايجاد يک 
زاران جـوان و پيـر      توان در چهره هاي پر تحرک هـ       

بـا  . اند ديـد  نه به خيابان ها سرازير شدهناکه شادما
استعفاي تحقير آميز کساني کـه سـالها چهـره هـاي            

بودنـد، انتظـارات مـردم     شناخته شده دولـت کهـن  
 � . سر به آسمان سائيده است نيز

 

 
 

 

 نظري بر وضعيت کنوني نيپال

 
 روز بعـد از برگـزاري       ۴۸مجلس موسسـان نيپـال،      

 مي، رسما نظـام شـاهي       ۲۸نتخابات، يعني به تاريخ     ا
هندو در نيپال را ملغا اعـالم کـرد و نظـام سياسـي              

" جمهــوري دموکراتيــک فيــدرال " آينــده نيپــال را 
مدتي پس از اين فيصله ، شاه مخلوع از         . تعيين نمود 

قصر شاهي بيرون رفت ولي اعالم کرد کـه نيپـال را         
 . ترک نخواهد کرد
 موسسان به اين فيصله رسيد کـه       پس از آن مجلس   

در راس دولت جمهوري دموکراتيک فيدرالي نيپـال        
رئيس جمهوري قـرار داشـته باشـد کـه نـه توسـط            
انتخابات مستقيم مـردم بلکـه توسـط انتخابـات در           
درون مجلس موسسان و در آينده در درون پارلمان         

بر مبناي  . مرکزي و پارلمان هاي واليتي تعيين گردد      
 معاون رئيس جمهور نيز به همين ترتيب        اين فيصله، 

نقـش رئـيس جمهـور بيشـتر        . بايد انتخـاب گـردد    
تشريفاتي خواهـد بـود و در مـورد مسـائل اجرايـي             
حکومت دخالـت نخواهـد داشـت، ولـي بـه عنـوان             
سرقوماندان اعالي قوت هاي مسلح کشـور در راس         

 . اين قوت ها قرار خواهد داشت
 شدن مدتاما مجلس موسسان نيپال با سپري 

 تقريبا سه و نيم ماه از زمان انتخابات، تا حـال قـادر     
. نشده است حکومت جديد در نيپال را شـکل بدهـد      

با پديدار شدن يک ائتالف سه جانبـه ميـان حـزب            
ــال    ــت نيپ ــزب کمونيس ــال، ح ــره نيپ ــاد ( کنگ اتح

و فـورم حقـوق مـردم       )  لنينيست ها    –مارکسيست  
ل بـا يـک      تراي، تحوالت سياسـي در نيپـا       –مديش  

چرخش غير مترقبه و تقريبا غيـر قابـل پـيش بينـي      
اين ائـتالف سـه جانبـه، طـي دو          . مواجه شده است  

مرحله انتخاباتي قادر شد کـه در انتخابـات رياسـت        
ــال      ــت نيپ ــزب کمونيس ــداي ح ــوري، کاندي جمه

را شکست دهد و کانديـداي خـود را،         ) مائوئيست  ( 
ـ        ه که يکي از رهبـران حـزب کنگـره نيپـال اسـت، ب

کانديداي اين ائتالف حتي در همـان       . پيروزي رساند 
مرحلــه اول اتتخابــات رياســت جمهــوري در درون 
ــزب    ــداي ح ــه کاندي ــان، نســبت ب ــس موسس مجل

ــال  ــت نيپ ــت( کمونيس ــتر آورد ) مائوئيس راي بيش
، اما قـادر نشـد از اکثريـت          )۲۷۰ در مقابل    ۲۸۳( 

برخوردار گردد؛ ولي در دور دوم انتخابات توانسـت         
 ) . ۲۸۳ در مقابل    ۳۰۸(  اکثريت برخوردار گردد     از

قبـل از ايـن در انتخابــات بـراي معاونيـت رياســت     
جمهــوري نيــز کانديــداي حــزب کمونيســت نيپــال 

در مقابل کانديداي ايـن ائـتالف کـه         ) مائوئيست  ( 
 تـراي   –يکي از رهبران فورم حقوق مـردم مـديش          

 ). ۳۰۵ در مقابـل     ۲۴۳( است ناکـام گرديـده بـود        
تمال مي رود که اين ائتالف قادر گردد کانديداي         اح

خود براي سخنگويي مجلس موسسان را که يکـي از          
اتحاد مارکسيسـت   ( رهبران حزب کمونيست نيپال     

 خواهد بود، نيز)  لنينيست ها –
 . به پيروزي برساند

با پيدايش اين ائتالف سه جانبـه کـه وزنـه سـنگين            
) ئوئيسـت  ما( تري نسبت به حزب کمونيست نيپال    

در درون مجلــس موسســان را تشــکيل مــي دهــد،  

اخيـرا بـه ايـن     ) مائوئيست  ( حزب کمونيست نيپال    
فيصـله رسـيد کـه در تشـکيل حکومـت نيـز سـهم        
نخواهد گرفت، نقش اپوزيسيون در مجلس موسسان       
را ايفا خواهد کرد و کل توجه خـود را روي تـدوين             

حزب . قانون اساسي آينده نيپال متمرکز حواهد کرد      
ائـتالف تـازه شـکل      ) مائوئيسـت   ( کمونيست نيپال   

اتحـاد  " گرفته سه جانبه در مجلس موسسان را يک         
  و در ضديت بـا اسـتقالل  " غير طبيعي " ،" نا مقدس 

ملي و تماميت ارضي نيپال خوانـده و در شـکلگيري           
آن دخالــت نيروهــاي ارتجــاعي خــارجي را دخيــل  

 .دانسته است
نبـه جديـد بتوانـد پايـدار        چنانچه اين ائتالف سه جا    

بماند و حکومت را نيز تشکيل دهـد، مـي توانـد در             
موقعيتي قرار بگيرد که قانون اساسي آينده نيپـال را          
نيز مطابق به خواست هاي خود تدوين نمـوده و بـه            

در چنين صورتي حزب کمونيسـت      . تصويب برساند 
در تــدوين و تصــويب قــانون ) مائوئيســت ( نيپــال 

پال نيز نخواهد توانست نقـش عمـده     اساسي آينده ني  
البته وقوع چنين امري صد در      . بر عهده داشته باشد   

صد يقيني نيست و ايـن امکـان وجـود دارد کـه در              
آينده تحوالت ديگـري در درون مجلـس موسسـان          

يکي از رهبران حزب کنگـره      . نيپال به وقوع بپيوندد   
نيپال گفته است که ائتالف جديد به قصـد تشـکيل           

 .يجاد نگرديده استحکومت ا
بعد از تعيـين اعضـاي انتصـابي مجلـس موسسـان،            

ــا    ــال مجموع ــره نيپ ــزب کنگ ــزب ۱۱۳ح  راي، ح
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 لنينيسـت   –اتحـاد مارکسيسـت     ( کمونيست نيپـال    
 راي و فورم حقوق مردم مـديش        ۱۰۸مجموعا  ) ها  
ــراي مجموعــا – ــه ۵۲ ت ــد ک ــس دارن  راي در مجل

 از اينکـه تعـداد    .  راي مـي شـود     ۲۷۳مجموع آنهـا    
مجموعي آراء در مجلس موسسان بصورت نهـايي ،         

 راي تثبيت گرديده اسـت و       ۵۹۴ راي، بلکه    ۶۰۱نه  
براي احراز اکثريت سـاده در مجلـس حـد اقـل بـه        

 راي ضرورت است، مجمـوع آراء سـه حـزب           ۲۹۸
اصــلي تشــکيل دهنــده ائــتالف جديــد نمــي توانــد 

ائـتالف بـراي احـراز      . اکثريت را نصـيب آن سـازد      
ايـن  .  راي کمبود دارد   ۲۵ در مجلس،    اکثريت ساده 

ائتالف در دور دوم انتخابـات رياسـت جمهـوري و           
همچنان انتخابات براي معاونيت رياسـت جمهـوري        
توانست با جلب آراء يک تعداد از احـزاب کوچـک           

 .  در مجلس موسسان به اکثريت دست يابد

) مائوئيسـت   ( از جانب ديگر حزب کمونيست نيپال       
ر مجلس موسسان دارد و براي       راي د  ۲۲۰در اصل   

در .  راي ديگـر ضـرورت دارد      ۷۸احراز اکثريت به    
 راي، در دور    ۵۰دور اول انتخابات رياست جمهوري      

 راي و در ۶۳دوم انتخابـــات رياســـت جمهـــوري 
 راي  ۲۳انتخابات براي معاونيت رياسـت جمهـوري        

در حمايت از کانديداهاي حـزب کمونيسـت نيپـال          
 سـائر احـزاب در مجلـس        متعلق بـه  ) مائوئيست  ( 

ولي با وجـود آن، کانديـداهاي       . موسسان بوده است  
 . حزب قادر نشدند اکثريت بدست آورند

 به اين ترتيب نه ائتالف سه جانبه تازه تشکيل
 شده در مجلس موسسـان اکثريـت دارد و نـه هـم             

ــال  ــين ). مائوئيســت ( حــزب کمونيســت نيپ اينچن
 نوسـاني در    وضعيتي يک حالت غير يقيني، متزلزل و      

مجلس موسسان به وجـود مـي آورد و باعـث مـي              
گردد که مجلس نتواند دست بـه اقـدامات قـاطع و            

ولي در مجموع مي توان گفت که       . تعيين کننده بزند  
ائتالف سه جانبه، چنانچه بتواند موجوديـت خـود را          
در آينده حفظ نمايد، نسـبت بـه حـزب کمونيسـت            

 از وزنـه    در مجلـس موسسـان    ) مائوئيسـت   ( نيپال  
 .سنگين تري برخوردار است

در هــر حــال اوضــاع نشــان مــي دهــد کــه حــزب 
قـادر نيسـت برنامـه      ) مائوئيست  ( کمونيست نيپال   

انتخاباتي خود را، که هم خط مشي حکومتي اسـت و           
هم در واقع خطوط کلي قانون اساسي مـورد نظـرش         

اين امر بيشـتر    . را بيان مي کند، در عمل پياده نمايد       
ــيش د ــک  از پ ــوري دموکراتي ــذار جمه ــاي گ ور نم

فيدرالي نيپال را به جمهوري دموکراتيک نوين نيپال        
 . تيره و تار ميسازد

متاسفانه برنامه انتخابـاتي حـزب کمونيسـت نيپـال          
مـدت هـا بعـد از انتخابـات مجلـس           ) مائوئيست  ( 

بحـث مفصـل در   . موسسان در اختيار ما قرار گرفت     

ـ        ي بـر آن را بـه   مورد اين سند و عملکرد هـاي مبتن
درينجـا صـرفا بـه سـه نکتـه          . بعد موکول مي کنيم   

 :برجسته آن اشاره مي کنيم
 در اين برنامه انتخابـاتي، ورود نيپـال بـه عصـر           - ۱

بورژوا دموکراسي بشـارت داده مـي شـود و در آن            
جمهوري دموکراتيک فيدرال بـه مثابـه پلـي بـراي            
گذار به انقالب دموکراتيک نـوين مطـرح نگرديـده          

به عبـارت ديگـر نظـام سياسـي دموکراتيـک         . ستا
فيدرال در آن نه به مثابه يک نظـام عبـوري و زود             
گذر بلکه به مثابه يک نظـام پايـا و مانـدني مطـرح              

 . شده است
ــورژوازي   - ۲ ــادره ب ــوع مص ــند موض ــن س   در اي

کمپردور، هم در زمان حال و هم در آينده، مسکوت          
 .گذاشته شده است

اقتصادي نيپال قويا به اسـتفاده        سند براي رشد      – ۳
بـه  . از بازار هاي وسيع هند و چين تکيه کرده اسـت      

عبارت ديگر نظام اقتصادي مـورد نظـر سـند، يـک            
نظام وابسـته بـه اقتصـاد هنـد و چـين و در نتيجـه                

 .وابسته به اقتصاد مسلط جهاني است
خالصه، برنامـه انتخابـاتي حـزب کمونيسـت نيپـال           

ادي حـاکي از آن اسـت کـه       تا حد زي  ) مائوئيست  ( 
دستيابي به جمهوري دموکراتيـک فيـدرال نـه يـک          
. برنامه تاکتيکي بلکه يک برنامـه اسـتراتژيک اسـت         

البته اين قدر باقي مانده است که اين موضوع رسـما          
ولـي خـود برنامـه      . در برنامه حـزب داخـل گـردد       

انتخاباتي نيز يک برنامه سياسي اعالم شـده اسـت و        
به عبـارت ديگـر   . ت برنامه يي دارد   عملکرد و تاثيرا  

دستيابي به جمهـوري دموکراتيـک فيـدرال تـا حـد          
معيني يک امر برنامه يي شـده و بـه همـين پيمانـه              

 .حالت تاکتيکي خود را از دست داده است
صرفنظر از سه نکتـه متـذکره فـوق، خـود خواسـت          

 که اينک ديگر يـک      -جمهوري دموکراتيک فيدرال    
 نمي تواند يک خواست     -خواست متحقق شده است     

حتـي اگـر چنـين خواسـتي        . تاکتيکي محسوب گردد  
ميتوانست يک خواست تـاکتيکي تلقـي گـردد، بايـد         
صريحا در برنامه انتخاباتي حـزب کمونيسـت نيپـال     

 . اعالم مي شد، که نشده است) مائوئيست ( 
از جانــب ديگــر موقعيــت حــزب کمونيســت نيپــال 

ي اسـت کـه   در مجلس موسسان قسم   ) مائوئيست  ( 
حتي همين برنامه انتخاباتي اعالم شده نيـز نخواهـد          
توانست بصـورت تمـام و کمـال در قـانون اساسـي             
آينده نيپال پياده گردد و در سياست هاي حکومـت          

 بنابرين از لحاظ . انعکاس يابد
 .عملي اوضاع بد تر از بد است

هم اکنون پرداخت معاشـات آن بخـش از پرسـونل           
 که در کمپ هاي تحت نظر       اردوي آزاديبخش خلق  

سازمان ملل متحد مستقر هستند به حالت تعليق در         

  کـه    –" اردوي ملـي نيپـال      " آمده و لوي درسـتيز      
همان اردوي شاهي سابق است و فقط اسمش تغييـر          

 اعــالم کــرده کــه بــا ادغــام اردوي –يافتــه اســت 
ــق و  ــبخش خل ــال " آزادي ــي نيپ ــق " اردوي مل مواف

عاشـات مـدت هـا پرداخـت        قبال نيز ايـن م    . نيست
نشده بود، تا اينکـه ازمـدرک قرضـه بانـک جهـاني             
پرداخت گرديد، که خود يک موضـوع قابـل دقـت           

 .است
اما عليرغم تمامي اين مسائل، هنوز ذخائر انقالبي در         

حزب کمونيست نيپال   . نيپال کامال پايان نيافته است    
هنوز هم فرصت و قـدرت آن را دارد      ) مائوئيست  ( 

 لوکوموتيف مبارزاتي خـود و تـوده هـاي          که مجددا 
نيپالي را در خط انقـالب دموکراتيـک نـوين اسـتوار      
سازد، اما به شرط اينکه قاطعانـه گرايشـات بـورژوا           
دموکراتيک پارلماني و انتخاباتي را از خود دور سازد         
و روي جنگ خلق به مثابه يگانه استراتژي مبارزاتي          

 تيک نويناصولي براي رسيدن به انقالب دموکرا

 . تکيه نمايد
) مائوئيسـت   ( چنانچه گفتيم حزب کمونيست نيپال      

نمــي توانــد قــانون اساســي مــورد خواســتش را در  
مجلس موسسان به تصويب برساند، فيصله به عمـل         
آورده است که در تشکيل حکومت نيز سهم نخواهد         
" گرفت و امکـان ادغـام اردوي آزاديـبخش خلـق و           

ويا به آن اميد بسته است       که ق  –" اردوي ملي نيپال    
بـا توجـه بـه ايـن        .  نيز تا حد زيادي ضعيف است      -

مســائل حــزب فرصــت زيــادي نــدارد و بــه زودي 
روشن خواهد شد کـه از اسـتراتژي تاکتيـک نمـاي            
فعلي خود دست بر مي دارد يا اينکه با بـاقي مانـدن     
در وضعيت فعلي به مثابه يک حزب پارلمانتاريست        

فيــدرال نيپــال بصــورت در جمهــوري دموکراتيــک 
متاســفانه احتمــال دوم . نهــايي تثبيــت خواهــد شــد

.  نسبت به احتمال اول قوي تر و نيرومنـد تـر اسـت            
�     
     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  حكمتيست ايران–ارزيابي مختصري از نامه ارسالي حزب كمونيست كارگري 

 د ضميمه آنافغانستان و اسنا) مائوئيست ( به حزب كمونيست 

 
 

افغانستان را به امضاي يك فراخوان مشـترك  ) مائوئيست (  حكمتيست ايران دريافت كرديم كه حزب كمونيست    –چند ماه قبل نامه اي از حزب كمونيست كارگري          
از آنجائيكـه نمـي   .  ابران فرا مي خوانـد و بيانيه مشترك و شركت در يك فعاليت مشترك نيروها و شخصيت هاي اپوزيسيون ايران عليه خطر جنگ و حمله امريكا به                
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 سياسي و روحيه شوونيستي ايران محوري فراخوان و بيانيه مشترك و نامه ارسالي حزب مذكور توافق داشته باشيم، پيشنهاد مـذكور              –توانستيم با مضمون ايدئولوژيك     
شده بود كه سعي خواهيم كرد يك ارزيابي مختصـر از فراخـوان، بيانيـه مشـترك و     در همين نامه وعده داده . را با ارسال يك نامه مختصر به حزب متذكره رد كرديم   

آنچه در ذيل مي آيد ارزيابي مختصر وعده داده شده است كه گرچه پس از معطلي چند ماهه منتشر مـي گـردد، امـا مباحـث            . نامه ارسالي فوق الذكر به عمل آوريم      
اين ارزيابي مختصـر در بـر گيرنـده تمـامي مطالـب قابـل بحـث در اسـناد ارسـالي حـزب                     . كهنه محسوب نميگردند  مربوطه آن كماكان تازه و مورد نياز روز بوده و           

 . حكمتيست ايران نيست، بلكه آن نكات مهم را كه با توجه به آنها ما پيشنهاد مطروحه حزب مذكور را رد كرديم، مد نظر قرار داده است–كمونيست كارگري 
بيانيـه  " و " فراخـوان  " افغانستان، نامه جوابيـه مـا بـه حـزب مـذكور و همچنـان       ) مائوئيست (  حكمتيست ايران به حزب كمونيست     –نامه حزب كمونيست كارگري     

 .    مربوطه نيز بصورت ضميمه اين ارزيابي مختصر درينجا گنجانده مي شود" مشترك 
 
 

اولين مطلبي كه در نامه جلب توجه مي كند، روحيه          
از قرار معلوم برنامه    . حوري است شوونيستي ايران م  

 –مشترك پيشـنهادي حـزب كمونيسـت كـارگري          
حكمتيست ايران، برنامـه اي بـراي شخصـيت هـا و            
نيروهاي اپوزيسيون ايراني اسـت و نـه يـك برنامـه            
مشترك بين المللي و يا حد اقـل منطقـه يـي بـراي              
شخصيت ها و نيروهاي سياسـي اپوزيسـيون كشـور          

 –كمونيسـت كـارگري     حـزب   . هاي مختلف منطقه  
حكمتيست ايران به اين موضوع اصال توجهي مبذول        
ــه و اشــغالگرانه   ــارزار تجاوزكاران ــد كــه ك نمــي كن
امپرياليست هاي امريكايي يك كـارزار امپرياليسـتي        
جهاني و همچنان منطقه يي است كـه هـم اكنـون و             
قبل از آنكه ايران به درون اين آتش كشانده شـود،           

موضـوع خطـر    . ر آن ميسـوزند   افغانستان و عراق د   
حمله امريكا بـه ايـران توسـط ايـن حـزب آنچنـان              
مطرح ميگردد كه تو گويي اين خطر براي اولين بـار           

به همـين   . است كه در منطقه خود را نشان مي دهد        
سبب است كه صرفا به موضوع خطر حملـه امريكـا           
به ايران توجه دارد، اين نوع برخورد محدود و تنگ          

 بــه موضــوع كــارزار تجاوزكارانــه و نظرانــه ايرانــي
اشغالگرانه امريكـا، صـرفا مـي توانـد يـك برخـورد             

 –ناسيوناليستي و به بيان بهتر يك برخورد ناسيونال         
 .شوونيستي ايراني باشد

  حكمتيست ايران–حزب كمونيست كارگري 
 آشكارا بيان مي نمايد كه قبول اصول و پرنسـيپهاي          

اريخي عـالوه بـر   پيشنهادي آن حزب در اين برهه ت   
خودآگاهي مردم، سرنوشت رويدادها را نـه تنهـا در        
ايران بلكه در كل منطقه به نفع مردم تغيير خواهـد            

به عبارت ديگر اين حـزب باورمنـد اسـت كـه          . داد
سرنوشت رويداد هاي كل منطقه بر محور سرنوشت        
رويداد هاي ايران مي چرخد و با تغييـر آن ميتوانـد          

 . يابدبه نفع مردم تغيير 
ــرال    ــمون ليب ــه، مض ــر در نام ــم ديگ ــب مه  -مطل

   -حزب كمونيست كـارگري     . ريفورميستي آن است  
حكمتيست در ايـن نامـه در پـي انقـالب و مـرتبط              
ساختن وظيفه مبارزه عليه خطرات حمله امريكـا بـه          

" در نامـه صـرفا از   . ايران با وظايف انقالبـي نيسـت     
ور عام حرف   بط" سنتي از مدنيت    " و  " تالش انساني   

زده مي شود، فرمولبندي هائيكـه نـه تنهـا كمرنـگ            
بلكه بيرنگ هستند و بار مثبـت روشـن مبـارزاتي و            
انقالبي كمونيستي كه هيچ حتـي بـار مثبـت روشـن            

نامـه ارسـالي    . مبارزاتي ضد امپرياليستي نيز ندارنـد     
در واقع انعكاس دهنـده مضـمون فراخـوان و بيانيـه        

 .  مشترك بصورت مختصر است

 حكمتيسـت  –فراخوان حـزب كمونيسـت كـارگري       
ايران، صرفا به يك جنبـه مشـخص احتمـالي نتـايج            
ــه ايــران توجــه دارد و آن تقويــت   حملــه امريكــا ب
جمهوري اسالمي ايـران و ميـدان بـاز شـدن بـراي             
فعاليــت هــاي دار و دســته هــاي مســلح اســالمي و 
. فاشيست و پاشيدن بنياد هاي جامعـه مـدني اسـت          

 : ز چند جهت قابل دقت استاين موضوع ا
 اوال قطعي نيست كه در اثر حمله امريكا به ايران 

اگـر  . حتما جمهوري اسالمي ايران تقويت خواهد شد      
ــر   ايــن حملــه صــرفا قصــد وارد كــردن ضــرباتي ب
جمهوري اسالمي را داشته باشد و بصـورت محـدود         
پيش برده شود، مـي تـوان احتمـال داد كـه باعـث              

ولـي اگـر    . ي ايران خواهد شد   تقويت جمهوري اسالم  
حمله به قصـد سـرنگون كـردن جمهـوري اسـالمي            
باشد و باعث سرنگوني آن گردد، چيزي بنام تقويت         

 . جمهوري اسالمي در كار نخواهد بود
 ثانيا حمله امريكا به ايران صرفا به تقويت 

يا سرنگوني و يا هـم تضـعيف جمهـوري اسـالمي و             
ليـت هـاي دارو   ميدان باز شدن يا نشـدن بـراي فعا       

دسته هاي مسلح اسالمي و فاشيست و پاشيده شدن         
 بنياد هاي جامعه مدني در ايران نخواهد

 .  انجاميد
قبل از همه اين حمله تجاوز به حاكميت ملي مـردم           

اينكـه در   . ايران و تجاوز بـه اسـتقالل ايـران اسـت          
شرايط كنوني حاكميت جمهوري اسـالمي، حاكميـت      

الل ايـن كشـور بـه مفهـوم         ملي مردم ايران و اسـتق     
حقيقي موجود نيستند و جامعـه ايـران يـک جامعـه            
نيمه مستعمراتي است، دليلي بر ناديده گرفتن تجاوز        
امپرياليزم امريكا به ايـن حقـوق و زيـر پـا گزاشـتن         

فراخـوان حـزب    . كامل آن نمي توانـد تلقـي گـردد        
 حكمتيست ايران، آنچنان ايـن      –كمونيست كارگري   

ه مي گيرد كه تو گويي اصال مسـئله        موضوع را ناديد  
اي بنام تجاوز امپرياليزم امريكا به ايـران را در نظـر          

 .          ندارد
 ثالثا در اثر حمله امريكا به ايران توده ها در 

شمار بسـيار بخـاك و خـون كشـيده خواهنـد شـد،           
معيوب خواهند گرديد، بي خانمـان و آواره خواهنـد          

قر و گرسنگي بيشـتر و  شد، رنج خواهند كشيد و به ف 
بـراي يـك نيـروي      . بيشتري مبتال خواهنـد گرديـد     

سياسي مسئول چگونگي و چگونـه شـدن سرنوشـت          
توده هاي مردم مسئله درجـه اول اسـت، امـا بـراي      

 ريفورميست، اين حفاظت از بـه     –يك نيروي ليبرال    
اصطالح بنياد هاي جامعه مـدني اسـت كـه مسـئله            

 درجه اول و 

 .       يسازددر خور توجه را م
رابعا حمله امريكا به ايران، بسته به وسعت و دامنـه           
آن، باعــث ويرانــي گســترده شــهر هــا، روســتاها و  
تاسيسات ايران خواهد شـد و ايـن كشـور را ده هـا              

 .سال به عقب خواهد برد
خامسا حمله امريكا به ايـران باعـث تشـديد تضـاد            
ميان قدرت هـاي مختلـف امپرياليسـتي در ايـران،           

 طقه و جهان خواهد شد و برين مبنا من
وضعيت بحراني در منطقه را بيشتر از پيش تشـديد          
خواهد كرد و كشمكش هـاي سـبعانه ميـان قـدرت      
هاي مختلف امپرياليستي در جهان را گسترده تـر و          

 . عميق تر خواهد ساخت
مردم ايران هيچ اهرمـي     : " مي گويد كه    " فراخوان  " 

تشديد تـالش بـراي     براي ممانعت از اين جنگ جز       
اما در واقـع    . " . سرنگوني جمهوري اسالمي را ندارند    

امپريــاليزم امريكــا بــر مبنــاي . مســئله ايــن نيســت
استراتژي جهاني اش كارزار تجاوزگرانه و اشغالگرانه       

خطر حمله به ايـران در      . كنوني اش را پيش مي برد     
اصل از همينجا ناشي مـي شـود و نـه از موجوديـت            

ي در ايران، كـه بـا سـرنگوني آن از           جمهوري اسالم 
 . وقوع چنين حمله اي جلو گيري به عمل آيد

عالوتــا تشــديد تــالش بــراي ســرنگوني جمهــوري  
اسالمي در هـر حـال وظيفـه و مسـئوليت نيروهـاي         
سياسي مخالف جمهوري اسالمي در ايـران اسـت و          
در اساس موضوعي نيست كه بايد بخـاطر ممانعـت          

لـه امريكـا بـه ايـران        از جنگ و جلـو گيـري از حم        
در بطـن چنـين تحليلـي از        . رويدست گرفتـه شـود    

اوضاع در واقع نوعي تسليم طلبي در قبال امپرياليزم         
 .   امريكا نهفته است

" ديد ايران محوري مبتنـي بـر شـوونيزم ايرانـي در             
از " فراخــوان . " نيــز تبــارز يافتــه اســت" فراخــوان 

ــا عراقيــزه شــدن ايــران مــي ترســد و در رابطــه   ب
افغانستان هم كامال بي توجه است و حتي اشـاره اي           

موضـوع  " فراخـوان   " بـراي   . نيز به آن نمـي نمايـد      
جنگ افـروزي امپرياليسـتهاي امريكـايي موضـوعي         
است كه صرفا در رابطه با ايران قابل مكث و دقـت            
و در خور راه انـدازي يـك كـار مشـترك عمـومي              

 از قـرار    ايـن سـند   .  نيروهاي اپوزيسيون ايران است   
ــت     ــزب كمونيس ــي ح ــوم حت ــت ( معل ) مائوئيس

افغانستان را نيز به نحوي به مثابه يكـي از نيروهـاي         
 اپوزيسيون 

 . ايران در نظر گرفته است
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دليـل روشـن   " فراخـوان  " فرمولبندي هاي نادرسـت   
ــي در   ــي از وضــعيت فعل ــه " خــود را در تحليل بياني

 بيانيه. " بيرون داده است" مشترك 
 : مي گويد كه "  مشترك 

 کشمکش ميان آمريکا و جمهوري اسالمي‹‹ 
.  خطر حمله آمريکا به ايران را تشديد کـرده اسـت          

جمهوري اسالمي خود يـک عامـل مهـم در          ››    ‹‹ 
 آفرينش خطر جنگ و فراهم آوردن

 ››.  امکان تباهي جامعه ايران است
 :  و همچنان 

ـ       ‹‹  ه سرنگوني جمهوري اسـالمي مـوثرترين راه مقابل
 ››.با خطر جنگ است

دو جمله نقل شده اول و دوم به ذات خود نادرسـت            
نيستند و جمله نقل شده سوم، به همان مفهومي كـه           

" در هـر حـال      . قبال گفتيم، نادرست و انحرافي است     
، كشمكش ميان جمهـوري اسـالمي       "بيانيه مشترك   

ايران و امريكا را به عنوان آنچنان مسـئله عمـده اي       

رد كه به سائر تضاد ها اصـال تـوجهي          در نظر مي گي   
نمي نمايد و حتي بصورت مشخص از آنها نـام نمـي       

 .برد
 : سه تضاد بزرگ جهاني عبارت اند از 

تضاد ميان خلق ها و ملل تحت ستم و قـدرت هـاي      
امپرياليستي، تضـاد ميـان پرولتاريـا و بـورژوازي در           
كشـور هـاي امپرياليســتي و سـرمايه داري و تضــاد    

همـه ايـن   .  هـاي مختلـف امپرياليسـتي      ميان قدرت 
تضاد ها در عرصه ايران، هماننـد هـر كشـور ديگـر             
جهان، منجمله در موضـوع خطـر حملـه امريكـا بـه          
ايران، كاركرد خود را دارند و بايد مدنظر قـرار داده           

كشـمكش ميـان جمهـوري اسـالمي ايـران و           . شوند
امريكا، انعكاس يكـي از همـين تضـاد هـاي بـزرگ             

و واقعـا بـه عنـوان عامـل بزرگـي در            جهاني اسـت    
اما بايـد   . شكلدهي اوضاع ايران نقش بازي مي نمايد      

دو تضاد بزرك ديگر را نيز مدنظر قرار داد، در غير           

آن صرفا مي توان به يك تحليل ناقص ويكجانبـه از           
 .اوضاع دست يافت

تضاد عمده كنوني جامعه ايران، عليـرغم موجوديـت         
 تضـاد ميـان جمهـوري       خطر حمله امريكا به ايـران،     

امـا در صـورتيكه     . اسالمي و توده هاي مردم اسـت      
ايران توسط امريكا مورد حمله قرار بگيرد، بـه ويـژه           
حمله اشغالگرانه، تضـاد ملـي خلـق هـاي ايـران بـا              
امپرياليزم امريكا به تضاد عمده مبدل ميگـردد، ولـو          
اينكه ظاهرا هدف حملـه امريكـا جمهـوري اسـالمي        

تـا جائيكـه بـه محاصـره        "  مشـترك    بيانيـه . " باشد
اقتصــادي جمهــوري اســالمي ايــران توســط امريكــا 
مربوط است، به عمق مسئله پـي مـي بـرد و چنـين              
محاصره اي را در اصل عليه توده هـا مـي انگـارد و              

اما مادامي كـه بـه      . اين البته به نظر ما درست است      
كليت موضوع حمله امريكا به ايران مي پردازد، قادر         

مق مسئله را درك نمايد و به اصل موضوع         نيست ع 
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 !رهبري حزب كمونيست افغانستان: به 

 !با احترام

 حزب حكمتيست احزاب، نيروها و شخصيتهاي
 اپوزيسيون را فراخوانده است كه براي بستن سـدي         

ر مقابـل فاجعــه اي كــه بــه كمــين جامعــه ايــران  د
. نشسته اسـت، بـه تـالش مشـتركي دسـت بزننـد            

 شركت شما در اين تالش انساني حياتي 
 . است و بدون آن كار پيش نميرود

مقابله با جنگ و عواقب دهشـتناك آن و جلـوگيري     
از تكاپوي دشمنان رنگارنگي كه سناريويي سياه براي        

 مردم ايران در آستين
 .ارند، بدون تالش مشترك همه ما ممكن نيست د

قبول اصول و پرنسـيپهاي نـاظر بـر فضـاي سياسـي           
 عـالوه بـر خودآگـاهي        جامعه، در اين برهه تاريخي،    

مردم، سرنوشت رويدادها را نه تنها در ايـران بلكـه           
 .در كل منطقه به نفع مردم تغيير خواهد داد

ي از  حمايت و تاييد و امضاي شما زيـر بيانيـه، سـنت           
مدنيت و فضاي سياسي را در اوضاع  نـا بسـامان و             

 پايه ريزي و توجه جـدي مـردم را بـه             خطير امروز 
. مخاطراتي كه با آن روبرو هستند جلب خواهد كرد        

بعالوه اين اقدام انساني و متمدنانـه، روحيـه و اميـد            
مردم در تالششان براي رهايي و خوشـبختي را بـاال           

المي و كليه دارودسـته     برده و همزمان، جمهوري اس    

هاي مذهبي و فاشيسـت را در اجـراي نقشـه هـاي             
 شومشان در 

 . تنگناي جدي قرار خواهد داد
تاييد و امضاي بيانيه مشترك، اولين گام ايـن اقـدام           

امضا كننـدگان بيانيـه     . انساني و سرنوشت ساز است    
مشترك، متعاقبا كنفرانسي برگزار خواهنـد كـرد تـا          

مدنانه كه بيانيه سمبل آن است،      درفضايي برابر و مت   
نقشه و خطوط اقدامات آتي را تعيـين و در دسـتور            

 . كار خود بگذارند
فراخوان و بيانيه پيشـنهادي  را، ضـميمه ايـن نامـه              

 .دريافت ميكنيد
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 !فراخوان به احزاب، نيروها و شخصيتها ي اپوزيسيون

خطر حمله آمريکـا بـه ايـران، جامعـه ايـران را در              
. مقابل فاجعه بار ترين چشم انـداز قـرار داده اسـت           

نتيجه چنين حمله اي تقويـت جمهـوري اسـالمي از           
يک طرف و ميدان بـاز شـدن بـراي فعاليـت دار و              

شيست و پاشيدن بيناد    دسته هاي مسلح اسالمي و فا     
هـيچ  . هاي جامعه مدني از طرف ديگر خواهـد بـود         

حزب و جريان سياسي که سر سـوزني بـه آينـده و             
منفعت مـردم ايـران و جهـان ربطـي داشـته باشـد              

نبايـد و   . نميتواند نسبت به اين وضع بي اعتنا بمانـد        
بايد بـه مقابلـه    . نميتوان منتظر وقوع اين فاجعه ماند     

  . با آن برخاست
مردم ايران هيچ اهرمي براي ممانعت از ايـن جنـگ         
جز تشديد تالش براي سرنگوني جمهـوري اسـالمي         

سازمان دادن اين تـالش بنـا بـه تعريـف           . را ندارند 

وظيفه احزاب سياسي است که قاعدتا هر حزبـي بنـا         
 به برنامه و اصول خود آن را به پيش 

 . ميبرد
ياسـي،  اما عالوه بر ايـن فعاليـت مسـتقل احـزاب س           

احزاب و شخصيت هاي سياسي و اجتماعي ميتواننـد         
با تثبيت پايـه هـاي از مـدنيت در فضـاي سياسـي              
ايران، خود آگاهي مردم نسـبت بـه خطـرات پـيش          
روي را باال ببرند و پايه اي براي فعاليت سياسـي در       
دوران ما را بريزند که فضا را بر جمهوري اسالمي و           

 گانگسـتر هـاي     دارو دسته هاي اسالمي، فاشيسـت،     
 . سياسي و عناصر عراقيزه کردن ايران تنگ کند

 -کنگره هاي اول و دوم حزب کمونيسـت کـارگري        
حکمتيست ضمن هشدار مکرر در اين مورد احـزاب         
و نيرو هاي سياسي اپوزيسيون را بـه توجـه بـه ايـن      

واقعيت جلب کـرده اسـت و رهبـري حـزب مـا در       
وهـاي  يکسال گذشته تـالش کـرده اسـت تـا بـا نير      

مختلف اپوزيسيون بـه پالتفرمـي بـراي ممانعـت از           
. جنگ و حفظ مدنيت در فضاي سياسي ايران برسـد         

 . متاسفانه اين تالش موفق نبوده است
امروز با تشديد خطر جنگ و چشم انـدازي کـه در             
مقابل جامعه ايران قرار گرفته اسـت ناچـاريم بطـور       
علني و بـار ديگـر همـه احـزاب و شخصـيت هـاي               

 را به تالش براي سد بستن در مقابل چنـين           مسئول
 .چشم اندازي فرا بخوانيم

ممکــن تــرين راه ايــن اســت کــه کــل اپوزيســيون  
جمهوري اسالمي خود را متعهد به يک رشته اصـول       
پايه اي سياسي به نمايد و تالش کند تا ايـن اصـول             
به خواست هاي مردم ايران تبديل شوند و به عنوان          
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. ر فضاي جامعه ناظر گردد    حداقل پرنسيب سياسي ب   
تحقق چنين تالشي ميتواند سرنوشت جامعه ايـران و        

 . کل منطقه را تغيير دهد

بيانيه پيشنهادي ما، کـه در زيـر خواهـد آمـد،            
حزب ما را منعکس    اهداف سياسي و برنامه عمل      

نميکند و مبناي حداقلي است که در شرايط متحـول          
 کمـين  امروز ميتوانـد در مقابـل فاجعـه اي کـه بـه          

مـا همـه    . جامعه ايران نشسته اسـت سـدي ببنـدد        
احزاب سياسي، نهاد هاي مختلف و شخصـيت هـاي          
سياسي و اجتمـاعي را بـه پيوسـتن بـه ايـن تـالش               

 .دعوت ميکنيم
 

  حکمتيست-کميته رهبري حزب کمونيست کارگري 
 ۱۳۸۶ آبان ۷ - ۲۰۰۷ اکتبر ۲۹

 

 حمايت از

 "ت جامعه ايران بيانيه عليه جنگ و در دفاع از مدني" 

 
با تشكر از احزاب و شخصيتهايي كه به اين بيانيه پيوسته اند، همه احزاب، نيروها و شخصيتهاي اپوزيسيون را به پيوستن بـه ايـن تـالش بـرا ي نجـات جامعـه ايـران                        

  . دعوت ميكنيم
 بيانيه عليه جنگ و در دفاع از مدنيت جامعه ايران

 

مي خطـر   کشمکش ميان آمريکـا و جمهـوري اسـال        
اهـداف  . حمله آمريکا به ايران را تشديد کرده است       

و سياستهاي دو طرف اين نزاع هيچ ربطي به منـافع           
همـراه ايـن   .مردم ايران و کشـورهاي منطقـه نـدارد     

کشمکشها، دارو دسته هاي اسالمي و قومي که مورد         
نزاع هستند ايـران را در      حمايت اين يا آن طرف      

 و تبديل شـدن      ني شيرازه زندگي مد   خطر پاشيدن 
به عراق ديگري در ابعاد به مراتـب وحشـتناک تـر            

  .قرار داده است
 :در چنين شرايطي ما اعالم ميداريم که

   جمهوري اسالمي خود يک عامل مهم در - ۱
آوردن امکان تبـاهي    آفرينش خطر جنگ و فراهم      

مـا هـر گونـه سـازش بـا          . جامعه ايـران اسـت    
شـي از آن را     اسالمي يـا هـر جنـاح و بخ         جمهوري

سرنگوني جمهوري اسالمي و از کـار       . محکوم ميکنيم 
انداختن همه دارو دسته ها و دستگاههاي سرکوب و         
ترور و تحميق، شرط هرگونه تحول آزاديخواهانه در        

  .ايران و موثرترين راه مقابله با خطر جنگ است
 دخالت نظامي امريکا ويا اسراييل در امور ايران         - ۲

ايـن دخالـت، مسـتقيما بـه نفـع          . بايد موقوف شـود   
جمهوري اسالمي، در خدمت پاشيدن شيرازه جامعه       
ايران و تحميـل يـک بربريـت اجتمـاعي، سياسـي و             

مـا هرگونـه همکـاري و       . نظامي بر مردم ايران است    
همراهي نيروهاي سياسي با اين دولتها در اين زمينـه      

  .را محکوم ميکنيم
 از هر کس     دود تحريم و محاصره اقتصادي قبل      - ۳

تجربه عـراق نشـان داد      . به چشم مردم ايران ميرود    
که اولين قربانيان تحريم هاي اقتصادي رژيـم هـاي          
ارتجاعي، کودکان، سالخوردگان و محرومـان جامعـه        

ما با اين تحـريم هـا مخـالف هسـتيم و         . خواهند بود 
تحــريم اقتصــادي هرگونــه حمايــت از محاصــره و 

 و آن را محکـوم       دانسـته  ايران را غيرقابـل قبـول     
 ميکنيم

دامن زدن به شـکاف هـاي قـومي ومـذهبي در       .  ۴
ايران و تقويت جريانات قوم پرست و مذهبي، نسخه         
دامن زدن به جنگ و پاکسازي قومي در همه ايـران           

هر گونه تالش براي گسترش اين شـکاف هـا          . است
 ايـران بـراي      تضمين حق همه مـردم    . محکوم است 

ن متسـاوي الحقـوق بايـد       زندگي به عنوان شهروندا   
 . اصل پايه اي سياست در ايران باشد

 تعيين نظام سياسي آينده در ايران حق بي چون          - ۵
مردم بايد امکـان بيابنـد      . و چراي مردم ايران است    

که آزادانـه و آگاهانـه در مـورد نظـام آتـي ايـران               

اولــين شــرط تضــمين ايــن آزادي . تصــميم بگيرنــد
 ضمين سرنگوني جمهوري اسالمي و ت

 . آزاديهاي سياسي و اجتماعي است
 ما پايبندي خود را به رعايت و تضـمين حقـوق            - ۶

 :زير براي مردم ايران اعالم ميکنيم
  آزادي بي قيد و شرط عقيده، بيان، -الف

 .مطبوعات، اجتماعات، تشکل، تحزب و اعتصاب
 برابري کامل و بي قيـد وشـرط زن و مـرد در               -ب

کليه قوانين و مقرراتي کـه      لغو  . حقوق مدني و فردي   
 .ناقض اين اصل است

 برابري کامل حقوق همه شهروندان، صرفنظر از        -پ
 . مذهب، مليت، نژاد و تابعيت عقيده، جنسيت،

  اعالم جدايي کامل مذهب از دولت و آموزش -ت

 .و پرورش
 لغو کليه قوانين و مقرراتـي کـه منشـا مـذهبي             -ث

 .ياعالم آزادي مذهب و بي مذهب. دارند
 . آزادي کليه زندانيان سياسي-ج
 . لغو مجازات اعدام-چ
 بيمه بيکاري مکفي براي همه افـراد آمـاده بکـار       -ح

پرداخت بيمه بيکاري مکفـي و سـاير   .  سال١٦باالي  
هزينه هاي ضروري به کليـه کسـاني کـه بـه علـل              

 .جسمي يا رواني توان اشتغال به کار را ندارند
 

 :امضا کنندگان
  حکمتيست-يست کارگري  حزب کمون-١
  حزب اتحاد كمونيسم كارگري-٢
 در سوئد" اول كودكان" جامعه شناس، فعال حقوق كودك و سخنگوي نهاد - سليمان قاسمياني-٣
  فعال و شخصيت سياسي و مسئول سايت ايران تريبون- صالح ايراندوست-٤
  شخصيت سياسي، فعال مدني و حقوق كودكان- آزاد زماني-٥
  فعال سياسي-يابتي بيژن ن-٦
  فيلمساز مستقل- يوسف اكرمي-٧

  نويسنده و اديب- مسلح ريبوار-٨

  فعال حقوق زنان- نسرين پرواز-۹
 

  حکمتيست-افغانستان به حزب کمونيست کارگري ) مائوئيست ( نامه جوابيه حزب کمونيست 
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 ! حکمتيست –به کميته رهبري حزب کمونيست کارگري 

ما بطور عام از مجموع تالش هاي مبارزاتي ضد امپرياليستي و ضد ارتجاعي اي که در عين مبارزه عليه جمهوري اسالمي به عنوان دشمن عمده ! پس از درود و سالم 
 .مائيم عمل آيد،پشتيباني مي نتحميلي، تجاوز کارانه و اشغالگرانه امپرياليستي بر خلق هاي ايران، بهکنوني خلق هاي ايران ، بخاطر جلوگيري از جنگ 

قبل از همه بخاطر اينکه اين نامه مبتال به ناسيونال شوونيزم مبتني بر ايران . بگوئيم که نمي توانيم جواب مثبت به آن بدهيماما در رابطه به نامه ارسالي تان بايد 
 بيانيه اي که بيرون داده ايد نمي تواند توافق نمايد،  سياسي فراخوان و–افغانستان با مضمون ايدئولوژيک ) مائوئيست ( فراتر از آن حزب کمونيست . محوري است

حتي اگر نامه ارسالي شما و فراخوان و بيانيه منتشر شده شما داراي اينچنين . چرا که در چندين مورد در تخالف با خط برنامه يي و اساسنامه يي حزب قرار دارد
افغانستان عضو جنبش انقالبي انترناسيوناليستي ) مائوئيست ( حزب کمونيست .  با آنها توافق نمائيمکمبود هايي نيز نمي بودند، باز هم براي ما نهايت مشکل بود که

ما هر اقدامي که در مورد مسائل مربوط به ايران به عمل آوريم بايد در هماهنگي با حزب کمونيست . است" جاا " نيز عضو ) م ل م ( است و حزب کمونيست ايران 
  .در برنامه مطرح شده شما شامل نيستنداز قرار معلوم رفقاي ايراني ما . باشد) م ل م ( ايران 

 .از اينجهت ما هم نمي توانيم در امضاي فراخوان کنوني و بيانيه کنوني و برنامه هاي مبتني بر اين فراخوان و بيانيه شرکت نمائيم
 . خوان و بيانيه شما داشته باشيمفرامشخص يک ارزيابي ولو مختصر از سعي خواهيم کرد هر چه زود تر بصورت 
را " مائوئيست " و کلمه " افغانستان) مائوئيست ( حزب کمونيست "  است که اسم حزب ما را بصورت مکمل بنويسيد يعني در هر حال تقاضايي که از شما داريم اين

" مي نويسيم و کلمه "  حکمتيست –حزب کمونيست کارگري " ب شما را را قبول نداشته باشيد؛ همانطوريکه ما اسم حز" مائوئيزم " از آن حذف نکنيد ولواينکه 
 .  را قبول نداريم" حکمتيزم " را از آن حذف نميکنيم، گرچه " حکمتيست 

 

 افغانستان) مائوئيست ( از طرف کميته مرکزي حزب کمونيست 
 ۲۰۰۷ نوامبر ۲۷ ( ۱۳۸۶ قوس ۶
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