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 استبداد طالبان ,   امریكاامپریالیزم
ده دست نشانرژیم " دموكراسي" و  

 
 هاي امریكایي براي تجهی ز      امپریالیست    

و س ازماندهي نیروه  اي ارتج اعي اس  المي   
 جنگ علیه سوسیال امپریالیس ت ه اي   در،  

ش  وروي و م  زدوران ش  ان در افغانس  تان ،  
 ب   ه مص  رف رس  اندند ت   ا   دال  ر میلی  ارد ه  ا   

 علی       ه اش       غالگران سوس       یال مقاوم       ت
 را بخود شانامپریالیست و دست نشاندگان 

پ س از آنك ه اش غالگران از     . وابسته سازند   
 آنكه رژی م  ازافغانستان بیرون رفتند و پس     

پوش     الي نجی     ب ب     ا فروپاش     ي ش     وروي  
سوسیال امپریالیستي از هم پاش ید و ق درت          

جهادي ه ا  (  نیروهاي ارتجاعي اسالمي   به
ت ، امپریالیس ت ه اي امریك ایي     انتقال یاف ) 

 ب  ه انتخ  اب  دس  ت"  ه  ا جه  ادي " درمی  ان
" زدند و حزب اسالمي گلب دین حكمتی ار و      

 رهب ري  تح ت "  هماهنگي اسالمي    شوراي
: دلی  ل آن روش  ن ب  ود  . اش را ب  ر گزیدن  د  

جناح مقابل حزب اسالمي یعني جناح تحت   
 ش  وراي" و"  اس  المي جمعی  ت" رهب  ري 

 ، روس  ي لیس  ت ه  اي    ب  ه امپریا ،"  نظ  ار 
نس   بت ب   ه امپریالیس   ت ه   اي امریك   ایي ،     

 . نزدیكتر بودند 
 ه  اي خ  ونیني ك  ه می  ان دو جن  اح  جن  گ    

ارتج  اعي اس  المي وابس  ته ب  ه امپریالیس  ت    
 و روسي براي چند س ال ب ر   امریكایيهاي  

افغانستان مخروبه و مردمان بخاك و خون        
 گردید ، كش ور ویران ه را   تحمیلنشسته آن  

ز پ   یش وی   ران س   اخت و برب   ادي   بیش   تر ا
در این س ال ه ا    . بخشیدمردمان آنرا تداوم    

ن    ه تنه    ا امپریالیس    ت ه    اي امریك    ایي و    
 روسي  امپریالیستمتحدین شان و همچنان     

و همركاب  ان ش  ان ، افغانس  تان را فرام  وش  
 دق  ت تم  ام  ونك  رده بودن  د ، بلك  ه ب  ا توج  ه   

جن  گ ارتج  اعي خ  ونین می  ان جن  اح ه  اي      
 را"  اس  المي حاكمی  ت" ر وابس  ته بخ  ود د 

در جهت تامین من افع ش ان مش تعل ك رده و      
 . به پیش هدایت مي كردند 

"  ك   ه جن   اح عم   دتا امریك   ایي   م   ادامي    
 از ك   اري نتوانس   ت"  هم   اهنگي ش   وراي

پ  یش بب  رد و مس  لم ش  د ك  ه ح  زب اس  المي    
حكمتی    ار و متح     دینش در ح     ال شكس     ت  

 و ارتج    اعي امپریالیس    تيهس    تند ، جن    اح 
تح   ت رهب   ري امپریالیس   ت ه   اي  خ   ارجي 

 ب     ا  وامریك     ایي دس     ت ب     ه م     انور زده    
س    ازماندهي نی    روي ارتج    اعي اس    المي    
دیگ    ري بن    ام طالب    ان و اع    زام آنه    ا ب    ه    

 خواس   ت ت   ا ابتك   ار عم   ل در    ،افغانس   تان 
  با طالبان.  افغانستان را بدست خود بگیرد 

حمای  ت ه  اي مس  تقیم و غی  ر مس  تقیم جن  اح   
ح    ت رهب    ري   و ارتج    اعي تامپریالیس    تي

امپریالیس  ت ه  اي امریك  ایي ، جن  گ ه  اي     
  را در افغانستان به پیش سالهویرانكن چند 

ب    رده و در ظ    رف تقریب    ا هف    ت س    ال از  
 ب  ه نزدیك  ي بول  دكب  ازارك س  رحدي س  پین  

س ر   % 90ه اي بدخش ان رس یدند و تقریب ا     
در . زمین كشور را تح ت تص رف گرفتن د       

ای   ن س   الها بنی   اد گرای   ي ش   دید اس   المي و   
یاست هاي ارتج اعي دد منش انه طالب ان ،     س
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 ش  وونیزم غل  یظ ملیت  ي و ش  وونیزم  منجمل  ه

خش   ن جنس   ي آنه   ا ، م   ورد حمای   ت ه   اي    
 ه اي امریك ایي   امپریالیستمادي و معنوي  

و متح      دین امپریالیس      ت و دنبال      ه روان   
  . داشتمرتجع خارجي آنها قرار 

 اواخ   ر ق   رن بیس   ت و ش   روع ق   رن  در    
یست هاي امریك ایي ،    بیست و یك ، امپریال    

 وس   یعا ب   ه س   ازماندهي سیاس   ت    وعمیق   ا 
خارجي شان بر محور م داخالت مس تقیم و       

.   دس  ت زدن  د  اش  غالگرانهلشكركش  ي ه  اي 
 دریافتن   د ك   ه گرچ   ه آنه   ا چن   ین ح   التي در

 " ف       تح" طالب       ان در آخ       رین مراح       ل  
 دارن د ، ام ا ای ن    ق رار  افغانس تان   سرتاسري

عبر مطمئن كشور نه تنها نتوانسته حیثیت م
 و گ از آس یاي میان ه     نف ت دستیابي ب ه من ابع      

را براي شان كسب كند ، بلكه ب د ت ر از آن     
 م انعي ب ر س ر تحق ق     ب ه و بیشتر از پیش ،    

آنه ا متوج ه    . این هدف مبدل گردی ده اس ت        
 افغانس  تان ، درش  دند ك  ه حاكمی  ت طالب  ان   

كشور ه اي آس یاي میان ه را مج ددا بط رف         
ین    ه ه    اي  روس    ها م    ي ران    د و حت    ي زم  

 بیشتر نفوذ چین را در ای ن منطق ه          گسترش
 این بود كه دست پرورده . فراهم مي آورد 

 دی روزي یكب  ار راك ت ب اران ش  د و    دلخ واه 
. بار دیگر مورد حمله مرگبار قرار گرفت  

 خ   ونین ب   ه س   فارتخانه ه   اي  حم   التاگ   ر 
امریكا در شرق افریقا توانست بهانه راكت   

 ین وسهمگین  ، حادثه خونگیردكوبي قرار 
 كه مس تقیما در داخ ل      2001یازده سپتامبر   

 بوق   وع پیوس   ت ، ب   ه   امریك   ا س   ر زم   ین  
" طری   ق اول   ي توانس   ت ب   ه مثاب   ه محم   ل   

 كش    ي س    نگین و لش    كر ب    راي " مناس    ب
دهشت افگنانه امپریالیستي ، مورد اس تفاده       

 .قرار گیرد 

 به افغانستان و اشغال این كش ور      تجاوز    
"  ب   ا تروری   زم  مب   ارزه" ، تح   ت پوش   ش  

دهش  ت .  و طالب ان ص ورت گرف ت    القاع ده 
افگن         ي تجاوزكاران         ه و اش         غالگرانه  

 ، یكب  ار دیگ  ر مردم  ان م  ا را   امپریالیس  تي
بخ اك و خ ون كش ید و س رزمین ویران ه م  ا      

رژی م طالب ان س قوط      .  تر ساخت    ویرانهرا  
داده ش  د و ب  ار دیگ   ر ن  وكران ران  ده ش   ده     

 جن     گ.   ق     رار گرفتن     د ن     وازشم     ورد 
 سیاس    ت  میدان    دار " جه    ادي" االران س    

 " جه ادي " خاینانه ملي در كش ور ش دند و        
 شده توسط استخبارات و خریده شده  تربیت
 در امریك ا  متح ده    ای االت  " كمپن ي " توسط  

راس آنها قرار گرفت و رژیم دست نش انده     
"  ش    جاع وش    اه " س    لطنت" اي از ن    وع 

 كارمل در كاب ل ب ه ك ار      ببرك " جمهوریت
.                                                        شد گمارده 

 ه    اي امریك    ایي در راس  امپریالیس    ت    
تمامي متجاوزین و اشغالگران امپریالیس ت   

 ، در طول سه سال گذشته ، شكلدهي   دیگر
و پرورش این رژیم دست نشانده و خائن و 

  بر مردمان ما را ادامه داده اند و آنتحمیل 
را دموكراس      ي و مردمس      االري ن     ام آن       

 . گزاشته اند 
 ماهیت خائنان ه و چه ره فریبن ده ای ن            اما    

دموكراس  ي و م  ردم س  االري دروغ  ین ن  ه    
 در جری  ان نمایش  ات مس  خره و مس  خ    تنه  ا
  تصویب   جرگه ها ،  لویه تاریخي شده 

 و تعی    ین نظ    ام ارتج    اعيق    انون اساس    ي 
جمه  وري اس  المي ب  راي افغانس  تان ، خ  ود  

 ص حنه س ازي   درش ان داده ب ود ، بلك ه    را ن
انتخاب  اتي ب  راي تعی  ین ب  ه اص  طالح رئ  یس  

 بروش  نيجمه  ور رژی  م دس  ت نش  انده نی  ز    
 .   عیان گردید 
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 یكص  د ه  زار نف  ري متج  اوزین و  ق  واي    

اش   غالگران امپریالیس   ت و خ   ائنین مل   ي ،   
 م  درن ت  رین تجهی  زات ه  وایي و  ب  همجه  ز 

زمین   ي و وس   ایل كنت   رل نظ   امي ، بس   یج    
.  را تامین كنن د  انتخاباتشدند تا امنیت این  

 ك  ه " انتخاب ات " تنه ا مص ارف اداري ای  ن   
 اش      غالگران امپریالیس      ت توس      طتمام     ا  

پرداخ   ت ش   د ، در ح   دود دو ص   د میلی   ون 
 ، رادی   و ، نش   ریهص   د ه   ا  . دال   ر گردی   د  

تلویزی ون و س  ایت انترنیت  ي امپریالیس  تي و  
 چن د ماه ه   س نگین ارتجاعي در ی ك كمپ این      

ر جری     ان ای     ن انتخاب     ات و در جری     ان  د
 س   ازينامنویس   ي ب   راي آن ، ای   ن ص   حنه  

اشغالگرانه امپریالیستي را آرایش كردند ت ا   
.  بتوانن   د بخ   وبي ب   ه خ   ورد م   ردم بدهن   د     

 چه    ره ارتج    اعي در ای    ن ب    ازي     چن    دین
 به می دان آمدن د ت ا ب ا ب ازي ك ردن              دروغین
 در مقاب       ل ك       رزي ،  انتخاب       اتينق       ش 

غی   ر پش   تون ه   ا را در   احساس   ات ملیت   ي  
 ، بر انگیزانن د    نمایشجهت شركت در این     

 و در عین حال به او نیز فرصت دهند كه 
  ، به تحریكات وضعیتبا استفاده از این 

مستقیم و غی ر مس تقیم شوونیس تي در می ان        
 را ب   راي آنه   اپش   تون ه   ا بپ   ردازد و راي  

آخوند هاي تسلیم طل ب و   . خود جلب نماید    
 ت   ا كردن  د ت فت   وا ص  ادر  خ  ائن ، فت  وا پش     

" صواب دنی وي واخ روي ش ركت در ای ن          
  روشنفكران.  ثابت سازند را"  عام بیعت

تس  لیم طل  ب و خ  ائن ، تحلی  ل پش  ت تحلی  ل     
 " ای ن  " علم ي " پیشكش كردند تا اساس ات    

 ض  رورت ت  اریخي ای  ن و"  س  االري م  ردم
 توض     یح و را " ترقیخواهان     ه" حرك     ت 

 تس  لیم ده ه  ا ح  زب سیاس  ي  . تش  ریح كنن  د  
 وج   ودطل  ب و وطنف  روش پ   ا ب  ه عرص  ه     

" گزاش ته و ب  ه س  ختي كوش  یدند ك  ه ه  م از  

 كنن د   اس تفاده  " دموكراس ي  " این " مزایاي
 ب ه ت وده ه ا پیش كش     را " مزای ا " و هم این  

 ه  اي بروكراتی  ك چن  د ه  زار   ق  وت.  كنن  د 
 بسیج همه"  دولتي غیر"  و  دولتيموسسه  

ش   دند ت   ا ب   ه ط   رق و ذرای   ع گون   اگون ،      
در .  موفقان  ه نم  ایش یقین  ي ش  ود برگ  زاري

 " توزی ع  در جری ان     و " انتخابات" جریان  
 وس   یعي تقلب   ات"  ه   اي انتخاب   اتي  ك   ارت

 ش  ركتص  ورت گرف  ت ت  ا بتوانن  د می  زان    
م  ردم در ای  ن ب  ازي را در ح  د قاب  ل قب  ولي   

ای  ن تقلب  ات آنچن  ان وس  یع و    . نش  ان دهن  د  
 بود كه خ ود كاندی دا ه ا ب ار ب ار ب ا            گسترده

م در افتادند و رسوایي ه اي تقل ب كاران ه       ه
 را افش  ا كردن  د ، آنچنانك  ه كاندی  دا  هم  دیگر

ه   اي مخ   الف ن   ه تنه   ا در جری   ان توزی   ع    
 انتخاب      اتي بلك      ه در روز  ه      ايك      ارت 

برگ  زاري انتخاب  ات هی   اهوي تح  ریم ب   راه    
 ك ه نت ایج انتخاب ات    كردن د انداختند و اع الم     

 آنه  ا ادع  ا كردن  د ك  ه . را نخواهن  د پ  ذیرفت 
 آنه  ا ادع  ا كردن  د ك  ه . را نخواهن  د پ  ذیرفتقی  ت  

 آنه  ا ادع  ا كردن  د ك  ه . را نخواهن  د پ  ذیرفتقی  ت  
 آنه  ا ادع  ا كردن  د ك  ه . را نخواهن  د پ  ذیرفتقی  ت  

ادع  ا كردن  د ك  ه . را نخواهن  د پ  ذیرفتقی  ت  
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 اعالم كردند كه حامد كرزي در ح دود             

 ش ده  ریختهپنجاه و پنج فیصد مجموع آراء      
ای ن  . ورده اس ت  آبه صندوق ه ا را بدس ت     

رق  م حت  ي در ص  ورتي ك  ه واقعی  ت داش  ته    
 ص  رفا كم ي بیش  تر از بیس ت فیص  د    ،باش د 

مجموعه آراء افراد داراي ح ق راي را در         
اینك او با تكیه بر قوت ه اي   . گیردبر مي   

مهی  ب و پ  ول هنگف   ت اش  غالگران ، گوی   ا    
 آراء افغانس  تاني ه  ا مجموع  هبیس  ت فیص  د 

را بدس  ت آورده و رئ  یس جمه  ور منتخ  ب    
  !!شوداین كشور انگاشته مي 

ردم در انتخاب  ات  ع  دم ش  ركت م   می  زان    
سركاري سركار دست نشانده ، وس یع ب ود          

 زحمتكشان و زنان كشور در این    اكثریت. 
انتخاب  ات ش  ركت نكردن  د و نم  ي توانس  تند    

در من  اطق پش  تون نش  ین ،    . كنن  د ش  ركت 
اكثری    ت م    ردان نی    ز در انتخاب    ات س    هم   

ن  روش   ح و واض   بس  یار بط   ور . نگرفتن  د  
ات را از   اكثریت مردم افغانستان این انتخاب    

                       .ند  ودرآن شركت نكرد ندانسته  خود
 اش   غالگران امپریالیس   ت و دس   ت  این   ك    

 نش    اندگان حقی    ر ش    ان ب    راي برگ    زاري   
.  آم   ادگي م   ي گیرن   د   پارلم   انيانتخاب   ات 

 تقریبا یقیني است كه آنها نخواهند توانست 
 ، آنرا در وقت تعی ین ش ده   خواهند، و نمي   
 یكي از عوامل مهم این . زار كنند قبلي برگ

 ش     دید ب     ین دو جن     اح   رقاب     تتعوی     ق ، 
 ارتج            اعي در درون –امپریالیس            تي 

 خ اص  جن اح . حاكمیت دس ت نش انده اس ت       
 از"  ه   ا كمپن   ي" امریك   ایي یعن   ي جن   اح   
 پارلم اني  انتخاباتطریق به تعویق انداختن  

مي خواهد وقت بیشتري براي تقویت خ ود       
 طری   ق  ای   ناز . د در ای   ن انتخاب   ات بخ   ر  

جناح مذكور خواهد توانست بیشتر از پیش    
 كسانطرفداران خود را سازماندهي كند و      

ام ا  . بیشتري از جن اح مقاب ل را ج ذب كن د        
جن اح مقاب ل آنه ا ك ه م ي ت وان گف ت عم  دتا        

 مربوط به امپریالیست هاي روس ي و   جناح
 جن   گ " متح   دین آنه   ا اس   ت و بیش   تر از    

یافت  ه اس  ت ، ب  ا   تش  كیل"  جه  ادي س  االران
این امر مخالف اس ت و میخواه د انتخاب ات         

 در همان موقع تعیین شده قبلي بر      پارلماني
آی ن جن اح امی د وار اس ت ك ه       . گزار گ ردد    

 طریق خواهد توانست موقعیت نسبتا اینبه 
. مس  تحكمي در پارلم  ان آین  ده بدس  ت آورد  

 و س  ازش می  ان ای  ن دو جن  اح  تب  انيگرچ  ه 
جاعي از همان جلسه ب ن     ارت –امپریالیستي  
 می ان آنه ا را س اخت و    مناسباتجنبه عمده   

تا كنون نیز مي سازد ، ام ا در ط ول م دت       
 می ان ای ن دو جن اح     رقاب ت سه س ال گذش ته      

 ارتج   اعي نی   ز ادام   ه یافت   ه –امپریالیس   تي 
 در پیش   برد  حالیك   هآنه   ا در ع   ین  . اس   ت 

 بازي فریبنده و دروغین انتخاباتي منافع 
  ، درهس  تندو ب  ا ه  م متح  د  مش  ترك داش  ته  

متن ای ن تب اني و س ازش رقاب ت ه اي ش ان           
     .را هم پیش مي برند 

 حساب توده هاي مردم و منافع واقعي   اما  
آنه   ا از حس   اب تم   امي امپریالیس   ت ه   ا و   

ت وده ه اي م ردم فق ط        .  جدا است    مرتجعین
 و فقط با مبارزه علیه امپریالیزم و ارتجاع 

و ه  ا مب    ارز ح    ال حاض    ر عم    دتا ب    درو 
مقاومت علیه امپریالیس ت ه اي اش غالگر و      

 نش  انده ش  ان ، خواهن  د   دس  تخ  ائنین مل  ي  
. توانست به منافع اساسي ش ان دس ت یابن د     

 ب     ازي ه     اي تح     ریمدر ح     ال حاض     ر ، 
دروغ     ین انتخاب     اتي امپریالیس     ت ه     ا و     

 مهم  ي از ج  زءم  رتجعین در افغانس  تان ،   
 ومب    ارزه علی    ه اش    غالگران امپریالیس    ت  

ست نشاندگان خائن شان و جزء مهمي از   د
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مب  ارزه علی  ه امپری  الیزم و ارتج  اع در ك  ل   

 . است 
) مائوئیس        ت (  كمونیس        ت ح        زب    

افغانس   تان ، انتخاب   ات ریاس   ت جمه   وري    
 را تحریم ك رد و در ح د       نشاندهرژیم دست   

م ا ج دا   . توان براي تحقق عملي آن كوشید     
 ام   ر تح   ریم انتخاب   ات  درآرزو داری   م ك   ه 

رلماني رژیم دست نشانده مبارزات ج دي    پا
  .  باشیمتر و فعال تري داشته 

 ب    ا درك ای    ن ض    رورت ، تم    امي   م    ا    
حلق  ات و شخص  یت ه  اي انقالب  ي ، مل  ي و   

 و خ ارج كش ور را ف را    داخلدموكرات در   
م  ي خ  وانیم ت  ا دس  ت در دس  ت ه  م داده و       

 ب  راي ایج  اد و پیش  برد ی  ك حرك  ت  مش  تركا
ده علی    ه ب    ازي  و گس    ترمتحدان    هسیاس    ي 

انتخاباتي پارلم اني اش غالگران امپریالیس ت       
 خ   ائن ش   ان ، مب   ارزه   نش   اندگان و دس   ت 

 .  نمائیم 
 ! بر اشغالگران امپریالیست مرگ

 !  بر خائنین ملي دست نشانده مرگ

 !  برانتخابات پارلماني رژیم پوشالي مرگ

 ########################## 
               )            7( بقیه از صفحه 

پروسه وحدت جنبش كمونیستي افغانستان 
م (  كمونیستي تدویر كنگره وحدت جنبش,   

وحدت مشمولین افغانستان و تامین ) ل م 
) مائوئیست ( كنگره در حزب كمونیست 

 گزارش داده شده و در مورد افغانستان
اسناد اساسي تصویب شده در كنگره 

لسله س.  مي گردید ارائهتوضیحات الزمه 
این جلسات و جرو بحث ها تا ماه میزان 

در .  یافت ادامه ) 2004اكتوبر  ( 1383
( پروسه وحدت جنبش كمونیستي , نتیجه 

 جنبش وحدتكنگره , افغانستان ) م ل م 
افغانستان و تشكیل ) م ل م ( كمونیستي 

 افغانستان) مائوئیست ( حزب كمونیست 
 مورد تائید و حمایت تمامي رفقاي شامل

 و قرار گرفته 51در واحد حزبي شماره 
همه رفقا آمادگي شان را براي رزمیدن در 
( چوكات تشكیالتي حزب كمونیست 

.         اعالم كردند افغانستان) مائوئیست 
 شماره تشكیالتي عمومي واحد جلسه    
در یك نشست موجز و قاطع فیصله  , 51

 قرارهاي فوق را مورد تائید و تصویب 
طي نامه اي به اطالع رهبري داده و 

.                                   حزب رساند   
 شماره عمومي واحد تشكیالتي جلسه     

.  خصوصیت ویژه اي است داراي  51

اولین جلسه عمومي یك واحد  , جلسهاین 

تدویر . حزبي در كشور هاي غربي است 

 نسبتا غیر فعال واحد وضعیتاین جلسه 

ي حزب در آن دیار را تغییر هاي تشكیالت

 عمومي سائر واحد جلساتداده و یقینا 

.   خواهد داشت بدنبالهاي آن مناطق را  

                                              

 

     

درس الكترونیكي شعله جاویدآ  
  

Sholajawid2@yahoo.com   
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جلسات عمومي واحد هاي تشكیالتي حزب كمونیست 
افغانستان ) مائوئیست (   

   
( ده هفدهم اساسنامه حزب كمونیست در ما

 : "افغانستان گفته شده است ) مائوئیست 
 جلسه عمومي منطقوي بعد از كنگره
سراسري فرا خوانده مي شود تا منطبق با 

              فیصله ها و رهنمود هاي كنگره 
رهنمود هاي مهم جهت رهبري :    الف 

فعالیت هاي حزب در منطقه و محالت 
.         تعیین و تصویب نماید مربوطه را   

. كمیته منطقوي را انتخاب كند :     ب   
این كمیته در میان دو جلسه عمومي 
منطقوي فعالیت هاي حزب در منطقه را 

هدایت مي , تحت رهبري كمیته مركزي 
منشي كمیته منطقوي توسط كمیته . نماید 

.                      منطقوي تعیین میگردد   
فیصله ها و رهنمود هاي جلسه :      ج 

عمومي منطقوي بعد از تائید كمیته 
 مركزي رسمیت مي یابد                      

بعد ,     منطبق با این حكم اساسنامه حزب 
( از تدویر كنگره وحدت جنبش كمونستي 

افغانستان و تامین وحدت این ) م ل م 
) مائوئیست ( جنبش در حزب كمونیست 

تا حال جلسات عمومي چندین , افغانستان 
واحد تشكبالتي حزب موفقانه برگزار 

اخبار مربوط به برگزاري . گردیده اند 
جلسات عمومي چهار واحد تشكیالتي 
حزبي در شماره دوم شعله جاوید ارائه 

اینك خبر مربوط به برگزاري . گردید 
جلسه عمومي یك واحد تشكیالتي 

وید دیگرحزبي را در این شماره شعله جا
:                                ارائه مي نمائیم   

جلسه عمومي واحد تشكیالتي 
51شماره    

 
    قبل از برگزاري جلسه عمومي واحد 

(  حزب كمونیست 51تشكیالتي شماره 
جلسات متعددي , افغانستان ) مائوئیست 

در طول چند ماه میان رفقاي شامل در این 
 زمان از. واحد ادامه داشته است 

برگزاري كنگره وحدت جنبش كمونیستي 
افغانستان و تامین وحدت ) م ل م ( 

( مشمولین كنگره در حزب كمونیست 
 1383افغانستان تا ماه میزان ) مائوئیست 

رفقاي مربوط به این ,  ) 2004اكتوبر ( 
اسناد اساسي تصویب شده در , واحد 

, برنامه و اساسنامه حزب ( كنگره 
پیام , قطعنامه كنگره , ه گزارش به كنگر

هاي جوابیه به كمیته جنبش انقالبي 
انترناسیونالیستي و حزب كمونیست ایران 

 و -  به شمول خود آن پیام ها -) م ل م ( 
( همچنان پیام به حزب كمونیست نیپال 

را مورد مطالعه و تجزیه و )  ) مائوئیست 
همچنان این رفقا . تحلیل قرار داده بودند 

سوم و چهارم , دوم , اي اول شماره ه
ارگان مركزي ( شعله جاوید دوره سوم 

) افغانستان ) مائوئیست ( حزب كمونیست 
را  مطالعه كرده و به ارزیابي گرفته 

در مورد , در هریك از این جلسات . بودند
  )    6(       بقیه در صفحه 
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انتخابات یا تقلبات ؟
    قدر مسلم است كه انتخابات ریاست
جمهوري یا پارلماني در یك كشور 

  نیمه فئودال كه قوت هاي -مستعمره 
اشغالگر امپریالیستي سرنوشت ملك و 

كشور فاقد , مردم را در دست داشته 
استقالل و مردمان آن فاقد آزادي و حق 

یك امر پوچ و , تعیین سرنوشت هستند 
چنین انتخاباتي نه تنها . بي معني است 

بي و  منافع علیاي با معیار هاي انقال
توده هاي مردم یعني معیار هاي 

بلكه با , دموكراتیك نوین خوانایي ندارد 
معیار هاي بورژوا دموكراتیك كهن و 
حتي با معیار هاي دموكراسي سر و دم 
  -بریده در كشور هاي نیمه مستعمره 

نیمه فئودال نیز نمي تواند انطباق داشته 
 ساتري چنین انتخاباتي حتي پرده. باشد 

بر استبداد حاكم نیمه فئودالي و سلطه 
اقتصادي و اجتماعي  نیمه , سیاسي 

مستعمراتي  امپریالیزم نیز نمي تواند 
بلكه صریح و روشن یك , تلقي گردد 

امر پوچ و بي معني و یك مضحكه 
.             رسوا و فاقد حیثیت است 
انتخابات ریاست جمهوري رژیم دست 

ان یك چنین نمایش نشانده در افغانست
پوچ و بي معني و یك چنین مضحكه 
رسوا و فاقد حیثیت بود و نمي توانست 

یكي از جوانب مهم . غیر از این باشد 
تقلبات بي , این رسوایي و بي حیثیتي 

پرده و وسیعي بود كه در جریان این 
انتخابات و قبل از آن در جریان توزیع 
. كارت هاي انتخاباتي صورت گرفت 

انتخابات یا  "مین جهت عبارت به ه

در . تقریبا زبانزد عام شده بود " تقلبات 
سطور ذیل همین موضوع را در هر دو 
مرحله متذكره مختصرا مورد دقت و 

:                       ارزیابي قرار مي دهیم   
                                                       

ارت های تقلبات  در جریان توزیع ک
 انتخاباتی

 
  محاسبه مجموع واجدین شرایط – 1    

شرکت  در  انتخابات ریاست جمهوری 
رژیم دست نشانده  برمبنای احصائیه نفوس 

رژیم کودتای هفت  ) 1979 ( 1358سال 
در این احصائیه . ثور صورت گرفت 

( نفوس افغانستان شانزده میلیون , گیری 
با . بود نفر تخمین زده شده  ) 16000000

یک محاسبه کامال تقریبی تقلبکارانه ، 
نفوس فعلی داخل کشور را در حدود بیست 

نفر در نظر  ) 20000000( میلیون 
گرفتند ، به   عبارت دیگر ، یک افزایش 

در  % ) 25( تقریبا بیست و پنج فیصده 
این محاسبه . طی بیست و پنج سال گذشته 

ین تقلبکارانه بر مبنای این ادعای دروغ
استوار بود که گویا با توجه به میزان بسیار 
( باالی تلفات جنگ در طول بیست و پنج 

سال گذشته و همچنان آوارگي چند  ) 25
میلیون پناهنده به خارج از کشور ، نفوس 
( فعلی داخل کشور ، صرفا چهار میلیون 

نفر نسبت به نفوس سال  ) 4000000
بر .  استافزایش یافته ) 1979 ( 1358

این اساس مجموع افراد دارای سن هجده 
 سال وباالتر از آن، یعنی واجدین شرایط   
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شرکت در انتخابات را در داخل كشور 
 ) 10000000( مجموعا ده میلیون , 

طبق این محاسبه بود . نفر اعالم کردند 
که مقامات رژیم دست نشانده و دست 

در )) سازمان ملل متحد (( اندر کاران 
(  توزیع ده میلیون افغانستان ،
کارت شرکت در  ) 10000000

انتخابات ریاست جمهوری رژیم دست 
نشانده را ، به معنی  ثبت نام شدن 
مجموع واجدین شرایط شرکت در 
انتخابات اعالم کردند و ادعا نمودند که 

 100( مردم افغانستان  ، صد در صد 
. آماده شرکت در انتخابات هستند % ) 

ادعای متقلبانه کامال دروغین بودن این 
آفتابی و آشکار بود ، ولی حتی 

آنرا )) سازمان ملل متحد (( سرمنشی 
.                                 تکرار کرد   

 1358        فرض کنیم احصائیه سال 
رژیم کودتای هفت ثور ،  ) 1979( 

رویهمرفته یک احصائیه تقریبا درست 
 نفوس در طی بیست و پنج سال ،. باشد 

فعلی افغانستان ، بدون محاسبه تلفات 
جنگ و پناهندگان به خارج از کشور ، 
رویهمرفته دو برابر شده و تقریبا به 

این . سي و دو میلیون نفر می رسد 
محاسبه تقریبي متناسب است با افزایش 
نفوس دو كشور همسایه یعني ایران و 
پاكستان در طي بیست و پنج سال 

ن در سال هاي نفوس ایرا. گذشته 
 ) 1980 و 1979 ( 1359 و 1358

نفر  ) 35000000( سي و پنج میلیون 
     نفوس امروزي . محاسبه مي گردید 

 
 

70000000(ایران درحدود هفتاد میلیون   
نفوس پاكستان در . نفر دانسته میشود  ) 

 و 1979 ( 1359 و 1358سال هاي 
 ) 70000000( هفتاد میلیون ,  ) 1980

نفوس امروزي پاكستان . ب میشد نفر حسا
( در حدود یكصد و چهل میلیون 

به . نفر محاسبه میگردد  ) 140000000
نفوس هر دو كشور همسایه , عبارت دیگر 

در طي بیست و پنج سال گذشته رویهمرفته 
                        .دو برابر گردیده است 

تلفات مستقیم جنگ در طی این سال ها 
نفر  ) 2500000( نیم میلیون تقریبا دو و 

 1500000( یك و نیم میلیون .  بوده است 
نفر تلفات مقاومت ضد سوسیال ) 

نفر  ) 500000( نیم میلیون , امپریالیستي 
" تلفات رژیم مزدور و دست نشانده 

نفر  ) 500000( و نیم میلیون " شوروي 
تلفات خانه جنگي هاي ارتجاعي دوره 

وره بعد از تجاوز جهادي ها و طالبان و د
فرض . امپریالیستي امریكا و متحدینش 

كنیم كه تلفات غیر مستقیم ناشي از شرایط 
نفر  ) 1000000( جنگ نیز یك میلیون 

تعداد پناهندگان به خارج از .  بوده باشد 
کشور ، فعال بصورت تقریبی به سه و نیم 

سه .  میلیون نفر میرسد  ) 3500000( 
نفر در پاكستان و  ) 3000000( میلیون 

( ایران و رویهمرفته پنجصد هزار 
اگر . نفر در سایر کشور ها  ) 500000

را از  )  7000000( این هفت میلیون 
میلیون  )  32000000( مجموع سي و دو 

کم نمائیم ، نفوس فعلی افغانستان در داخل 
. می رسد  کشور به بیست و پنج میلیون نفر
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ب نفوس فعلی داخل ه این ترتیب
 ) 9000000( میلیون قریبا نهتکشور

 1979 ( 1358بیشتر از نفوس سال نفر
است و نه صرفا چهار میلیون بیشتر ) 

درینجا با یک تقلب محاسباتي . از آن 
پنج میلیوني در رابطه با نفوس داخل 

.                       کشور مواجه هستیم   
فوس          فرض کنیم نصف مجموع ن

داخل کشور واجد شرایط شرکت در 
مجموعه این تعداد به . انتخابات باشند 

 ) 12500000( دوازده و نیم میلیون 
. نفر می رسد و نه به ده میلیون نفر 
درینجا با یک تقلب محاسباتی دو و نیم 

. مواجه هستیم  ) 2500000( میلیونی 
  بازهم فرض کنیم تعداد افراد شرکت 

ثبت نام و اخذ کارت کننده درپروسه 
انتخاباتی واقعا ده میلیون نفر بوده باشند 
، این رقم هشتاد در صد مجموع 
واجدین شرایط شرکت در انتخابات را 
تشکیل می دهد و نه صد در صد آنها 

درینجا با یک تقلب محاسباتی . را 
مواجه  % ) 20( بیست در صدي 

        .                                 هستیم 
 اما تعداد واقعی افراد ثبت –  2       

شده در لیست انتخابات و کارت های 
توزیع شده نیز خیلی کمتر از ده میلیون 

. نفر بوده است  )  10000000( 
درینجا می توان بصورت مشخص چند 

:           مسئله را مورد دقت قرار داد   
  در طی چند هفته بعد از --      الف 

زیع کارت های شروع ثبت نام و تو
انتخاباتی ، تعداد مجموعی افراد ثبت 

 ) 3500000( شده ، سه و نیم میلیون 

بعد درطی صرفاچند روز. گردیدنفر اعالم  
( ، تعداد آنها را به هشت میلیون 

( و بااالخره به ده میلیون  ) 8000000
باال بردند و اعالم کردند که  ) 10000000

باتی صد ثبت نام و توزیع کارت های انتخا
موفقانه به پیش رفته  % ) 100( در صد 

                                               .است 
  شرکت افراد در پروسه ثبت نام و --ب 

اخذ کارت های انتخاباتی در مناطق پشتون 
نشیبن کشور ، بسیار ضعیف بود و در 
جاهای معینی از این مناطق ، این پروسه 

این پروسه رویهمرفته  .  اصال براه نیفتاد
در والیات ننگرهار و قندهار نسبت به 
سایر مناطق پشتون نشین بهتر پیش رفت ، 
ولی حتی در این دو والیت نیز اکثریت 

همین . قاطع اهالی در آن شرکت نکردند 
موضوع باعث تشویق کاندیداهایی مثل 
قانونی ، محقق و دوستم گردید و امید توهم 

د اقل طرفداران شان را در آمیز آنها و یا ح
جهت کسب پیروزی در انتخابات دامن زد 

دوستم صریحا این موضوع را مطرح . 
 کرد که چون پشتون ها کمتر ثبت نام کرده 
اند ، چانس پیروزی کرزی در انتخابات 

در منطقه پشتون . بسیار ضعیف است 
نشین والیت غزنی این پروسه آنچنان 

 والی  غزنی ضعیف بود که در جریان آن ،
مردم را تهدید کرد که برای وادارکردن 
شان برای شرکت در این پروسه ، از قوای 
امریکایی برای عملیات دعوت به عمل 

این تهدید نیز نتوانست چندان . خواهد آورد 
اسپند (( در قریه ای بنام . موثر واقع شود 

که تقریبا یک هزار نفر نفوس دارد ، )) ده 
پروسه ثبت نام ، صرفا تا روز هاي آخری 

                                             دو     
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.        نفرکارت انتخاباتی گرفته بودند 
  در تمامی مناطق کشور ، --        ج 

تعداد زیادی از طرفداران کرزی و 
همچنان طرفداران قانونی ، محقق و 
.  دوستم ، بیشتر از یک کارت گرفتند 

رزی و سه کاندیدای طرفداران ک
متذکره ، متقابال همدیگر را از این 
بابت متهم می کردند ، در حالیکه همه 

.  شان به این تقلب دست زده بودند     
کاندیداهای دیگری مثل عبدالستار 
سیرت و سید اسحاق  گیالنی علنا در 
سخنرانی ها و مصاحبه های شان ، 
مداوما اعالم می کردند که تعداد واقعی 

رت های توزیع شده ، ده میلیون و یا کا
بیشتر از آن نیست و در این مورد 
. تقلبات وسیعی صورت گرفته است 
سید اسحاق گیالنی در یکی از مصاحبه 
هایش حتی آمار و ارقام ارائه کرد و 
اعالم نمود که به نظر وی  رقم واقعی 
کارت های توزیع شده صرفا می تواند 

.        باشد   میلیون کمی بیشتر از پنج
  مراجع معلوم الحال رژیم دست -- د   

نشانده در جریان توزیع كارت هاي 
انتخاباتي  وسیعا تبلیغات مي كردند كه 
كارت هاي انتخاباتي به قیمت هاي 
گزاف خریداري مي گردد تا افراد 

تحت تاثیر این . بیشتري كارت بگیرند 
یك تعداد افراد به تصور اینكه , تبایغات 

ت هاي انتخاباتي را مي توان به كار
صد دالر و حتي دو صد دالر به فروش 

بیشتر از یك كارت گرفته بودند , رساند 
این افراد بعد از پایان یافتن پروسه . 

ثبت نام ، در تالش بودند که کارت های 
فروش  اضافی شان را باالی دیگران به

                                   .         رسانند 
  پس از آنکه اعالم شد که با توزیع -- ه  

کارت انتخاباتی  ) 10000000( ده میلیون 
واجدین شرایط  % ) 100( ،  صد در صد 

شرکت در انتخابات ، در پروسه ثبت نام 
سهم گرفته و این پروسه كامال موفقانه به 
پیش رفته است ، توزیع کارت های 

ه انتخاباتی در بعضی مناطق همچنان ادام
بعد از مدتی اعالم کردند که تعداد . یافت 

مجموعی کارت های توزیع شده به ده و نیم 
رسیده است و به  ) 10500000( میلیون 

این  ترتبب شركت افراد در پروسه ثبت نام 
باال )   %105( را به یکصد و پنج در صد 

                                 !!           بردند 
بیشتر از نصف نفوس    فعال –و  

. افغانستان را زنان تشکیل می دهند 
( معموال گفته میشود که پنجاه و دو در صد 

نفوس افغانستان زن و چهل و  % ) 52
. آن مرد هستند  % ) 48( هشت در صد 

قاعدتا این تناسب میان زنان و مردان واجد 
شرایط شرکت در انتخابات نیز باید بر 

 رژیم دست نشانده خود مقامات. قرار باشد 
رسما اعالم کرده اند که )) یو نی ما (( و 

شرکت زنان در  پروسه ثبت نام ، چهل و 
و از مردان پنجاه و  % ) 42( دو در صد 

. بوده است  % )  58( هشت در صد 
فرض کنیم چهار میلیون و هشت صد هزار 
( مرد واجد شرایط شركت در انتخابات 

صد )  ه طبق محاسبات رژیم دست نشاند
چه . در صد کارت انتخاباتی گرفته باشند 

 صد هزار  تعدادي از پنج میلیون و دو
طبق محاسبات  بازهم( زن  ) 5200000(

باید كارت انتخاباتي ) رژیم دست نشانده 
 % 42( گرفته باشند كه چهل و دو در صد 
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كل اخذ كنندگان كارت هاي انتخاباتي ) 
یلیون و را تشكیل دهند ؟ این تعداد سه م

است  ) 3130000( یكصد و سي هزار 
كه در یك نسبت با چهار میلیون و 

برابر  ) 4800000( هشت صد هزار 
بر  ) 42( مي شود با نسبت چهل و دو 

از این قرار باید . پنجاه و هشت 
مجموعا هفت میلیون و نه صد و سي 

كارت انتخاباتي  ) 9730000( هزار 
یبا هفتاد توزیع شده باشد كه مجموعا تقر

( و نه در صد كل ده میلیون 
را در بر مي گیرد و نه  ) 10000000

درینجا حتي طبق .  صد در صد آنها را 
با ,  محاسبات خود رژیم دست نشانده 

یك تقلب محاسباتي بیست و یك در 
.         مواجه هستیم  % ) 21( صدى 

  در جریان توزیع کارت های --   ز    
ادعای افراد مبنی بر انتخاباتی ، صرفا 

افغانستانی بودن کفایت میکرد و ارائه 
. سند تابعیت ضروری دانسته نمی شد 
مطابق به قانون انتخابات فقط در 
صورتی که توزیع کنندگان کارت باالی 
کسی شک می کردند ، می توانستند 
سند تابعیت و یا تصدیق اهالی را از 

اما در . فرد مورد نظر مطالبه نمایند 
از . ل کمتر چنین موردی اتفاق افتاد عم

آنجائیکه اکثریت قریب به اتفاق مراکز 
ثبت نام و توزیع کارت ، بافت محلی 
داشتند ، تقریبا بصورت کامل به یکی 

کرزی ، قانونی ( از کاندیداهای اصلی 
مرتبط بودند و همه ) ، محقق و دوستم 

 کارمندان شان هواداران یکی از این 
این افراد . شکیل می دادند کاندیداها را ت

به هر تالشی دست می زدند تا کارت 

های بیشتری برای طرفداران کاندیداهای 
بطور . مورد نظر شان توزیع نمایند 

مشخص طرفداران کرزی برای تعداد 
زیادی از پشتون های قبایلی ماوراء خط 

همچنان . دیورند ، کارت توزیع کردند 
 از هزاره طرفداران محقق در میان تعدادی

های پاکستانی که در کابل و بعضی از نقاط 
هزاره جات رفت وآمد دارند و یا به کار 
هایی اشتغال دارند  کارت های انتخاباتی 

.                                   توزیع نمودند   
  حد اقل سن شرکت در انتخابات و --   ح 

در نتیجه حد اقل سن برای گرفتن کارت 
سال تعیین شده  )  18(  ، هجده انتخاباتی

اما در عمل تعداد زیادی از جوانان . بود 
. پائین تر از هجده سال نیز کارت گرفتند 
در مواردی بصورت عمدی به این جوانان 
کم سن و سال کارت داده می شد و در 
مواردی تشخیص دقیق سن و سال ممکن 

مثال اگر یک جوان شانزده یا هفده . نبود 
 می کرد که هجده ساله است ، ساله ادعا

معموال ادعایش رد نمی شد ، زیرا که 
رح هیچگونه مدرکی برای رد ادعایش مط

.                              شده نمی توانست   
  در واقع برنامه توزیع کارت های --  ط 

انتخاباتی برای شرکت افراد در انتخابات 
ریاست جمهوری رژیم دست نشانده برای 

ویدست گرفته شده بود که راه برای آن ر
. تقلبات وسیع در لیست انتخاباتی باز باشد 
اگر بجای توزیع کارت های انتخاباتی ، 

 نظر می گرفتند توزیع تذکره نفوس را در
هم یک مشکل فعلی ند  ،و تطبیق می کرد

که عبارت از فقدان سند تابعیت در نزد 
اکثریت قریب به اتفاق اهالی است ، حل 

شد ، هم زمینه خوبی برای احصائیه می 
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گیری مجموع نفوس کشور فراهم می 
گردید و هم راه تقلبات در لیست 

اما . انتخاباتی تا حد معیني بسته می شد 
بخاطری که راه تقلبات وسیع باز باشد 
، از خیر دو امتیاز دیگر توزیع تذکره 

سازماندهی . نفوس صرفنظر کردند  
برای وسیع و مصارف هنگفتی که 

توزیع کارت های انتخاباتی در نظر 
گرفته بودند ، می توانست بخوبی 
پروسه توزیع تذکره نفوس را به پایه 

                      .         تکمیل برساند 
 البته یکی از ضرورت های جدی 
سیاسی اشغالگران و رژیم دست نشانده 
، تبلیغات فریبکارانه برای به اصطالح 

 بود و پروسه توزیع دموکراسی شان
کارت های انتخاباتی زمینه مناسبی 
برای تامین این ضرورت فراهم می 
آورد ، در حالیکه توزیع تذکره نفوس 
نمی توانست زمینه چنین تبلیغاتی را 

در واقع همین موضوع . فراهم نماید 
بود که پروسه ثبت نام و توزیع کارت 
های انتخاباتی را به زمینه ای برای 

. تصادمات نظامی مبدل کرد تشدید 
به احتمال ,  پروسه توزیع تذکره نفوس 

نمی توانست به چنین زمینه ای , زیاد 
ولی چون زمینه ای برای . مبدل گردد 

تبلیغات اشغالگران و رژیم دست نشانده 
برای دموکراسی کذائی شان فراهم نمی 
آورد آنرا مورد اجرا قرار ندادند و راه 

ات  توزیع کارت پر مخاطره و پر تلف
.     اتی را در پیش گرفتند های انتخاب  

 :تقلبات  در جریان انتخابات 
  تمامي تقلباتي كه در جریان -- 1    

توزیع كارت هاي انتخاباتي یه عمل 

در جریان انتخابات مورد , آورده بودند 
استفاده قرار گرفتند زیرا در جریان 

ید انتخابات آنچه از افراد مطالبه مي گرد
از . كارت انتخاباتي بود و نه تذكره تابعیت 

این جهت اگر نگوئیم كه تمامي كارت هاي 
تقلبي در جریان انتخابات مورد استعمال 
قرار گرفتند ال اقل مي توانیم بگوئیم كه 
بخش عمده آن كارت ها مورد استفاده قرار 

                           گرفته و به صندوق هاانداخته شد
 در جریان توزیع كارت هاي – 2      

موضوع كارت هاي تقلبي كامال , انتخاباتي 
وقتي كه مقامات دست اندر . افشا شده بود 

كار انتخابات مورد سوال قرار مي گرفتند 
كه چگونه خواهند توانست از افتادن كارت 
هاي تقلبي به صندوق هاي راي گیري 
جلوگیري نمایند ؟ آنها معموال موضوع 

اده از رنگ مخصوص در جریان استف
انتخابات را پیش مي كشیدند و استدالل مي 
كردند كه با نشاني شدن شصت راي دهنده 
توسط این رنگ كه تا چند روز پاك نمي 
شود امكان ندارد یك فرد بتواند بیشتر از 

     .          یك بار راي بدهد 
اما در جریان انتخابات موضوع استفاده     

گ مخصوص خود به یك مورد از این رن
بسیار جدي تقلبكاري مبدل گردید و در 
روز انتخابات رسوایي و افتضاح بزرگ 
سیاسي براي اشغالگران ودست نشاندگان 

.                                                              شان به وجود آورد 
هنوز دو سه ساعتي از شروع راي دهي   

 در چند مركز انتخاباتي نگذشته بود كه
شهر كابل معلوم گردید كه رنگ هاي مورد 

این . استفاده بسیار به سادگي پاك مي شود 
موضوع فورا به یك جنجال مطبوعاتي 

اعضاي كمسیون برگزاري . مبدل گردید 
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انتخابات استدالل مي كردند كه یك 
اشتباه كوچك رخداده و به فوریت 

در اما تقلبكاري . اصالح مي شود 
رنگ مخصوص بسیار وسیع بود و به 
زودي معلوم گردید كه در مراكز 
انتخاباتي متعدد در والیات نیز از رنگ 
. تقلبي استفاده به عمل آمده است 

پانزده , ظهرروز برگزاري انتخابات 
نفر از مجموع هجده نفر كاندیداي 
ریاست جمهوري طي یك جلسه عاجل 

م خواهان توقف راي دهي و لغو پروگرا
انتخابات جاري شده و شركت در 

عبدالستار . انتخابات را تحریم كردند 
روز , سیرت سخنگوي پانزده كاندیدا 

به . انتخابات را روز سیاه اعالم كرد 
این تحریم تحت عنوان اینكه دیر وقت 
است وقعي گزاشته نشد و راي دهي 

اما در بعد از ظهر روز . ادامه یافت 
عددي از راي دهي نیز گزارشات مت

مراكز راي دهي در كابل و والیات 
پخش گردید كه از تقلبكاري در رنگ 

ولي استفاده .    مخصوص خبر مي داد 
از رنگ تقلبي منحصر به طرفداران 

بلكه طرفداران سائر , كرزي نبود 
مثال . كاندیداها نیز از آن استفاده كردند 

در مناطقي از هزاره جات و همچنان 
طرفداران محقق از  , در كویته پاكستان

رنگ تقلبي وسیعا كار گرفتند تا افراد 
 . شان بتوانند چند بار راي بدهند 

دراكثر مراكز راي دهي این        
مناطق صرفا طرفداران محقق حضور 
داشتند و آنها به افراد اجازه مي دادند و 
حتي آنها را تشویق مي كردند كه بار 
بار رنگ شصت شان را پاك نموده و 

 ! ! د سر از نو در راي گیري شركت كنن
   راي دهي دوباره و یا چند باره -- 3 

افراد صرفا به استفاده از رنگ تقلبي 
قبل از آنكه روز . محدود نمي گردید 

یك نوع ماده كیمیاوي , انتخابات فرا رسد 
مخصوص را یافته بودند كه قادر بود رنگ 

ه اصلي مورد استفاده در انتخابات را نیز ب
افراد معیني از طرفداران . آساني پاك نماید 

حد اقل چهار كاندیداي ( كاندیداهاي مختلف 
در روز انتخابات این ماده ) اصلي 

كیمیاوي را تهیه كرده و از آن براي پاك 
مثال . كردن شصت افراد كار مي گرفتند 

افراد معیني از طرفداران محقق در كابل و 
 ص را تهیهكویته پاكستان این ماده مخصو

 . كرده و از آن استفاده نمودند 
  یكي از روش هاي دیگر تقلب در -- 4  

راي دهي این بود كه یك فرد به تنهایي 
بار , حتي بدون پاك كردن رنگ شصت 

در آن مراكز راي گیري . بار راي بدهد 
كه انحصارا در كنترل طرفداران یكي از 

از این روش آزادانه كار , كاندیداها بود 
بطور مثال در یكي از نقاط . گرفته شد 

هزاره جات تنها یك نفر موفق شد چند صد 
از . راي به نفع محقق در صندوق بیندارد 

سیعا به نفع كرزي كار این تقلب كاري و
 مثال در پشتون آباد و خروت.گرفته شد 

 از كویته پاكستان كه تعداد اندكيآباد 
 كه(ندگان افغانستاني مقیم این مناطقپناه

در راي گیري شركت ) اكثرا پشتون هستند 
صندوق هاي راي گیري به نفع , كردند 

در حالیكه طبق گفته . كرزي پر شده بودند 
تعداد راي دهندگان در , هاي شاهدان عیني 

هر مركز راي گیري به زحمت به صد نفر 
  .سیدند مي ر
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  در تعداد زیادي از مراكز راي -- 5 
 كشور یا گیري مناطق پشتون نشین

اصال راي دهنده اي وجود نداشت و یا 
معهذا از این . تعداد آنها بسیار كم بود 

مراكز نیز صندوق هاي پر شده از 
ي به نفع كرزي را كارت هاي راي ده

كاركنان درینجا ها مستقیما .انتقال دادند 
صندوق را با صد ها كارت انتخابات هر

انتخاباتي مهر شده براي كرزي پر مي 
د تا چانس پیروزي رئیس جمهور كردن

 ! ! منتخب مردم یقیني شود 
 طبق ادعاي كاندیدا هاي دیگر و 
طرفداران شان تنها در والیت قندهار 

 ) 300000( حد اقل سه صد هزار 
كارت فاقد راي دهنده به نفع كرزي به 

طبق . صندوق ها انداخته شده است 
گفته هاي شاهدان عیني در آن مراكز 

والیت پكتیكا كه حتي یك راي انتخاباتي 
صندوقها با , دهنده نیز وجود نداشت 

چند صد كارت راي دهي به نفع كرزي 
توسط كاركنان انتخابات پر شده و 

 . داده شدند انتقال
علیرغم این همه تقلبات گوناگون و 
وسیع بااالخره صرفا توانستند اعالم 

 كمي بیشتر از هشت میلیون نفر كنند كه
این تعداد .شركت كرده اندت انتخابادر
در حدود   محاسبات خود شانبهبنا

مجموع افراد % )  70( فیصد هفتاد
دهي را شامل مي شد داراي حق راي  

حتي به , اما در حقیقت این تعداد . 
صرفا كمي بیشتر , فرض درست بودن 

مجموع افراد  % ) 50( از پنجاه فیصد 
واجد شرایط راي دهي را در بر مي 

       .گیرد 

                                    
(     نتایج انتخابات با تاخیر اعالم گردید 

در این ). چند هفته بعد از موقع تعیین شده 
مدت هیئت بر رسي خارجي امریكایي و 
اروپایي انتخابات را به اصطالح بر رسي 

را ارزیابي نمود " شكایات " كرد و موارد 
 انتخابات و در نهایت اعالم كرد كه

رویهمرفته آزادانه و دموكراتیك برگزار 
مفهوم این اعالم آن بود كه . شده است 

امپریالیست هاي اشغالگر حاضر نیستند 
در . نتایج انتخابات را باطل اعالم كنند 

نتیجه كاندیداهاي شاكي دهان شان را بستند 
    :            و نتایج انتخابات اعالم گردید 

مجموع آراء برنده  % 54كرزي با اخذ  
یونس قانوني با اخذ . انتخابات اعالم گردید 

محقق با اخذ , آراء در درجه دوم % 16
دوستم با اخذ , آراء در درجه سوم  % 11
آراء در درجه چهارم و بقیه  % 10

آراء در  % 9كاندیداها مجموعا با اخذ 
                    .ر گرفتند درجات بعدي قرا

وني و محقق و دوستم آراء اعالم  قان     
شده به نفع شان را دلیل نفوذ و محبوبیت 
توده یي شان دانسته و بر محور آن تبلیغات 
گسترده یي توسط طرفداران شان براه 

شكي نیست كه ملیت گرایي . انداختند 
, ارتجاعي تا حد معیني به نفع اینها تمام شد 

ل اما آراء بدست آمده براي آنان به دو عام
یكي تقلباتي كه : دیگر نیز بستگي داشت 

در جریان انتخابات و قبل از آن در جریان 
توزیع كارت هاي انتخاباتي به نفع شان به 
عمل آمد و دیگري تهدید و ارعاب قوتهاي 

,  ها نظامي طرفدارشان در مناطق تاجیك
 مجموع آراء اعالم .هزاره ها و ازبك ها 
ت حتي در صور, شده به نفع كرزي 
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در واقعیت امر صرفا , درست بودن 
 % ) 20( كمي بیشتر از بیست فیصد 

مجموع واجدین شرایط راي دهي را در 
این آراء با پیشبرد تقلبات . بر مي گیرد 

وسیع در جریان انتخابات و در جریان 
توزیع كارت هاي انتخاباتي و از طریق 
مداخالت وسیع بروكراسي و پولیس و 

 سرهمبندي شد تا اردوي رژیم پوشالي 
نوكر اصلي اشغالگران امریكایي بتواند 

رئیس جمهور منتخب " در كسوت 
باز هم بر اریكه قدرت چاكري " مردم 

و دست نشاندگي نصب باشد و خدمت 
به اربابانش را و خیانت به وطن و 
..     وطندارانش را همچنان ادامه دهد 

    
######################## 
 

  )                  23( جه     بقیه از صف
     
ریزي و دیكته شده و تحت اوامر 
مستقیم قوت هاي اشغالگر شان پیش 

: " بطور خالصه .      برده م شود 
اعالم شده علیه مواد مخدر نه " جهاد 

در پي ریشه كن كردن تولید و تجارت 
مواد مخدر از افغانستان است و نه در 

یان پي ریشه كن كردن اعتیاد از م
و نه هم با جایگزین كردن  افغانستانیها

سطح قاي كشت بدیل تریاك در پي ارت
زندگي افغانستانیها و حتي حفظ سطج 

براي " جهاد " این . زندگي موجود   
سرمایه هاي  تضمین منافع سرشار

امپریالیستي و همچنان تامین منافع 
خائنین ملي رویدست گرفته شده و پیش 

                                       .شود برده می
########################## 
 

  )                         54( بقیه از صفحه   
دارو دسته بوش با دموكراسي امریكایي در 
داخل خود جامعه امریكا چه كرده است و 
در آینده چه خواهد كرد ؟                      
 ,  قدر مسلم است كه این دموكراسي 

 امپریالیستي یعني - دموكراسي بورژوا
دموكراسي میان بخش هاي مختلف طبقه 
حاكمه سرمایه دار امپریالیست است و نه 
دموكراسي براي كارگران و اقشار و 

اما این دارو دسته . طبقات مردمي دیگر 
 - حتي همین دموكراسي بورژوا

امپریالیستي را در داخل جامعه امریكا 
           .ند  قرار داده امورد تهدید و تحدید

چنانچه گفتیم دار و دسته بوش معیار    
هاي پذیرفته شده انتخاباتي امریكا را نا دیده 

ند كه ند و كار را بجایي مي كشانمي گیر
كاندیداي حزب مخالف را ارعاب كشته 

دار و دسته بوش . شدن در خود بپیچاند 
د و معتقد نمخالفت با خود را خیانت مي دان

 كه دیگر اندیشان مردمان بغایت ضعیف دنا
دار و دسته بوش بر این . و ناتوان هستند 

باور اند كه آنها یگانه هیئت حاكمه مشروع 
لذا حق دارند كه هر , جامعه امریكا هستند 

باند . مخالفت علیه خود را از میان ببرند 
قوانیني را , بوش در طي چهار سال گذشته 

رف در امریكا كه از دو صد سال به اینط
                 مثال. حاكم بوده تغییر داده اند 

   )25(   بقیه در صفحه   
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!!" جهاد علیه مواد مخدر "   
" !!وزارت مبارزه علیه مواد مخدر "   

    از همان بدو تجاوز قوت هاي اشغالگر 
, امریكایي و متحدین شان بر افغانستان 

كار آوردن رژیم اشغال این كشور و روی
هم قوت هاي , دست نشانده حامد كرزي 

متجاوز و اشغالگر امپریالیستي و هم رژیم 
مبارزه علیه تولید و قاچاق ,  دست نشانده 

مواد ممخدر در افغانستان را یكي از 
اولویت هاي سیاسي و اجتماعي شان اعالم 

, آنها در طي سه سال گذشته . كردند 
ید نموده و گویا پیوسته بر این موضوع تاك

صد میلیون دالر در این راه به مصرف 
اما تولید و قاچاق مواد مخدر . رسانده اند 

نه تنها تخفیف نیافته بلكه روز بروز بیشتر 
                     .                گردیده است 

      خبر ها ازمنابع مطلع داخلي و خارجي 
حاكي است  كه افغانستان در سال جاري 
كماكان مقام اول جهاني در تولید مواد 

همین منابع گفته . مخدر را در اختیار دارد 
امسال نسبت به , اند كه كشت تریاك 

,  پارسال از لحاظ رقبه زمین زیر كشت 
تقریبا هشتاد در صد بیشتر گردیده و 
مناطقي از افغانستان را كه قبال هیچگاهي 
كشت تریاك در آنها رواج نداشت نیز در 

همین منابع مي گویند كه . ر گرفته است ب
قیمت مجموعي تریاك تولید شده امسال  در 
افغانستان بالغ بر بیست و چهار میلیارد 
دالر مي گردد كه سه میلیارد آن به 

علق گرفته و بیست و افغانستاني ها ت
یك میلیارد دیگر آن به مافیاي بین 

.          المللي مواد مخدر رسیده است   
این بیست و چهار میلیارد , ر حال در ه
چندین میلیارد دالر كمتر از قیمت , دالر 

مجموعي تریاك تولید شده پارسال است 

كه تقریبا سي و دو میلیارد دالر بر آورد 
دلیل این كمي فوق العاده . گردیده بود 

افت بسیار شدید قیمت , مجموع قیمت 
تریاك در سطح جهاني و منطقه و در 

قیمت تریاك . فغانستان است نتیجه در ا
طي سال جاري براي مدتي  تا سطح في 

تقریبا یكصد و ( كیلوهفت هزار افغاني 
بهبود بعدي . سقوط كرد ) پنجاه دالر 

قیمت نیز تا سطح في كیلو پانزده هزار 
, رسید ) تقریبا سه صد دالر ( افغاني 

یعني تا سطح نصف قیمت پارسال كه في 
در حدود ( افغاني كیلو تقریبا سي هزار 

مقدار مجموعي . بود ) شش صد دالر 
تولید نیز بصورت نسبي افت شدیدي 

مقدار مجموع تولید پارسال . داشته است 
نظر به افزایش . چهار هزار تن بود , 

, هشتاد در صدي زمین زیر كشت 
مجموع تولید امسال باید به هفت هزار و 

در حالیكه صرفا , دو صد تن مي رسید 
.                      ج هزار تن رسید به پن  

رژیم طالبان " خدمات برجسته " یكي از 
براي افغانستان این بود كه تولید و قاچاق 
مواد مخدر در افغانستان را آنچنان 
گسترش داد كه تولید و قاچاق این مواد 
. به پایه اقتصاد افغانستان مبدل گردید 

ك تریا) مالعمر(امیر المومنین طالبان 
گرچه با . را  بمب اتم طالبان مي دانست 

ممنوع اعالم شدن كشت تریاك در 
دامنه , آخرین سال حیات رژیم طالبان 

تولید مواد مخدر در افغانستان تا حد 
اما با درهم كوبیده ,  معیني تخفیف یافت 
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دامنه كشت تریاك ,  شدن این رژیم 
مجددا وسعت یافت و روز به روز 

اوج وسعت كشت در . بیشتر گردید 
تریاك در افغانستان در زمان رژیم 

تولید ساالنه تریاك به سه ,  طالبان 
تریاك تولید . هزار و پنجصد تن رسید 

شده در سال اول رژیم دست نشانده 
به همان سطح وسیع ,  حامد كرزي 

تولید در زمان رژیم طالبان یعني 
در سال دوم به ,   تن رسید 3500
ال سوم به  تن و اینك در س4000
.                     تن رسیده است 5000  

,      در طي تقریبا یك سال گذشته 
مقامات رژیم دست نشانده بطور مداوم 
از ترویج كشت یا كشت هاي بدیل 

قرار . بجاي كوكنار حرف زده اند 
است این كشت هاي بدیل سطح باالي 
در آمد براي زمینداران و زارعین را 

با كشت كوكنار تامین در سطح مشابهي 
كشت زعفران یكي از این كشت . نماید 

حتي . هاي بدیل قلمداد مي گردد 
شخص حامد كرزي در مورد كشت 

. زده است " تبلیغ " زعفران دست به 
نوعي , یكي از كشت هاي بدیل دیگر 

از گالب پولندي است كه براي تولید 
. عطر از آن استفاده به عمل مي آید 

ه این گالب از پولند به گفته مي شود ك
افغانستان وارد گردیده و كشت آن در 
بعضي مناطق بصورت امتحاني 
رویدست گرفته شده و نتایج خوبي داده 

.                                         است   
     چند روز بعد از اعالم نتایج 
انتخابات ریاست جمهوري رژیم دست 

یس به رئ,  نشانده به نفع حامد كرزي 

اصطالح منتخب رژیم از یك موضع 
" جهاد " ظاهرا قدرتمند تر از سابق 

وي . علیه مواد مخدر را اعالم نمود 
بیان داشت كه مبارزه علیه تولید و 
قاچاق مواد مخدر مهم تر از مباره علیه 

قابل یاد آوري است . است " تروریزم " 
كه قبال شوراي آخوند هاي وابسته به 

اي شرعي در مورد حرام یك فتو, رژیم 
بودن  تولید و قاچاق مواد مخدر صادر 

افغانستان " مسلمانان " كرده و از همه 
خواستند كه از این اعمال حرام دست 

.                       بردارند    چندي قبل   
روزنامه واشنگتن پست طي مقاله اي در 
مورد كشت و قاچاق مواد مخدر در 

د به گفته هاي عده اي با استنا, افغانستان 
بخصوص , از دیپلمات هاي غربي 

فاش ساخت كه عده اي از , اروپایي ها 
مقامات پر قدرت حكومت دست نشانده 
در كشت و قاچاق مواد مخدر در 

روزنامه در این . افغانستان دست دارند 
مقاله نتیجه گیري كرده بود كه تا زمانیكه 
دست این مقامات از قدرت كوتاه نگردد 

برنامه از بین بردن كشت و قاچاق , 
مواد مخدر در افغانستان همچنان یك 

در عكس العمل . برنامه ناكام خواهد بود 
رژیم , علیه این مقاله واشنگتن پست 

دست نشانده بصورت اضطراري یك 
جلسه عمومي وزراء تشكیل داد و رئیس 

" معاونین و تمامي وزراي كابینه , 
, " تان دولت موقت اسالمي افغانس

اظهارات واشنگتن پست را دروغ 
جلسه كابینه یك . محض قلمداد كردند 

اعالمیه فوق العاده انتشار داد و در آن 
را غیر " واشنگتن پست " اظهارات 
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غیرمسئوالنه و كامال بي , مستند 
" پایهاعالم نمود و مدعي گردید كه 

با تمام قوت و توان " دولت افغانستان 
مواد مخدر مبارزه علیه كشت و قاچاق 

قطعنامه فوق العاده جلسه . مي نماید 
البته از این موضوع یاد آوري ,  كابینه 

به عمل نیاورد كه قوت هاي متجاوز و 
به ویژه شركت , اشعالگر امریكایي 

هاي خصوصي نظامي امریكایي كه در 
توسط ,  افغانستان نیرو و فعالیت دارند 

 و امریكایي" گلیم جمع " ملیشه هاي 
در سطح افسر و ,  اني شان افغانست
.  وسیعا در این كار دست دارند ,عسكر   

   تقریبا یك هفته بعد از اعالم پر 
طمطراق جلسه كابینه رژیم دست 

اظهارات " قاطع " نشانده در رد 
مقامات ,  روزنامه واشنگتن پست 

در واقع اظهارات , وزارت داخله رژیم 
آنها . د روزنامه مذكور را تائید كردن

بیاناتي به عمل آورده و مطرح نمودند 
كه یكي از دالیل اساسي ناكامي آنها در 
مبارزه علیه تولید و قاچاق مواد مخدر 
این است كه عده اي از منسوبین 
عالیرتبه و پر قدرت حكومت در تولید 

از . و قاچاق مواد مخدر دست دارند 
این جهت نه تنها از امكانات حكومتي 

و قاچاق مواد مخدر وسیعا در تولید 
بلكه همین ,  استفاده  به عمل مي آید 

, قدرتمندان حكومتي به ذرایع مختلف 
فعالیت هاي پولیس را اخالل مي نمایند 

البته مقامات وزارت داخله رژیم دست . 
نشانده نگفتند كه نقش اصلي در این 
مورد را خود  مقامات پولیس رژیم بر 

د و تكذیب این براي تردی.  عهده دارند 

نه جلسه كابینه تشكیل گردید و , بیانات 
ولي  ,  نه هم اعالمیه اي منتشر شد 
" جهاد " حامد كرزي یكبار دیگر شعار 

.      علیه مواد مخدر را تكرار كرد   
ها یا سازمان " ان  جي  او " یكي از

هاي غیر دولتي  خارجي در مناطقي از 
 بین والیات ننگرهار و كنر ها براي از

دوا پاشي كرده ,  بردن مزارع كوكنار 
اخیرا معلوم گردیده كه دواي . است 

تنها باعث از بین بردن بته , پاشیده شده  
بلكه سایر , هاي كوكنار نگردیده است 

مزارع را نیز شدیدا آسیب رسانده و بر 
عالوه باعث آلودگي منابع آب در منطقه 
گردیده و باالي صحت مردم منطقه نیز 

پس . ثیرات منفي بر جاي گزاشته است تا
از آنكه شكایات مردم منطقه از این بابت 

مقامات حكومت , وسیعا افزایش یافت 
دست نشانده در صدد تحقیق بر آمده و 
هیئتي از وزارت زراعت و مالداري 
توظیف گردید كه چگونگي موضوع را 

نتیجه تحقیقات هیئت این . روشن نماید 
گ پاشیده شده یك است كه دواي سفید رن

ماده زهري نیرومند است كه هر نوع 
منابع آب را ,  كشت را از بین مي برد 

آلوده مي سازد و به صحت انسان ها 
مقامات رژیم دست . آسیب مي رساند 

نشانده مي گویند كه حكومت اصال در 
جریان این دوا پاشي قرار نداشته و 

آنها . اینگونه كار ها را تائید نمي نماید 
تي این عمل را محكوم كر ده اند و ح

گفته اند كه اینگونه كارها مبارزه علیه 
تروریزم و مبارزه علیه تولید و قاچاق 

چرا كه ,  مواد مخدر را اخالل مي نماید 
" باعث  نارضایتي مردم از حكومت و 
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خارجي گردیده و " منابع كمك رساني 
" زمینه هاي مساعدي براي فعالیت 

 میان مردم به وجود در" تروریست ها 
              .                        مي آورد 

سازمان "   چندي قبل منابع مربوط به 
اعالم كردند كه اعتیاد به " ملل متحد 

مواد مخدر در افغانستان رو به گسترش 
همین منابع گفتند كه فعال تنها در . است 

, والیات بدخشان ( زون شمال شرق 
هفتاد هزار نفر )  بغالن قندوز و, تخار 

به گفته همین منابع . معتاد وجود دارند 
این معتادین شامل مردان و زنان مي , 

اعتیاد به مواد مخدر در میان . گردند 
زنان بدخشي رخنه كرده و روز به 

.                     روز بیشتر مي گردد   
خبر هاي ,      از چندي به اینطرف 

ار هاي كوكنار مربوط به تخریب كشتز
توسط پولیس رژیم دست نشانده در 

بصورت , والیات مختلف افغانستان 
بسیار داغ از رادیو و تلویزیون دولتي 

روزي نیست كه خبر . پخش مي گردد 
تخریب پنجاه جریب و صد جریب 
كشت كو كنار در این والیت یا ان 

پس از اعالم این .  والیت پخش نگردد 
  كه موضوع توسط  حامد كرزي

مبارزه علیه تولید و قاچاق مواد مخدر 
یكي از اولویت هاي حكومت وي را 

یكسلسله جلسات و ,  تشكیل مي دهد  
گرد همایي ها در مناطق مختلف كشور 
در حمایت از این سیاست رژیم به راه 

در این جلسات و گردهمایي . افتاده است
كه گاهي ساحه یك ولسوالي و ,  ها 

از یك ولسوالي را گاهي منطقه بزرگي 
معموال اعالم مي ,  در بر مي گیرد 

گردد كه  اهالي منطقه در حمایت از 
و بصورت " منتخب " سیاست حكومت 

داوطلبانه از تولید مواد مخدر دست 
.                              بردار شده اند   

 تقریبا همزمان با اجراي مراسم تحلیف 
براي احراز عملي مقام ریاست 

مهوري رژیم دست نشانده توسط حامد ج
اعالم گردید كه رژیم در نظر , كرزي 

دارد بصورت فوري  یك كنفرانس ملي 
در مورد مبارزه علیه تولید و قاچاق 

. دائر نماید , مواد مخدر در افغانستان 
نهم ( این كنفرانس به روز نزدهم قوس 

دائر گردید و مدت سه روز ) دسامبر 
ن كنغرانس مقامات در ای. ادامه یافت 

حكومتي رژیم دست نشانده از مركز و 
. تمامي والیات شركت كرده بودند 
كنفرانس فیصله نمود كه تولید و تجارت 
مواد مخدر در افغانستان غیر قانوني 
است و جمهوري اسالمي افغانستان به 
. نحو قاطعي علیه آن مبارزه خواهد كرد 

" جهاد " این كنفرانس یك بار دیگر از
اعالم شده علیه مواد مخدر كه قبال  

ل آمده بود توسط حامد كرزي به عم
جهاد "   در جهت پیشبرد .پشتیباني نمود 

علیه مواد مخدر و در جهت تطبیق  " 
كنفرانس ملي مبارزه علیه " فیصله هاي 
حامد كرزي در كابینه ,  " مواد مخدر 

" جدید خود وزارت خانه تازه اي بنام 
تشكیل " ارزه علیه مواد مخدر وزارت مب
یقینا این وزارت خانه نقش .  داده است 

كلیدي اي در رابطه با مواد مخدر در 
افغانستان بازي خواهد كرد و نمي تواند 

اما در چه جهتي ؟ در جهت . بازي نكند 
مبارزه علیه تولید و تجارت مواد مخدر 
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یا در جهت تنظیم بهتر و سود آور تر 
ت ؟ ببینیم وضع رژیم این كشت و تجار

و قوت هاي اشغالگر اربابان 
امپریالیست آن از چه قرار است ؟       
                            

قندهار و , ارزگان , والیات هلمند 
ننگرهار مهم ترین ساحات كشت تریاك 
 محسوب مي گردند كه كشت تریاك در 
. آنجا ها از سابق معمول بوده است 

د كه از خانواده نسیم والي فعلي هلمن
آخوند زاده است و همچنان والي فعلي 
, ننگرهار كه برادر حاجي قدیر است 
بصورت خانداني اداره تولید و تجارت 
تریاك در والیات شان را به ارث برده 

, در والیات قندهار و ارزگان . اند 
برادر حامد كرزي فعال حیثیت 
بزرگترین معامله دار تریاك و هروئین 

كسب كرده و با در آمد حاصله از را 
به بزرگترین زمین " حالل " این كسب 

.    خوار این منطقه مبدل گردیده است 
   والي والیت غزني مناسبات فوق 
العاده نزدیك و حسنه اي با حامد كرزي 

" آدم كرزي " دارد و همه او را 
شبكه حمل و نقل . محسوب مي نمایند 

اه كابل تریاك و هروئین در طول شاهر
 قندهار و بصورت خاص از میدان -

شهر تا قالت توسط این شخص اداره 
                                .    مي گردد 

" آدم خاص "  والي فعلي بامیان كه 
كریم خلیلي محسوب مي گردد گروپ 
هاي نظامي ویژه اي ایجاد كرده كه 
معموال یكي از اعضاي خانواده اش در 

این گروپ ها راه .  ارد راس آن قرار د
قاجاقي بامیان به سمت شمال را كه از 

مناطق یكاولنگ و بند امیر به دره 
زیر كنترل , صوف یا كشنده مي گذرد 

دارند و وظیفه شان در واقع این است كه 
زمینه عبور اطمینان بخش مواد مخدر 

این . از این مسیر را فراهم آورند 
جه شخص اكنون به یكي از متمولین در

  .اول در هزاره جات مبدل گردیده است 
قندوز و , تخار (       در ساحات قطغن 

دارو دسته هاي ,و بدخشان) بغالن 
مربوط به جمعیت اسالمي  و شوراي 
نظار امور مربوط به تولید و تجارت 

این دارو . مواد مخدر را اداره میكنند 
یونس , دسته ها هم با مارشال فهیم 

عبداهللا وصل اند و هم قانوني و داكتر 
( فعال از طریق احمد ضیاء مسعود 

ارگ ریاست " به ) معاون اول كرزي 
والي فعلي والیت بلخ به " .  جمهوري 

عنوان یك جمعیتي سابقه دار نیز در 
او كه . وضعیت مشابهي قرار دارد 

زماني با قوماندان امنیه انتخاب شده 
ازطرف كرزي بر سر مسایل مربوط به 

فعال , نقل مواد مخدر در افتاد حمل و 
رابطه نزدیكي با كرزي دارد و  در 

جریان ارتباط با احمد ضیاء مسعود در 
انتخابات ریاست جمهوري براي كرزي كار 

                     .                    كرده است 
       به این ترتیب سلسله اي از شبكه هاي 

 ارگ "تولید و قاچاق مواد مخدر كه از 
تا پائین ترین سطوح " ریاست جمهوري 

اداري و نظامي رژیم دست نشانده را در بر 
مي گیرند فعالیت هاي مربوط به مواد مخدر 

این شبكه ها مجموعا در . را اداره مي كنند 
مركز هوتل " ارتباط و پیوند نزدیك با 

این . در كابل قرار دارند " انتركانتینینتل 
امریكایي اداره مي مركز توسط جنرال هاي 
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در ساحات عملیاتي یعني راه هاي . شود 
گروپ هاي افغانستاني و , حمل و نقل 

امریكایي مربوط به شركت هاي خصوصي 
 اي فعال امنیتي امریكایي بصورت ویژه

                             .                هستند
   این اطالعات چیز هاي پوشیده اي نیستند 

سر چوك " نستان از جمله اخبار و در افغا
محسوب مي گردند كه همه روزه دهان " 

                            .   به دهان مي گردند 
   چرا چنین است ؟ چرا رژیمي كه خود 
اداره كننده اصلي تولید و تجارت مواد 

علیه " جهاد " , مخدر محسوب میگردد 
وزارت " مواد مخدر اعالم مي نماید و 

تشكیل مي دهد "  زه علیه مواد مخدر مبار
؟ چرا غربي ها و بطور خاص امریكایي 
ها در لفظ علیه تولید و تجارت مواد مخدر 
داد سخن مي دهند ولي در عمل كار 
چنداني انجام نمي دهند ؟ و سر انجام آیا 
هیاهوي فعلي رژیم دست نشانده در مبارزه 
علیه مواد مخدر جدي است یا صرفا یك 

لیغاتي محسوب مي گردد ؟         حركت تب
        در حال حاضر تولید و تجارت مواد 
مخدر یكي از عرصه هاي پر سود و 
منفعت آور در بازار جهاني را تشكیل مي 
دهد كه معامالت آن ساالنه به صد ها 
میلیارد و منافعش به ده ها میلیارد دالر مي 

این عرصه همانند تمامي عرصه . رسد 
ازار جهاني نهایتاتوسط هاي دیگر ب

الیگارشي مالي امپریالیستي یعني سرمایه 
كنترل , هاي انحصاري امپریالیستي اداره 

به عبارت دیگرهمان . و رهبري مي گردد 
الیگارشي مالي امپریالیستي كه مثال تولید و 

صنایع الكترونیكي و , نفت , تجارت اسلحه 
غیره را اداره و كنترل نموده و مورد بهره 

تولید و تجارت , رداري قرار مي دهد ب
مواد مخدر را نیز زیر رهبري و اداره 
خود دارد و استخراج كننده اصلي سود و 

از . منفعت حاصله از این عرصه مي باشد 
اینجهت فرق كیفي اي میان این عرصه و 
سائر عرصه هاي بازار جهاني وجود ندارد 

.  و همه در حالت مشابه با هم  قرار دارند   
 اما در عبن حال تولید و تجارت مواد مخدر 
ویژگي مهمي دارد و آن حالت به اصطالح 
غیر قانوني آن است و همین حالت است كه 
منافع و سود هاي بزرگ میلیارد ها دالر در 

اگر این . این عرصه را تضمین مي نماید 
حالت از میان برود و تولید و تجارت مواد 

ار جهاني مخدر مثل عرصه هاي معمول باز
فوق , شكل قانوني و آزاد بخود بگیرد 

العادگي منافع و سود هاي بزرگ این 
عرصه از میان مي رود و حالت معمولي 

در چنین حالتي فرق میان . بخود مي گیرد 
در آمد تولید كننده و تاجر گندم و جواري و 
در آمد  تولید كننده و تاجر تریاك و هروئین 

یك سطح قرار از میان مي رود و همه در 
از این جهت حفظ حالت غیر . میگیرند 

قانوني تولید و تجارت مواد مخدر براي 
تضمین سود هاي بزرگ و فوق العاده 

هر زماني كه این حالت از . ضروري است 
الیگارشي مالي امپریالیستي , میان برود 

خود دست به اقدام مي زند و حالت به 
 مي اصطالح غیر قانوني را مجددا بر قرار

  طي سه سال گذشته كشت تریاك در .نماید 
افغانستان عمال شكل قانوني بخود گرفته بود 

ساحات زیر كشت به نحو فوق العاده اي . 
افزایش یافته و به سراسر كشور گسترش 

در نتیجه یك هزار تن تریاك . یافته بود 
از آن . بیشتر از سال گذشته تولید گردید 

ضه و تقاضا در رابطه با گذشته میزان عر
مواد مخدر در سطح بین المللي نیز شدیدا 

این حالت باعث گردیده . بهم خورده است 
ت شدیدي كه قیمت تریاك در بازار جهاني اف

برقراري موازنه و تثبیت قیمت  .داشته باشد 
              تریاك درسطح جهاني و در خود 
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افغانستان مستلزم دست یازیدن به 

" در غیر آن این ,  ات شدید بود اقدام
وجود داشت كه افت قیمت " خطر 

كماكان ادامه یابد و در سال آینده و سال 
" خساره " هاي بعد ده ها میلیارد دالر 

براي سرمایه هاي امپریالیستي بوجود 
اعالم شده علیه مواد " جهاد . " بیاورد 

. مخدر در خدمت این هدف قرار دارد 
ترجمه " جهاد " ن به عبارت دیگر ای

دیني اسالمي منافع سرمایه هاي 
امپریالیستي است كه به زبان كرزي 

اعالم " جهاد .     " جاري شده است 
شده علیه مواد مخدر مرچ و مصالحه 
. مبارزه علیه اعتیاد را نیز با خود دارد 

اما این موضوع نه تنها مضون اصلي 
را در بر نمي گیرد بلكه " جهاد " این 

 براي مقبول جلوه دادن آن مورد صرفا
.             مال قرار مي گیرد استع  

طرح ترویج كشت هاي بدیل تریاك كه  
ظاهرا قرار است سطح باالي در آمد زمین 
را همانند كشت تریاك تامین نماید یك طرح 

با این .  امپریالیستي وابسته ساز است 
طرح در واقع امپریالیست ها دوبار و بلكه 

ر افغانستان و افغانستاني ها را شیره سه با
یكبار از طریق به جیب : كشي مي نمایند 

زدن منافع عمده تجارتي مواد تولید شده 
بدیل و بار دیگر از طریق تشدید وابستگي 
غذایي و وابستگي اقتصادي افغانستان در 

یعني یكبار سود بري در خرید و , مجموع 
دو در هر .  بار دیگر سود بري در فروش 

حالت سهم ناچیزي كه به افغانستاني ها 
تعلق مي گیرد عمدتا به جیب خائنین ملي و 
دست نشاندگان امپریالیست هاي اشغالگر 

                            مي افتد و این         
 

 
بازهم در واقع به نفع آنها و تحكیم بیشتر 
پایه هاي سلطه شان بر كشور تمام مي 

امروزي حامد " اد جه" شود در واقع 
" كرزي علیه مواد مخدر چیزي شبیه به 

مال عمر در مورد تحریم كشت " فتواي 
در آن وقت نیز قیمت . تریاك است 

تریاك شدیدا سقوط كرده بود در حالیكه 
هزاران تن تریاك در گدام ها موجود بود 

اگر كشت تریاك شدیدا محدود نمي . 
اك گردید نه تنها تریاك موجود بلكه تری

جدیدا تولید شده نیز به شدت بازهم 
بیشتري قیمت خود را از دست مي داد و 

وارد مي " خساره " میلیارد ها دالر 
فتواي " این بود كه مال عمر . نمود 
" بمب اتم طالبان " داد  و كشت " تحریم 

                .           را ممنوع اعالم نمود
ر در پي اعالم شده علیه مواد مخد" جهاد " 

آن است كه حالت معمول تولید و تجارت 
آنرا " غیر قانوني " مواد مخدر یعني حالت 

برقراري این حالت خواهي . بر قرار نماید 
نخواهي دامنه كشت تریاك و تولید هروئین 

اما , در افغانستان را محدود خواهد كرد 
منفعت فوق العاده آنرا تضمین مي كند و به 

اره و كنترل نحو متمركزي تحت اد
اشغالگران و رژیم دست نشانده قرار مي 

در واقع  یكي از اهداف این اقدام كوتاه . دهد 
كردن دست طالبان و القاعده از عرصه 
تولید و تجارت مواد مخدر و انحصاري 
ساختن آن در دست مقامات رژیم دست 

این امر مورد حمایت . نشانده است 
امپریالیست هاي اشغالگر و مشخصا 

مپریالیست هاي امریكایي قرار دارد زیرا ا
                  برنامه  كه در واقع توسط آنها 

  )  16(  بقیه در صفحه 
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: از گزارشگر شعله جاوید   

تظاهرات وسیع علیه قواي اشعالگر در ننگرهار

 قواي اشغالگر امریكایي شامگاه روز 
 ) 2004 نوامبر 26 ( 1383 قوس 6

 والیت ننگرهار به در مناطق شرقي
تالشي خانه هاي مردم  پرداختند تا به 
قول خود شان تروریست ها را بیابند و 

پس . یا ال اقل رد پاي آنها را پیدا نمایند 
از آنكه تعداد زیادي از خانه هاي مردم 
را تالشي نمودند و به چیزي دست 

اقدام به دستگیري سه مرد و , نیافتند 
.  با خود بردند یك زن نموده و آنها را 

مردم منطقه بخصوص بخاطر 
دستگیري یك زن و برده شدنش توسط 
قواي امریكایي به شدت بر افروخته 

 27 ( 1383 قوس 7روز شده و به 
. دست به تظاهرات زدند) 2004نوامبر   

  رسانه هاي خبري ارتجاعي و 
امپریالیستي تعداد شاملین این تظاهرات 

اما . ند اعالم كرد" صد ها نفر " را 
واقعیت این بود كه هزاران نفر در این 

مظاهره . تظاهرات شركت داشتند 
كنندگان كه مي توان گفت تعداد آنها به 

نفر مي  ) 30000( بیشتر از سي هزار 
 8 قوس تا ظهر 7از صبح روز , رسید 

 تورخم را -قوس شاهراه جالل آباد 
بستند و ترافیك در این شاهراه را 

 آنها علیه قواي خارجي .متوقف ساختند 
و علیه رژیم دست نشانده شعار دادند و 
اعالم كردند كه قواي خارجي حق 
ندارند خانه هاي مردم را تالشي نمایند 

تظاهر كنندگان اعالم كردند كه دیگر . 

مردم افغانستان دستگیري زنان توسط 
. قواي امریكایي را تحمل نخواهند كرد   

انده در      قواي امنیتي رژیم دست نش
منطقه در صدد بر آمد كه جلو 
تظاهرات را بگیرد و شاهراه را باز 

, در جریان این تالش مذبوحانه . نماید 
 میان قواي امنیتي رژیم و تظاهر 
كنندگان برخورد مسلحانه به وقوع 
پیوست كه در اثر آن یك دختر خورد 
سال كشته شد و چند نفر دیگر از 

اما  . مظاهره چیان زخمي  گردیدند
قواي امنیتي رژیم دست نشانده موفق به 

.            رات نگردید برهم زدن تظاه  
یكي از خصوصیات این تظاهرات این 
بود كه تعداد زیادي از زنان در آن 

آنها یكجا با اطفال شان . شركت داشتند 
به تعداد بسیار زیاد روي شاهراه جالل 

  تورخم نشسته و ترافیك را -آباد 
نموده بودند و خواهان آزادي مسدود 

به ویژه زن , افراد دستگیر شده 
دختر خورد سال . بودند , دستگیر شده 

كشته شده  به همین تظاهر كنندگان 
       .                     تعلق داشته است 

وقتي قواي امنیتي رژیم دست نشانده 
موفق به برهم زدن تظاهرات نمي گردد 

تر شده و دامنه تظاهرات بیشتر و بیش, 
تمام مناطق شرق جالل آباد تا تورخم 

اشغالگران و . را در بر  مي گیرد 
دست نشاندگان شان از بیم اینكه دامنه 

ناچار مي , این تظاهرات بیشتر نگردد 
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شوند زن دستگیر شده و دو تن از 
. مردان دستگیر شده را آزاد نمایند 

مقامات رژیم دست نشانده به مظاهره 
ي دهند كه دیگر قواي كنندگان قول م

امریكایي بدون همراهي با قواي    
به تالشي خانه هاي مردم دست , دولتي 

اما مظاهره كنندگان این . نخواهند زد 
موضوع را نمي پذیرند و خواهان آن 
مي شوند كه تالشي خانه هاي مردم 
توسط قواي امریكایي و سایر قوت هاي 

.      دد خارجي بصورت كامل قطع گر
مقامات قواي اشغالگر امریكایي در    

تالش بخاطر تخفیف نفرت مردم از آنها 
بخاطر دستگیري و زنداني ساختن یك زن 

بعدا اعالن كردند كه محافظت , افغانستاني 
از زن زنداني شده را نظامیان زنانه بر 

آنها مي گویند كه شوهر . عهده داشته اند 
است "  تروریست ها "یكي از " این زن 

نها مي خواسته اند كه از طریق و آ
ولي . زنش رد پاي او را پیدا نمایند 

چون در جریان تحقیق متوجه مي شوند 
كه این زن هیچگونه اطالعي ندارد كه 

او را ,  فعال شوهرش در كجا است 
اما این حرف دروغي . آزاد مي نمایند 

رهایي زن اسیر شده در . بیش نیست 
وسیع واقع نتیجه تظاهرات توده یي 

.      مردم منطقه است و نه چیز دیگر 
 دسامبر 3 ( 1383 قوس 13 به تاریخ 

مقامات حكومت پوشالي در  ) 2004
یك گرد هم آیي از , والیت ننگرهار 

بزرگان " مقامات حكومتي والیت و 
در .  وابسته شان تشكیل دادند " قومي 

قطعنامه این گردهم آي اعالم گردیده 
یري از عملیات و جلوگاست  كه بخاطر 

خانه تالشي هاي قواي امریكایي در منطقه 

تروریست " ه الزم است كه مردم منطقه ب, 
اجازه ندهند درمنطقه فعالیت داشته " ها 

                                          .باشند 
فیصله گردهم آیي پوشالي خائنین    این   

مصداق همان ضرب  ,  ملي در ننگرهار 
      :ل معروف پشتو است كه مي گوید المث
" . ته نور غواري , زه پور غوارم " 

همانند اكثریت تمام , اكثریت مردم منطقه 
اصال موجودیت قواي , مردم افغانستان 

امریكایي و سائر قوت هاي متجاوز و 
اشغالگر خارجي را در افغانستان قبول 

تظاهرات مردم ننگرهار و شعار . ندارند 
در واقع انعكاس ,  شده در آن هاي مطرح

اما مقامات . دهنده همین مخالفت است 
رژیم دست نشانده توقع دارند كه همین 
مردم در خدمت به قوت هاي اشغالگر قد 
علم نمایند و از فعالیتهاي مسلحانه علیه آنها 

.                 در منطقه جلوگیري كنند   
######################## 

  )16( بقیه از صفحه 
 مدافع و تشكیل محكمه  وكیل داشتن حق

 مسلم هر شهر وند حق,   متهمین براي
 حق توسط دار و این.  امریكایي بوده است 

 در آمده و هم تعلیقدسته بوش به حالت 
اكنون هزاران امریكایي بدون حق داشتن 

 ها بسر زندانوكیل و بدون حكم محكمه در 
 یكي یا مثال آزادي مطبوعات. مي برند 

 امریكایي بوده دموكراسيدیگر از اصول  
 ها مكلف اند كتابفروشي, اما امروز . است 

بطور منظم به مقامات گزارش دهند كه چه 
 هیئت . اند فروختهكتابي را به چه كسي 

حاكمه تحت رهبري بوش به پولیس و 
اختیارات , سازمان هاي استخباراتي 

 تحقیق, وسیعي براي كنترول افراد 
نادیده گرفتن حق مكاتبه و , رادازاف

نمه آزاد افراد ودستگیري هاي بدومكال  
  )  27( بقیه در صفحه 
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:از گزاشگر شعله جاوید  

 تظاهرات محصلین پوهنتون كابل
     

تحت سرپرستي ,یك تعداد محصلین 
محصل دانشكده , فردي بنام جیحون 

از مدت ها به اینطرف در , طب 
مي كردند  " بد معاشي" پوهنتون كابل 

و حتي گاهگاهي محصالت را آزار و 
جیحون از پنجشر و . اذیت مي رساندند 

فهیم "  مارشال " یكي از وابستگان 
: " طبق ضرب المثل وطني كه . است 

گروپ , " گوساله به زور میخ مي پرد 
در " مارشال فهیم " جیحون به زور 

مي " بد معاشي " پوهنتون كابل به 
 خصوصیات افراد یكي از. پرداخت 

شامل در گروپ متذكره این  بود كه 
از . همه داراي مو هاي دراز بودند 

فرد سرشار و شجاعي , طرف دیگر 
بنام حبیب اهللا حیدري از منطقه غوربند 

محصل سال دوم دانشكده ادبیات نیز ,  
ظاهرا .  موهاي درازى داشته است 

همین موهاي دراز براي او مشكل 
                            .آفرین مي گردد 

افراد گروپ جیحون چند مرتبه حبیب 
اهللا حیدري  را تهدید مي كنند كه در 
ساحه پوهنتون كافي است كه تنها ما 
موهاي دراز داشته باشیم و به او مي 
گویند كه یا شامل گروپ ما مي شوي و 

اما . یا موهاي خود را كوتاه مي كني 
 او را تهدید حیدري قبول نمي كند و آنها

حیدري موضوع را . به مرگ مي كنند 
به نیروهاي امنیتي موظف در پوهنتون 

اما ایشان مسئله را , كابل مي رساند 
.                      جدي تلقي نمي كنند   

   بااالخره افراد گروپ جیحون به روز 
  2004  نوامبر 3چهار شنبه تاریخ 

 حیدري را از كالس درس و یا به قول
دیگر از اطاقش خارج مي كنند و قصد 
. كوتاه نمودن موهایش را مي نمایند 
حیدري مقاومت مي كند و با هم 

آنان جمعا سه نفر . برخورد مي نمایند 
باالي حیدري حمله مي كنند و پیش 
چشمان تعداد زیادي از محصلین وي را 
با ضربات چاقو به قتل مي رسانند و 

ر موتر خودشان با كمال خونسردي سوا
شان مي شوند و صحنه را ترك مي 

           .                              نمایند 
 اما مسئولین امنیتي كه از موضوع 
خبر داشتند خود را به بیخبري مي زنند 
و نیم ساعت بعد به صحنه مي آیند كه 
مقتول از بین رفته و قاتلین هم فرار 

ر پولیس د, بگفته محصلین . نموده اند 
قاتلین را این موضوع دخیل بوده و 

 صبح آنروز محصلین .فرار داده است 
آنها با شعار . دست به تظاهرات زدند 

واهان محاكمه قاتل حیدري ما خ" هاي 
مرگ بر مسئولین امنیتي " و " .هستیم 

خواهان برطرفي قدوس خان آمر , " 
محصلین در قطعنامه . ناحیه سوم شدند 
به بي مسئولیتي متهم شان دولت را 

مظاهره كنندگان كه پولیس هاي . كردند 
دولت آنانرا معاشخور و جاسوسان 
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همراهي مي نمودند از پوهنتون بطرف 
" شعار هاي وزارت داخله با سر دادن 

. حركت كردند ....  و " مرگ بر قاتل 
مرتر آبپاش و پولیس هاي ضد شورش 
.  پیشاپیش آنان در حركت بود 

بعد از مدتي توقف در چوك تظاهرات 
. دهمزنگ بطرف شهر حركت كرد 
گذشته از چوك دهمزنگ جنرال بابه 
جان قوماندان امنیه كابل آمد و محصلین 
را به خاموشي دعوت نمود و گفت كه 

اما محصلین . در مورد اقدام مي نمایند 
اورا از " مرگ بر بابه جان " با شعار 

ي دسته بااالخره بعد از مدت. خود راندند 
جات مظاهره كننده پراگنده شدند و 
قرار بر آن شد كه علي احمد جاللي 

 بجه روز 9صبح ساعت ,  وزیر داخله 
شنبه به پوهنتون آمده و با محصلین 

اما وزیر داخله به قول . گفتگو نماید 
خود وفا نكرد و به دغلبازي و 

كه جزء خواص مقامات ,  فریبكاري 
                 .     پرداخت , حاكم است 

 محصلین بازهم دست به تظاهرات      
اما این بار با خشونت با محصلین . زدند 

كمربند پولیس ضد . برخورد  كردند 
, كارته چهار , شورش در كارته سخي 

.  چوك دهمزنگ و غیره جاها برقرار بود 
خشونت و وحشیگري پولیس محصلین را 

له به خشم آورد و با سنگ بطرف آنان حم
همه كمربند ها را شكستاندند و , ور شدند 

انسان . پولیس هاي ترسو را فراري دادند 
درینجا به یاد گفته سرنوشت ساز مائوتسه 

حاكم و  قوت هاي: " دون مي افتد كه 
امپریالیستي با آن همه دم و دستگاه شان 

پس . " . ببر هاي كاغذي اي بیش نیستند 
شانده پولیس هاي دولت دست ن, از این 

علیه محصلین از سالح كار گرفته و باالي 

در نتیجه چند محصل . شان فیر نمودند 
زخمي شدند و تعداد زیادي از مجصلین را 
 به بهانه دست داشتن در شكلدهي تظاهرات 

     .                            دستگیر نمودند 
  رژیم دست نشانده همه دار و ندارش    

اوز واشغالگر را مرهون قوت هاي متج
اما مقامات همچو . امپریالیستي است 

رژیمي با بي شرمي تمام حرف هاي بیهوده 
اي علیه محصلین سر دادند كه گویا اینها از 

            .طرف بیگانگان تحریك مي شوند 
برخورد هاي غیر انساني حاكمیت دست 
نشانده با توده هاي مردم و خصوصا با 

اراضي ساخته محصلین همه را از دولت ن
در جریان نام نویسي براي شمولیت . است 

, در وزارت معارف , در كانكور پوهنتون 
 با متعلمین داوطلب مانند حیوان برخورد 

اعتراض را با شالق و زخم . مي نمایند 
زبان پولیس هاي امنیتي جواب مي دهند و 

این است . حتي تهدید به زندان مي كنند 
 حكومت منطق فریبكاري و ددمنشي

.                   پوشالي با توده هاي مردم 
 ##########################

  )                 25( بقیه از صفحه 
این دار و دسته . داده است , حكم محكمه 

 بعد از انتخاب مجدد بوش به ریاست
الیحه سازماندهي واحد , جمهوري امریكا 

جلب  سازمان استخباراتي امریكا را با 15
مورد تصویب , ن نظر موافق اپوزیسیو

این سازماندهي واحد .ه است قرار داد
خارجي استخباراتي صرفا وجه بیروني و 

ي برابلكه یك وجه بسیار مهم داخلي ,ندارد 
. كنترول روزمره امریكایي ها نیزدارد 

این واقعیت ها و حقایق مسلم نشان مي 
دهند كه دارو دسته بوش یك دار و د سته 

   این باند فاشیست یك باند. شیست است فا
  )      40( بقیه در صفحه 
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                                                  !               از طرف كمیته مركزي حزب كمونیست انقالبي امریكا 

    درود سرخ به تاسیس حزب كمونیست افغانستان
)ت مائوئیس(   

) !مائوئیست ( ونیست افغانستان به كمیته مركزي حزب كم 

!                           یز رفقاي عز   
با نهایت خوشي از پایان یافتن موفقانه    

 -كنگره شما و متحد شدن  ماركسیست 
 مائوئیست هاي كشور تان در -لنینیست 

. با خبر شدیم , یك حزب پیشاهنگ واحد 
راه , امل داریم كه این پیروزي اطمینان ك

شرفت هاي بزرگتري را براي مبارزات پ
          . انقالبي خلق افغانستان مي گشاید 

ا نتیجه یك مبارزه پیروزي كنگره شم
. سیاسي همه جانبه است   -ایدئولوژیك 

ولي به یك وحدت اص, براساس این مبارزه 
     تاساین درس بسیار مهمي . كف آمده است

ریالیزم توده هاي افغانستاني از دست امپ   
فئودالیزم و سرمایه داري بروكرات , خارجي 

 2001از سال . عمیقا و وسیعا رنج برده اند , 
امپریالیزم امریكا مستقیما , به اینطرف 

افغانستان را اشغال نموده و رژیم دست نشانده 
گرچه ایاالت متحده .اي را بكار گمارده است

اما در , وعده دموكراسي و روشنگري داد 
جنگ ساالران و فئودال ها متحد شد و عمل با 

مثل اعمال ستم شدید , اقدامات قرون وسطایي 
 لبر زنان را بیشتر از بیش تحكیم نموده واشكا

          .مدرن تراستثمار را معمول ساخت
, تجاوز ظالمانه و اشغال افغانستان     

نه تنها , بخشي از تالش امپریالیزم امریكا 
ثمار بر خلق كشور براي تحمیل ستم و است

بلكه همچنان براي تحكیم امپراطوري , شما
به . استثمار و ستم جهاني اش مي باشد 

همین سان مبارزه شما بر ضد اشغالگران زیر 

مرتجعین داخلي نه تنها  رهبري امریكا و
بخشي از مبارزه براي انقالب دموكراتیك 

بلكه بخشي از انقالب , نوین افغانستان است 
.  پرولتاریایي جهان نیز مي باشد سوسیالیستي

 – لنینیزم-شتن درفش ماركسیزم بر افرا
مادامي كه توده ها در , در افغانستان  مائوئیزم

در مسیر انتخاب , كشور شما و سایر جاها 
قالبي میان امپریالیزم و بنیاد گرایي و 

دستاورد , گمراهي مذهبي قرار داده شده اند 
 اندیش در مردم انقالبي.  كوچكي نیست 

امریكا از اینكه در افغانستان نیرویي عرض 
, وجود كرده است كه حقیقتا از منافع خلق 

نهایت , ترقي و انقالب نمایندگي مي نماید 
                       .                 خرسند هستند 

جاي شك نیست كه حزب شما ! رفقا       
در ادامه مبارزاتش در جهت رهایي و در 

          , ایت امر سوسیالیزم و كمونیزم نه
!                             رفقاي عزیز   

با نهایت خوشي از پایان یافتن موفقانه كنگره  
 - لنینیست -شما و متحد شدن  ماركسیست 

مائوئیست هاي كشور تان در یك حزب 
اطمینان كامل . با خبر شدیم , پیشاهنگ واحد 

راه پیشرفت هاي  , داریم كه این پیروزي
بزرگتري را براي مبارزات انقالبي خلق 

پیروزي كنگره شما . افغانستان مي گشاید 
  سیاسي همه -نتیجه یك مبارزه ایدئولوژیك 

یك وحدت , براساس این مبارزه . جانبه است 
این درس بسیار . اصولي به كف آمده است 

             .                             مهمي است 
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توده هاي افغانستاني از دست امپریالیزم      
فئودالیزم و سرمایه داري بروكرات , خارجي 

 2001از سال . عمیقا و وسیعا رنج برده اند , 
امپریالیزم امریكا مستقیما , به اینطرف 

افغانستان را اشغال نموده و رژیم دست نشانده 
 ایاالت متحده گرچه. اي را بكار گمارده است 

اما در , وعده دموكراسي و روشنگري داد 
عمل با جنگ ساالران و فئودال ها متحد شد و 

مثل اعمال ستم شدید , اقدامات قرون وسطایي 
بر زنان را بیشتر از بیش تحكیم نموده واشكال 
             .مدرن تراستثمار را معمول ساخت 

, ن تجاوز ظالمانه و اشغال افغانستا       
نه تنها , بخشي از تالش امپریالیزم امریكا 

براي تحمیل ستم و استثمار بر خلق كشور 
بلكه همچنان براي تحكیم امپراطوري , شما

به همین . استثمار و ستم جهاني اش مي باشد 
سان مبارزه شما بر ضد اشغالگران زیر 

مرتجعین داخلي نه تنها  رهبري امریكا و
الب دموكراتیك بخشي از مبارزه براي انق

بلكه بخشي از انقالب , نوین افغانستان است 
. سوسیالیستي پرولتاریایي جهان نیز مي باشد 

  -لنینیزم   -ماركسیزم  بر افراشتن درفش 
مادامي كه توده ها در , مائوئیزم در افغانستان 

در مسیر انتخاب , كشور شما و سایر جاها 
و قالبي میان امپریالیزم و بنیاد گرایي 

دستاورد , گمراهي مذهبي قرار داده شده اند 
مردم انقالبي اندیش در .  كوچكي نیست 

امریكا از اینكه در افغانستان نیرویي عرض 
, وجود كرده است كه حقیقتا از منافع خلق 

نهایت , ترقي و انقالب نمایندگي مي نماید 
                         .               خرسند هستند 

جاي شك نیست كه حزب شما در ادامه  ! رفقا 
مبارزاتش در جهت رهایي و در نهایت امر 

با مشكالت بیشتر , سوسیالیزم و كمونیزم 
مواجه خواهد شد و پیچ و خم هاي بسیاري بر 

 - لنینیزم -ماركسیزم . سر راه خواهد بود 
مائوئیزم چهارچوكات و وسایل حل تمامي 

. ماید مشكالت راه انقالب را مهیا مي ن
فرماندهي این ایدئولوژي و اتكا برتوده هاي 

.              مردم مي تواند معجزه ها بیافریند   
كنگره وحدت حزب كمونیست افغانستان       

د زنده با!   را استقبال نمائید ) ت مائوئیس( 
زنده باد  !جنبش انقالبي انترناسیونالیستي

!     مائوئیزم- لنینیزم -ماركسیزم   
كمیته مركزي حزب كمونیست          

                 انقالبي امریكا
 
 =======================
از طرف كمیته مركزي حزب كمونیست  

افغانستان) مائوئیست (   
به كمیته مركزي حزب كمونیست انقالبي 

!                    امریكا ,   
!                                  رفقاي عزیز   

پایان یافتن درموردرفیقانه تان یام پ
( پیروزمندانه كنگره وحدت جنبش كمونیستي 

افغانستان ) ستي مائوئی- لنینیستي -ماركسیستي 
 -  لنینیست -ماركسیست و تامین وحدت 

مائوئیست هاي كشور مان در یك حزب 
مائوئیست ( حزب كمونیست ( كمونیست واحد 

یافت را با خرسندي تمام در) افغانستان ) 
ارسال این پیام از سوي شما نشانه اي . نمودیم 

از این امر است كه در درون دژ ابر قدرت 
امپریالیستي امریكا یك حزب همسنگر استوار 

نقش . و رزمنده براي ما موجود است 
مبارزاتي انترناسیونالیستي حزب كمونیست 
. انقالبي امریكا قابل قدرداني و احترام است 

( ه وحدت جنبش كمونیستي در قطعنامه كنگر
)   مائوئیستي -  لنینیستي -ماركسیستي 

( افغانستان و برنامه حزب كمونیست 
به روشني بیان ,  افغانستان ) مائوئیست 

                       :                  گردیده است 
نقش مبارزاتي انترناسیونالیستي حزب     (( 

رزه براي در مبا, كمونیست انقالبي امریكا 
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انقالب در امریكا و در شرایط مشخص فعلي 
مبارزه علیه كارزار تجاوزكارانه امپریالیستي 
ایكه امپریالیست هاي امریكایي در راس آن 

براي جنبش كمونیستي بین المللي , قرار دارند 
, و كلیت جنبش مقاومت خلق هاي جهان 

در شرایط فعلي .  بسیار مهم و ارزنده است 
ان مورد تجاوز و اشغالگري كه افغانست

امپریالیست هاي امریكایي و متحدین شان 
پیوند هرچه فشرده تر مبارزاتي , قرار دارد 

افغانستان ) مائوئیست ( میان حزب كمونیست 
یك , و حزب كمونیست انقالبي امریكا 

ما به حزب .  ضرورت اجتناب ناپذیر است 
كمونیست انقالبي امریكا درود مي فرستیم و 

زو داریم كه درفش مبارزاتي این حزب آر
. )) وز افزوني ارتقا و شگوفایي یابد بطور ر

م ( قطعنامه كنگره وحدت جنبش كمونیستي ( 
حزب كمونیست انقالبي (( )افغانستان ) ل م 

حزبي است كه در متن مبارزات توده , امریكا 
یي كارگران و زحمتكشان ایاالت متحده 

 انقالبي آن حضور فعال دارد و توانمندي
 ان غرض تدارك براي برپایي انقالب در

جزب كمونیست . مایه امیدواري است , كشور 
حزب انترناسیونالیست كبیري , انقالبي امریكا 

است كه عالوه بر خدمات ارزنده تئوریك 
نقش , براي جنبش بین المللي كمونیستي 

شایسته و قاطعي در تشكیل جنبش انقالبي 
یفا نموده و در پیشبرد انترناسیونالیستي ا

حزب . مبارزات آن فعاالنه حضور دارد 
كمونیست انقالبي امریكا در متن مبارزات 
توده یي علیه كارزار تجاوزكارانه 
, امپریالیستي به سردمداري امپریالیزم امریكا

  و باید -حضورفعال دارد و در آینده مي تواند 
   نقش مهمي در پیشبرد و هدایت این -

بر نامه حزب . ))  (  بر عهده بگیرد مبارزات
)            افغانستان ) مائوئیست ( كمونیست 

  مائوئیسم به -  لنینیزم -ماركسیزم !   ر فقا 
ما مي آموزاند كه مبارزات مان را در 

افغانستان به مثابه سهم و نقشي از مبارزات 
پرولتاریاي جهاني كه بر عهده ما قرار دارد و 

درین . قالب جهاني پیش ببریم در خدمت به ان
پس از تجاوز امپریالیست هاي , میان 

امریكایي و متحدین شان بر افغانستان و اشغال 
زمینه هاي عیني پیوند , كشور ما توسط آنها 

میان مبارزات ضد امپریالیستي و ضد 
ارتجاعي بصورت عام و مبارزات انقالبي 
پرولتري بصورت خاص در امریكا و   

بیشتر از پیش تقویت و وسعت  , افغانستان
ما بخوبي آگاهیم كه پیشروي .  یافته است 

هاي ما در مسیر برپایي و پیشبرد مقاومت 
ملي مردمي و انقالبي علیه اشغالگران 
امپریالیست امریكایي و متحدین شان و رژیم 

تا چه اندازه مي تواند براي , دست نشانده آنها 
ویژه تقویت مبارزات توده ها و بصورت 

مفید و , مبارزات انقالبي پرولتري در امریكا 
ما به شما اطمینان مي دهیم كه .  مددگار باشد 

با تمام قوت و توان مان تالش خواهیم كرد كه 
از اجراي این مسئولیت انترناسیونالیستي 
لحظه اي غفلت نورزیم و آنرا بصورت 

    .   مداوم و پیش رونده انجام دهیم , اصولي 
!   مائوئیزم -  لنینیزم -ده باد ماركسیزم   زن  

زنده ! زنده باد جنبش انقالبي انترناسیونالیستي 
          !باد  حزب كمونیست انقالبي  امریكا 

كمیته مركزي حزب كمونیست        
افغانستان     ) مائوئیست       (   

 
                                                     

                             
 
 
 
 
 

حزب , حزب كمونیست انقالبي امریكا 
لیست كبیري است كه عالوه بر انترناسیونا

خدمات ارزنده تئوریك براي جنبش بین المللي 
نقش شایسته و قاطعي درتشكیل , كمونیستي 

جنبش انقالبي انترناسیونالیستي  ایفا نموده و 
  .. در پیشبرد مبارزات آن فعاالنه حضور دارد

) مائوئیست (    برنامه حزب كمونیست( 
ي و جنبش   بخش اوضاع جهان-افغانستان 

)جهاني كمونیستي   
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جنگ خلق نیپال به مرحله تعرض استراتژ یک رسید
 نقل از سرویس خبري جهاني براي فتح

 
) مائوئیست (      حزب كمونیست نیپال 

آغاز مرحله تعرض استراتژیك در جنگ 
در بیانیه . خلق نیپال را اعالم نمود 

 , 2004 اگست 31مطبوعاتي مورخ 
) مائوئیست ( نیپال حزب كمونیست 

تصمیمات اتخاذ شده توسط پولینوم كمیته 
این نشست . مركزي حزب را اعالم كرد 
در یكي از , كه مدت ده روز دوام نمود 

در یك سالون , مناطق پایگاهي دهاتي 
آراسته به شعار هاي گوناگون بر گزار 

توسط , محل برگزاري جلسه . گردید 
ق و كندك امنیتي اردوي آزادیبخش خل

. توده هاي وسیع محافظت مي گردید 
, جلسه توسط صدر كمیته مركزي حزب 

پراچاندا هدایت شده و با شركت تمامي 
كه در جبهات و , اعضاي كمیته مركزي 

مسئولیت هاي گوناگون در حال جنگ 
غیر از آناني كه در دست , بوده اند 

.              برگزار شد , دشمن اسیر اند   
بي در نیپال كه در سال جنگ انقال    

از استراتژي جنگ ,  آغاز شد 1996
توده یي طوالني كه توسط مائوتسه دون 

پیروي , طي انقالب چین تدوین گردید 
این جنگ از یك مرحله نسبتا . مي نماید 

در . طوالني دفاع استراتژیك گذشته است 
نیرو هاي , مرحله دفاع استراتژیك 

دشمن انقالبي ضعیف تر از نیروهاي 
هستند و باید طي یك مرحله طوالني از 
طریق دست زدن به عملیات چریكي علیه 

این . قواي خود را تقویت كنند , دشمن 

جنگ خلق از مرحله تعادل استراتژیك 
در مرحله تعادل . نیز گذشته است 

استراتژیك طرفین نسبتا مساوي هستند 
و هیچكدام هنوز قادر به نابودي قطعي 

ت و جنگ هر چه طرف مقابل نیس
بیشتر از طریق دست زدن به جنگ در 
مقیاس بزرگ و عملیات متحرك و 

حزب . موضعي مشخص مي شود 
میگوید ) مائوئیست ( كمونیست نیپال 

رسیدن به مرحله تعادل استرتژیك به 
معني آن است كه كل جامعه وجود دو 
دولت مختلف را كه هر یك ارتش ها و 

 , موسسات مربوط بخود را دارند
هم , در این مرحله . تشخیص مي دهد 

انقالبیون و هم رژیم سلطنتي براي 
ورود به مرحله نهایي كه تعرض 
استراتژیك نام دارد و سرنوشت جنگ 

آماده مي , را بطور قطع روشن میكند 
, از نظر تئوري مائوئیستي . شوند 

انقالبیون هنگامي مرحله تعرض 
استراتژیك را شروع مي كنند كه 

ه را كه نابودي ند هدف این مرحلبتوان
نیروهاي مسلح دشمن و برقراري قظعی

حاكمیت خلق در سراسر كشور است 
.                          را بر آورده كنند   

در سال ,  اردوي آزادیبخش خلق       
 ایجاد شد و به این ترتیب 2001

از سطح , نیروهاي نظامي جنگ خلق 
ح نیروهاي عمدتا چریكي به سط

. ارتقا یافت , اردوي منظم انقالبي 
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جلسه كمیته مركزي اعالم كرد كه در 
حال حاضر اردوي آزادیبخش خلق 

این به معناي آن . داراي سه فرقه است 
است كه عالوه بر فرقه هاي شرق و 
غرب كشور كه قبال توسط اردوي 
آزادیبخش خلق و تحت رهبري حزب 

اكنون یك فرقه , سازمان یافته بودند 
دیگر در منطقه مركزي كشور سازمان 

پایتخت رژیم سلطنتي در . یافته است 
همین منطقه قرار دارد و قدرت اقتصادي 

سیاسي و نظامي رژیم در آن متمركز , 
                    .                        است 
 حزب بطور یكسان بر ضرورت        

ش و ارتقاي مهارت هاي اردوي آزادیبخ
گسترش وسایل و منابع و رشد كیفي و 

بیانیه . افزایش تعداد افراد تاكید مي نماید 
جلسه كمیته مركزي اعالم كرد كه عالوه 

 كندكي كه 29 لوا و 9,  فرقه 3بر 
    . اردوي آزادیبخش را تشكیل مي دهند 

دست به گسترش ملیشیاي خلق زده و آن 
 عضو متشكل در تولي 100000را تا 
حت رهبري اردوي آزادیبخش و هاي ت

در سطح ولسوالي ها و عالقه داري ها 
بیانیه مطبوعاتي مي . افزایش خواهد داد 

گوید كه نقشه جدید شامل آموزش هاي 
دفاعي و تعرضي جدید براي تعلیم توده 
هاي وسیع در مقابله با تجاوز خارجي    
است و این شامل آمادگي براي دست زدن 

در . تجاوزین است به جنگ تونل علیه م
جنگ هاي كوریا و ویتنام علیه امریكا 

 تونل ها براي محافظت استفاده از
حمالت ناگهاني رزمندگان وشهروندان و

ابزار مهمي براي خنثي كردن قدرت , 
.                          هوایي دشمن بود   

 بیانیه كمیته مركزي هوشدار داد كه     
هد با دولت توسعه طلب هند مي خوا

اتكاء بر امریكا دست به مداخله مستقیم 
به گفته . علیه جنگ خلق در نیپال بزند 

دستگیري برخي از , بیانیه مطبوعاتي 
كادرها و رهبران حزب در شهر هاي 

منجمله دستگیري رفیق , مختلف هند 
عضو سابقه دار كمیته دایم , كیران 
پیش در آمد هاي سیاست , حزب 

ر رابطه با مداخله مستقیم هند د
. سركوب جنگ خلق در نیپال مي باشد 

پس از ,  این خطر در هفته هاي اخیر 
, جلسه گسترده كمیته مركزي حزب 

, شیر بهادر دوبا . افزایش یافته است 
توسط هند به دهلي , صدر اعظم نیپال 
وي در این دیدار به . جدید احضار شد 

مدت پنج روز با منموهن سینگ صدر 
زرا و مشاوران عالیرتبه اعظم هند و و

.                    هند به مذاكره نشست   
مسئله ,   موضوع اصلي مذاكرات   

در بدل . جنگ خلق در نیپال بود 
امضاي قرار داد هاي اسارتبار 

حكومت هند موافقه كرده , اقتصادي 
, سه هلیكوپتر پیشرفته سبك : است كه 
 تفنگ 15000,  تفنگ اینساس 20000

اس ال (   ملي متري 62 , 7تیك  اتوما
 ماشیندار با كالیبر هاي 5000, ) آر 

,  عراده الري و جیپ 100, مختلف 
ام پي وي (  عراده موتر ضد مین 100
, كاله خود , جاكت ضد مرمي , ) اس 

سیم خاردار و سایر , مین هاي زمیني 
مواد جنگي به رژیم سلطنتي نیپال بدهد 

 است كه براي عالوه  بر این قول داده. 
اردوي شاهي نیپال مسنشاران نظامي 
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مسئله اعزام اردوي هند . تامین نماید 
اكنون , براي مداخله مستقیم در نیپال 

. علنا در مطبوعات هند مورد بحث است 
صدر اعظم هاي نیپال و هند بر سر 
معاهده استرداد مجرمین بین دو كشور 
بحث كردند و توافق نمودند آنرا در ماه 

هند در حال . توبر به نتیجه برسانند اك
حاضر چند تن از رهبران حزب 

را در ) مائوئیست ( كمونیست نیپال 
این ها عبارت اند از موهن . حبس دارد 

سي پي گوجرال ودیگر رهبران , بایژیا 
فعال استرداد آنان به . واعضاي حزب 

. حكومت نیپال مخالف قوانین هند است 
د هر چند وقت البته نیروهاي پولیس هن

یكبار فعالین مائوئیست نیپالي را ربوده و 
آنها را مخفیانه به رژیم شاهي نیپال 

          .                     تحویل مي دهند 
كه " همالیا " سرویس خبري روزنامه 

 10در شماره , در كتمندو مستقر است 
جیمز : " سپتامبر روزنامه خود نوشت 

, ا در نیپال آف موریاتي سفیر امریك
امروز گفت كه كشورش براي تضمین 
اینكه مائوئیست ها از خارج كمك دریافت 
نكرده و هرگز قادر به تسخیر پایتخت 
. نباشند از نزدیك با هند همكاري مي كند 

هند نقش بزرگي : موریاتي اضافه كرد 
با . در حل مشكل مائوئیست ها دارد 

توجه به كمك نظامي و دیپلماتیكي كه 
وده است به این نتیجه اي نیپال فراهم نمبر

كه به مائوئیست ها اجازه داده رسیده ام  
. "  شد كتمندو را تسخیر نمایند نخواهد

, كمك خود امریكا به رژیم شاهي نیپال 
 میلیون دالر به چهل میلیون دالر 22از 

     .           افزایش یافته است , در سال 

دات مداخله   در عكس العمل به تهدی    
كمیته مركزي , گرانه هند و امریكا 

حزب به تمام خلق براي مقابله با 
تجاوز خارجي فراخوان داد و از آنها 

یكپارچه در میدان هاي : " خواست 
ایدئولوژیك و نظامي علیه , سیاسي 

مداخله توسعه , تسلیم طلبي دولت كهن 
طلبانه هند و خطر قریب الوقوع 

استقالل . زید تجاوزات نظامي بپا خی
نیپال و مردم نیپال را با تبدیل كل 
كشور به میدان جنگ میتوان حفظ كرد 

باید كل مردم را رزمنده نموده و .  
استراتژي جنگ را به افق هاي جدیدي 
علیه هر گونه دخالتگري توسط 

. ارتقا داد , امپریالیزم و الحاقگري آن 
در : " میگوید " بیانیه مطبوعاتي"      

 مبارزه اي مي توان روي چنین
همدردي و حمایت توده هاي وسیع 

منجمله پرسونل میهن ( خلق نیپال 
دوست درون اردوي دولت كهن شاهي 

و همچنین حمایت توده هاي ) 
سر عدالتخواه هند و نیز مردم سرا

حزب تاكید كرد . "جهان حساب كرد 
كه حاكمیت كامل براي خلق نیپال به 

ي ازحاكمیت معناي رژیم شاهي یا شكل
فیودالي و سرمایه داري بزرگ در 

بلكه , اتحاد با ستمگران خارجي نیست
به معناي یك جمهوري واقعیست كه 

م خود شان در اتحاد با مردم درآن مرد
  .دست دارندقدرت سیاسي را در, جهان

یك سلسله ,     جلسه كمیته مركزي 
موضوعات سیاسي و ایدئولوژیك 

یدئولوژي ر رابطه با ابسیار مهم د
مسایل تئوریك ماركسیستي كمونیستي و
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را مورد بحث قرار داد و تاكید كرد كه 
جهت كسب پیروزي در انقالب نیپال و 
,  خدمت به انقالب جهاني پرولتاریا 

ضروري است كه تمام مولفه هاي 
, فلسفه ( ماركسیزم    لنینیزم    مائوئیزم 

از ) اقتصاد سیاسي و سوسیالیزم علمي 
, الیزم دیالیكتیككاربست ماتریطریق ب

جلسه تصمیماتي درین . تكامل یابد 
   .                       رابطه اتخاذ نمود 

 #######################   
گام هاي اولیه مرحله تعرض 
 استراتژیك در جنگ خلق نیپال

سرویس خبري جهاني براي فتل ازنق

یكي از ,  نوامبر در شرق نیپال 16در 
 اي ویژه مربوط به یكي از لوادسته ه

هاي اردوي رهائیبخش خلق دست به 
نیروهاي " حمله جسورانه اي علیه 

رژیم نیپال زدند و ضربه " امنیتي متحد 
نیروهاي . ( سختي به آن وارد آوردند 

امنیتي متحد متشكل از دسته هاي ویژه 
. ) ش . اردو وپولیس دولتي نیپال هستند

" دانوشا " نام  این حمله در ناحیه اي ب
در این حمله اردوي . صورت گرفت 

 تفنگ و انواع دیگر سالح 9رهائیبخش 
یك مجموعه كامل وسایل مخابراتي , ها 

. ست آورد و تلفاتي نداشت و مهمات بد
اردوي  درهمان روز یك كاروان نظامي

 كیلومتري غرب 75شاهي نیپال در 
اصلي ترین ودر) پایتخت( كتمندو 

ه كمین ب,  كتمندو اتوبان ورود به
این . اردوي رهائیبخش خلق افتاد

 الري ضد مین بود كه 7كاروان شامل 
از قول اردو حركت كرده و در حال 
رفتن به منطقه دیگر براي سركوب 
اعتصاب سراسري كه حزب كمونیست 

فرا خوانده بود ) مائوئیست ( ل نیپا
این الري ها را دولت هند . بودند ,

مائوئیست ها به براي كمك به سركوب 
, در میان راه . رژیم نیپال داده است 

 4فاصله میان این الري ها زیاد شد و 

الري به محل كمین مائوئیست ها 
یكي از آنها در نتیجه انفجار . رسیدند 

دو الري دیگر به , كامال نابود شد 
فاصله كمي متوقف شدند و یكي دیگر 
از آنان پس از یك و نیم ساعت جنگ 

سالح ها و مهمات مصادره . اد گیر افت
شده در یكي از الري ها به نقطه 

ر نامعلومي برده شدند و الري هاي دیگ
 در این نبرد شدید .كامال نابود شدند 

یكي از فرماندهان اردوي رهائیبخش 
 نفر از تروریستهاي 30. جان باخت 

یكي از . ارتش سلطنتي كشته شدند 
 عساكر دولتي تسلیم اردوي رهائیبخش

د شد كه بعدا در حضور خبرنگاران آزا
وقتي عملیات تمام شد و . گردید

هائیبخش از ساحه رزمندگان اردوي ر
هلیكوپتر هاي اردوي ,عملیات دور شدند

شاهي نیپال كه مجهز به وسایل دید 
شبانگاهي مي باشند به ساحه درگیري 

بقیه الري هاي كاروان نیز از . رسیدند 
 به هوا تیر اما بیهوده. راه رسیدند 

اندازي میكردند زیرا رزمندگان ارتش 
. رهائیبخش از ساحه دور شده بودند 

مقامات رژیم , روز بعد از این نبرد 
زیر فشار خبرنگاران كه علت شكست 

به , اردوي شاهي را جویا مي شدند 
دروغ اعالم كردند كه علت شكست 
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هواي بد بود كه باعث زمین گیر شدن 
اما .  شاهي شد هلیكوپتر هاي اردوي

 11واقعیت این بود كه در همان روز 
هلیكوپتر درنزدیكي صحنه نبرد در 

.                                پرواز بودند   
 درهمان روز در منطقه غرب     

كشور یكي از كندك هاي اردوي 
رهائیبخش در نزدیكي كمپ نظامي 

در . شاهي در كیالكي موضع گرفت 
فرقه هاي شاهي  ساعته با 4نبرد 

 نفر از پرسونل 10, داگاري و سوخاد 
اردوي . اردوي شاهي كشته شدند 

رهائیبخش مقدار معتنابهي اسلحه و 
در این درگیري . مهمات بدست آورد 

ها اردوي رهائیبخش موفق شد حمالت 
هوائي اردوي شاهي را فلج كند و موتر 
هاي نظامي واحد هاي زمیني را كه 

در حركت بودند بسوي صحنه عملیات 
.                             میحكوب نماید,   
شورش و ,  یكي از تحوالت اخیر    

. فرار در اردوي شاهي بوده است 
 تن از 15,  نوامبر 14مشخصا در 

پرسونل اردوي شاهي در فرقه هاي 
خود سر به شورش برداشتند و توانستند 
تفنگ و مهمات خود را نیز حمل كرده 

حد اردوي رهائیبخش در منطقه و به وا
 نفر از رزمندگان مائوئیست 6. بپیوندند 

دستگیر شده نیز توانستند خود را آزاد 
این سلسله عملیات هاي نظامي .   كنند 

داراي اهمیت خاصي مي باشند زیرا در 
نزدیكي كتمندو و فرقه هاي شاهي آن 
صورت گرفته اند و یا اینكه در نزدیكي 

هي در مناطق مقر هاي اردوي شا
این . دشتي كشور به عمل آمده اند 

نشانه قدرت و كیفیتي است كه اردوي 
رهائیبخش كسب كرده است و اكنون 
مي تواند دشمن را در نقاط تمركز و 

در حالیكه در , قوتش به چالش بطلبد 
چریك ها تنها , ابتداي جنگ خلق 

میتوانستند در نقاط دور دست و 
هاي نظامي كوهستاني و روستایي نیرو
.              رژیم نیپال را درهم بكوبند   

 دولت كهنه نیپال از لحاظ سیاسي        
و نظامي در موقعیت دفاع و دولت 
نوین خلق كه در بطن جنگ خلق متولد 

از لحاظ سیاسي و نظامي , شده است 
دولت كهنه نیپال . در تعرض است 

, بخش بزرگي از استقالل سیاسي 
ادي اش را تسلیم هند نظامي و اقتص

كرده است و دقیقا سه ماه پس از 
تقاضاي , تصویب آخرین بودجه 

, افزایش بودجه نظامي را كرده است 
زیرا معامالت نظامي جدیدي با كشور 
هاي امپریالیستي بخصوص امریكا و 

.                        انگلیس كرده است   
     سلسله عملیات نظامي جدید اردوي 

بیانگر آغاز مرحله , بخش خلق رهائی
حمالت نقشه . تعرض استراتژیك است 

مند و هماهنگ اردوي رهائیبخش در 
مناطق مختلف دشمن را از لحاظ 
سیاسي و نظامي در موقعیت دفاعي 

اردوي شاهي در . قرار داده است 
. اغلب این نبرد ها شكست خورده است 
شورش در درون اردوي شاهي آغاز 

مرتجعین شكاف و شده و در میان 
اینكه مرحله . انشعاب گسترش مي یابد 

ر طول خواهد تعرض استراتژیك چقد
به پیش خواهد كشید و بدون عقبگرد 
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تاخت یا جنگ خلق با گذر از پیچ و خم 
, هاي بیشتري پیشروي خواهد كرد 

منجمله , بسته به عوامل گوناگون 
تغییرات و تحوالت بین المللي و 

ك چیز مسلم است اما ی. منطقوي است 
كه چشم انداز استقرار قدرت سیاسي 
سرخ در سراسر كشور درخشان تر از 

.                       هر وقت دیگر است   
-------------------------------------
آخرین اخبار رسیده از پیشرفت 

 هاي جنگ خلق در نیپال
,   پیشرفت هاي جنگ خلق در نیپال 

اي خبري سانسور شدید رسانه ه
امپریالیستي و ارتجاعي را تا حد معیني 

در این اواخر . در هم شكسته است 
و آنهم در بخش " صداي امریكا " حتي 

نشرات دري اش كه براي افغانستان و 
پخش مي شود " رادیو آشنا " تحت نام 

بعضا اخبار جنگ خلق در نیپال را , 
نشر مي نماید كه یقینا اهداف خاصي 

اینك چند خبر .   ه است پشت آن خوابید
از آخرین پیشرفت هاي جنگ خلق در 

نشر " رادیو آشنا "نیپال كه توسط 
:                                گردیده است   

شورشیان مائوئیست -- 1383     قوس 
نیپال یك اعتصاب سه روزه در كتمندو 
و سایر شهر هاي بزرگ نیپال به راه 

امروز , این اعتصاب . نداخته اند ا
ندو و شهر هاي بزرگ نیپال را فلج كتم

مكاتب و دكانها بسته بودند . كرده بود 
و وسایل ترانسپورتي تقریبا بصورت 

این اعتصاب در . كامل متوقف شده بود 
اعتراض علیه قتل عام اهالي ملكي كه 
مائوئیست ها ادعا دارند توسط پولیس و 

به ,  ست اردوي شاهي صورت گرفته ا
                       .       ه است عمل آمد

  شورشیان -- 1383 جدي 1   
مائوئیست نیپال در پانزده كیلومتري 

مركز اردوي , كتمندو پایتخت نیپال 
. حمله قرار دادند  نپپال را موردسلطنتي

 نفر از هر 70 در این درگیري تقریبا 
این اولین بار . دو جانب كشته شده اند 

است كه شورشیان مائوئیست در چنین 
نزدیكي از پایتخت كشور دست فاصله 

    .  عملیات نظامي بزرگ مي زنند به 
  شورشیان -- 1383 جدي 9  

پس از یك هفته , مائوئیست نیپال 
به ,  محاصره كتمندو پایتخت كشور 

این عمل بنا . محاصره شان پایان دادند 
به تقاضاي انجمن هاي حقوق بشر و 
.  اهالي كتمندو صورت گرفته است 

نكه بخاطر محاصره مائوئیست پس از آ
شرایط در كتمندو به وخامت , ها 

تظاهرات هاي وسیعي از , گرائید 
طرف اهالي كتمندو با درخواست پایان 
بخشیدن به منازعات میان مائوئیست ها 

            .    و دولت نیپال به عمل آمد  
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 

پيشرفت هاي جنگ خلق در نيپال 
مايه  اميد واري هاي عظيم براي 

ولتاريا وتوده هاي جهان بوده پر
وضربات سختي به پيكر 
امپرياليزم وارتجاع وارد مي 

.                          نمايد   
) مائوئیست( برنامه حزب كمونیست ( 

  بخش اوضاع جهاني و -افغانستان 
)               جنبش جهاني كمونیستي   
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ارد ؟آیا انقالب هند درآستانه یك جهش بزرگ قرار د  
  

نقل از سرویس خبري جهاني براي فتح 

    وقتي سخن از انقالب جهاني به میان 
حتما سخن از جنبش كمونیستي هند به , آید 

.                                   میان مي آید     
      این مسئله از جهات مختلف و به 

هند كشور . دالیل مختلف صادق است 
ث نفوس در مقام بزرگي است كه از حی

جنبش . دوم در جهان قرار دارد 
كمونیستي هند از سابقه طوالني 
برخوردار است و هم اكنون تعدادي از 
نیروهاي كمونیستي راستین درهند 

دو تا از . موجودیت و فعالیت دارند 
مهمترین و بزرگترین این نیروها به 

: " تازگي متحد شده اند كه عبارت اند از 
" و "  مائوئیستي هند مركز كمونیستي

هر ) " . جنگ خلق ( حزب كمونیست هند 
دو حزب داراي تاریخ پر شكوهي در 
.    هدایت مبارزه مسلحانه توده یي هستند 
    مركز كمونیستي مائوئیستي هند داراي 
یك دهه سنت با شكوه بسیج تهیدستان در 
مبارزه مسلحانه علیه طبقات استثمارگر 

 به 2001ل این حزب از سا. است 
اینطرف یكي از اعضاي جنبش انقالبي 

مركز . انترناسیونالیستي بوده است 
كمونیستي مائوئیستي هند به ویژه در 

, چتیس گر , بنگال غربي , ایاالت جاركند 
بیهار و اوریساي هند فعال است و مناطق 
چریكي و تا حدي قدرت سیاسي انقالبي را 
و در بخش هاي وسیعي از ایالت جاركند 

بخش هایي ازایالت هاي مجاور توسعه 

این مناطق داراي ده ها میلیون . داده است 
نفر از مردم فوق العاده فقیر است كه 
عمدتا از گروه هاي مختلف ادیوزي یا 

این . مردم قبایل بومي تشكیل یافته اند 
در طول قرن ها به مناطق مرتفعي , مردم 

كه حاصلخیزي زمین آن نسبت به مناطق 
ل و غرب در بیهار و بنگال كمتر شما

در . رانده شده و اسكان یافته اند , است 
مكتب به ندرت یافت مي شود , این مناطق 

.                  و داكتر تقریبا وجود ندارد   
نیز ) جنگ خلق (     حزب كمونیست هند 

,  به اینطرف در چند ایالت 1985از سال 
بخصوص آندرا پرادیش دست به جنگ 

نقالبي زده و در میان كارگران و دهقانان ا
و همچنین روشنفكران انقالبي هند داراي 
.                     پایه و نفوذ وسیعي است 

حزب ,     پس از وحدت این دو نیرو 
جدیدي به نام " حزب كمونیست هند ( 
مائوئیست ) تشكیل شده است . اكنون 
میلیون ها نفر از كارگران و دهقانان و 
روشنفكران انقالبي هند همراه با كمونیست 
هاي سراسر جهان به حزب جدید چشم 
دوخته اند و منتظر اند كه این وحدت 
منجر به تسریع پروسه انقالب در هند شود 

رهبر حزب در اطالعیه مطبوعاتي كه . 
 به مناسبت تاسیس حزب جدید صادر شده 

  :                                    است گفت 
 تشكیل 2004 سپتامبر 21       در روز 

در یك ) مائوئیست ( حزب كمونیست هند 
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گردهمایي عمومي در مناطق چریكي در 
مقابل اجتماع رزمندگان خلق و فعالین 

در , حزب و فعالین سازمان هاي توده یي 
. فضایي پر از شور انقالبي اعالم شد 
تشكیل این حزب متحد پاسخگوي اشتیاق و 

دهقان و تمام خلق , بقه كارگر آرزوي ط
هاي ستمدیده كشور براي داشتن یك حزب 
پرولتري اصیل است كه بتواند آنان را در 
انجام انقالب و استقرار یك جامعه 
دموكراتیك نوین و ساختمان سوسیالیزم و 

پس . پیشروي بسوي كمونیزم هدایت كند 
از انجام بحث هاي كامل در میان هیئت 

وحدت صورت گرفت  , نمایندگي دو حزب
و در جلسه مشترك كمیته هاي مركزي دو 

از طریق بحث . حزب نهایي و تثبیت شد 
هاي عمیق و سازنده كه بر اساس روابط 

 سند تهیه شده و به 5, برابر برگزار شد 
این اسناد عبارت اند از . تصویب رسیدند 

در اهتزاز باد درفش سرخ ودرخشان : " 
" , "  مائوئیزم  -  لنینیزم -ماركسیزم 

استراتژي و تاكتیك " , " برنامه حزب 
قطعنامه سیاسي در باره " , " انقالب هند 

" و "  اوضاع بین المللي و داخلي 
عالوه بر این اسناد " . اساسنامه حزب 

تصمیم گرفته شد كه حزب جدید دو رهبر 
عزیز مان رفیق چارومازومدار و رفیق 

ن اولیه كاناي چترجي را به عنوان رهبرا
همچنین تصویب شد . حزب گرامي بدارد 

كه از دوره پر تالطم , كه هر دو حزب 
بخصوص از درون جنبش  , 1960دهه 

برخاسته اند   , انقالبي عظیم ناگزالباري   
میراث دار تمام سنن انقالبي تاریخ 

هر . طوالني جنبش كمونیستي مي باشند 
دو حزب بمثابه دو جریان جنبش 

البي هند جداگانه حركت مي كمونیستي انق
 سال 35در حالیكه هر دو در , كردند 

گذشته آرمان یكسان هدایت انقالب هند را 
همه این ها به وضوح . تعقیب مي كردند 

نشان میداد كه تقریبا در مورد تمام مسایل 
خطي ایدئولوژیك و سیاسي وحدت نظر 

یك , خط استقرار یافته . موجود است 
حدت دو حزب به اساس اصولي براي و

جلسه , بر پایه این وحدت . وجود آورد 
متحدانه كمیته هاي مركزي بااالخره 
تصمیم گرفت كه دو حزب را متحد كند و 

نام این حزب . یك حزب واحد تشكیل دهد 
) مائوئیست ( حزب كمونیست هند , جدید 
رفیق گاناپاتي بطور متفق القول . است 

.   منشي عمومي حزب انتخاب شد بحیث   
--------------------------------------- 
    حزب جدید به مثابه پیشاهنگ 
. پرولتاریاي هند عمل خواهد كرد 

  مائوئیزم شالوده -  لنینیزم -ماركسیزم 
ایدئولوژیك آن است و نظریات و فعالیت 

هدف . هاي این حزب را هدایت مي نماید 
و برنامه فوري حزب ادامه انقالب 

ك نوین به مثابه بخشي ازانقالب دموكراتی
این انقالب از . پرولتري جهاني است 

طریق سرنگون كردن نظام نیمه مستعمره 
  نیمه فیودالي هند كه از طریق شكل -

نومستعمراتي غیر مستقیم كنترول شده و 
.     پیروز مي گردد , استثمار مي شود 

فیودالیزم و , این انقالب علیه امپریالیزم   
این . داري بوروكراتیك است سرمایه 

انقالب از طریق انقالب ارضي مسلحانه 
ادامه یافته و , یعني جنگ دراز مدت خلق 

كسب قدرت از طریق . كامل خواهد شد 
مبارزه مسلحانه و با محاصره شهر ها از 
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طریق دهات صورت مي گیرد و قهر 
در نتیجه . وظیفه مركزي و عمده آن است 

" خلق كماكان روستا و جنگ دراز مدت 
فعالیت هاي حزب خواهد بود " مركز ثقل 

از آنجا كه . و فعالیت در شهر مكمل آن 
مبارزه مسلحانه عالي ترین و عمده ترین 
شكل مبارزه  و ارتش به مثابه شكل عمده 

مبارزه , تشكیالت این انقالب خواهد بود 
مسلحانه نقش تعیین كننده خواهد داشت و 

ارزه مسلحانه جبهه متحد در جریان مب
براي كسب قدرت سیاسي ساخته خواهد 

تشكالت توده یي و مبارزات توده یي . شد 
ضروري و حتمي میباشند اما هدف شان 

ما .   خدمت به پیشرفت این جنگ است 
" ارتش چریكي خلق " اعالم مي كنیم كه 

كه " ارتش چریكي رهائیبخش خلق " و 
" در , ارتش هاي چریكي دو حزب بودند 

ادغام شده " تش چریكي رهائیبخش خلق ار
اكنون وظیفه عمده حزب عبارت . اند 

است از تكامل و توسعه این ارتش چریكي 
و " ارتش رهائیبخش خلق " به سطح یك 

تكامل مناطق چریكي موجود به سطح 
مناطق پایگاهي و به این ترتیب پیشرفت 

. ...      موجوار انقالب دموكراتیك نوین 
حزب در مورد براه ,  این     عالوه بر

انداختن امواج جدید جنبش هاي توده یي 
به حول موضوعات سیاسي و , انقالبي 

توجه بیشتري   , دیگر موضوعات مردم 
این مبارزات ضد امپریالیست . خواهد كرد  

فئودالیزم و بورژوازي بوروكرات , ها 
كمپرادور بوده و تمام اقشار مردم را در 

رضات امپریالیزم تع. بر خواهد گرفت 
علیه كشور باعث فقیر تر شدن مردمي كه 
, قبال از جمله فقیر ترین مردم دنیا بوده اند 

این فقر در دهات آنچنان . گردیده است 
رشد كرده كه باعث خود كشي هاي دسته 

حزب كمونیست هند . جمعي گردیده است 
توده ها را علیه این ) مائوئیست ( 

علیه سركوب تعرضات امپریالیست ها و 
دولتي سازمان مي دهد و از همه جنبش 
, هایي كه علیه امپریالیزم و فیودالیزم باشد 

حزب جدید به حمایت .  حمایت مي نماید 
خود از مبارزات ملل تحت ستم براي 
تعیین سرنوشت منجمله جدا شدن ادامه 
خواهد داد و اقدامات سركوبگرانه دولت 

. د علیه این ملل را محكوم خواهد كر
حزب توجه ویژه اي به بسیج و 
سازماندهي توده هاي زنان به مثابه نیروي 

حزب . قدرتمندي براي انقالب خواهد كرد 
علیه هرگونه ستم اجتماعي بخصوص 
علیه تبعیضات كاستي مبارزه خواهد كرد 

حزب فعالیت هاي خود را در زمینه افشا . 
و طرد و مغلوب كردن فاشیزم هندو كه 

بنیادگرایي در هند است ادامه خطرناكترین 
داده و همزمان به افشاي هر نوع 

اما لبه . بنیادگرایي دیگر خواهد پرداخت 
تیز مبارزات توده ها را متوجه حزب 

و متحدین آن یعني ) حزب حاكم ( كنگره 
و اربابان " سي پي ام " و " سي پي آي " 

.                 امپریالیست آنها خواهد كرد   
 نقشه هاي طبقه حاكمه هند و     حزب

بخصوص امپریالیزم (اربابان امپریالیستش
علیه جنگ   را   كه  مي خواهند  )امریكا  

خلق در نیپال توطئه چیني كنند افشا كرده 
. و علیه این توطئه ها مبارزه خواهد كرد 
حزب فعاالنه تر از گذشته در كنار مردم 
( مبارز نیپال و حزب كمونیست نیپال 

قرار خواهد گرفت و با شدت ) وئیست مائ
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تمام در مقابل نقشه هاي سلطه جویانه 
دولت هند و امپریالیزم امریكا جهت 
. دخالت نظامي در نیپال خواهد ایستاد 
حزب به حمایت خود از جنگ خلق 

تركیه , فلیپین , احزاب مائوئیست در پیرو 
از تمام مبارزات . و غیره ادامه مي دهد 

از , مپریالیزم و ارتجاع خلق ها علیه ا
جنبش طبقه كارگر و خلق هاي جهان 

در كنار مقاومت و مبارزه . حمایت میكند 
مردم افغانستان و عراق در مبارزه علیه 
تجاوز و اشغال كشور شان توسط امریكا 

                     .                   مي ایستد 
 حزب جدید درفش انترناسیونالیزم 

 بر افراشته نگه خواهد داشت پرولتري را
و فعاالنه به وحدت نیروهاي اصیل 

  مائوئیست در -  لنینیست -ماركسیست 
. سطح بین المللي خدمت خواهد كرد 

با خلق ها و ملل ستمدیده , عالوه بر این 
جهان در مبارزه براي پیشبرد انقالب 
جهاني پرولتري علیه امپریالیزم و نوكران 

به این ترتیب به آن متحد خواهد شد و 
راهگشایي تحقق سوسیالیزم و كمونیزم در 

.               ابعاد جهاني كمك خواهد كرد   
 هزاران شهید جان عزیز خود را در    

كمیته . راه این اهداف عالي فدا كرده اند 
مركزي موقت حزب عهد مي بندد كه در 
راه گشوده شده توسط این عزیزان قدم 

رژي  هاي  موجود  و  بردارد  و تمام  ان
پتانسیل ها را براي مادیت بخشیدن به 

. ن عزیزان بسیج كند وبكار گیرد رویاي ای
      !                   با درود هاي انقالبي  

 
منشي مركز كمونیست  , كیشان

 مائوئیستي هند 

    منشي حزب كمونیست هند, گاناپاتي   
)جنگ خلق (   

2004 اكتوبر  14  
##########################  

 
  )                          27( بقیه از صفحه 

 
همه به یاد .  نیز هست عیسوي گراي بنیاد 

داریم كه در ابتداي تهاجم قوت هاي مسلح 
 بیباكانه و بوش ,  افغانستانامریكایي به 

 را"  صلیبي جنگ " اصطالح, صریح 
آنها براي . براي این لشكر كشي بكار برد 

 از بعد,   این جنگ صلیبي  انداختناه بر
در كلیسا  , 2001حادثه یازده سپتامبر 

 شدند و دعا خواني براي قربانیان جمع
حادثه را به سوگند و بستن عهد براي براه 

جنگ به اصطالح (  جنگ صلیبي انداختن
در جهان مبدل ) مقدس مذهبي عیسویان 

 و دسته بوش معتقد اند كه دار.   كردند 
 ماموریت داده است كه جهان آنهابه خدا 

آنها در كنگره حزب . را اداره كنند 
 از انتخابات ریاست قبلكه , جمهوریخواه 

 جمهوري امریكا برگزار شد اعالم كردند 
كه خدا به ارتش امریكا ماموریت داده 
. است كه امنیت را در جهان بر قرار كند 
دار و دسته فاشیست حاكم بر امریكا هر 

   تبارز افكار مترقي و ضد خرافاتيگونه 
             

  )       47(       بقیه در صفحه 
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 محاکمه دوباره صدر گونزالو
 یک تالش ناکام دولت پیرو

2004 نوامبر8نقل از سرویس خبري جهاني براي فتح     
 

, حكومت پیرو  , 2004 روز پنجم نوامبر 
صدر ( رهبر حزب كمونیست پیرو 

دوازده سال بعد از , را ) نزالو گو
. مجددا به محاكمه كشاند , دستگیري اش 

اما در این  روز حكومت پیرو به شدت 
 نوامبر 15تحقیر گردید و جلسه محكمه تا 

.                                 به تعویق افتاد   
 خبرنگار خارجي و 250    بیش از 

پیرویي در سالون محكمه و در پشت یك 
مادر الینا . یوار شیشه یي قرار داشتند د

یكي از , رفیق مریم ( اپیراگویري 
رهبران حزب كه همراه صدر گونزالو در 

و . ) پایگاه بحري كاالئو زنداني است 
اقارب زندانیان دیگر نیز در محكمه 

 صبح 9در ساعت . حضور داشتند 
در . زندانیان زندان هاي دیگر آورده شدند 

, ) رفیق نانسي ( ي كاالئو میان آنها مارج
آنجلیكا ساالس و ویكتور , مارتاهواتاي 

زاواال كه همه پهلوي هم نشسته بودند دیده 
این ها وقتي در مقابل قاضي . میشدند 

قرار گرفتند درخواست كردند كه وكیل 
شان همان وكیل صدر گونزالو یعني 

.                          مانویل فجاردو باشد   
ر گونزالو همراه با اسكار رامیرز     صد

رفیق فلیسیانو كه پس از دستگیري صدر ( 
گونزالو رهبر حزب بود و پس از 
دستگیري در همان زندان كاالئو حبس 

و رفیق مریم وارد سالون محكمه ) است   

 
سایر زندانیان براي سالم به صدر . شدند 

گونزالو از جاي شان برخاستند و او به 
در حالیكه . ر آغوش كشید گرمي آنان را د

, زندانیان میان خود حرف مي زدند 
.            محكمه كار خود را شروع كرد 
    چند دقیقه بعد صدر گونزالو از جایش 

رو بطرف خبرنگاران كرد و , برخاست 
در میان زندانیان . مشت خود را باال برد 

قاضي . و خبرنگاران همهمه در گرفت 
بار بار به , ر محكمه براي اعمال كنترل ب

خبرنگاران دستور داد كه سالون محكمه 
اما آنان دستوراتش را نادیده . را ترك كنند 

اكثر زندانیان دیگر نیز , بااالخره . گرفتند 
پشت خود را به , از جاهاي شان برخاستند 

قاضي كردند و مشت هاي خود را باال 
در چنین حالتي صدر گونزالو و .  بردند 

     :   دانیان بپا خاسته شعار دلدند سایر زن
!            زنده باد حزب كمونیست پیرو 

!  مائوئیزم - لنینیزم-افتخار بر ماركسیزم
!                          درود بر مردم پیرو 
!   زنده باد قهرمانان مردم در جنگ خلق 

                                                     
پولیس را , اضي كه در شروع محكمه    ق

بخاطر دیر آوردن زندانیان كاالئو 
به پولیس دستور داد , سرزنش كرده بود   

اما پولیس . كه سالون محكمه را خالي كند 
این . نتوانست این دستور را عملي كند 

. امر باعث عصبانیت بیشتر قاضي شد 
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صداي قاضي به دلیل شعار ها به گوش 
نفر هیئت رئیسه محكمه با سه . نمي رسید 

سر هاي افگنده و زندانیان در حال تبسم و 
محكمه را ترك , گردن هاي افراشته 

.                                           كردند   
محكمه را یك هفته به تاخیر ,     قاضي 

او اعالم كرد كه محاكمه یكماه . انداخت 
طول مي كشد و سه روز در هفته برگزار 
خواهد شد و فقط روزنامه ها اجازه ورود 
به محكمه را خواهند داشت و تلویزیون و 

روز بعد تولیدو . رادیو منع خواهند شد 
در یك سخنراني , رئیس جمهور پیرو 

سراسري قاضي را سرزنش كرد و تهدید 
بر پا خواهد " محكمه صحرایي " نمود كه 

كرد و محاكم مخفي با قضات نقابدار را 
شخصیت هاي حكومتي . واهد كرداحیاء خ

نتایج روز اول محاكمه را فاجعه بار 
خواندند و با دشنام هاي ركیك و فضاحت 

نتیجه فاجعه " تمام یكدیگر را مقصر این 
.                                  خواندند " بار   

    برخي مقامات پیرو در خواست كرده 
اند كه صدرگونزالو به دلیل شورش در 

این محكمه اساسا . كمه مجازات شود مح
براي مجازات صدر گونزالو بخاطر 

 1980رهبري جنگ خلقي كه در سال 
آغازكرد و در میان مردم میلیون ها تن 

وزارت عدلیه . مي باشد , هوادار یافت 
حكومت پیرو اعالم كرده كه در زندان 
كاالئو قوانین شدید تري را اعمال خواهد 

و گفت كه در زمینه امانویل فجارد. كرد 
  مالقات با موكلینش محدودیت هاي شدیدي
گذاشته شده و مالقات مستقیم ممنوع شده 

این به معناي آن است كه وكیل فقط . است 
از پشت شیشه و با نیلیفون مي تواند با 

دولت همچنین . موكلین خود صحبت كند 
تهدید كرده است كه براي مجازات 

 آنان را به ممكن است, گونزالو و مریم 
.             مناطق بد آب و هوا انتقال دهد   

---------------------------------------  
محاكمه صدر گونزالو در پیرو 
                     

انقالب در پیرواز كمیته دفاع از  
 , 1258شماره , كارگر انقالبي :  نقل از 

2004 نوامبر 14  
 

" علومات از م, در نوشتن این مقاله 
" سرویس خبري جهاني براي فتح 

.ست استفاده به عمل آمده ا  
 

سر آغاز محاكمه ابیمال ,  نوامبر 5    
گوزمن یا رفیق گونزالو صدر حزب 
كمونیست پیرو و هفده تن متهمین دیگر از 

كادر ها و هواداران حزب , رهبران 
این محاكمه وسیله . كمونیست پیرو بود 

اي قانوني دولت اي براي آغاز یورش ه
.      پیرو علیه صدر گونزالو خواهد بود 
    تمركز اصلي این یورش قانوني به 
محاكمه كشاندن جنگ خلق است كه در 

 توسط حزب كمونیست پیرو 1980سال 
. تحت رهبري صدر گونزالو آغاز گردید 

این یك خیزش مسلحانه توده یي بود كه 
بطور اخص , میلیون ها انسان تحت ستم 

,     جنگلزارها و كوه هاي پیرو دهاقین
كارگران و زاغه نشیناني كه در اطراف 
لیما قرار دارند و مردماني از تمام طبقات 

در سال . اجتماعي دیگر را در بر گرفت 
 جنگ خلق در پیرو به حدي 1992

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


    43        شماره پنجم                                        شعله جاوید                          

 43 

پیشرفته و قوي شد كه طبقات حاكمه كهن 
لرزه مرگ را بر اندام خویش احساس 

 صدر 1992 در سپتامبر ولي. نمودند 
گونزالو دستگیر گردید و در یك محاكمه 

بر اساس قانون ,  بي حیثیت  سري نظامي 
" سخت و خائنانه اي كه زیر نام قانون 

توسط دیكتاتور پیرو " ضد تروریزم 
,  البرتو فوجي موري وضع گردیده بود 

صدر گونزالو . به حبس ابد محكوم گردید 
 سال 12)  یق مریم رف( و الیناایپراگویري 

گذشته را  در كوته قفلي  و در زیرخانه 
مخصوصي كه با باقي تمام دنیا رابطه 

در این  سال . گذرانده اند , شان قطع بوده 
جنگ خلق , هاي اسارت  صدر گونزالو 

نیز صدمات زیادي دید و با مشكالت و 
.            عقب نشیني هایي مواجه گردید 

محكمه قانون ,  2003     در جنوري 
را " ضد تروریزم " اساسي پیرو قانون 

كه بر اساس آن صدر گونزالو و هزاران 
غیر , تن دیگر به حبس محكوم گردیده اند 

فوجیموري آبروباخته . قانوني اعالم نمود 
و بي اعتبار از ریاست دولت رانده شده و 

حكومت جدید . در تبعید زندگي مي نماید 
نماید كه قانون جدید تالش مي كند تا ثابت 

از قوانیني كه توسط فوجیموري وضع شده 
سازمان حقوق بشر .  متفاوت مي باشد , 

قاره امریكا نیز قوانین وضع شده توسط 
فوجیموري را مغایر با قوانین بین المللي  

.                                     شناخته بود   
ان      با وجود آنكه محاكم پیرو قوانین زم  

ولي  , فوجیموري را ملغا قرار داده اند 
دولت پیرو تا هنوز حاضر نیست كه صدر 
گونزالو و هزاران زنداني دیگر را كه بر 

از ,  اساس همین قوانین محكوم گردیده اند 

دولت پیرو تالش مي ورزد . بند رها نماید 
تا محكمه هاي جدیدي براه انداخته و  

ا وضع ر" ضد تروریزم " قانون جدید 
نماید و طبق آن سعي به خرچ دهد كه 
اسارت این زندانیان سیاسي را موجه جلوه 

.                                              دهد   
 نوامبر آغاز 5     محاكمه اي كه به تاریخ 

گردید اولین  محاكمه از سلسله محاكمه 
هاي متعددي است كه براي  صدر 

دیگر حزب گونزالو و رهبران محبوس 
. كمونیست پیرو در نظر گرفته شده است 
 اتهامات وارده  در این محاكمه از 
ادعاهاي مربوط  به  یك اكادمي  مقدماتي 

كه در "  اكادمیا سیسار والیجو "  بنام  
مركز لیما قرار دارد و پولیس مخفي پیرو 

 به آن حمله 1992در جون ) دینكوت ( 
امات مق. ناشي مي شود ,  نموده بود 

دولتي پیرو ادعا دارند كه این اكادمي 
بطور ,  عالوه بر فعالیت هاي تعلیمي اش 

" و " مركز عضو گیري " مخفي بحیث 
مورد استفاده " راه انتقال دساتیر حزب 

به گفته روزنامه  ( قرار داشته است 
این  " 21پیرو " در )  .  لریپبلیكا در لیما 

موضوع بصورت جدي تري توضیح داده 
اكادمي دستگاه : شده و گفته شده است 

مالي و لوجیستیكي اي بوده  كه مستقیما به 
رهبري حزب اطالع و یا راپور میداده 

این , بنا به فرضیات روزنامه .  است 
جرمي است كه  صدرگونزالو و افراد 
 دیگري كه گفته مي شود شامل این دوسیه 

  .                 مرتكب گردیده اند , هستند 
این ,    بعد از این همه اسارت چندین ساله 

ولي به ,  را نمي توان یك ادعانامه خواند 
نظر مي رسد  كه مقامات دولتي منتهاي 
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كوشش شان را به عمل مي آورند  كه 
ادامه زنداني بودن صدر گونزالو را موجه 

مگر این محاكمه تنها آغاز . جلوه دهند 
" حكومت یك .  این تالش ها است 

را آماده كرده است  كه " حاكمه وسیع م
در آن صدر گونزالو و رهبران دیگر با 
اتهامات متعدد و بطور اخص به اتهام 
. رهبري جنگ خلق مواجه خواهند گردید 

" محاكمه وسیع " به نظر مي رسد  این 
كه  در حال حاضر با مصاف هاي قانوني 

یك حمله بزرگ  ,  متعددي مواجه است  
. جنگ خلق خواهد بود سیاسي باالي 

مقامات دولتي پیرو از طریق این 
" محاكمات  تالش خواهند ورزید تا فتواي 

را بر مبارزات قهرمانانه و "  تروریزم 
برحق توده هاي  تحت رهبري حزب 
كمونیست پیرو براي رهائي از ستم دولت 

. صادر نمایند ,  و سلطه امپریالیزم امریكا 
 مدافع صدر      در ماه سپتامبر وكیل

گونزالو مانویل فجاردو یك درخواست 
براي احضار صدر گونزالو و رفیق مریم 
به محكمه جهت تحقیق در مورد دالیل 
توقیف آنها به عمل آورده  و مدلل ساخت  
كه چون اتهامات وارده بر موكلین وي 

هیچ مجوز , غیر قانوني و باطل است 
قانوني براي نگه داشتن آنها در زندان  

وكالي مدافع  صد ها .  ود ندارد وج
.            زنداني دیگر نیز چنین كرده اند 

    مرتجعین حاكم بر لیما دلیل مي آورند  
ین  زندانیان سیاسي  دوباره     كه  اگر ا

محاكمه نگردند و آنها را سر از نو به 
اكثریت آنها بر , حبس محكوم نسازند 

 اقل اساس حكم محكمه یا بخاطر اینكه حد
, مدت قانوني را در زندان سپري كرده اند 

یك افسر سابقه . به زودي آزاد خواهند شد 
پولیس مخفي كه در گرفتاري صدر 
گونزالو دخیل بوده است اخطار داد كه 
اگر صدر گونزالو بر اساس اتهامات 

تا پنج سال دیگر حد , عادي محاكمه گردد 
اكثر مدت جزا براي چنین اتهامات را 

.           نموده و آزاد خواهد گردید تكمیل  
     خالصه این محاكمه جدید براي تامین 

بلكه براي اعمال مجازات , عدالت نیست 
صدر گونزالو یك جنگ توده یي را . است 

به .  را " تروریزم " رهبري مي نمود نه 
نظر مي رسد كه مقامات دولتي مصمم اند 

ط كه صدر گونزالو و دیگران را به ارتبا
زیرا احساس ,  محاكمه نمایند " اكادمي " 

مینمایند كه میتوانند ارتباط مستقیم آنها با 
.                     این قضیه را ثابت نمایند 
     صدر گونزالو شخصي كه عمرش 

 سال میرسد و رهبران متهم 70قریب به 
كه در پیرو . ( دیگر با حبس ابد مواجه اند

حارنوال  ) .   سال حبس است35حد اقل 
 سال حبس را براي دو تن 25 الي 20ها 

. از روساي اكادمي درخواست نموده اند 
بر اساس منابع دولتي پیرو و خبر رساني 

این نتیجه ممكنه محاكمه جدید , هاي آنها 
همه جز دوتن از مدعي علیه .  خواهد بود 

ها قبال در حدود یك و نیم دهه را در 
 هدف اصلي این .زندان سپري نموده اند 

محاكمه فراهم آوردن روكش قانوني براي 
احكام صادره توسط قضات بي اعتبار 
 فوجیموري و تائید مجدد این حكم او است 

ره صدر گونزالو كه  زندان كاالئو مقب
همچنان در ماه سپتامبر ,خواهد بود 

علیه  وكیل  مدافع " تروریزم " اتهامات 
 و اسبق صدر گونزالو الفریدوكریسپو
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كه وي نیز از , همچنان جورج كارتاجنا 
اعضاي رهبري حزب كمونیست پیرو 

وارد گردیده و هر كدام , دفاع نموده است 
آنها احتماال به بیست سال زندان محكوم 

مدت كوتاهي بعد از محبوس . خواهد شد 
 , 1992شدن صدر گونزالو در سال 

كه عالوه بر موكلش یگانه فرد , كریسپو 
حاضر در محاكمه اصلي ملكي دیگر 

. نیز زنداني گردید , صدر گونزالو بود 
وي تا كنون همچنان در حبس باقي مانده 

حاال كریسپو و كارتاجنا با .  است 
مواجه اند و " تروریزم " محاكمات جدید 

احتماال هر یك از آنها به جرم استفاده از 
شغل و پیشه خود در دفاع از انقالبیون به 

این .  محكوم خواهد شد بیست سال زندان
وضع نشان دهنده پالن كین توزانه پشت 
سر این محاكمات است  و غیر عادالنه 
بودن نظام قانوني پیرو را تاكید و تائید 

                       .                    مینماید 
 صدر گونزالو چندین بار بصورت معني 
داري براي  شهادت در مورد قضایاي 

طبق .   محكمه آورده شده است سابقه به
در ماه جون گذشته  صدر ,  شایعات 

گونزالو علیه فوجیموري در محكمه 
شهادت داده است كه وي دستور قتل 
پیدروهویلكا  رهبر اتحادیه را در سال 

رئیس جمهور .  صادر نموده بود 1992
زیرا ,  مخلوع غیابا محاكمه گردیده است 

در حمایت با سكوت رضایتمندانه امریكا 
از مزدور قدیمي اش به وي در جاپان     

در زمان قتل . پناهندگي داده شده است 
اكثر  , 1992پیدرو هویلكا در سال 

سازمان هاي خبري و حتي اشخاص 
, مربوط به حقوق بشر در سراسر جهان 

اتهامات فوجیموري حكمران وقت پیرو را 
كه حزب گونزالو در عقب این قتل قرار , 

 بطور غیر مسئوالنه و بدون تفكر , دارد 
.                                تكرار مینمودند   

    مقامات دولتي پیرو برعكس اولین 
محاكمه نظامي مضحك و مسخره صدر 

, محاكمه : اعالن نموده اند كه ,  گونزالو 
. این بار غیر نظامي و علني خواهد بود 
رسانه هاي خبري پیرو همراه با 

گران رسانه هاي خبري مشهور گزارش
جهان توقع دارند  در این محاكمه حضور 

چون این محاكمه در سالون .  داشته باشند 
جائي كه , محكمه پایگاه بحري كاالئو 

با , صدرگونزالو در آن زنداني است 
ترتیبات فوق العاده امنیتي دائر خواهد شد 

تا هنوز معلوم نیست براي چگونه افراد , 
د به محكمه داده خواهد شد و یا اجازه ورو

اجازه نشر چگونه خبر را به آژانس هاي 
, یك قانون تازه . خبري خواهند داد 

مقامات دولتي را قادر مي سازد كه از ثبت 
.      و ضبط صدا و فیلم جلوگیري نمایند 
(     از زمان دستگیري صدر گونزالو 

كه به وي هیچوقت , تا حال  ) 1992سال 
اع از خود و  سخن زدن براي اجازه دف

مقامات دولتي پیرو ,  خود داده نشده است 
مكررا ادعا نموده اند كه صدر گونزالو و 
رفیق مریم در پاي نامه اي امضا نموده اند 
كه در آن  درخواست مذاكره براي پایان 
بخشیدن به جنگ خلق مطرح گردیده است 

در پاسخ به این ادعا ها جنبش بین المللي .   
قاضا كرده است كه به صدر گونزالو ت

اجازه داده شود در دفاع از خود عقایدش 
مستقیم و بدون ممانعت , را در مالء عام 

این تقاضا هرگز پذیرفته . اظهار نماید 
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این موضوع تا هنوز واضح . نشده است 
نیست كه صدر گونزالو در دفاع از خود و 

در اثناي محاكمه , سخنراني براي خود 
اناتي  در دست خواهد داشت ؟  چه امك

 نوامبر شامل هشت تني كه 5محاكمه  
یكجا با صدر گونزالو دستگیر گردیده اند 
و سایر افرادي كه متهم اند از جمله 
رهبران و كادر هاي حزب كمونیست پیرو 

طبق گزارشات .  بوده است , هستند 
اسكار : آنها شامل , روزنامه ها 
كه بعد )  انو رفیق فلیسی( رامیرزدوراند 

از دستگیري صدر گونزالو بحیث رهبر 
حزب تعیین گردید  و همچنان رفیق مریم 

این دو تن در سلول متصل به .  بوده اند 
سلول  صدر گونزالو در زندان زیر 

در .  زمیني كاالئو در حبس بسر مي برند 
بین كساني كه از زندان هاي دیگر آورده 

) یق نانسي رف( مارگي كالوو ,  شده بودند 
ویكتور , مارتاهواتاي , عثمان مورت , 

.   شامل بوده اند ,  زواله و انجلیكا سالس 
     این تهاجم قانوني كه با هدف محكوم 
كردن جنگ خلق در پیرو و برچسپ زدن 

به كساني  كه این جنگ را " تروریست " 
باید ,  براه افتاده است ,  رهبري نموده اند 

گرفته و محكوم گردد مورد مخالفت قرار 
--------------------------------------- .
 محاكمه بي نتیجه صدر گونزالو

نقل از سرویس خبري جهاني براي فتح   
                2004 نوامبر 15     

   
 15     محاكمه جاري صدر گونزالو در 

نوامبر موقعي متوقف گردید كه دو تن از 
 محكمه مذكور از, قضات سه گلنه محكمه 

هر یك از این دو قاضي . خارج شدند 

اطالعیه اي منتشر كرده و به تلخي 
مقامات . همدیگر را انتقاد كرده اند 

حكومتي قبال استعفاي قاضي سوم را كه 
 نوامبر را بر عهده 5ریاست محاكمه 

در آن روز . تقاضا كرده بودند , داشت 
صدر گونزالو و سایر رهبران زنداني 

با شعار دهي و نا ,  ونیست پیرو حزب كم
دولت را مورد تحقیر قرار داده , فرماني 

منازعه میان سه قاضي آنچنان كین . بودند 
توزانه بود كه یكي از آنان میكرافون خود 

, علیرغم اینكه درین موقع . را قطع كرد 
افراد تحت محاكمه اجازه نداشتند پهلو به 

ین منظره اما از دیدن ا, پهلوي هم بنشینند 
. منازعه میان قضات كامال  لذت میبردند 

 15فرقي كه میان محاكمه قبلي و محاكمه 
نوامبر وجود داشت این بود كه در این 
, محاكمه اقدام به پخش رادیویي 
فیلمبرداري و عكس برداري از جریان 

مجموعا فقط . محاكمه ممنوع شده بود 
تزئین , شامل گزارشگران , صد نفر 
سالون محكمه و اعضاي فامیل كنندگان 

زندانیان اجازه یافتند كه در سالون محكمه 
.                                   حاضر باشند   

    مجموعا سه جلسه محكمه بر گزار شده 
 12جلسه مختصر ,  نوامبر 5جلسه : است 

.  نوامبر 15نوامبر و جلسه مختصر تر 
از قضات غیر از اینكه , در هر سه جلسه 

متهمین بپرسند كه آیا وكیل دارند یا 
میخواهند وكیلي از سوي محكمه براي 

كار بیشتري نكرده  , شان منصوب گردد   
, پس از ناكامي این اقدامات قضائي . اند 

, هنوز روشن نیست كه آیا مقامات دولتي 
 18هیئت منصفه جدیدي براي محاكمه 

متهم در مسایل كوچكي مثل دوسیه بكار 
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 مكتب خصوصي براي تامین مالي برد یك
یا اینكه بخاطر , حزب ایجاد خواهند كرد 

كه از " محاكمه بزرگ " براه انداختن 
 14مدت ها قبل مطرح كرده بودند و 

مورد اتهام علیه رهبري حزب كمونیست 
پیرو دررابطه با جنگ خلق را شامل مي 

. دست به چنین اقدامي خواهند زد , گردد 
 حمایت غیر قابل دولت پیرو علیرغم

كارگر و سایر , انكارمیلیون ها دهقان 
اقشار و طبقات جامعه در این جنگ و 

این جنگ انقالبي را , شمولیت شان در آن 
رسانه هاي . مي زند " تروریزم " مهر 

گروهي لیما فكر مي نمایند كه در هر 
حالتي صدر گونزالو تا یكماه دیگر مجددا 
                .   به محكمه جلب خواهد شد 
     مقامات بدون اینكه منتظر هیچ فیصله 

متهمین را مجازات مي , قضایي باشند 
وكیل مدافع صدر , مانویل فجاردو . كنند 

در , گونزالو و بسیاري از متهمین دیگر 
یك مصاحبه مطبوعاتي گفته است كه وي 
پس از آنكه براي سه سال در هر هفته 

ي اش را داشت اجازه مالقات با موكل اصل
اینك دیگر اجازه تماس مستقیم با وي را , 

او گفت كه این ممنوعیت در . ندارد 
  دستور جداگانه محكمه قرار 8مخالفت با 

او محاكمه بي نتیجه را یك عقب . دارد 
نشیني تاكتیكي خواند و حقانیت هر 

تروریزم " محاكمه اي را در محاكم ویژه 
قدامات با صالحیت هاي  فرا تر از ا" 

مقامات . تحت سوال برد , قضایي عادي   
الینا , گفته اند كه یكي از رهبران حزب 

 11كه طي , ) رفیق مریم ( اپیراگویري 
سال گذشته در زندان زیر زمیني  پایگاه 
بحري  كاالئو در كوته قفلي پهلوي صدر 

پس از آخرین , گونزالو زنداني بوده است 
ه حضورش در محكمه به زندان زنان

برده شده و تحت ) چاریالس ( سانتامونیكا 
محافظت امنیتي شدید بصورت جداگانه از 
.  صد ها زنداني دیگر نگهداري مي شود 
          
 ##########################

  )                         40(  بقیه از صفحه 
 
را مورد حمله قرار مي دهند و خواهان آن 

ر جامعه تطبیق گردد اند كه قوانین انجیل د
مثال افكار این باند در مورد زنان كامال . 

انجیل مي . منطبق با احكام انجیل است 
گوید كه زنان برده شوهران شان هستند و 
.                     باید كامال تابع آنها باشند 
    مقاومت و مخالفت با دارو دسته 
فاشیست حاكم بر امریكا هم در سطح بین 

. ي و هم در داخل امریكا ادامه دارد الملل
قتل عام اهالي , برخالف توقع اشغالگران 

فلوجه نه تنها شكستن كمر مقاومت عراق  
را باعث نشد بلكه باعث تشدید بیشتر این 

در .  وسیع تر گردید حمقاومت در سط
اشغالگران از نابودي دسته , افغانستان 

هاي بزرگ طالبان و القاعده حرف مي 
و ادعا دارند كه آنها دیگر صرفا در زنند 

دسته هاي بسیار كوچك قادر به عملیات 
صرفنظر از اینكه این ادعا . هستند 

 پایه هاي عیني, واقعیت داشته باشد یا نه 
 ذهني مقاومت در افغانستان روز بروز و

وسیع تر و گسترده تر میشود و زمینه هاي 
   ) 49( بقیه در صفحه                       
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بیانیه كمیته جنبش انقالبي انترناسیونالیستي در 
 مورد سونامي

2005اول جنوري   
بیانیه ذیل از طرف كمیته جنبش انقالبي انترناسیونالیستي به مناسبت وقوع فاجعه 

اسیونالیبستي مركز جنیني احزاب و كمیته جنبش انقالبي انترن. سونامي صادر شده است 
.                مائوئیستي جهان است -  لنینیستي -سازمان هاي ماركسیستي   

 
 زیر سایه ابر هولناكي آغاز 2005سال 

سونامي اي كه مناطق . شده است 
ساحلي چندین كشور جنوب شرق و 

شمار , جنوب آسیا را در هم شكست 
م مرگ بسیار بزرگي از مردم را به كا

فرو برد و تعداد بیشتري را بیخانمان و 
.بینوا ساخت جنبش انقالبي  
انترناسیونالیستي مراتب عمیق همدردي 
خود را به همه آنهائیكه از این فاجعه 

مي , عظیم به درد و رنج افتاده اند 
.                                        رساند   

   در مرحله كنوني تكامل و شناخت 
زلزله ها و سونامي ها , ي بشر علم

هنوز تهدیدات هولناكي براي انسان ها 
ولي همان مقدار . محسوب مي گردند 

وسایل و معلومات علمي اي كه براي 
, قبل از وقوع این حوادث , اعالم خطر

شدیدا , در دسترس انسان ها قرار دارند 
غیر مساویانه و غیر عادالنه در جهان 

 كشور هاي در. تقسیم گردیده اند 
قدرت , مشخص و در جهان بطور كل 

مردم در رساندن تخریبات و لطمات 
فجایع طبیعي به حد اقل و در نشان 
دادن عكس العمل هاي سریع و موثر به 

قویا وابسته به نحوه تشكل , این حوادث 

.                          اجتماعي بشر است   
     مردم چه در مناطق آسیب دیده و چه در

از مرگ و میر ها و رنج , سراسر جهان 
دلشكسته اند و طرق یاري , هاي بار آمده 

اما . به مصیبت زدگان را جستجو مي كنند 
توده ها غالبا كنار زده مي شوند و صرفا 
اجازه مي یابند كه ناظران و تماشاگران 

حاكمان . عاطل این فاجعه بشري باشند 
 امپریالیست ها و طبقات, جهان كنوني 

با سوء استفاده , حاكمه ارتجاعي متحد آنها 
میخواهند بمثابه یگانه نجات , ازین فاجعه 

اما در .   دهندگان ممكن مردم جلوه كنند 
واقعیت همین نظامي كه آنان سودش را مي 

در راسش قرار دارند و با زور و , برند 
مانع عمده , جبر باالي مردم تحمیل میكنند 

شر دانش و توان اي است كه نمي گزارد ب
جمعي خود را در مبارزه علیه فجایع 
طبیعي و فقر و مرض و سائز آفات بطور 

اردوي . سیستماتیك سازماندهي نماید 
خونخوار امریكا كه كمك رساني هاي 

تحمیل , نمایشي را سازماندهي مي نماید 
كننده عمده همان فقر و عقبماندگي اي است 

مي را كه میزان مرگ و میر ناشي از سونا
.   به نحو سرسام آوري افزایش داده است 
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       در ساحات سونامي زده ضرورت 
شدیدي براي سازماندهي فعالیت هاي كمك 
رساني بر اساس تشریك مساعي خود مردم 
وجود دارد و ما نیروهاي مائوئیست این 
مناطق و سائر جاها را فرا مي خوانیم كه با 

ما . طریق ممكنه كمك نمایند استفاده از هر 
همچنان آنان را فرا مي خوانیم كه دو رویي 
و ریاكاري گمراه كننده دشمنان داخلي و 

تا زماني كه توده . خارجي را افشا نمایند 
ها توسط طبقات استثمارگر به بردگي 
كشیده شوند و همه ملل تحت سلطه طبقات 
حاكمه یك مشت كشور هاي امپریالیستي 

وقوع مصیبت هاي , ه باشند قرار داشت
بیشتري نظیر آنچه امروز شاهدش هستیم 
.                 غیر قابل اجتناب خواهد بود 
                  
     ما باید در عین تالش براي فایق 

مبارزه , آمدن بر این فاجعه طبیعي 
براي تحقق هدف سرنگوني طبقات 

مبارزه براي دور , حاكمه موجود 
جهل و خرافات پرورده شده انداختن 

توسط آنان و مبارزه براي رهایي توان 
كه در نهایت قوي تر از یك , مردم 

.       را ادامه دهیم , سونامي است 
 ########################

  )                47( بقثه از صفحه 
 ملي مردمي مقاومت براي مساعد      

لي و انقالبي علیه اشغالگران و خائنین م
.  و بیشتر مي گردد بیشتردست نشانده  

 آمیز پروسه موفقیتبه فرجام رسیدن 
ماركسیستي ( وحدت جنبش كمونیستي 

 و افغانستان ) مائوئیستي  - لنینیستي  -
) مائوئیست ( تشكیل حزب كمونیست 

افغانستان و همچنان فعالیت هاي 
 و   برپایي  این حزب برايمبارزاتي

مردمي و انقالبي   ملي  مقاومت پیشبرد

. یكي از نشانه هاي این  وضعیت است , 
چاق و چله شدن روز افزون مشتي اندك از 
خائنین ملي و در مقابل آن فقیر شدن مطلق 

پایه , و نسبي روز افزون توده هاي وسیع 
هاي طبقاتي چنین مقاومتي را بطور روز 

.                       افزون گسترش مي دهد   
 دیگر مخالفت و مبارزه علیه    از جانب

باند حاكم فاشیست در داخل امریكا به شدت 
ادامه دارد و در آینده بطور روز افزوني 

قبل ار انتخابات ریاست . تشدید خواهد شد 
نیم میلیون نفر در مقابل , جمهوري امریكا 

كنگره حزبي فاشیست ها دست به 
تظاهرات زدند و پنج روز تمام در جاده 

رك جنگ و گریز میان پولیس و هاي نیویا
پس از . تظاهر كنندگان جریان داشت 

معلوم شدن نتایج انتخابات در تعداد زیادي 
از شهر هاي امریكا تظاهرات هاي 
اعتراضي صورت گرفت و بر عالوه 
ناسزا گویي و بهت زدگي در میان مردم 

             .                    بسیار وسیع بود 
اي مقاومت علیه فاشیست ها        نیرو ه

این مقاومت . در امریكا بسیار وسیع هستند 
اقشار و طبقات اجتماعي گوناگوني از قبیل 

اقشار نسبتا مرفه سیاه , زنان , طبقه كارگر 
پوستان و بخش بزرگي از بورژوازي 
. متوسط سفید امریكا را در بر مي گیرد 
این مقاومت طیف هاي فكري گوناگوني از 

انارشیست ها , ائوئیست هاي انقالبي قبیل م
, نویسندگان , مخالفین گلوبالزیسیون , 

فعالین حقوق بشر و فیمینیست , هنرمندان 
تمامي این اقشار و . ها را شامل مي شود 

                      طبقات و طیف هاي فكري
)61( بقیه درصفحه   
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 دور دوم ریاست جمهوري بوش
انتخابات ریاست ,      دار و دسته بوش 
و براي " بردند " جمهوري امریكا را 

 سال دیگر زمام سیاست و حكومت 4
. امریكا را در دست خواهند داشت 

به شمول ده ها , اكثریت مردمان جهان 
نمي , میلیون از مردم خود امریكا 

. خواستند چنین حالتي بوقوع بپیوندد 
برنده . " دلیل این امر روشن است 

دارو دسته به مفهوم ادامه این " شدن 
, بي چون و چراي سیاست تجاوز 
اشغالگري و مداخالت صریح 
امپریالیستي در امور داخلي كشور هاي 
دیگر در سطح بین المللي و سیاست 
تحدید و سركوب حقوق دموكر اتیك و 
مدني شهروندان امریكایي در داخل 
ایاالت متحده و تعمیق و گسترش روز 

بطور . ا است افزون این سیاست ه
خالصه انتخاب مجدد بوش به مفهوم 
تصمیم بورژوازي امپریالیستي امریكا 
براي ادامه قاطع سیاست جنگ و 

البته . سركوب تا چهار سال دیگر است 
جان كیري و حزب دموكرات امریكا 
نیز در اساس مخالف این سیاست نیستند 

بلكه مالحظات و تعدیالتي را در این , 
البد . نمایند سیاست مطرح مي 

بورژوازي امپریالیستي امریكا به این 
نتیجه رسیده است كه حتي این 
مالحظات و تعدیالت به نفعش نیست و 
باید جنگ و سركوب را قاطعانه دنبال 

.                                         نماید   
پس از انتخاب مجدد بوش به ریاست 

قوت هاي نظامي , جمهوري امریكا 
اوز و اشغالگر امریكایي در عراق متج

با دد منشي و سبعیت زاید الوصفي شهر 
فلوجه در عراق را مورد حمله قرار دادند 
و هزاران تن از اهالي ملكي این شهر را 
قتل عام كرده و شهر را به یك مخروبه 

هر چند مدت ها قبل از . كامل مبدل كردند 
انتخابات ریاست جمهوري امریكا شهر 

 سمبول مقاومت عراق مبدل فلوجه به
گردید و بصورت خاري در چشمان اردوي 

اما تخریب .  اشغالگر امریكایي  در آمد 
كامل این شهر و قتل عام اهالي آن قبل از 
انتخابات ریاست جمهوري امریكا ممكن 
بود تاثیرات منفي اي بر روند این انتخابات 
. به ضرر دارو دسته بوش بر جا بگزارد 

ود كه قوت هاي اشغالگر از اینجا ب
امریكایي نتوانستند قبل از انتخابات براي 
بخاك و خون كشیدن فلوجه با دستان كامال 

اما انتخاب مجدد بوش نه . باز اقدام نمایند 
تنها این مالحظه كاري هاي انتخاباتي را از 

بلكه به مثابه مجوزي براي , بین برد 
هرگونه ددمنشي و سبعیت تجاوزكارانه و 

.    غالگرانه امپریالیستي بكار گرفته شد اش  
 قبل از انتخاب مجدد بوش به ریاست 

مقامات اشغالگر امریكایي  در , جمهوري 
تصمیم شان در مورد ماندگار , افغانستان 

شدن طوالني مدت و به عبارت دیگر 
دایمي قوت هاي شان در افغانستان را 

حتي حامد . صریحا بر زبان نمي آوردند 
قبل از انتخابات , ست نشانده كرزي د

ریاست جمهوري امریكا طي یك مصاحبه 
مطبوعاتي ادعا كرد كه قوت هاي خارجي 

اما پس از ...    از افغانستان رفتني هستند 
, آنكه نتایج انتخابات امریكا روشن شد 
امریكایي ها بصورت صریح و روشن از 
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باقي ماندن طوالني مدت و دایمي قوت 
انستان صحبت به عمل هاي شان در افغ

قومندان عمومي قوت هاي . آوردند 
امریكایي در افغانستان اعالم كرد كه 
, بعد از تامین امنیت در افغانستان 

ممكن است بخشي از قوت هاي 
امریكایي كماكان براي كمك به 

در این , نیروهاي امنیتي افغانستان 
, زلمي خلیل زاد .  كشور باقي بمانند 

نماینده خاص بوش در سفیر امریكا و 
بدون ابهام و بصورت , افغانستان 

بعد از : روشن و واضح بیان داشت كه 
آنكه نیروهاي امنیتي افغانستان بتوانند 
امنیت در این كشور را تامین كنند نیز 
یك بخش از نیروهاي امریكایي براي 
تضمین و تداوم امنیت در افغانستان 

             .                  باقي مي مانند 
    الزم به تذكر است كه مطابق به 
پروگرام اشغالگران و رژیم دست 

 نفري 80000نیروي پولیس , نشانده 
 و اردوي 2006رژیم باید تا سال 

كه اردوي ملي ,  نفري 70000پوشالي 
 باید 2009تا سال , خوانده میشود 

, مطابق به این پروگرام . تكمیل گردد 
, م دست نشانده نیروهاي امنیتي رژی

طي چهار سال آینده تكمیل گردیده و 
امنیت " قادر خواهند بود كه پس از آن 

تا آن زمان . افغانستان را تامین نمایند " 
یعني تا ختم دوره كنوني ریاست , 

قوت هاي امریكایي , جمهوري بوش 
در افغانستان " تامین امنیت " بخاطر 

حاال زلمي خلیل زاد مي . خواهند بود 
گوید كه بعد از آن نیز بخشي از این 

بخاطر تضمین و تداوم امنیت , قوت ها 

یعني اینكه , در افغانستان باقي خواهند ماند 
قوت هاي امریكایي اصال قصد ندارند 
افغانستان را ترك كنند و میخواهند 
بصورت دایمي در این كشور مستقر باشند 

گویا وقتیكه بوش در امریكا و كرزي در . 
نستان در راس حاكمیت قرار داشته افغا

امپریالیست هاي امریكایي و دست , باشند 
در اجراي نقشه هاي شان , نشاندگان شان 

دستان كامال باز خواهند داشت و هرچه 
بخواهند میتوانند انجام دهند و میتوانند از 
.      بیان آشكار آن نیز ابایي نداشته باشند 

نه بزرگ شرق میا"     حاال سیاست ایجاد
جدي تر از قبل دنبال مي گردد " امریكایي 

تهدیدات جنگي علیه ایران و سوریه . 
اقدامات . بیشتر ازپیش تشدید مي گردد 

 -براي تطبیق نقشه هاي امریكایي 
صهیونیستي در مورد فلسطین رسوا تر از 

به ویژه كه رهبري , قبل ادامه مي یابد 
سازمان آزادیبخش فلسطین پس از یاسر 

بیشتر از پیش خود را با سیاست , رفات ع
امپربالیست . هاي مذكور منطبق مي سازد 

هاي امریكایي دیگر آشكارا كنفرانس هاي 
منطقوي تشكیل مي دهند و از آن طریق 
دستوراتي براي منطبق شدن هر چه بیشتر 
نظام هاي سیاسي كشور هاي منطقه با 
سیاست هاي منطقوي و بین المللي امریكا 

                     .           ي نمایند صادر م
,  در دور دوم ریاست جمهوري بوش 
امپریالیست هاي امریكایي توجه بیشتري به 
مسایل نیپال و پیشرفت هاي جنگ خلق در 

اكنون احتمال . آن كشور به عمل مي آورند 
تجاوز هند بر نیپال با پشت گرمي 
امپریالیست هاي امریكایي بیشتر گردیده 

در این راستا است كه سیاست تشنج . ست ا
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زدایي میان هند و پاكستان پیش برده 
مي شود تا اردوي هند حد اقل فراغت 
نسبي اي در مورد مسئله كشمیر پیدا 

در روز هاي اخیر یكي از . نماید 
جنراالن امریكایي فاش ساخته است كه 
نیروي اتمي پاكستان دیگر كامال  در 

.        قرار دارد اختیار و كنترول آنها   
     بوش دوباره انتخاب شده به ریاست 

شخصا در مورد , جمهوري امریكا 
نتایج انتخابات یوكراین به مداخله 

امپریالیست هاي امریكایي . پرداخت 
نتایج دور سوم انتخابات ریاست 

" انقالب " جمهوري یوكراین را یك 
اعالم كرده اند  و رئیس جمهور تازه 

رهبر "  و غرب گرا را انتخاب شده
بي جهت نیست كه . میدانند " انقالب 

مزدور گرجستاني امریكا بال فاصله 
پس از آشكار شدن نتایج دور سوم 

به آن كشور سفر ,  انتخابات یوكراین 
كرده  و از رئیس جمهور تازه انتخاب 

.                     شده حمایت مي نماید   
,       این سیاست تجاوزكارانه 
, اشغالگرانه و مداخله گرانه صریح 
" تحت شعار هاي دروغین و كاذبانه 

اشاعه " و " مبارزه علیه دهشت افگني 
پیش برده مي " دموكراسي در جهان 

دروغین بودن و كاذبانه بودن این . شود 
شعار ها نه تنها در متن سیاست بین 
المللي امپریالیست هاي امریكایي بلكه 

ي آنها نیز به در متن سیاست داخل
.          روشني خود را نشان مي دهد 
دارو دسته بوش در سطح بین المللي 
بزرگترین باند دهشت افگن محسوب 

این باند با در دست داشتن . مي گردد 

بزرگترین و مدرن ترین امكانات دهشت 
دهشت افگني دولتي سر ,  افگني در جهان 

یكي . سام آوري را در جهان پیش مي برد 
, ز تبارزات این دهشت افگني دولتي ا

زندانهایي است كه امپریالیست هاي 
امریكایي در نقاط مختلف دنیا بوجود آورده 

زندان , زندان گوانتانامو در كیوبا . اند 
 زندان در 30ابوقریب در عراق و 

افغانستان كه زندان هاي بگرام و قندهار از 
از جمله , بزرگترین آنها محسوب میگردد 

,  دراین زندان ها .  زندان هایند این
قرارداد ژنو در مورد اسراي جنگي و 
اعالمیه جهاني حقوق بشر كامال نا دیده 

این زندان ها در واقع . گرفته مي شوند 
شكنجه گاه ها و مناطق بي قانوني اند كه با 
یك حیله حقوقي یعني واقع بودن در خارج 

مشمول قوانین امریكا , از قلمرو امریكا 
نیز نمي گردند و زندانیان ماه ها و حتي 
سال ها بدون محاكمه و حق دفاع از خود 

در آنها نگه , در شرایط بسیار غیر انساني 
دارو دسته بوش قوانین . داري مي شوند 

بین المللي در مورد مناسبات میان دولت 
هاي مختلف در جهان را یكسره قبول ندارد 

 دول حقوق بین" و بطور آشكار و صر یح 
این باند بطور آشكار . را نادیده مي گیرد " 

حق مداخله نامحدود در امور داخلي كشور 
  .        ي خود قایل است هاي دیگر را برا

 این دهشت افگني بین المللي با عملكرد   
هاي دهشت افگنانه روشن و صریحي در 
. سیاست هاي داخلي امریكا همراه است 

یكا یعني كنگره حزب جمهوریخواه امر
قبل از انتخابات ریاست , حزب بوش 

در پناه برچه ها و زره پوش , جمهوري 
, بر گزار گردید , هاي قوت هاي مسلح 
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این امر اگر از یكجانب نشاندهنده ترس 
و بیم این دارو دسته از مخالفین داخلي 

از جانب دیگر , و خارجي شان است 
نشاندهنده روحیه دهشت افگنانه این باند 

.  قبال مخالیفین شان نیز مي باشد در 
كنگره هاي حزبي هر دو حزب 

حتي , جمهوریخواه و دموكرات امریكا 
در جریان دو جنگ جهاني نیز 
. بصورت مسلحانه برگزار نگردیدند 

اینها در همین كنگره شان اعالم كردند 
كه هرگونه كوششي براي پائین كشیدن 
" بوش از ریاست جمهوري امریكا را 

تلقي " ه دشمنان امریكا و خیانت كمك ب
در محافل مطبوعاتي . خواهند كرد 

امریكا بحثي وجود دارد مبني براینكه 
كاندیداي حزب دموكرات ( جان كیري 

, از ترس اینكه مبادا ترور شود ) 
كمپاین انتخاباتي خود را عمدا خراب 

دار و . كرد تا در انتخابات برنده نشود 
 با 2000ل دسته بوش در انتخابات سا

دست زدن به كثافتكاري هاي تقلب 
كارانه و فریب كارانه برنده شدند و 

  را از طریق 2004انتخابات سال 
مثال . اشاعه دهشت و ارعاب بردند 

طرفداران بوش كه ماموریت هاي 
پولیس در نقاط مختلف را در دست 

قبل از انتخابات در محالت سیاه , دارند 
دند و پوست نشین اعالمیه پخش كر

سیاهان را از شركت در انتخابات منع 
آنها در این اعالمیه ها به سیاه . نمودند 

پوستان اخطار دادند كه اگر آنها در 
حتي بخاطر , انتخابات شركت كنند 

جرایم كوچك ترافیكي نیز  به زندان 
در امریكا بیشتر از دو . خواهند افتاد 

میلیون زنداني وجود دارد كه اكثریت آنان 
اینها نیز .  سیاه پوستان تشكیل مي دهند را

قابل یاد آوري .  از حق راي محروم بودند 
در انتخابات ریاست جمهوري است كه 

معموال اكثریت بزرگي از سیاه , امریكا
پوستان به كاندیداي حزب جمهوریخواه 

                .                   راي نمي دهند 
یي را در دموكراسي اشاعه یافته امریكا

: این دموكراسي . افغانستان همه مي بینیم 
در قدم اول به مفهوم دستان باز و كامال 
آزادانه قوت هاي مسلح سركاري و غیر 

تیكه داران خصوصي یا گلیم ( سركاري 
امریكایي در قتل و كشتار ) جمع هاي 

اطفال و زنان و پیر مردان و سائر بخش 
در قدم . هاي اهالي ملكي افغانستان است 

دوم به مفهوم آزادي قوت هاي اشغالگر 
مورد شكنجه , امریكایي در زنداني ساختن 

قرار دادن و توهین و تحقیر افغانستاني ها 
در زندان هاي خود ساخته امریكایي در 

گوانتانامو و جاهاي دیگر , داخل افغانستان 
در قدم سوم به مفهوم آزادي عساكر . است 

نستاني ها اعم از امریكایي در تالشي افغا
زن و مرد و كودك و پیر و برنا در هر 
زمان و مكاني و بهر بهانه اي و یا حتي 

به شمول تالشي خانه ها و ,  بدون بهانه 
تالشي زنان و دختران و وسایل شان است 

درقدم چهارم به معني آزادي مقامات و . 
مامورین رژیم دست نشانده در چور و 

از طریق , چپاول كشور و مردمان آن 
اختالس بیحساب اموال دولتي و رشوه 
.  ستاني هاي رسوا و بیرقي از مردم است 

این دموكراسي به ,     بطور مشخص 
مفهوم تقلب و ریاكاري وسیع و صریح در 

نمایشات انتخاباتي مضحك و , انتخابات 
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تئوكراسي در قالب دموكراسي , بیمقدار
  در قالب آزادي و در یك كالماستبداد, 

نیمه فیودالي در  -ارتجاع مستعمراتي 
. مساالري دروغین است  پوشش مرد

این " دستاورد " برجسته ترین 
افزایش , دموكراسي در افغانستان 

آنچنان وسیع تولید و قاچاق مواد مخدر 
است كه بر كل تقاضاي بین المللي 
بازار این مواد پیشي گرفته و بحران 

         .     قیمت را بوجود آورده است 
امریكایي " اهدایي "  دموكراسي    

" خوبي " براي عراق را نیز دیده ایم و 
در شكنجه گاه !! آن را لمس كرده ایم 

در قتل عام اهالي فلوجه , هاي ابوقریب 
در استفاده رسوا و بي مالحظه قوت , 

هاي اشغالگر امریكا یي از پودر سلفر 
این پودر . سفید در قتل عام عراقي ها 

كه خاصیت تیزابي دارد و به محض 
تماس گوشت بدن انسان را مي شاراند 

طبق قوانین بین , و از بین مي برد 
یك سالح ممنوعه , المللي جنگ 

, اما گذشته از اینها . محسوب مي گردد 
 خط و خال سیاسي دموكراسي مورد 
نظر اشغالگران در عراق از هم اكنون 

تجع مال هاي مر. خود را نشان مي دهد 
از سیستاني , حوزه هاي نجف و كربال 

گرفته تا مقتدا صدر و جیش المهدي اش 
از هم اكنون پیروزي شان را در , 

انتخابات فرمایشي آینده عراق جشن مي 
بیجهت نیست كه سردمداران . گیرند 

جمهوري اسالمي ایران نه تنها در به 
رسمیت شناختن حكومت موقت دست 

 راه نمي دهد نشانده عراق تردیدي بخود
بلكه براي انتخابات ساخته و پرداخته 

اشغالگران امریكایي در عراق نیز ارزش 
 ونام و نشان و آرم . بزرگي قایل مي گردد 

درفش آینده رژیم دست نشانده درعراق هر چه 
باشد قرار گرفتن مال هاي مرتجع شیعه در 
راس این رژیم بعد از برگزاري انتخابات 

این امر بر مبناي . عي است فرمایشي تقریبا قط
: یك توطئه بزرگ سیاسي شكل داده مي شود 

زمینه سازي براي نفاق اندازي وسیع میان 
تشیع و تسنن در تمامي كشور هاي اسالمي و 
به ویژه كشور هاي عربي و بطور خاص 

.                          كشور هاي حوزه خلیج   
سط دور نماي تغییر رژیم در سوریه تو    

امپریالیست هاي امریكایي نیز چیزي بهتر 
این تغییر چه . از مورد عراق نخواهد بود 

توسط تجاوز و اشغالگري آشكار صورت 
, بگیرد و چه از طریق فشار هاي سیاسي 

, اقتصادي و غیره عملي گردد , دیپلماتیك 
دور نمایي غیر از رویكار آمدن اخواني ها 

یشود كه گفته م. در سوریه نخواهد داشت 
بخش هاي مهمي از اخواني هاي سوریه از 
هم اكنون خود را براي چنین روزي آماده 

بطور خالصه چنین خواهد .   مي نمایند 
بود نتیجه اشاعه دموكراسي توسط 

جمهوري : اشغالگران امریكایي در منطقه 
جمهوري , اسالمي امریكایي پاكستان 
جمهوري , اسالمي امریكایي افغانستان 

جمهوري , مي امریكایي سوریه اسال
اسالمي امریكایي تركیه و در پهلوي آنها 
جمهوري اسالمي امریكایي ایران با 
سیاست آشكار امریكا نوازي و یا سیاست 
رذیالنه دو دوزه بازي یعني مخالفت سست 

.                 افقت محكم عمليلفظي و مو  
                    

 16(  بقیبه درصفحه                           
(                      

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


    55        شماره پنجم                                        شعله جاوید                          

 55 

 فلسطین در سوگ یاسر عرفات
 

               2004 نوامبر 15نقل از سرویس خبري جهاني براي فتح          
      

 نوامبر ده ها هزار تن از مردم 12روز 
فلسطین روي دیوار هاي مكاني كه 
یاسر عرفات به خاك سپرده میشد جمع 

 جمعیت صف پولیس را درهم .شدند 
شكست و مراسم خاكسپاري او را تبدیل 
به پایكوبي براي ابوعمار و آرمان 

ابوعمار نامي است كه . فلسطین كرد 
عرفات جوان وقتي چریك جنگجویي 

.        بود براي خود انتخاب كرده بود   
 فلسطیني ها از هر سن و سال از      

ن نقاط مختلف ساحل غربي دریاي ارد
ساعت ها راهپیمایي كرده بودند تا با 
پرهیز از راهبندان هاي اردوي 

آنها . اسرائیل خود را به مراسم برسانند 
به احترام . بي وقفه گریه مي كردند 

ابوعمار و به نشانه تعهد به ادامه 
گلوله هایي به آسمان شلیك مي , مبارزه 
صحنه اي بود گداخته و مملو . كردند 

ق و در تقابل خیره از احساسات عمی
كننده با مراسم سرد و ساكتي كه صبح 
. همان روز در قاهره برگزار شد 

مراسم قاهره در حضور عالیجناباني كه 
( از مرگ عرفات خوشحال بودند 

رئیس جمهور هاي مادام , شاهان عرب 
العمر و مقامات درجه سوم كشور هاي 
غربي كه از پشت پرده به این شاهان و 

ري مي گویند چه باید جمهوروساي 
            .             برگزار شد ) .بكنند

سوگواري شورشگرانه مردم باریكه 
اسرائیل . غزه نیز جلب توجه میكرد 

اشغالگر مردم باریكه غزه را حبس كرد و 
حتي حاضر نشد براي حضور در مراسم 
به خاك سپاري عرفات به آنان اجازه سفر 

.  به ساحل غربي بدهد   
 پیكر عرفات در صحن محل اقامتش     

جایي كه اسرائیل وي را به مدت , دفن شد 
مزارش . دو و نیم سال زنده دفن كرده بود 

را با خاك بیت المقدس پر كردند زیرا او 
هرگز حاضر نشد اشغال پایتخت فلسطین 
. توسط اسرائیل را به رسمیت بشناسد 
اسرائیل حتي از مرده عرفات انتقام گرفت 

اجازه دفن وي را در شهر بیت المقدس و 
                                    .            نداد 

  عرفاتي كه افتخار فلسطیني ها است 
كیست ؟ كسي است كه اولین مقاومت 
مسلحانه آنان را علیه اسرائیل رهبري كرد 

انقالب تا پیروزي " كسي است كه شعار , 
او سمبول خلقي است كه , را بلند كرد " 

سمبول مبارزه , گفته مي شد وجود ندارند 
سمبول , خلق براي كسب حقوقش است 

مبارزه اي است كه شعله هایش هرگز 
بسیاري ها او را بخاطر .      خاموش نشد 

ضدیت پیگیرانه اش علیه اسرائیل پدر 
. ناسیونالیزم فلسطیني محسوب میكنند 

خر عمرش دچار تزلزل شد هرچند در اوا
اما , ضدیت پیگیرانه اش دست كشید و از
یونیست ها و امپریالیست ها از او صه

متنفر بودند زیرا حاضر نشد به اندازه اي 
. كه آنان میخواستند در مقابل شان خم شود
دو صدر اعظم اخیر اسرائیل علنا تهدید 
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وقتي كه . كردند كه اورا ترور مي كنند 
سازمان ملل , در جواب به این تهدیدات 

 قطعنامه اي تصویب كرد كه او نباید به 
امریكا قطعنامه را ویتو كرد , قتل برسد 

نامي است كه در كودكي ,   یاسر .
یكي از . روي محمد عرفات گزاشتند 

اولین خاطراتش این بود كه وقتي در 
بیت المقدس با كاكایش زندگي میكرد 
عساكر انگلیسي دروازه خانه را 
شكستاندند و شروع به زدن كاكایش 

د در  ساله بو17  - 16وقتي . كردند 
قاچاق اسلحه به درون فلسطین فعال شد 

قبل از خروج , سازمان ملل متحد . 
بخش هایي , اردوي انگلیس از فلسطین 

از سرزمین فلسطین را به تشكیل یك 
وقتي . دولت فلسطیني اختصاص داد 

 از 1948كه اردوي انگلیس در سال 
صهیونیست ها , فلسطین بیرون رفت 

ملل به به تمام قلمروي كه سازمان 
دولت فلسطین اختصاص داده بود حمله 
كردند و اكثریت فلسطیني ها را از 
سرزمین شان بیرون رانده و دولت 
. جدید اسرائیل را تاسیس كردند 

یا " نقبه " فلسطیني ها این واقعه را 
 19عرفات در سن . فاجعه مي نامند 

او به یاد . سالگي در آن جنگ جنگید 
ي عرب وارد مي آورد كه وقتي اردوها

غزه شدند تا با اسرائیلي هاي مهاجم 
یك افسر مصري به میان , روبرو شوند 

گروه او آمد و از آنها خواست كه سالح 
 مي عرفات. هاي شان را تسلیم نمایند 

اما موثر , اعتراض كردیم  ما: گوید
فهمیدم كه این رژیم ها به ما . واقع نشد 

                  .           خیانت كرده اند 

                           
 در آن زمان فلسطیني ها داراي سازمان    

. سیاسي و نظامي مستقل خود شان نبودند 
عرفات همراه با عده  , 1958در سال 
را ) پیروزي ( سازمان الفتح , دیگري 

                       .                تاسیس كرد 
حركت " كلمه فتح محفف واژگونه  (     

نبش آزادي فلسطین ج" ( التحریرالفلسطین 
میشود كه به " حتف " است كه مخفف آن ) 

است و مخفف واژگونه آن " مرگ " معني 
مي شود كه به معني پیروزي است " فتح " 
و " حتف " در زبان عربي كلمات  مرگ . 

این , واژگونه هم اند " فتح " پیروزي 
چیزي , واژگونه آن و آن واژگونه این 

و " ا پیروزي یا مرگ ی" شبیه به شعار 
.  نسبت ادبي بسیار زیبایي بهمدیگر دارند 

. )                                       ش   
 فتح یك سازمان زیر زمیني بود كه براي 

بعد ها . آزادي فلسطین مبارزه میكرد 
( عرفات رهبر سازمان آزادیبخش فلسطین 

سازمان , تا قبل ازاین . نیز شد ) پي ایل او 
ش فلسطین تشكیالتي بود تحت آزادیبخ

این حكومت ها . سلطه حكومت هاي عرب 
فلسطیني ها را , از طریق تشكیالت مذكور 

 , 1967در سال .  كنترول میكردند 
جنگ شش " اسرائیل در جنگي موسوم به 

شكست سختي بر این حكومت ها " روزه 
وارد آورد و بقیه سرزمین هاي فلسطین در 

ه  و همچنان ساحل غربي و باریكه غز
. ارتفاعات گوالن در سوریه را اشغال كرد 

دو " پیشگیرانه " اسرائیل ازاین جنگ 
اول اینكه بقیه سرزمین هاي : هدف داشت 

فلسطین را بدزدد و دوم اینكه به فلسطیني 
ها و سایر عرب ها تفهیم كند كه ضدیت با 
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در چنین . صهیونیزم بیفائده است 
فات اعالم عر, اوضاع مایوس كننده اي 

كرد كه بجاي اتكاء به اردو هاي دول 
فلسطیني ها باید آزادي را بدست , دیگر

خود شان و از طریق مبارزه مسلحانه 
او زیر . خود شان به دست آورند 

به صورت چوپان , پوشش هاي مختلف 
وارد , یا زني كه كودكي در بغل دارد 

مناطقي كه تحت اشغال اسرائیل بود 
.       ا سازمان میداد میشد و مبارزه ر

نبرد كرامه بخش مهمي از تاریخ      
تانك هاي . مقاومت فلسطین است 

ترسناك اسرائیل باالي واحد الفتح در 
اما . شهر كرامه اردن حمله كردند 

واحد چریكي الفتح باوجود آنكه افراد 
كمي داشت و سالح هایش نیز ضعیف 

اردوي اسرائیل را مجبور به , بود 
این اولین پیروزي . یني كرد عقب نش

تا . نظامي عرب ها علیه اسرائیل بود 
آن زمان حتي دولت هاي عرب 
نتوانسته بودند اینطور اردوي اسرائیل 

در آن زمان عرفات . را مغلوب نمایند 
مبارزه مسلحانه تا آزادي : اعالم كرد 

برنامه . فلسطین ادامه خواهد یافت 
تي عرفات نابود كردن دولت صهیونیس

و برقراري یك دولت چند ملیتي و غیر 
دولتي كه در آن هیچ خلقي , مذهبي بود 

دولت . (بر خلق دیگر ستمگري نكند 
اسرائیل یك دولت تك ملیتي و مذهبي 
است و صهیونیزم كه مبناي ایدئولوژیك 

یك ایدئولوژي , دولت اسرائیل است 
. ) . ش .  مبتني بر مذهب یهود است 

 جهان از این بخش بزرگي از مردم
       .    برنامه عادالنه پشتیباني كردند 

 سالي بود كه جنگ ها و 1973 سال 
خیزش هاي انقالبي اقصي نقاط جهان را 

در همین سال سازمان ملل . مي لرزاند 
متحد قطعنامه اي علیه صهیونیزم تصویب 
كرده و در آن صهیونیزم را مساوي با نژاد 

 از حق ملت این قطعنامه. پرستي خواند 
فلسطین در تعیین سرنوشت خویش 

عرفات در حالي كه پوش . پشتیباني كرد 
تفنگچه اي به كمر بسته بود و شاخه 

در مقابل مجمع , زیتوني در دست داشت 
. عمومي سازمان ملل متحد حضور یافت 

نگزارید شاخه : " او هوشدار داد كه 
اما در آن . " !   زیتون از دست من بیفتد 

پوش تفنگچه خالي بود و چیزي كه لحظه 
در آن دوران از دستش در حال افتادن بود 

گفته مي . اسلحه بود و نه شاخه زیتون , 
 عرفات در نگرش 1973شود كه پس از 

 1973درسال . هاي خود تجدید نظر كرد 
اردو هاي دول عرب قسما به صحنه باز 
گشتند و امریكا روند مذاكرات صلح را 

.  اسرائیل آغاز كرد میان این دول و
و " شوروي " عرفات معتقد بود كه با كمك 

برخي دول عرب مي توان اسرائیل را 
مجبور كرد كه وجود یك دولت فلسطیني را 

: " او گفت . در پهلوي اسرائیل بپذیرد 
چنین دستاوردي یك مرحله از مبارزه 

اما . "  طوالني براي آزادي فلسطین است 
" , اوال : مي كرد اه عرفات به دو دلیل اشتب

كه در آن زمان اسما سوسیالیست " ( شوروي 
. ) بود ولي نظام اجتماعي اش امپریالیستي بود 

و دول عرب به دنبال منافع خود شان بودند و 
اسرائیل , ثانیا . به فلسطیني ها خیانت كردند 

" دولت كوچك " ول موجودیت یك حاضر به قب
                      .               فلسطیني نبود 
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 ملك حسین پادشاه 1970 در سال      
صد ها هزار فلسطیني را از , اردن 

اردن بیرون كرد و اینها به سائر 
. پناهندگان فلسطیني در لبنان پیوستند 

در آن زمان مقر سازمان آزادیبخش 
 , 1982در سال . فاسطین در لبنان بود 

اسرائیل به لبنان حمله كرد و فلسطیني 
 هاي پناهندگي قتل عام ها را در كمپ

این قتل عام بیش از هرجا در دو . نمود 
كمپ پناهندگي صبرا و شتیال صورت 

( لبنان بین اسرائیل و سوریه . گرفت 
تقسیم ) بود " شوروي " كه وابسته به 

شد و مقر سازمان آزادیبخش فلسطین به 
به  تونس در شمال ( بیرون از لبنان 

                  .        رانده شد ) افریقا 
 به این ترتیب جنبش فلسطین یكبار 

اما . دیگر وارد مرحله سختي شد 
 " 1987در سال . دوباره زنده شد 

جوانان . سر بلند كرد " انتفاضه 
فلسطیني كه حاضر به قبول شكست 

در ساحل غربي و باریكه غزه , نبودند 
سنگ در دست علیه قواي اشغالگر , 

سرائیلي ها به جواب ا. شورش كردند 
شكستن دست و پاي , این خیزش 

.   و شلیك  بر بقیه بود دستگیر شدگان 
, در چهارچوب چنین اوضاعي     

یاسر عرفات یكبار دیگر در سال 
 در سازمان ملل متحد حضور 1988
. اما این بار پیام متفاوتي داشت . یافت 

این بار او وجود اسرائیل را به رسمیت 
سلحانه علیه شناخت و مبارزه م

او فكر . صهیونیست ها را محكوم كرد
و فشار امریكا مي " انتفاضه " مي كرد 

تواند اسرائیل را وادار به مذاكره با وي 

ن نشد اما این مذاكرات هرگز ممك. كند 
فرو پاشید " شوروي" مگر زماني كه بلوك 

تنها در آن زمان بود كه امریكا مسئله . 
. ر قرار داد مذاكرات را بطور جدي مد نظ

پشتوانه نظامي و مالي امریكا شریان حیات 
 سال با 15امریكا . دولت اسرائیل است 

مخالفت " دولت كوچك فلسطیني " تشكیل 
( كرد زیرا مي ترسید مورد استفاده رقیبش 

در سال . قرار بگیرد " ) شوروي " 
 امریكا ظاهرا مخالفت را كنار 1993

لت گزارد و واسطه مذاكرات میان دو
. اسرائیل و سازمان آزادیبخش فلسطین شد 

در سال .  این مانور خیلي ها را فریب داد 
پروسه صلح "  كه به 2000 تا 1993هاي 
حكومت خود , معروف شده است " اسلو 

حفاظت از " مختار فلسطین تحت نام 
از نزدیك با سي آي اي و " پروسه صلح 

شین بت اسرائیل همكاري كرد و مقاومت 
ن را در ساحل غربي و باریكه غزه فلسطی

اسرائیل با استفاده از پول . سركوب نمود 
هاي امریكایي حدود یك میلیون مهاجر از 
روسیه وارد كرد و اعالم كرد كه این ها 

, در تمام این مدت . همه یهودي اند
بولدوزر هاي اسرائیلي خانه هاي فلسطیني 
ها و گاهي تمامي یك روستا را در ساحل 

و باریكه غزه خراب مي كردند تا غربي 
براي اعمار دهكده هاي تا به دندان مسلح 

فلسطیني ها را . یهودي نشین جا باز كنند 
هرچه بیشتر از همان اندك زمیني كه براي 
شان مانده بودند بیرون راندند و در بقیه 
زمین ها درختان زیتون صد ساله را از 
 بین برده و منابع آب هاي زیر زمیني شان

شهر بیت المقدس هرچه بیشتر . را دزدیدند 
قرار " یك شهر یهودي شد در حالیكه در 
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شده  بود  كه  گفته  "  داد صلح اسلو 
بیت المقدس در مذاكرات میان موقعیت 

مختار فلسطین اسرائیل و دولت خود 
 , 2000در سال . تعیین خواهد شد 

امریكا و اسرائیل به این نتیجه رسیدند 
 ها را آنقدر ضعیف كرده كه فلسطیني

پیروزي كامل " اند كه اكنون مي توانند 
آنها از . را بر آنان تحمیل كنند " 

. عرفات تقاضاهاي دیگري كردند 
فلسطیني ها نباید : منجمله اینكه 

تقاضاي استرداد زمین هایي را كه 
در , اسرائیل با تخطي از قرار داد اسلو 

ت ساحل غربي و باریكه غزه دزدیده اس
فلسطیني هاي پناهنده در لبنان , بكنند , 

و اردن و دیگر كشور هاي جهان باید 
از حق بازگشت به خانه و كاشانه خود 
در فلسطین چشم پوشي كنند و بااالخره 
اینكه فلسطیني ها كامال از بیت المقدس 

در صورتي كه عرفات . دست بكشند 
این تقاضاهاي اسرائیل را بر آورده كند 

 با تشكیل دولت فلسطین در اسرائیل, 
 فیصد مجموع 22باقي سرزمین ها كه 

موافقت مي , سر زمین فلسطین است 
 گفته مي شود عرفات به ! شاید ! ند ك

عنوان یك شخصیت تراژیدیك زندگي 
مردي كه جنگجوي , را بدرود گفت 

محبوب القلوب خلق خود بود و بر 
خالف بسیاري از مردان چریك هم نسل 

اما عرفات . تمردي نرسید خود به دول
فرق زیادي با آناني كه به دولتي رسیدند 

.            مثال با امثال ماندیال . نداشت   
 زماني كه سازمان آزادیبخش      

جبهات , فلسطین سر بلند كرد 
گوناگوني در نقاط مختلف جهان بوجود 

اما , آمده بود كه مبارزه مسلحانه مي كردند 
 انقالب اجتماعي تمام هدف شان انجام یك

بلكه میخواستند از مبارزه , عیار نبود 
مسلحانه به عنوان اهرم فشار استفاده كنند 
و با جلب پشتیباني یكي از قدرت هاي 
امپریالیستي در مقابله با امپریالیست دیگر 

در " شوروي " كه معموال جلب نظر ( 
. به قدرت برسند ) ضدیت با امریكا بود 

برخي , " شوروي "  بلوك پس از فروپاشي
خود را با امریكا , از این جبهات مسلح 

مشخصا جبهات مسلح در ( منطبق كردند 
" كنگره ملي افریقا " امریكاي مركزي و 
امریكا و سائر " ) . در افریقاي جنوبي 

دست به تجدید , امپریالیست هاي غرب 
ساختار تناسب قوا در افریقاي جنوبي زدند 

ید را كنار گزاشتند و در ساختار اپارتا. 
, كنار بورژوازي استعمارگر سفید پوست 
به بورژوازي سیاه سهمي از استثمار توده 

كنگره ملي . هاي سیاه را پیشنهاد كردند 
افریقا تبدیل به حزب حاكم و ماندیال رئیس 

اما طرح . جمهور افریقاي جنوبي شد 
مشابه را در رابطه با فلسطین و 

 ساختار دولت بورژوازي فلسطین و
زیرا فلسطین , صهیونیستي پیش نبردند 

امریكا به . خصوصیات مهمي دارد 
خاورمیانه به عنوان تخته پرشي براي 
سلطه بر جهان نگاه مي كند و در سلطه بر 
خاورمیانه و ایستادن در مقابل صد ها 
میلیون توده هاي عرب و غیر عرب و 
, همچنین در مقابل رقباي اروپایي امریكا 

دولت صهیونیستي اسرائیل براي امریكا یك 
مهره استراتژیك است و بمثابه بازوي 

, بنا بر این . نظامي آن عمل مي كند 
پیشبرد طرح مشابه افریقاي جنوبي در 
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در . فلسطین براي امریكا مطرح نبود 
" نقشه راه " نتیجه طرحي تحت عنوان 

بر فلسطیني ها تحمیل كردند كه شبیه 
 ها بود كه رژیم اپارتاید طرح بانتوستان

افریقاي جنوبي سال ها پیش در افریقاي 
بانتوستان هاي . جنوبي عملي كرده بود 

دولت هاي " افریقاي جنوبي یكتعداد 
فاقد قدرت سیاسي و اقتصادي " كوچك 

بودند كه توسط نوكران رژیم اپارتاید 
 كنترول اداره میشدند و اهرمي براي

و قرار " نقشه راه  " . مردم سیاه بودند 
, یك طرح ظالمانه , داد صلح اسلو 

حقارت بار و پر نیرنگ بود و هدفش 
عملكرد . از بین بردن مقاومت فلسطین 

این طرح را در سال هاي گذشته دیده 
دزدیده شدن , كشتار مردم فلسطین : ایم 

هرچه بیشتر سرزمین و منابع آبي 
از بین بردن سیستماتیك , فلسطین 

مردم فلسطین و آثارتاریخي و ثروت 
تبدیل مناطق , درختان زیتون شان 

تحقیر , فلسطیني به یك زندان بزرگ 
اي كاش همراه  ...  .  ین و مردم فلسط
این توهم بزرگ كه گویا , با عرفات 

مردم از طریق همكاري و شراكت با 
ستمگران خود مي توانند برخي از 

دفن مي , حقوق خود را به دست آورند 
اما این توهم همیشه تولید و باز  .د ش

تولید مي شود زیرا همیشه نیروهاي 
طبقاتي معیني هستند كه حاضر اند با 
دشمن وارد معامله و شراكت در قدرت 

نمونه اش گروه هاي اسالمي . شوند 
این گروه ها را در اصل . فلسطین است 

امریكا و اسرائیل براي تضعیف 
ك سازمان آزادیبخش فلسطین كه ی

. بوجود آوردند, سازمان سكوالر بود 
نیروهاي طبقاتي بورژوا و فئودال همیشه 
در میان مردم به این توهم دامن مي زنند 
كه گویا مي توان از طریق همكاري با 

اما . ستمگران به سهمي از حق خود رسید 
اگر كساني باشند كه به توده هاي مردم 
 آگاهي دهند و بگویند كه چنین نیست و راه
هایي موجود است كه رسیدن به اهداف 
عالي تر را ممكن مي كند و كساني باشند 
كه در عمل این راه ها را بگشایند و در 
, عمل آنرا به توده هاي مردم نشان دهند 

اگر نقطه . این توهمات رنگ مي بازند 
عزیمت انقالبیون این باشد كه در دنیاي 

ند كنوني امكان ندارد كه مردم فلسطین بتوان
دولت اسرائیل را از لحاظ نظامي شكست 

به " واقعي تر " آنگاه  تسلیم شدن , دهند 
اما میلیون ها فلسطیني . نظر خواهد آمد 

حاضر به قبول این منطق نیستند و مرگ 
حقارتبار و غیرانساني كه را نسبت به زندگي 

اسرائیل براي شان به وجود آورده ترجیح مي 
ید درمتن بستر انبار به مردم فلسطین با. دهند 

مردم فلسطین . باروت خاورمیانه نگاه كرد 
همیشه مشعل فروزان و الهامبخش همه خلق 

اگربه مسئله اینگونه . هاي این منطقه بوده اند 
بنگریم آنگاه چشمان ما فقط سختي ها را نمي 

امكانات , بلكه در كنار سختیهاي واقعي , بیند 
.            د  بینواقعي و رهائیبخش را نیز مي  

هم اكنون مقاومت عراق بزرگترین       
مانع در مقابل نقشه هاي امریكا در منطقه 

مقاومت عراق  به درجه . و جهان است 
زیادي از مبارزات فلسطیني ها الهام مي 
گیرد و با این مبارزات رشته هاي پیوند 

 صد ها میلیون از مردمان. زیادي دارد 
كشورهاي خاورمیانه كه تحت حاكمیت شاهان 
و مستبدین مرتجع وابسته به امریكا مي باشند 
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نیز به مردم فلسطین همینگونه    مي نگرند 
غم و تاسفي را كه مردمان خاورمیانه از . 

براي , بابت مرگ عرفات نشان دادند 
دولتمردان خاورمیانه حتي در خواب قابل 

د نفرت تصور نیست زیرا همه شان مور
                .                   هستندردم م
مردم فلسطین نمي توانند روي كمك  

این را خود . هاي امریكا حساب كنند 
اما مي توانند . شان خوب مي دانند 

روي امریكا حساب كنند كه ازهم 
گسیختگي بینظیري در نظم شرق میانه 

نظمي كه بیش ازنیم قرن ( و جهان 
ن زنده است كه مردم فلسطین را در آ

از . به وجود آورد) زنده دفن كرده اند 
درون این بي نظمي بزرگ چه نظمي 
به وجود خواهد آمد ؟ این بخش از 

.          تاریخ  هنوز نوشته نشده است   
                                       
######################## 
 

  )                      49( بقیه از صفحه 
و مصمم اند كه در مقابل فاشیزم       

بي لگام بوش و دار و دسته اش 
.               ایستادگي و مقاومت نمایند   

  این مقاومت یكجا با مقاومت در      
سطح بین المللي باعث مي شود  كه 
جامعه امریكا در سال هاي آینده یكي از 
پر جوش و خروش ترین جوامع دنیا 

ست هاي براي ما مائوئی. باشد 
افغانستان و همچنان براي كل جنبش 

نقش حزب , بین المللي كمونیستي 
كمونیست انقالبي امریكا در چگونگي 
شكل گیري تحوالت آتي جامعه امریكا 

 . داراست از اهمیت به سزایي برخور
 نماینده,حزب كمونیست انقالبي امریكا 

و پیشاهنگ پرولتاریا در   پرولتاریا  
یر ترین نیروي انقالبي امریكا است و پیگ

این حزب . در آن جامعه را تشكیل مي دهد 
استوار ترین متحد سیاسي مقاومت خلق 
هاي تحت ستم جهان علیه متجاوزین و 
اشغالگران امپریالیست امریكایي و متحدین 

. در داخل جامعه امریكا است , شان 
, مبارزات پیشرونده این حزب در امریكا 

ست هاي بخصوص براي ما مائوئی
مایه امید واري فراوان و یك ,  افغانستان 

.       منبع الهام پذیري مبارزاتي مي باشد 
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