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چرا باید علیه امپریالیزم به مبارزه برخاست؟
 21جوزای 1392
شعار مبارزاتی جنبش انقالبی جوانان افغانستان در طول
اشغال کشور چنین بوده و میباشد:
" به پیش در راه برپائی و پیشبرد مقاومت ملی،مردمی
و انقالبی علیه اشغالگران امپریالیست و خاینین ملی
دست نشانده شان! "
میخواهیم طی سطور آتی خصلت های امپریالیزم را
توضیح داده و سپس وضاحت کاملی بر این موضوع
بیاندازیم که چرا ما علیه امپریالیزم می رزمیم؟
امپریالیستها دارای چه خصوصیاتی هستند که باید علیه
شان به مبارزه برخاست؟ و چرا ما از اقشار مختلف
اجتماعی می خواهیم که به صفوف مبارزاتی علیه
اشغالگران امپریالیست و خاینین ملی دست نشانده شان
بپیوندند؟ و چرا؟
در پالتفرم مبارزاتی جنبش انقالبی جوانان افغانستان که
در برج دلو  1384تصویب گردید ،چنین می خوانیم :
کيل آن حاصل
" جنبش انقالبِي جوانان افغانستان که تش ِ
تجارب مبارزاتِي چند ساله محافل معینی از جوانان
بسيج
انقالبِي کشور است  ،تعهد سپرده است که براِي ِ
وسيع جوانان
مسير برپائِي جنبش انقالبِي ِ
جوانان در ِ
در چوکات مقاومت ملِي ،مرد ِمي و انقالبِي خلق هاِي
گيرو مداوم بپردازد " .
کشور ،به کار و پِيکار انقالبِي پِي ِ
جنبش انقالبِي جوانان " ق ِويا باورمند است که راه نجات
کشور و مردمان کشور  ،منجمله جوانان ،راه برپائِي و
پِيشبرد مقاومت ملِي ،مرد ِمي و انقالبِي همه جانبه علِيه
اشغالگران و دست نشاندگان شان ،بر محور مبارزات
قه ِري براِي اخراج قوت هاِي اشغالگر امپ ِريالِيستِي از
کشور و سرنگونِي ر ِژيم دست نشانده استِ .غير از اِين،
اساسي ِديگ ِري برای خروج کشور و مردمان
ِهيچ راه
ِ
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گيز
کشور ،منجمله جوانان ،از بدبختِي و فالکت هول ان ِ
کنونِي وجود ندارد .برپائِي و پِيشبرد موفقِيت آ ِميز
چنِين مقاومتی در مسیر انقالب ضد امپ ِريالِيستِي و ضد
ارتجا ِعي خلق هاِي کشور ،قبل از همه مستلزم تا ِمين
ج ِدي و استوار رهب ِري نِير ِوي انقالبِي پِيشاهنگ برکل
جنبش مقاومت خلق هاِي کشور ،منجمله جوانان ،است
 " .جنبش انقالبِي جوانان افغانستان " نقش رهب ِري
کننده نِير ِوي پِيشاهنگ بر کل جنبش مقاومت توده ها،
منجمله جوانان ،را به حیث ِيک اصل اساسی مبارزاتِي
کيم هر چه بِيشتر آن
اش پ ِذيرفته است و بخاطر تح ِ
ِمي رزمد " .
بله دوستان! بخاطر تحکیم هرچه بیشتر این اصل اساسی
مبارزاتی می رزمیم و به همین خاطر هم هست که مبارزه
علیه اشغالگران امپریالیستی و خاینین ملی دست نشانده
شان جهت عمده مبارزه مان را تشکیل میدهد .در ابتدا به
تعریف کلمه امپریالیزم می پردازیم و سپس خصوصیات
آنرا دسته بندی میکنیم ،تا ماهیت امپریالیستها هرچه
بهتر آشکار گردد:
امپریالیزم ( )Imperialismاز ریشه التینی
( )Imperiuاشتقاق شده و به معنی { امپراتورگرائی،
سلطه گرائی ،جهانخواری ،استعمارگرائی ،بهره جوئی
 }...میباشد به بیان بهتر ،آخرین و عالی ترین مرحله
سرمایه داری است .این مرحله از اواخر قرن نوزدهم و
اوایل قرن بیستم آغاز میشود و دارای پنج توصیف ذیل
است:
1-

2

1تمرکز و تراکم تولید و سرمایه به
درجه بسیار عالی میرسد و موجب
ایجاد انحصارها (مونوپولها) میشود.
انحصارها درین مرحله نقش قاطع را در
حیات اقتصادی بازی میکنند.
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2 2سرمایه بانکی و سرمایه صنعتی با همدر آمیخته شده و بر این پایه سرمایه
مالی و الیگارشی مالی پدید می آید.
3-

3صدور سرمایه به جای صدور کاال اهمیت
ویژه ای کسب میکند

4-

4اتحادیه ها و کنسرن های بین المللی
انحصاری سرمایه داران تشکیل میشود.
این اتحادیه ها بصورت کارتل ها ،تراست
ها و کنسرسیوم ها جهان را از نظر
اقتصادی بین خود تقسیم میکنند.

5-

5تقسیم منطقه ای سرزمین های جهان بین
بزرگترین و ثروتمندترین دول سرمایه
داری پایان می یابد و مساله آغاز تجدید
تقسیم آنها مطرح میگردد.

i.iبازار فروش مواد پخته
iiiiعرصه سرمایه گذاری های
هنگفت و جاری شدن پول به
جای کاال (یا گلوبالزیسیون
جهانی)
iiiiiبدست آوردن مواد خام از
دیگر کشورهائی که تحت
سلطه گرفته اند
ivivبدست آوردن نیروی ارزان
کار از مستعمرات شان
v.vو احراز تسلط جهانی
باعث گردید تا زمینه جنگ های ویران آوری در جهان
روی دست گرفته شود و میلیون ها انسان را به کام مرگ
فرو برد و میلیون ها منابع طبیعی را غارت کند.
دوران امپریالیزم در عین حال ،مرحله گندیدگی ،پوسیدگی
 ،احتضار و متالشی شدن آن نیز میباشد .زیرا با روی
کار آمدن این مرحله و پیش روی در مسیر تکامل
تاریخ ،انقالبات متعددی در گوشه و کنار جهان نضج و
توسعه یافته است ،برعالوه تضاد بین کشورهای متعدد
امپریالیستی و کشورهای وابسته ،مستعمره و نیمه
مستعمره ،بیشتر از قبل شدیدتر گردیده و میگردد.

از لحاظ اقتصادی ،خصلت ویژه یک دولت امپریالیستی
عبارت است از تسلط داشتن بر تمام روابط اقتصادی
جامعه که از رقابت بازار آزاد به رقابت بازار انحصاری
گذر نموده و به بیان کلی تسلط بر تمام انحصارهای
اقتصادی جامعه حاصل میکند؛ یک دولت امپریالیستی
میکوشد تا تمام رشته های مختلف انحصار اقتصادی
را از لحاظ سیاسی – اقتصادی زیر سیطره خود داشته
باشد و درین زمینه دیگر جائی برای رقابت آزاد باقی
نمانده و بازار آزاد در سطح جامعه از بین میرود .چنین
تسلطی در حیات اقتصادی جامعه ،رابطه مستقیم با
نفوذ و قدرت روز افزون شان در زمینه سیاسی دارد و
بدین لحاظ دستگاه حاکمه دولتی را به ناچار زیر فرمان
خود کشیده و آنرا تحت شعاع منافع خود قرار میدهد.
امپریالیزم یعنی باالترین مرحله سرمایه داری که در آن
مرحله انحصارگران اقتصادی امپراتورانی در همه شئون
به حساب میروند.

سند اساسي كنفرانس بين المللي احزاب كارگري در سال
( - 1969میالدی) شيوه هاي امپرياليزم و راه مقابله با
آن را چنين تحليل نمود و به سطح جهان ارائه داد:

امپریالیزم یا عالیترین مرحله سرمایه داری در اواخر
قرن نوزدهم در سراسر کره زمین از گسترش روز افزون
دوران سرمایه داری سربلند نمود و گسترش روزافزون
سرمایه داری در سراسر کره خاکی به تکامل جهشی و
فالکت آوری مبدل گردید که این امر موجب شد تا کلیه
تضادهای اقتصادی – سیاسی – طبقاتی و ملی شدت
بیشتری کسب نماید .تشدید چنین تضادها و مبارزه دول
امپریالیستی بر سر :

« بورژوازي انحصارگر همه جا مي كوشد اين پندار
موهوم را ايجاد كند كه گويا به همه خواست هاي
زحمتكشان بدون تحول انقالبي نظام موجود مي توان
دسترسي يافت .سرمايه داري به قصد استتار ماهيت
استثمارگر تجاوزگرانه خويش به اشاعه انواع نظريات
آرايش گرانه از قبيل «سرمايه داري خلقي» ،دولت
بهروزي عمومي« ،جامعه فراواني» و غيره توسل مي
جويد .جنبش انقالبي كارگري اين نظريات دروغين را
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سلطه انحصارگرانه دولت های امپریالیستی نه تنها علیه
کارگران  ،دهقانان سایر زحمتکشان و اقشار اجتماعی
است بلکه بر منافع قشرهای بورژوازی کوچک و متوسط
نیز زیان وارد میسازد .به همین خاطر هم هست که یک
ضرب المثل عمومی وجود دارد که " ماهی های کالن
ماهی های کوچک را می بلعند".
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افشاء نموده عليه آن ها با قاطعيت مبارزه مي كند و بدين
سان بحران ايدئولوژيك امپرياليزم را عميق تر مي سازد.
توده هاي مردم همواره بيشتر از ايدئولوژي امپرياليستي
روي بر مي گردانند.
وجدان بشريت و خرد وي نمي تواند با بزهكاري هاي
امپرياليزم آشتي كند .گناه دو جنگ جهاني كه در آن ها
ده ها ميليون انسان به هالكت رسيدند بر عهده امپرياليزم
است .امپرياليزم ماشين جنگي بي سابقه اي ساخته
كه منابع عظيم انساني و مادي را مي بلعد ،با تازاندن
مسابقات تسليحاتي براي ده ها سال آينده برنامه هاي
توليد تسليحات نويني را تدوين مي كند ،حامل خطر جنگ
جهاني هسته اي است كه در صورت انفجار در آتش آن
صدها ميليون انسان نابود و كشورهايي به كلي منهدم
خواهند شد.
فاشيزم اين رژيم ترور سياسي و اردوگاه هاي مرگ،
مولود امپرياليزم به سود امپرياليزم هر جا كه بتواند بر
حقوق و آزادي هاي دموكراتيك يورش مي برد ،شايستگي
انسان را لگد مال مي كند ،نژاد پرستي را مي پروراند.
امپرياليزم مسئول محروميت ها و مصائب صدها ميليون
انسان است ،مسبب اصلي پيدايش اين وضع است كه توده
هاي عظيمي در كشورهاي آسيا و آفريقا و آمريكاي التين
مجبورند در شرايط فقر ،بيماري ،بيسوادي ،مناسبات
اجتماعي عهد عتيق زيست كنند و خلق هاي كاملي به
مرگ تدريجي و نابودي محكوم شوند  .
سير تكامل اجتماعي نشان مي دهد كه امپرياليزم با منافع
حياتي زحمتكشان يدي و فكري ،اقشار اجتماعي گوناگون،
ملت ها و كشورها تصادم مي يابد .عليه امپرياليزم توده
هاي همواره عظيم تر و جنبش هاي اجتماعي ،خلق هايي
يك جا به مبارزه بر مي خيزند.
براي پايان دادن به اعمال جنايت كارانه امپرياليزم كه مي
تواند بالياي بازهم سنگين تري بر سر بشريت فرود آورد
مي بايست طبقه كارگر ،نيروهاي دموكراتيك و انقالبي،
خلق ها متحد شوند و مشتركا ً به مبارزه بپردازند»... .
بله دوستان!
این اعمالی است که انسان را وا میدارد تا علیه
امپریالیزم به مبارزه برخاست .لگام زدن به متجاوزین
و رهاندن بشریت از چنگال امپریالیزم رسالتی است که
بر عهده ما قرار گرفته است .باید که تمامی نیروهای
ضد امپریالیستی که در راه صلح  ،دموکراسی ،استقالل
ملی شان مبارزه میکنند ،دست اتحاد و وحدت داده و
در شرایط کنونی بر صفوف امپریالیستها و نوکران
حلقه بگوش شان یورش برند و واژگون شان سازند و
نکته ای که باید در نظر داشت این است که از بین رفتن

Iñ™w

`vH¥Î
[<ËHkh

امپریالیزم و کشورهای امپریالیستی نمیتواند همزمان در
سراسر کشورها انجام پذیرد .زیرا ناموزون بودن تکامل
اقتصادی و سیاسی کشورهای سرمایه داری در دوران
امپریالیزم باعث خواهد شد تا انقالب در زمان و مکان
های مختلف صورت گیرد .پس برای مبارزه با آن باید
آمادگی گرفت و تمام توان خود را به خرچ داد!
در شرایط کنونی بزرگترین دولت امپرياليستي جهان
امپرياليزم امريكاست .اين تكامل يافته ترين كشور
صنعتي سرمايه داري داراي نابهنجارترين اقتصاد
نظامي شده و رسواترين حيات اجتماعي و سياسي است.
امپرياليزم امريكا بيش از كليه كشورهاي سرمايه داري
ديگر ،ثروت كشورهاي آسيا و امريكاي التين و افريقا
را مي ربايد و با سياست توطئه كودتاسازي ،پيمان هاي
نظامي كمك و قرضه ،مسابقه تسليحاتي ،مداخالت نظامي
مستقیم و غیر مستقیم ،پیمان های استراتژیک سياسي
– امنیتی و غيره سعي مي كند در قدم اول روکش تجاوز
و اشغالگری خویش را شکل مشروع جلوه گر نماید و
دولت های دست نشانده اش را همانند حاکمیت دست
نشانده و پوشالی رژیم کرزی را حکومتی دموکرات و
مدافع حقوق زحمتکشان و خصوصا حقوق زنان جا بزند
و به این خاطر هم هست که تحت نام " مبارزه علیه
تروریزم" و " آزادی زنان" به افغانستان حمله نمود و
با روی کار آوردن رژیمی خادم و گوش به فرمان به هر
جنایتی علیه بشریت دست میزند .امپریالیزم میکوشد حق
حاکمیت دولت های رشد یافته سرمایه داری را نقض کند.
امپریالیزم امریکا اینک بزرگترین بهره کشی را از طبقه
کارگر بین المللی انجام میدهد.
مردمان بیشتر کشورها هر روز مصممانه تر ازقبل به
مبارزه علیه امپریالیزم بر می خیزند و اتحاد و عمل
مبارزاتی و خصوصا وجه مشترک شان را در یکدیگر
جستجو مینمایند و به پای تشکیل نهضت های آزادیبخش
و جنبش های انقالبی روی می آورند ،زیرا بدون
اتحاد و عمل مبارزاتی مشترک هرگز قادر به از بین
بردن بزرگترین غارتگر و چپاولگر زمان یعنی نظام
امپریالیستی و این اردوگاه مرگ و این کانون دهشت و
کشتار انسانها نخواهند بود.
" جنبش انقالبی جوانان افغانستان" آرزومند است
تا بتواند در راستای نیل به اهداف انقالب دموکراتیک
نوین در افغانستان و بوجود آوردن آن در راستای چنین
مبارزاتی علیه امپریالیستهای اشغالگر و خاینین ملی
دست نشانده که غالم حلقه بگوش امپریالیزم میباشند،
جنبش عظیم جوانان را در سطح کشور شگوفانتر از قبل
نماید و مطمئن هستیم که درین راه تنها نخواهیم بود!
به امید پیروز و بهروزی همه آزادیخواهان و نیروهای
انقالبی ملی و دموکرات که علیه امپریالیستهای اشغالگر
و خاینین ملی شان به مبارزه برخاسته اند!
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پیروز باد مبارزات قهرمانانه مردم ترکیه!
دولت ترکیه پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی در سال
 1923میالدی تحت رهبری کمال اتاتورک تاسیس شد
که توانست بخشی از نظام سیاسی خاورمیانه محسوب
گردد .از سالهای  1950و  1951به بعد دولت ترکیه
مستقیما تحت سلطه امریکا بعنوان سپری علیه سوسیال
امپریالیستهای شوروی تقویت گردید .فروپاشی بزرگ
بلوک شرق در اوایل دهه  1990میالدی ،فضا را به نفع
امپریالیستهای امریکائی رقم زد و باعث گردید تا دولت
حاکم ترکیه را در نظام سرمایه داری حاکم بر جهان بیشتر
از قبل ببافند.
آغاز جنگهای اشغالگرانه امپریالیستها به افغانستان و
عراق در سال های  2001و  ،2003ضرورت استفاده
از دولت ترکیه را برای امپریالیستهای امریکائی بیشتر
از قبل هموار نمود .دولتهای امپریالیستی با پشتیبانی
اتحادیه اروپا حزب عدالت و توسعه را در سال 2003
به قدرت رساندند تا دولت اردوغان بتواند طرح های
خصوصی سازی گسترده را در ترکیه عملی نموده و
برای ادغام بورژوازی کرد در ساختار قدرت سیاسی
راهگشائی نماید .همچنان حمایت مجدد اتحادیه اروپا و
کشورهای امپریالیستی در سال  2007نیز باعث گردید
تا دولت اردوغان به متحد فعالی در طرح های خاورمیانه
ای امریکا مبدل شود.
از زمان به قدرت رسیدن حزب عدالت وتوسعه که
حدودا ده سال میگذرد ،این حزب در اتحاد و همسوئی با
امپریالیستهای غربی ،به ویژه امپریالیستهای امریکائی
حرکت نموده است .حکومت رجب طیب اردوغان نه تنها
در لیبیا و سوریه نقش اصلی مدافع نیروهای شورشی
وابسته به امپریالیستها را بازی نموده است بلکه بخشی
از ارتش اشغالگر موجود در افغانستان را نیز پشتیبانی
میکند و در موجودیت قوای نظامی ترکیه مستقر در
افغانستان سهیم است.
حرکت های اعتراضی جاری در ترکیه که به تاریخ 28
می  ،2013علیه نقشه حکومت حزب عدالت و توسعه
مبنی بر تبدیل نمودن بخشی از پارک گزی واقع در میدان
تقسیم استانبول به یک مرکز تجارتی ،به راه افتاد ،دیری
نپایید که با سرکوب وحشیانه نیروهای پولیس حکومتی
همراه شد .دامنه اعتراضات روز به روز شدت یافت و
از چند روز به اینطرف چندین اتحادیۀ کارگری بزرگ نیز
در آن شامل گردید و برعالوه معلمین ،کارمندان بانکها،
هنرمندان و غیره را نیز در بر گرفته است.
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اکنون دیگر خواست معترضین در حد اولیه متوقف نمانده
و آنها رسما خواهان استعفاء نخست وزیر و محاکمه
افسران نظامی هستند.
ما حرکت اعتراضی توده های عظیم ترکیه را حمایت و
از آن استقبال میکنیم و از آنجائیکه دولت حاکمه ترکیه
در اشغال افغانستان و در وابستگی و مزدورمنشی با
قوای اشغالگر امپریالیستی قرار گرفته است ،مبارزات
انقالبی جاری در هر دو کشور هم از لحاظ عینی و هم از
لحاظ ذهنی ارتباط عمیق و فشرده ای نسبت به هم خواهد
داشت و به همین جهت است که حرکت های پیشرونده
جنبش انقالبی در ترکیه انعکاس خود را در افغانستان نیز
داشته و باعث تحرک جنبش انقالبی کشور گردیده است.
موفقیت های بیشتر را برای جنبش انقالبی و انقالبیون
ترکیه آرزو داریم!

" جنبش انقالبی جوانان افغانستان "
 19جوزای 1392
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تبعیضات ملیتی که ازجانب اشغالگران و رژیم پوشالی دامن زده میشود
به شدت تقبیح می کنیم!

بعد از تجاوز و اشغال افغانستان توسط امپریالستها به رهبری
امپریالیزم امریکا ،یکعده از تسلیم طلبان و میهن فروشان کمر
خدمت به چاکری امپریالیزم بستند و این تجاوز را «بارقه امید
در چشمان اشک بار ملت ستمدیده افغانستان» خواندند .براین
اساس تبلیغات عوامفریبانه ای را براه انداختند که اشغالگران
افغانستان رابهشت برین برای توده ها می سازد و زنان را از قید
مرد ساالری آزاد می نماید!

این خبر جلوگیری نمودند ،این حرکت شان قابل تقبیح است.
جنبش انقالبی جوانان افغانستان و دسته هشت مارچ زنان
افغانستان با هرگونه تبعیض و بخصوص تبعیضات ملیتی و
جنسیتی مخالف بوده و علیه آن به مبارزه برخاسته است .این
حرکت و عملکرد دانشکده علوم اجتماعی که از طرف رئیس
و بعضی استادان دامن خورده و می خورد به شدت تقبیح می
نماید.

جنش انقالبی جوانان افغانستان و دسته هشت مارچ زنان افغانستان
این تبلیغات عوام فریبانه را درهمان زمان به شدت محکوم نمود
و با جدیت این مساله را مطرح کرد که اشغالگران و رژیم پوشالی،
نه میتوانند و نه میخواهند که کار مثمر ثمری برای توده ها انجام
دهند ،بلکه آنها بیشتر به فکر منافع غارتگرانه و چپاول افغانستان
بوده و زمینه ساز نفاق ملیتی ،جنسی ،قومی و مذهبی اند.
بعد از دوازده سال اشغالگری افغانستان به خوبی اهداف شوم
اشغالگران و رژیم پوشالی به نمایش گذاشته شده که عالوه
براینکه هیچگاه به فکر منافع توده ها نیستند ،بلکه بیشتر از
پیش به تبعیضات ملیتی ،قومی و حتی مذهبی دامن میزنند،
از این طریق میخواهند تا ملیت های مختلف افغانستان را در
مقابل یکدیگر قرار دهند به این شکل از وحدت ملیت های
زحمتکش جلوگیری بعمل آورند ،این یک مصیبت است و این
مصیبت زمانی به مصیبت بزرگ تبدیل می شود که این تبعیضات
در سطح پوهنتون ها دامن گستر گردیده و استادان به مبلغ و
مروج چنین ایده های مزخرف تبدیل می گردند .کسانیکه دست
به دامن چنین ایده ای انداخته اند ،نه تنها نمیتوان او را استاد،
بلکه باید او را یک میهن فروش خائن نامید.

جنبش انقالبی جوانان افغانستان و دسته هشت مارچ زنان
افغانستان از خواسته های برحق محصلین دانشکده علوم
اجتماعی به دفاع برخاسته ودر کنار آنها ایستاده ومی ایستد.
دانشجویان و جوانان باید این نکته را به خوبی درک کنند که
منشآ همه ستم ها و بخصوص ستم ملی و ستم جنسی اشغالگران
امپریالست و رژیم پوشالی است و تا زمانیکه این سیستم برقرار
باشد ملیت های زیر ستم و زنان باید تحقیر و توهین شوند
و این اهانت های خائنانه را بپذیرند .راه حل این نیست که
برای بدست آوردن حقوق مسلم خود دست به دامن پارلمان
پوشالی انداخت ،زیرا آنها ناجی شما نیستند ،بلکه نوکران بومی
اشغالگران و حامی منافع آنها است .این تبعیض علیه ملیت های
زیرستم و بخصوص ملیت هزاره از طریق همین رژیم پوشالی و
پارلمان آن که یک پایه از سه پایه دولت میباشد دامن می خورد
و تمام وعده وعیدهای شان عوامفریبانه و دروغ است .هر وعده
ایکه به شما بدهند فقط برای آرام کردن شما است و هیچگاه
جنبه عملی به خود نمیگیرد.

فیصل امین یکی از این میهن فروشان و ارازل است که در
دانشکده علوم اجتماعی تدریس می نماید .او علنآ و به صراحت
اعالم نموده کسانیکه از بامیان ،غزنی ،دایکندی  ...وارد این
دانشکده شده اند باید دراب شوند .آقای عبداهلل رئیس این
دانشکده نیز با وی همنوا است .از چهار روز به این سو تعداد
کثیری محصلین دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه کابل نسبت
به برخورد تبعیض آمیز رئیس و استاد فیصل امین در مقابل
پارلمان پوشالی اعتصاب غذائی نمودند .قرار گزارشات معین
تدریسی وزارت تحصیالت عالی رژیم پوشالی محصلین معترض
را هشدار داده که اگر به زودترین فرصت به اعتصاب شان پایان
ندهند همه آنها را از دانشگاه اخراج و به جرم ایجاد هرج مرج به
څارنوالی معرفی خواهند نمود .
این در حالی است که اعتصاب غذائی محصلین به آن حدی
رسیده که یکعده در وضعیت بد صحی به سر میبرند و یک تعداد
از آنها به شفاخانه انتقال داد شده و یکعده که حاضرنشدند که
بروند ،در محل اعتصاب تحت تداوی قرار گرفته اند.
به شفاخانه
ُ
در ظرف چهار روز گذشته رژیم پوشالی هیچ گونه اقدامی در این
زمینه نکرده است .رسانه های وابسته به اشغالگران که ظاهرآ
ادعای استقاللیت دارند با برخورد تبعیض گونه از نشر و پخش
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بدست آوردن حقوق مسلم توده ها و به رسمیت شناختن حق
ملل در تعیین سرنوشت شان فقط از طریق مبارزات جدی،
اصولی و پیگیر بدست می آید در این مبارزات شما تنها نیستید،
جوانان و زنان انقالبی مبارز در کنار شما ایستاده اند .برای به
دست آوردن این حق مسلم به پاخیزید ،علیه اشغالگران و میهن
فروشان مبارزه جدی نمائید .جنبش انقالبی جوانان افغانستان
و دسته هشت مارچ زنان افغانستان در کنار شماست ،همگام و
همصدا این مبارزات را همراه تان تا آنجایی پیش میبرد که دیگر
نشانی از ستم باقی نماند.
مرگ بر اشغالگران و رژیم پوشالی
مرگ بر شئونیزم ملی
مرگ برشئونیزم جنسی
به پیش در راه وحدت همه ملیت های زحمتکش افغانستان
جنبش انقالبی جوانان افغانستان و دسته هشت مارچ زنان
افغانستان
دوم جوزای 1392
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اعتصاب کاری هفت شعبه ریاست معارف والیت غزنی را قاطعانه حمایت کنیم!
کارمندان ریاست معارف والیت غزنی روز پنجشنبه مورخ

 18کارمند مدیریت نظارت تا زمان برکناری رئیس

داده اند ،تا برکناری رئیس معارف غزنی بر سر کار حضور

همچنان بسته خواهد بود.

 23جوزای  ،1392دست به اعتصاب کاری زده و هشدار
نخواهند یافت .آنها ادعا دارند که رئیس معارف والیت

غزنی با کارمندان بدرفتاری می کند ،اصول مسلکی و

مسئولیتهای اداری را رعایت نمی کند و برخوردهایش

با کارمندان این اداره ،تبعیض آمیز و متعصبانه است.
همچنان ادعا دارند که ریاست معارف والیت غزنی به
دلیل ضعف مدیریت و برخوردهای غیر مسئوالنه رئیس

این اداره ،به مشکالت مردم توجه صورت نمی گیرد و

مردم مجبور میشوند از مسیر رشوه دادن و یا واسطه
بازی کارهای خود را درین اداره پیگیری کنند.

معارف ،بر سرکار حضور نخواهند یافت و این مدیریت
روز شنبه  25جوزای  1392هیاتی از وزارت معارف رژیم

جهت حل معضله استادان وارد غزنی گردیده است.
هیات متذکره در رابطه با بررسی اعتصاب مامورین
ریاست معارف ،آمده است ،نه جهت موضوع برطرفی

رئیس معارف غزنی! زیرا به گفته وزیر معارف رژیم

شخص احسان اهلل "ناشر" مناسبترین فرد برای پست

ریاست معارف والیت غزنی است.

اما احسان اهلل "ناشر" چه کسی است و چرا از حمایت
وزیر معارف رژیم پوشالی برخوردار است؟

این اعتصاب در پی زخمی شدن سید رسول مدیر شعبه
نظارت ،به راه افتاد که از طرف رئیس معارف والیت
غزنی به روز چهارشنبه مورخ  22جوزای  1392به ضرب

چاقو زخمی گردید .سید رسول ادعا دارد که برای
حل مشکل کارمندان به ریاست رفته بود که با رفتار

نامناسب احسان اهلل "ناشر" رئیس معارف غزنی مواجه
گردید و در حین مشاجره لفظی با ضرب چاقوی احسان
اهلل "ناشر" ،زخمی شده است .سید رسول که در جمع

اعتصاب کنندگان حضور یافته بود میگفت که او و همه
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احسان اهلل "ناشر" فرزند نقش بند از فئوداالن ولسوالی

قره باغ غزنی می باشد .پدر کالن نامبرده شیر خان
"ناشر" از جمله پشتون های ناقل در والیت کندز است
که به عنوان مهره دولت ظاهر شاهی در والیت کندز

انتقال داده شد و در خدمت دولت شاهی قرار داشت.
احسان اهلل ناشر سابقه حزب اسالمی دارد که در دوران

جنگ ضد سوسیال امپریالیستی با اینکه عضویت حزب
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متذکره را دارا بود ولی چون بچه فئودال بود ،به عنوان
یک فرد فعال در جنگ ها شرکت نداشت .نامبرده با

مناسبات نزدیکی که با وزیر معارف رژیم پوشالی دارد

تقریبا دو سال قبل به عنوان ریئس معارف والیت غزنی
تعیین و مقرر گردید .با تقرر موصوف در بست ریاست

معارف غزنی تصفیه کاری در ریاست معارف شروع
گردید .وی معاون تدریسی آن ریاست را بر کنار کرد و

فرد وابسته به خودش را در این پست گماشت.

اند بی صالحیت پنداشته میشوند.

پیام مشخص " جنبش انقالبی جوانان افغانستان
" به کارمندان معارف والیت غزنی این است که

هیچ دردی به گدائی از رژیم دست نشانده و اربابان
اشغالگرامپریالیستی اش درمان نمیشود .درد شما ،درد

ما و درد همه مردم زحمتکش است .ما ازین حرکت حق

طلبانه کارمندان ریاست معارف والیت غزنی ،حمایت

قاطعانه خویش را اعالم میداریم و راه درمان این دردها

در دوران ریاست نامبرده بست های معلمین از 10,000

را فقط مبارزه قاطع علیه اشغالگران امپریالیستی و

بستگی به پرداخت مبلغ تعیین شده داشته و دارد .با

تر و آگاهانه تر برداشت و دسایس شوم تمامی این

تا  25,000افغانی نرخ گذاری گردید و تقرری معلمین
وجود مخالفت های مکرر اهالی والیت غزنی ،نامبرده
کماکان در بست خودش باقی مانده است .ضابط اکبر

"قاسمی" وکیل پارلمان (نماینده به اصطالح مردمی

والیت غزنی) در زد و بند با رئیس معارف غزنی امسال

توانست آمرین مکاتب ولسوالی ناهور را از افراد خود
بگمارد و به همین دلیل همواره از رئیس معارف غزنی
پشتیبانی می نماید .گفته می شود که نامبرده مبلغ
 600,000افغانی عبد القیوم سجادی را رشوه داده است

و به این ترتیب او توانسته است پشتبانی محکمی در
رژیم پوشالی داشته باشد.

اخیرا مناسبات وی با مدیریت نظارت ریاست معارف

غزنی در رابطه با تقرر یک تعداد معلمین که گویا بدون
مشوره رئیس معارف انجام شده است باال گرفته است.
وی ادعا دارد که مدیریت نظارت به تعداد  47معلم را

بدون مشوره با وی مقرر نموده است و این افراد صالحیت

معلمی را ندارد .مدیریت نظارت و سایر مامورین ریاست

خاینین ملی دست نشانده میدانیم .باید گامها را عمیق
مزدورمنشان را افشاء نمود .باید به شاگردان درس ایثار

و فداکاری آموخت .معارف را منظم و منسجم نمود و
برای تنظیم و وحدت دیگران نیز جدیت به خرچ داد،

دوست و دشمن را به خوبی از همدیگر تمیز کرد و با

دوستان متحد گردید و برای نابودی دشمنان همت

گمارد؛ خاین را افشاء و خادم را حمایت نمود!

به پیش در راه افشاء سازی هرچه بیشتر
چهره خاینین ملی !
پایدار باد وحدت و همبستگی کارمندان
ریاست معارف در سراسر افغانستان
به پیش در راه تحکیم هرچه بیشتر
مقاومت اعتصاب کنندگان بر محور
مقاومت ملی ،مردمی وانقالبی!
"جنبش انقالبی جوانان افغانستان"
 28جوزای 1392

معارف غزنی می گویند که رئیس معارف شخص بی
صالحیت و رشوه خوار است و معلمینی که رشوه نداده

Iñ™w

8

(  18جون )2013

`vH¥Î
[<ËHkh

		 19 ÍvHÂa
		(2013 ÏHg,[ ) 1392 ËHxvs

نشر قطعنامه محصلین ،متن نوشته آقای حفیظ بشارت و گزارشات واصله از محل اعتصاب محصلین پوهنځی های
پوهنتون مربوطه رژیم ،درین صفحات پیکار جوانان ،به مفهوم حمایت اجمالی "جنبش انقالبی جوانان افغانستان"
از حرکت مبارزاتی ناشرین این نوشته ها مبنی بر اعتراض گروهی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی کابل بخاطر
تقبیح تبعیضات ملیتی و دامن زدن آن از طرف اشغالگران و رژیم پوشالی است و مسئولیت متن نوشته های متذکره
بر عهده خود ناشرین و پخش کنندگان آن میباشد؛ ما بخاطر حمایت اجمالی از اعتراض محصلین و تقبیح تبعیضات
ملیتی ،نوشته های آنها را در پیکار جوانان به نشر رساندیم.

اعالمیه جمع از دانشجویان هرات

به حمایت از دانشجویان اعتصاب کننده دانشگاه کابل

بدون شک همه ما به این باور رسیده ایم که تبعیض و فساد در تمام ادارات دولتی افغانستان بیداد می کنند و مانند یک عقده سرطانی
این پیکره عظیم ملت افغانستان را به پرتگاه نابودی می کشاند
از آنجای که دونهاد مهم آموزشی وتربیتی (تحصیالت عالی ومعارف) کشور ،در ایجاد فرهنگ همگرایی در بین شهروندان بایستی نقش
سازنده و حیاتی داشته باشند ،اما متأسفانه منشأ تبعیض و سوء استفاده از مقام در کشور دانسته می شود.
اعتصاب دانشجویان دانشگاه کابل برای انجام رسالت انسانی و ملی شان که همانا داد خواهی برای عدالت ،برابری و پیشرفت کشور است,
یک حرکت مدنی وانسانی برای اهداف متعالی بوده و جایی بسا قدر دانی و همراهی را دارند
ما جمعی از دانشجویان هرات به نمایندگی از دانشجویان هرات اعالن حمایت از این حرکت نموده و خواسته های آن را بر حق می دانیم
و به دولت افغانستان پیام می دهیم که هر چه زود تر به خواسته های مشروع اعتصاب کننده ها ( برکناری رییس دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه کابل و نقطه پایان گذاشتن به فساد و تبعیض ) پاسخ مثبت داده و رسیدگی نماید
از سوی هم توجه دانشجویان را به اصالح در نظام آموزشی وزارت تحصیالت عالی تمنا داریم تا در این قسمت نیزداد خواهی انجام دهند؛
چنانچه کارکرد یک نظام بستگی به خود نظام دارد و اصالحات بنیادین در جهت همسویی با برابری ،عدالت و پیشرفت در نظام ،یک نیاز
مبرم و اساسی پنداشته می شود
در اخیر به همه همرزمان اعتصاب کننده صادقانه و مصممانه اعالن می داریم ،که ما در همسویی با شما قرار داریم و در صورت پاسخ
ندادن به خواست ها و داد خواهی تان ،مبارزه ای در خور نیاز را به شیوه مدنی و مطابق با قوانین نافذه کشور راه اندازی خواهیم نمود
داود وصل( دانشجو وفعال مدنی) میرویس رهجو( دانشجو و فعال مدنی) ابراهیم شهرستانی(دانشجو فعال مدنی)
جمشید رحیمی( فعال مدنی و دانشجو) محی الدین فرهمند( دانشجو و فعال مدنی) آغامحمد امیری( دانشجو و
فعال مدنی) مصطفی فروتن( دانشجو وفعال مدنی) عبدالصبور ( دانشجو(

گزارش شماره ()1
از اعتصاب محصلین پوهنځی های پوهنتون هرات

گردانندگان اصلی که در راس این تجمع قرارداشتند:

آزاد :مورخ 1392/3/5مطابق به 26می 2013
روز دوم اعتصاب محصالن فرا رسید و موفق شدیم که همراه
کامران به تجمعی که درنهضت جوانان افغانستان وجامعه مدنی
دایر شده بود اشتراک نمائیم.
درین محفل حدودا  55نفر به شمول اعتصاب کننده گان اشتراک
داشتند .وقتی ما داخل سالون شدیم موضوع بحثی شان روی
برکناری رئیس دانشکده علوم اجتماعی ویکی ازاستادان این
دانشگاه بود.
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.1

1احمد نذیر رها از فعاالن جامعه مدنی کاندید و
اسبق ولسی جرگه

.2

2خانم جعفری عضو فعلی شورای والیتی والیت
هرات

.3

3خانم حسینی عضو فعلی شورای والیتی والیت
هرات

.4

4شخصی دیگری که آنرا به تخلص صدا اش می زدند
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بنام آقای فرهنگی از قوم هزاره بود .

به تظاهرات و اعتصاب طوالنی نبودند.

 5به گفته احمد نذیر رهاآقای بارزعضوروابط والیتی
شان از جمله گردانندگان این تجمع بود.

درآخر مجلس آقای فرهنگی گفت که بخاطر تصمیم گیری بهتراست
از مجموع افرادی که دراینجا حضور دارند  5یا  6نفر را نماینده بگیرم
وامشب همراه شان بنشینیم و روی نظریات و پیشنهادات حاضرین
فیصله کنیم و فردا دوباره نتایج نهائی را به همه اعالن می کنیم و
موضوع را حل و فصل خواهیم کرد که ایا اعتصاب را ادامه بدهیم یا نه؟
تظاهرات را براه بیندازیم یا نه؟ فیصله صورت خواهد گرفت! که درآخر
شش نفر را به عنوان نماینده گان این محفل نام وار یاداشت وهمراه با
فعاالن جامعه مدنی نشست را در شب ترتیب دادند.

ازمجموع این افراد حدود  8الی  10نفر اعتصاب کننده گان بودند که
وضعیت بعضی شان خوب نبود یعنی حوصله حرف زدن را نداشتند
و از جمله وضعیت یکتن شان خیلی خراب بود که حتی تحت مداوا
قرارداشت که درختم مجلس خواستیم او را ببینیم اما بد بختانه موفق
نشدیم چون وضعش خوب نبود خواب شده بود .اگرچه ما به آخر
صحبت هایشان رسیدیم ولی موضوع چنین به نظر میرسید که بیشتر
یادآوری کردم دانشجوها همگی خواهان برکناری فوری استاد متذکره از
وظیفه اش بودند و همچنین خواهان به راه اندازی تظاهرات دانشجوی
درمقابل دفتر مقام والیت هرات بودند.
به ادامه بحث محفل  ،خانم جعفری ونذیراحمد رها  ،حرف های
محصلین را قبول داشتند و تاکید می کردند که ما با این کارتان موافق
هستیم وتظاهرات را براه بیاندازید ولی تظاهرات مسالمت آمیز باشد.
به ادامه گفته ها اقای رها گفت که این مسله باید هرچه زودتر خاتمه
بیابد تا وضعیت اعتصاب کننده گان بدتر از این نشود.
چیزی که مشخص بود گفته های خانم جعفری وآقای رها بود که
وضاحت کامل داشت و حرکت اعتصاب دانشجویان را میخواهند به نفع
دولت رقم بزنند .زیرا از لحن کالمشان مشخص بود که زیاد خوش بین

البته آنها قطعنامه ای را توزیع نموده بودند و ما هم از بهناد مبارز که
خودش جزء اعتصاب کنندگان میباشد ،قعطنامه را خواستیم تا برایمان
بدهد او گفت تعدادی را ما پرنت نموده ایم خالص شده است و فایل
آنرا برایمان داد .که ضمیمه این گزارش میباشد.
دراخیرمحفل بهنادمبارزراخواستیم ازوی پرسان نمودیم که در جمله
این شش نفرنماینده خودت هستی یا نه؟گفت آری هستم.آنوقت نکاتی
که ازالبالی محفل یاداشت نموده بودیم برایش دادیم وگفتیم که شب
این مسائل راباایشان درمیان بگذار بعدا از وی جدا شدیم.
این بودگزارش محفل امروز.شمارا در جریان گزارشات بعدی قرارخواهیم
داد.

گزارش شماره ()2

از اعتصاب محصلین پوهنځی های پوهنتون هرات
آزاد ۲۷ :می ۲۰۱۳
من و کامران بعد ازظهر رفتیم به محل اعتصاب کننده گان
وازآنجا چنین نتیجه را ترتیب نمودیم:
دیشب نماینده های که تعین شده بودند دورهم جمع شده بودند
که بعد از کلی صحبت ها به این نتیجه رسیده اند که روز سه
شنبه  1392/3/7تظاهرات دانشجویی را براه می اندازند .این
تظاهرات از ساعت 8صبح روز سه شنبه از دم دروازه والیت شروع
الی تا دروازه نهضت ملی جوانان افغانستان ادامه خواهد داشت.
دراین تظاهرات از داخل اعتصاب کننده گان کسی اشتراک نمی
کند آنها فقط درمحل اعتصاب خود پابرجا می مانند ،کسانیکه
تظاهرات را همراهی می کنند محصلین پوهنتون های دولتی
وشخصی ومردم رعیت می باشند که تعداد شان حدودا  200تا
 250نفر می شود.
طبق خبر دیگر از کابل:
وزارت تحصیالت عالی رژیم برای اعتصاب کننده گان گفته
افرادی را که شما ازبرکناری شان صحبت می کردید ما آنهارا از
وظیفه اش بازنشسته نموده ایم و شما هم به اعتصاب خود پایان
بدهید واعتصاب تانرا بشکنید  ،ولی اعتصاب کننده گان این
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خواست مقامات دولتی را رد نموده وخواستار این شدند که تا
زمانیکه مکتوب رسمی آنهم رسانه ای از برکناری استاد متذکره
اعالن نشود ما به اعتصاب خود ادامه خواهیم داد.
وامروز عصر قراراست که نشست دوباره را به حضور اعتصاب
کننده گان ومحصلین وکسانیکه حمایت از اعتصاب کننده گان
را نموده اند را دایر نمایند
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از اعتصاب غدائی محصالن پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون کابل
آزاد 27 :می 2013

در هشتمین روز اعتصاب غذائی دانشجویان دانشکده علوم
اجتماعی کابل ،مسئوالن رژیم مجبور شدند نهایت امر ،به
خواستهای آنان پاسخ مثبت دهند.
عبیداهلل عبید وزیر تحصیالت عالی ،رنگین دادفر اسپنتا
مشاور امنیت «ملی» رژیم و نعمت اهلل شهرانی مشاور
کرزی (شاه شجاع سوم) ،بعد از ظهر امروز به محل اعتصاب
دانشجویان رفتند و با آنها صحبت کردند.
نعمت اهلل شهرانی در جمع اعتصاب کنندگان گفت« :تمام
خواسته های شما قبول شد و فردا عملی خواهد شد .در این
تصمیم هیچ خالفی وجود ندارد .خواهش ما این است که
همین دقیقه شاگردان (دانشجویان) چیزی نوش جان کنند
و سر از فردا به درس های شان حاضر شوند!.
جاوید نظری یکی از دانشجویان معترض  ،که حاضر به
صحبت با رسانه ها شد ،در جمع خبرنگاران گفت که تمام
خواستهای دانشجویان پذیرفته شده است .او افزود
که اکنون دانشجویان این پیروزی را به یکدیگر تبریک
میگویند ،و  5جوزا را بنام روز دانشجو در افغانستان
مسمی کرده اند .زنده باد دانشجو  ،زنده باد مبارزات
متحدانه دانشجویان افغانستان!
آقای نظری گفت« :اکنون یک راه ساخته شد .اعتراض
دانشجویی به عنوان یک قدرت و عامل در تغییر آینده
افغانستان شناخته شد و قدرت جنبش دانشجوئی در
افغانستان محک خورد”.
هشت روز قبل  ۷۰دانشجوی دانشکده علوم اجتماعی
در اعتراض به آنچه «تبعیض ،ضعف مدیریت و برخورد
نادرست» در این دانشکده میخوانند ،به اعتصاب غذائی
نامحدود دست زدند.
بعدا عده ای دیگری نیز به آنها پیوستند و شمار آنها به
 ۸۱نفر رسید .برکناری رئیس دانشکده علوم اجتماعی،
برکناری یکی از استادان این دانشکده ،تغییر در کادر
علمی دانشکده و منع رفتارهای تبعیض آمیز با دانشجویان
بر مبنای قوم ،از مهمترین خواستهای این دانشجویان بود.
پایان این اعتصاب با استقبال بسیاری از کاربران شبکه های
اجتماعی رو به رو شد و حدود  300نویسنده و خبرنگار
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و جمع کثیری از هنرمندان ،شاعران ،شماری ازدیگر
نهادهای و گروههای مختلف مردمی حمایت شده ازین
حرکت محصالن استقبال نموده و آنرا حمایت کردند.
در طی این هشت روز شماری از دانشجویان در هرات ،غور
و بامیان نیز در حمایت از این دانشجویان دانشکده علوم
اجتماعی کابل ،دست به اعتصاب غذا زده بودند.
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از اعتصاب محصلین پوهنځی های پوهنتون هرات
گزارشگر پیکار جوانان :ا .کارگر
 6جوزای 1392

دانشجویان اعتراض کننده دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه
کابل دقیقأ در روز ششم جوزا یعنی روز هشتم اعتصاب طبل
پیروزی حرکت اعتراضی شان را به صدا در آوردند.
در یک کشور مستعمره – نیمه فئودال رژیم فاسدی که مبتنی
بر منافع طبقات استثمارگر و اربابان اشغالگرامپریالستی شان
باشد،دقیقاچنین رژیمی برمبنای تبعیضات استواربوده ومی
باشد.اهرم قدرت چنین رژیمی بر ترور،اختناق،زراندوزی
،فسادو خدمت به اربابان امپریالستی استوار است.این فساد
از موضع طبقاتی خودشان برای دست اندر کاران چنین
رژیم های دست نشانده و گوش به فرمان ،خدمت به حساب
می آید ولی از موضع طبقاتی زحمتکشان جامعه نه تنها
خدمت نیست بلکه خیانت و میهن فروشی محسوب میگردد.
ساختمان رژیم دست نشانده ای که مبتنی بر رقابت های
سودجویانه قرار داشته باشدنمی تواندبهترازاین باشد.از همه
جای در و دیواررژیم پوشالی پیداست که فاسد و حتی کامأل
پوشالی و فرسوده است که در قرین زمان ،افتخار جهانی
فساد را از آن خود ساخت !.با توجه به همین گستردگی
گسترۀ فساد بود که دانشجویان بارها به معرکۀ قدرت ابالغ
کرده بودند که باید متوجه شوند .اما ،چه کنیم که حتی این
سیاست بازان سیاست ورز با تجربه اما بازنده ،چون گوش
های شان کر شده است نمی توانستند بشنوند ،ضرورت بود
که به د ِر گوش شان کوبیده شود تا شاید اندکی آگهی حاصل
نمایند که فرجامش چنین شد؛ اعتراضات برای برکناری افراد
فاسدی مانند رئیس دانشکده علوم اجتماعی که باتاسف سالها
درراس این نهادآموزشی قرار داشت ،واستادفیصل(که نه
تنهانبایداورااستادبلکه بایداوراشئونست وخادم ارتجاع نامید)
که شئونیزم ملی شان بیدادمی کردشروع گردید.
روز ها از تحصن و اعتصاب گذشت اما این ارگانیزیون فاسد و
پوشالی حاضر نشد که به خواست حقۀ این سیاه بختان پاسخ
گویند؛ چندین تن به دم مرگ نزدیک شدند و به شفاخانه
رسیدند و برای یک رژیم فاسد چه فرقی می کرد که می
مردند ،به شرط اینکه منافع چند تن از فرومایه گان شان
حفظ شود.
وقتی باد می وزد معموأل صدا شنیده نمی شود؛ دانشجویان
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بخاطر خواست برحق شان همسو شدند و فریاد عدالت
خواهی را از حلقوم شان صریح تر ،سریع تر و تند تر سر
دادند تا شاید پردۀ گوش این رژیم فاسد به اهتزاز در آید
که چنین هم شد؛ دانشجویان هرات برای تقویت این صداها
و نداها ،صدای خود شان را از طریق اعتراضات صلح آمیز هر
چه رساتر سر دادند و دقیقأ ساعت هشت قبل از ظهر روز
شنبه سوم جوزا بود که دم در قوماندانی امنیه حاضر شدند و
برای اعالم تصمیم شان که میخواهند اعتصاب را آغاز کنند،
قوماندانی امنیه والیت هرات را در جریان گزاردند؛ نماینده
و شاید هم معاون قوماندانی بعد از چند نصیحت پدرانه آغاز
به فحش و ناسزا گفتن کرد و اعالم دانشجویان را رد و اظهار
داشت که من این کار را نمی توانم و نمی کنم و نمی خواهم
اعالم تان را بپذیرم و هرکاری را که می کنید! بکنید؛ مربوط
ما نمی شود؛ دانشجویان به این باور رسیدند که مسئولیت
شان را از دیدگاه قانون سر و پا فرسودۀ این رژیم مزدور اداء
کردند وبری المسئولیت هستند.
هشت و سی دقیقۀ قبل از ظهر بود که در مقابل درب شورای
والیتی هرات دانشجویان اعتصاب کننده ،فرش کهنه و
فرسوده خود را گستراندند و شعارهای صلح آمیز خود را
بر دیوار متصل به شورا آویختند؛ دقایقی نگذشته بود که
سربازان خواب آلود و فرسوده ،خسته و کوفتۀ حوزۀ امنیتی
پولیس ممانعت و مزاحمت خویش را آغاز کردند و اظهار
کردند که این محل ساحۀ حوزۀ امنیتی پولیس است و شما
باید از این محل بروید و این محل را ترک گویید و در عین
حال درخواست کردند که جوازیۀ خویش را برای اینکه می
خواهید اعتصاب کنید به ما نشان دهند؛ در حالیکه این
بیسوادان و مفت خوران حوزۀ امنیتی که ادعای قانون تراشی
و قانون فهمی را هم داشتند ،نمی دانستند که اعتراضات
نیاز به جوازیه ندارد ،بل اعالم کافیست که صورت گرفته بود.
اعتصاب کنندگان ناگزیرأ با رئیس شورای والیتی هماهنگی
کردند؛ و رئیس شورا صحن شورا را دراختیار شان قرار داد.
زمان داشت به سرعت می گذشت و رسانه های خبری با
اعتصاب کنندگان مصاحبه و گزارش تهیه می کردند که
حدودأ تا بیست و پنج رسانۀ خبری تصویری ،صوتی و
نگارشی از صحنه ،سوژه ،خبر و گزارش شان را آماده می
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کردند؛ ساعت چهار و بیست و پنج دقیقه بود از طرف شورا
درخواست شد که لحظۀ با ایشان هم صحبت شویم که با
مراجعه برای دانشجویان گفته شد :رسمیات اداره تمام شده
و تصمیم تان را بگیرید؛ با رئیس شورا و منشی شورا ،اعتصاب
کنندگان صحبت کردند و نتیجه این شد که دانشجویان شب
را در مسجد شورا سپری کنند و حوزۀ پولیس مسئولیت
حراست و حفاظت آنان را بدوش گرفت.
کارمندان شورا رفتند ،رسانه ها ناپدید شدند و دانشجویان
ساعتی و نیمی را گذراندند که سربازان امنیت و قومندانی در
صحنه رسیدند و از اعتصاب کنندگان درخواست کردند که
بدون درنگ ساحه را بدون وجه و دلیل تخلیه نمایند چون
آمریت امنیت و قومندانی دستور داده است ،لحظاتی چند
دانشجویان مقاومت کردند اما کاری نتوانستند جز اینکه با
اهانت و تحقیر و اخطاریه روبرور شدند و با الفاظ غیر اخالقی
و انسانی و خشونت ناگزیر شدند صحنه را تخلیه کنند و به
امنیت اظهار داشتند" :ما حاضریم صحنه را تخلیه نماییم و
جایی دیگری برویم و مسئولیت امنیتی ما به دوش شماست"،
پاسخی که از مسئولین ارگان های حاضر در صحنه و ذیربط
دریافت کردند ،این بود که به ما مربوط نمی شود ،هرکجا که
می روید و هر کاری که می کنید؛ بروید و بکنید ،ما به شما
کاری نداریم.
دانشجویان محل را ترک کردند و دقایقی و ساعاتی را در
پریشانی و سرگردانی در کوچه و جاده به دنبال جا ومکان
گزراندند اما میسر نشد که ناگزیرأ به رئیس جامعه مدنی
در تماس شدند و طلب جا کردند ،رئس جامعه مدنی که
منتظرچنین روزی بودفوراپاسخ مثبت داد،تاازآب گل
آلودماهی بگیرد.دراین زمان معاون امنیت و رئیس شورای
والیتی نیزآمدند ،رئیس شورای والیتی بخاطربهره برداری
درانتخابات سال آینده اعالم همکاری کرد،اماآمر امنیت به
دنبال این بود که از این مکان هم آنان را متفرق کند که با
مقاومت دانشجویان اعتصاب کننده روبروشد.آمرامنیت موفق
به متفرق کردن دانشجویان نگردید .اعتصاب روز دومش
را آغاز کرد ،که در این روز افرا ِد زیادی با غرض و یا هم
بی غرض حضور به هم رساندند و اعالم حمایت کردند و
همسویی و همدردی خویش را با اعتصاب کنندگان اعالم
کردند و رسانه های متفاوت در این روز همچنان خبر تهیه
کردند و نشر می کردند.
اعتصاب وارد روز سومش شد ،اعتصاب کنندگان با چهرۀ رنگ
پریده در گوشۀ نشسته بودند و یا هم از فرط بی حالی در
گوشه و کناری دراز کشیده بودند که از جمله یکی از اعتصاب
کنندگان دچار مریضی شده و احتیاج به داکتر و دوا پیدا کرد
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و بعد از ظهر اعتصاب کنندۀ دیگری از پا درامد که هردویشان
با تزریق سیروم و امپول نجات یافتند؛ اما جالب این است که
با وجودیکه صحت عامه در جریان گذاشته شده بود؛ تا آخرین
لحظات اعتصاب ،سری به اعتصاب کنندگان نزدند و دکترها
را کسانی دیگری با مصارف شخصی خویش آوردند .در همین
روز سوم بود که دانشجویان دیگری مصمم شدند تا به حمایت
از همۀ اعتصاب کنندگان و بخصوص اعتصاب کنندگان مبارز
و همرزم شان در هرات در روز چهارمش رهپیمایی کنند،
این تصمیم پایه های بعضی مقامات فاسد و خاصتأ مقامات
دانشگاه هرات را به لرزه در آورد .معاون علمی دانشگاه
هرات ( حسن فرید) ساعت سه و نیم بعد از ظهر روز سوم
با چهره عوام فریبانه در جمعی از دانشجویان اعتصاب کننده
و تحصن کننده و حاضرین حامی ،حضور به هم رساندند و
چند جملۀ عجیب و غریبی و ننگ آلود را بر زبان راند" :
شما دانشجویان هزاره سپاسگزار باشید که به این مقام
رسیدید که امروز به دانشگاه راه پیدا کردید و گرنه در
دورانی که من در کابل مدرس بودم شما غالمان و کنیزه
گان بودید .دیگر برای شما کافیست ،کاری نکنید که به
ضرر تان تمام شود"!! زهی سفاحت و بیشرمی!
ساعت چهار بود که در کابل مقامات بلند رتبه و از جمله
وزیر تحصیالت عالی،سپنتاوشهرانی درجمع اعتصاب
کنندگان ظاهرشدند و اعالم کردند که ما بدون قید و شرط
به خواست های مشروع دانشجویان کابل رسیدگی می کنیم
واز دانشجویان خواهش می کنیم که به اعتصاب خویش پایان
دهندوسردرس خودبروند.اعتصاب کنندگان که خواست شان
برآورده شدبه اعتصاب خویش پایان دادند وبه خوشحالی
پیروزی خویش را جشن گرفتند.اعتصاب کنندگان و تحصن
کنندگان هرات با اطالع از این موضوع طی یک محفل
رسمی با شرکت دانشجویان وحامیان خویش با سخنرانی
دو اعتصاب کننده ،نمایندۀ دانشجویان لیلیه مرکزی دانشگاه
هرات ،معاون علمی دانشگاه هرات ،و با گل برگردن اندازی
اعتصاب کنندگان و شیر نوشانیدن به آنان؛ رسمأ ساعت
پنچ و سی عصربه اعتصاب خویش پایان دادند .و اعتصاب
کنندگان خواهان به رسمیت شناختن "ششم جوزا" بنام روز
دانشجویان شدند ،و محفل به پایان رسید.

زنده باد دانشجو!
زنده باد پیروزی دانشجو!
پاینده باد "ششم جوزا" روز دانشجو!
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گزارشگر پیکار جوانان ( ا .کارگر) –  27می 2013

دکتر حفیظ شریعتی سحر یکی از مدافعین اعتصاب دانشجویان امروز طی سخنرانی مفصل به جوانان گفت:

نگران اعتصاب کنندگان دانشجویم ،بوی توطئه می شنوم
زمزمه می شود که دیشب می خواستند به دانشجویان
حمله کنند و مانند سیمین بارکزی به زور به اعتصاب
آنان پایان دهند .گفته می شد که می خواستند حمله
خود ساخته یی انتحاری و یا حمله ...از نوع طالبانی
بسازند و دانشجویان را مجبور کنند که به اعتصاب
شان پایان دهند.
امشب زمزمه است که فردا سه تظاهرات سازمان دهی
شده است:
یکی علیه قانون دفاع از حقوق زنان از طرف دانشگاه
کابل.
دو :تظاهرات از طرف دانشگاه کابل و دانشکده علوم
اجتماعی به حمایت از رییس دانشکده علوم اجتماعی
که باید بر کنار می شد.
سه :تظاهرات علیه واژه دانشگاه که به عقیده ای
برخی غیر ملی و غیر اسالمی است و از طرف دشمنان
افغانستان دکته می شود.
این تظاهرات سازمان یافته اند .برای گمراه کردن افکار
عمومی و کم رنگ جلوه دادن اعتصاب دانشجویان.
این تظاهرات و بهانه های مانند این ها می توانند توطه
خطرناک باشند .اوضاع داخلی را به بحرانی شدن
نزدیک کنند .از طرف دیگر ،فردا این سه تظاهرات
با هم گره می خورند و سازمان دهی شده بحران و
آشفتگی ایجاد می کنند.

سیروس

در نتیجه ،نظم به هم می خورند .عده ای به جان هم می
افتند .جمعی به دانشجویان حمله می کنند .همه چیز
به هم می ریزد.
پولیس حمله می کند و به خاطر ناامن بودن جایگاه
اعتصاب کنندگان ،فضای آشفته و بحرانی داخلی
دانشجویان را پراگنده می کنند و به اعتصاب آنان
پایان می دهند.
زمزمه می شود که در دشت برچی هم برای تظاهرات
فردا هماهنگی می شود .این تظاهرات با تمام خوبی
های آن می تواند اوضاع را آشفته تر سازد.
عده ای این تظاهرات را هزارگی خواهد خواند و تالش
حق خواهی دانشجویان را قومی جلوه خواهند داد.
به هرروی ،برای چند روز آینده نگرانم .نمی دانم می
شود این جریان را مدیریت کرد .اوضاع به سمت بحرانی
شدن پیش می رود و من به شدت نگرانم.
کاش می شد این اوضاع را مدیریت کرد.
شاید هم تمام این زمزمه ها هیچ باشند و فردا همه چیز
به خوبی و خوشی تمام شود .ولی نمی توانم به خودم
دروغ بگویم و خوش باورانه به اوضاع نگاه کنم.
اوضاع نگران کننده است و من بیش از حد نگرانم.

خشونت علیه زنان

 3جوزای 1392

خشونت علیه زنان یک پدیده فجیع است که امروز
زنان با آن روبرو اند و همیشه با آن دست و پنجه
نرم میکنند و این خشونت یا از طرف خانواده و یا
از طرف جامعه ودولت برزنان تحمیل میگردد ،که
زنان در مقابل آنان هیچ اقدامی کرده نمیتوانند و اگر
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اقدامی هم بکنندنتیجه ای ببارنمی آورد،زیرارژیم
دست نشانده حامی سیستم مردساالری است.به
همین مناسبت فشارهای زیادی روی زنان واردمی
شود مجبورا دست به خودکشی یا خودسوزی
میزنند،گرچه این یک مقاومت است،اما این مقاومتها

14

		 19 ÍvHÂa
		(2013 ÏHg,[ ) 1392 ËHxvs

یک مقاومت منفی بوده به همین لحاظ نتیجه ای
مثبتی برای زنان به بار نیاورده ونمی آورد.
بعد از اشغال افغانستان عالوه براینکه وضعیت
زنان بهبودنیافته،بلکه وخیم ترگردیده است.
حتی شوهر به خود این اجازه رامیدهدکه زنش
رابقتل رساندویااینکه گوش وبینی اش راببرد.
پدروبرادرنیزازاین حق برخورداراست.زنان نمیتوانند
در مقابل این عمل پست اقدامی بنمایند،زیرارژیم
مزدورعمالاین حق راازایشان سلب نموده است.
اکثریت قلدرمنشان باالی زنان تجاوزمیکنند،هرگاه
شکایتی هم صورت گیردازجانب میهن فروشان جدی
گرفته نمی شودومتجاوزین موردتعقیب قرار نمی
گیرند.حمایت ازاین سیستم پوسیده مردساالرستم
برزنان رادوچندنموده است .شعارآزادی زنان که
ازطرف اشغالگران ورژیم پوشالی مطرح میگرددیک
عوام فریبی بیش نبوده ونیست.
اکثر زنان با وجودیکه سواد دارند و تحصیل خود را
به پایان رسانیدند ولی متاسفانه از طرف خانواده خود
یا از طرف خانواده شوهر خود با ممانعت های زیادی
مقابل میشوند و زنانی هم هستند که نمیتوانند در
بیرون از خانه کاری را انجام دهندویابه عبارت
دیگر با وجودیکه تحصیل کرده اندباید خانم خانه
باشندووظیفه خانه داری راانجام دهند! بعضی اززنان
با وجودیکه درامتحان کانکور کامیاب می شوند
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نمیتوانند ادامه تحصیل دهند وحتی یکعده اززنان
تحصیل کرده مجبوراندکه به ازدواج های اجباری تن
دهندوبا یک شخص بیسواد ازدواج کند و ادامه زندگی
مشقت باری را با شخص بیسواد سپری کند .اکثر
این ازدواج ها (ازدواجهای اجباری) یا باعث جدائی
طرفین می شودویااینکه منجربه قتل ویاخودسوزی
می گردد.البته زنانی که با سلطه که مرد دارد خودرا
عادت میدهند وبه اواحترام می گذارندویابعبارت
دیگردرمقابلش تمکین می کندمی تواندزندگی برده
وارخودراپیش ببرد .با این وضعیت وخیمی که زنان
دارندرژیم مزدوردادوفریادراه انداخته که زنان به
آزادی رسیده وازحقوق مساوی بامردان برخوردارند.
برای تغییر این وضعیت زنان باید علیه اشغالگران
ورژیم مزدورکه حامی سیستم مردساالری حاکم
بر جامعه به مبارزه جدی بپردازندتا بیرون راندن
نیروهای اشغالگروسرنگونی رژیم مزدورازپاننشینند.
با امید آن روزی که زنان در عرصه های سیاسی –
اجتماعی و اقتصادی سهم داشته باشند و جامعه
ئی عاری از هر نوع ظلم و ستم علیه زنان ستمدیده
بسازند.
به پیش در راه مقاومت ملی ،مردمی و انقالبی علیه
اشغالگران و خاینین ملی دست نشانده شان!

به بهانه روز جهانی مطبوعات
جاوید
1392/2/28
برای اولین بار در زمان امیر شیرعلی خان نخستین نشریه به نام
شمس النهار اقبال چاپ یافت ,ازآن زمان تا حال رسانه های که در
این خطه فعالیت می کند,فراز وفرودهای زیادی را تجربه نموده
است.بعداز اشغال افغانستان توسط امپریالیزم غربی به سردمداری
امپریالیزم یانکی ,توده های افغانستان با کاروان بی سروپای از
رسانه های مزدور صفت وچاکرمنش روبروشدند؛ومانندسمارق
های بهاری از هرگوشه وکنار سرکشیدند .آمار و ارقام
رسمی وزارت اطالعات و فرهنگ رژیم پوشالی نشان می
دهند که در سراسرافغانستان شصت تلویزیون,یکصد
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و شصت رادیو و هفتصد نشریه چاپی فعالیت می کند
بایک نگاه کلی و گذرا در می یابیم که هیچ رسانه ای (دیداری,
شنیداری و چاپی) مستقل و غیر وابسته در افغانستان وجود
ندارد .وتمامی این رسانه ها نقش حنجره و بلند گوی امپریالیزم
را بازی می کنند .در این نبشته به عیوب و نقایص عمده این
رسانه ها می پردازیم
 1ـ وابستگی و عدم استقاللیت:
این وابستگی از دوجهت قابل دید است .
الف  :وابستگی سیاسی
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ب  :وابستگی فنی

3ـ نشرات مبتذل :

وابستگی سیاسی وعدم استقالل این رسانه ها به کته گوری
های ذیل منقسم اند.

نبود ستراتیژی وپالن نشراتی وافرادمتخصص باعث شده
که سطح برنامه ها وموادنشراتی به پائین ترین حدآن تنزل
کند.گردانندگان وگویندگان اکثر این رسانه ها جوانان کم
سواد,وبی تجربه اند که به اساس روابط وشناخت با اصحاب
رسانه ها مقررمی شوند.ومحتوای اکثرا برنامه های این
رسانه ها رانشروپخش آهنگها هندی تشکیل میدهد؛به
گونه نمونه برنامه های یک روزرادیو آرمان رامرورمی کنیم
برنامه صبح آرمان ازساعت شش الی نه صبح به گردانندگی
سیماصفاواجمل نورزی,برنامه ازساعت نه الی دوازده قبل
ازظهربه گویندگی هدیه همدرد ویلدا بهار,برنامه مهمان
چاشت ازساعت دوازده الی دوبعدازظهربه گردانندگی نارون
امیری,برنامه درایف(رانندگی) ازساعت سه الی پنج عصربه
گردانندگی حسناعزیزی,برنامه تندرازساعت پنج الی شش شام
به گویندگی اجمل نورزی,برنامه شام آرمان ازساعت شش الی
نه شب به گردانندگی قسیم آبراهیمی واعتماد الکوزی,برنامه
شب بخیرآرمان ازساعت نه الی دوازده شب ازبرنامه های فوق به
جز ازبرنامه نیم ساعته صفایی شهر که به روزهای جفت نشرمی
شود؛همه به نشر پیام ها وآهنگهای فرمایشی میپردازد

رسانه های وابسته به امپریالیزم غرب:این همان رسانه های
اند,که خود را رسانه های آزادوغیروابسته می داند.اما در حقیقیت
کامآلوابسته وحلقه به گوش امپریالیزم غرب می باشد؛ودر
جهت تامین منافع غرب تبلیغ وترویج می کندوبیشترین
نشرات این رسانه ها گمراه کننده وخالف منافع ملی است,این
رسانه ها با اختیار داشتن امکانات سرشارومشاوران متخصص
خارجی درعرصه ژورنالیزم نقش عمده ای در مغشوش کردن
افکارعمومی ,ترویج تسلیم طلبی وانقیاد ملی را به عهده
دارد,که به گونه نمونه ازتلویزیون های طلوع,یک,خورشید,سبا...
نام برد.دربخش صوتی رادیوآزادی,کلید.....قابل یاد آوری است
البته از تلویزون های فوق تلویزیون طلوع توسط قوایی
اشغال گر ناتو تاسیس وفعآلهم مدیران ومشاوران ارشد
آن اتباع کشورهای اروپایی(المان وفرانسه)می باشد
رسانه های وابسته به کشورهای منطقه:در افغانستان رسانه
های فعالیت می کنند,که توسط سازمان های استخباراتی
ونهادهای جاسوسی منطقه تمویل ورهبری می شوند,این
رسانه ها که درحقیقت تربیون وبلندگویان کشورهای متذکره
هستند.برعالوه تبلیغ تسلیم طلبی به اختالفات زبانی ومذهبی
نیزدامن می زنند.وناشر فرهنگ وافکار بیگانگان اند,که
به گونه مثال از تلویزون شمشاد,تمدن وژوندون نام برد.
رسانه های تنظیمی:یک طیف وسیعی از رسانه های
(بصری,سمعی وچاپی)مربوط به احزاب وسران جهادی می
شوند.که ازجمله کم مخاطب ترین رسانه ها به شمارمیرود؛زیرا
به جز نشروپخش فعالیت های روزانه «رهبرمعظم»برنامه دیگری
ندارد.گرچه رسانه های ازین قماش راهمه می شناسند ,اما به
طورنمونه ازتلویزون های نور,آیئنه,نگاه,دعوت...می توان نام برد
وا بستگی فنی
نبود سوژه وکادرمسلکی مجهزبه دانش ژورنالیستکی از چالش
ها ومشکالت عمده این رسانه ها محسوب می شود.عدم وجود
این تیم مسلکی ودسترسی به معلومات دست اول رسانه
های داخلی را کامآل به غول های نشراتی غربی وابسته نموده
است وبنابر همین دلیل»رسانه های آزاد»افغانستان به مبلغین
ومفسرین آنها درآمده اند                           .
 _2وسیله نفاق :
قسمی که قبآلگفتیم رسانه های داخلی بلند گوی وحنجره
امپریالیزم است .وابستگی ومزدورمنشی نشانه بارزاین رسانه ها
بوده؛وبرمبنای همین خصلت چاکرمنشی وبیگانه پروری شان به
عنوان وسیله ترویج نفاق شناخته می شود.وبا ارائه برنامه های
ویژه در مواقع خاص در سدد عمیق نمودن شکاف های قومی
ومانع انسجام ویک پارچگی توده ها می گردد.به گونه نمونه می
توانازتلویزیونهایراهفردا,نورین,شمشاد...نامبرد                                   .
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 4ـ جانب داری :
بی طرفی یک اصل پذیرفته شده در اصول ژورنالیزم است طبق
این اصل نطاق وگفتگو گردان بی طرف وغیرجانب دارمحسوب
می شود,اما گردانندگان ونطاقان این رسانه هانه تنها بی
طرف نیست بلکه به عنوان نماینده وسخن گوی پرپاقرص
امپریالیزم اشغالگرورژیم دست نشانده عمل می کند.به گونه
نمونه ازگردانندگان برنامه های سیاسی تلویزیون طلوع (سلیم
شیرزاد مجری برنامه به روایت دیگر»برنامه کاپی ازشبکه خبری
بی بی سی»؛شاپوربختیارمجری برنامه تودی خبری ویما سیاوش
انرنامهفراخبر)میتواننامبرد                                                                                                                      .
گفتگوگرد ب
 5ـمراکز جاسوسی وفساد اخالقی :
رسانه های افغانستان درپهلوی دها مشکل وچالش جدی
ازفسادگسترده ورخنه جواسیس تثبیت شده رنج می برد
وابستگی درعرصه های مختلف این رسانه به امپریالیزم باعث شده
تا این رسانه ها به النه جواسیس مبدل گردد.به اساس گزارش ها
درطول ده سال گذشته امپریالیزم فرانسه بیشترین ودقیقترین
فعالیت های استخباراتی را درافغانستان انجام میدهد؛که قسمت
اعظم این فعالیت ها درپوشش انجوها خصوصآ انجویزم رسانه ای
انجام شده است .فساد اخالقی ازمعضالت ومشکالت دیگر این
رسانه ها است به اساس گزارشات درزکرده از درون این نهادهای
نشراتی تابه حال ده ها قضیه از فساد اخالقی در دفاتر این رسانه
ها اتفاق افتاده است.که به طورمثال به چند قضیه از این دست
اشاره میکنیم .چندی قبل یک بانو بنام آرزو دردفتررادیو آرمان
اف ام خودش را به دار آویخت بعد ازتحقیقات جنائی معلوم
شد,که وی سکرتر پسرهمایون دانشیار(گوینده در رادیو آرمان
وتلویزیون طلوع) بود بنابر داشتن روابط جنسی از وی حامله
شده بودپسرهمایون دانشیار از عروسی با وی سرباز زد .وبعد
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ازمرگ این دختربه کمک پدرش به کشور استرالیا فرار نمود
قضیه دومی مربوط به سید حامدنوری(گوینده رادیوتلویزیون
ملی وداور برنامه گویندگی برتر تلویزیون آریانا) وفریبا
فرنگیس گرداننده برنامه آهنگهای فرمایشی تلویزون سبا می
شود به اساس گزارش ها سیدحامد نوری با ضرب وشتم خانم
اولی اش را وادار به طالق کرده بودو درضمن به زنش اخطار داده
بود که اگر درزندگی شخصی اش(رابطه جنسی اش با فریبا)
مداخله کند کشته خواهد شد,تابالخره سید حامد نوری توسط
بستگان زنش در ساحه مکرویان سوم به ضرب چاقو کشته
شد.قضایافوق مشت نمونه خروار است
نتیجه گری:
چنانچه در اغازگفتیم رسانه های که در افغانستان فعالیت می
کنندشدیدآ از عدم استقاللیت رنج می برند,واین وابستگی آنان
به امپریالیزم غربی باعث شده تا تبلیغات نهایت زهراگین,رزیالنه
وجاسوس مابانه را در اقشار مختلف جامعه پخش کند,که باعث
تخریش آذهان عامه وترویج افکار تسلیم طلبانه در جامعه می
گردد وروحیه ضد اشغال ودشمن ستیزی را درمیان توده از بین

سیر
1392/2/18

میبرند درپهلو نشر ایده وفکر انقیاد ملی بانشروپخش برنامه
ها وسریال های مزخرف باعث تلف شدن وقت گران بهای هم
وطنان مامی گردد؛امپریالیست های اشغالگرورژیم پوشالی با
ریختن پول فراوان توانستند یکعده ازنویسندگان را در خدمت
خودبگیرند,واز این طریق ذهنیت توده ها را تخریش نموده,مانع
وسد راه فرهنگ نوین توسط انقالبیون گردند.باوجود اینکه اشغا
لگران ورژیم مزدور نمی توانند چیز ارزنده ای بیافرینند وبه
جامعه تقدیم کند,اما سخت در تالش اند وتعداد این رسانه ها
هر چه بیشتر بیافزانیند.در شرایط کنونی نیروهای انقالبی باید
کاری کند که ادبیات وهنر انقالبی در مقابله با ادبیات وهنرضد
انقالبی که زاده افکار اشغالگران ونوکران بومی شان است
به جزیی از مکانیزم عمومی انقالبی بدل شود,بصورت سالح
نیرومندی برای آموزش ووحدت تودها در آید.به کمک توده ها
بشتابدوآنها را یاری رساندتا یک دل ویک جان بادشمنان به
نبرد برخیزد .در جبهه قلم این یگانه راه درهم کوبیدن دشمن
بوده وآماده ساختن توده ها به نبرد رویاروی در جبهه شمشیر
می باشد

بررسی وضعیت آشفته اقلیت اهل هنود و سیک

افغانستان یک کشور کثیر الملیتی بوده ،و ملیت های گوناگون
(پشتون،تاجک ،هزاره ،ازبک و اهل هنود) در این سرزمین
زندگی میکنند .در پهلوی اقوام گوناگون در افغانستان پیروان
ادیان مختلف نیز زیست دارند؛ اهل هنود اقلیتی است که
از دیر زمان بدین سو در افغانستان زندگی میکند قبل از
تجاوز سوسیال امپریالیزم و جنگهای داخلی هشتاد و هفت
هزار خانواده ،اهل هنود و سیک در تمام افغانستان زندگی
میکردند .ولی بعد از نبردهای خانماسوز به رهبری باندهای
جنایت کار اسالمی اهل هنود نیز آواره و دربدر شدند .بهترین
منازل هندوان در خوبترین موقعیتهای شهر کابل و والیات
توسط فرماندهان باندهای جنایت پیشه اسالمی غصب شدند.
اهل هنود و سیک ها در افغانستان یک شورای سرتاسری دارند
که توسط اوتارسینگ رهبری میشود .معاون این شورا راویل
سینگ به گزارشگر پیکارجوانان گفته است که اقلیت اهل
هنود و سیکها در افغانستان با مشکالت عدیده روبرو هستند        .
.1

1حضور نهایت اندک در ادارت
حکومتی(کمترازیک فیصد)

.2

2نداشتن نماینده در ولسی جرگه

.3

3نبود زمینه آموزش و پرورش

.4

4راه نداشتن در نهادهای امنیتی
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یکی دیگر ازمشکالت اهل هنود و سیک آزار و اذیت آنان از
سوی بعضی قلدرمنشان و اوباشان است ،همچنان مردم محل
«قلعه چه» اجازه نمیدهند تا آنان اجسادشان را در مرده سوزان
شخصی شان بسوزانند به اساس بعضی گزارشات مالتره خیل
نماینده کوچیان در پی غصب زمین محل مرده سوزان است.
دولت مزدور نیز در زمینه حل مشکالت اهل هنود هیچ اقدام
نکرده است و محل آتش سپاری آنان را از «قلعه چه» که
ملکیت شخصی آنان است به «لته بند» انتقال داده است.
که انتقال اجساد به آن محل برای آنان هزینه بردار و مشکل
آفرین است ،در شرایط کنونی که افغانستان مورد تجاوز
اشغالگران امپریالستی قرار گرفته است و رژیم پوشالی حلقه
غالمی امپریالست ها را پذیرفته است وضعیت اقلیتها نهایت
وخیم گردیده است و تا زمانیکه چنین سیستم های ارتجاعی
در زیر سیطره امپریالستها روی کار باشد امکان ندارد که
ملیت های برادر افعانستان از حقوق مساوی برخوردارشوند،
یگانه راه حل به این معضل ،بیرون راندن اشغالگران ،سرنگونی
رژیم پوشالی و انقالب دمکراتیک نوین است .این کارممکن
نبوده ،مگر به پاخاستن همه ملیت ها و بسیج شدن شان تحت
رهبری نیروهای انقالبی ،فقط از این طریق است که میتوان
به اشغال کشور خاتمه داد و رژیم مزدور را از مسند قدرت
به زیر کشید و انقالب دمکراتیک نوین را به پیروزی رساند
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قتل های ناموسی در افغانستان ،دمار از روزگار زنان در آورده است!

جاوید
 ۱۷ثور ۱۳۹۲

مولوی قدرت اهلل از عا لمان برجسته دینی در قریه ماندره ولسوالی
چاه آب والیت تخار ،زن سومی اش را که هیجده سال سن داشت
به تاریخ شانزده ثور به ضرب گلوله بقتل رسانیده و از محل
فرارنموده است .فرمانده پولیس رژیم دست نشانده و پوشالی
کرزی (جاسوس سیا) در والیت تخار وقوع حادثه را تائید کرده
است؛

به اساس گزارش رادیو سپوژمی (رسانه مربوط شاه شجاع سوم)
این دختر جوان با جبر و اکراه با مولوی شصت و پنج ساله وادار به
ازدواج شده است ،در یازده سال اشغال افغانستان توسط امپریالیزم
غربی به رهبری امپریالیزم یانکی هزاران زن ،توسط قلدرمنشان
و جنایت کاران ،در تبانی با حکام خون آشام محلی و متجاوزین
غربی به شیوه های نهایت فجیع بقتل رسیدند.
درطول این مدت ما شاهد بررسی هیچ پرونده خشونت علیه زنان

نبوده ایم و در آینده نیزنخواهیم بود .در درازای سالیان اسارت
زنان افغانستان از تجاوز جنسی گرفته تا قطع اعضای بدن ،هم
جنسان شان را تجربه نمودند؛ درحالیکه امپریالستهای یانکی با
شعار مبارزه با تروریزم و محو خشونت علیه زنان به افغانستان
حمله نمودند ،اما عمآل از متجاوزین وحشی که زنان افغانستان را
مانند بره می کشند حمایت می کنند ،که به گونه مثال از قضیه
تجاوز و قتل شکیال توسط واحدبهشتی می توان نام برد.
رژیم پوشالی به رهبری کرزی (جاسوس سیا) در طول این مدت
تنها چند زن چاکرمنش و خاین پیشه را درپارلمان و کابینه به
طورنمایشی و سمبولیک نصب نموده است که هیچ گاه ،از قشر
زنان محروم چند میلیونی نمایندگی کرده نمیتوانند و تا زمانیکه
این رژیم نوکر به اریکه قدرت باشد ما شاهد تکرار متوالی چنین
حوادث خواهیم بود.

دوسیه دیوه به کجاخواهد رسید؟

جاوید
درست چهار ماه قبل از امروز زمانیکه دیوه خبرنگار رادیو
محلی ننگرهار خواستارطالق از نامزدش (ناصر) شد ،قاضی
(ظهرالدین) مسوول پرونده بررسی طالق دیوه از وی تقاضا
نمود ،که برای بررسی و فیصله دوسیه اش یا باید با وی هم
خوابه شود و یا هم پول بپردازد...
خواست شنیع این قاضی زنباره توسط دیوه ضبط شده
بود اما دیوه غافل ازآن بودکه رژیم پوشالی حامی تجاوزات
جنسی وبی بند و باری است و هیچگاه کسی به این سندش
اهمیتی قایل نمی شود.نه تنها اینکه کسی از قاضی پرسان
نمی کند،بلکه کارش بیشتر پیچیده می شود.
بعد ازپخش این نوار از طریق رسانه ها (بلندگوی های
امپریالیزم) قاضی ظهرالدین ازمحکمه مرافعه،به دیوان عالی
تبدیل شدوفعآل درخارج از کشوربه سرمیبرد؛به گفته دیوه که
نامزدش وی را به مدت چهار روز اختطاف نموده بود و بعد از
دستگیری توسط نهادهای امنیتی ازسوی محکمه در تبانی با
څارنوالی رها گردیده است و از دادن طالق به وی سرباز میزند.
دیوه می افزاید بعد از رسانه یی شدن این موضوع وی از سوی
برخی از حلقات که از طرف حکام خون آشام محلی حمایت
میشود ،تهدید به مرگ شده است به همین لحاظ از چندی
بدین سو در کابل بسرمیبرد.
دیوه به روزچهارشنبه  11ثور به رادیو آزادی (حنجره
امپریالیزم) گفته است؛ با وجودیکه چهارماه از فرمان رئیس
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جمهور که راجع به صدور هرچه عاجل تردرمورد دوسیه من
صادرکرده بود میگذرد ،اما به دلیل بروکراسی اداری تا به حال
موفق به گرفتن طالق نگردیده است و از دنبال کردن دوسیه
خویش نا امید و خسته شده است .چون قاضی مسئول پرونده
اش فضل هادی افضل برایش می گوید که دوسیه اش مربوط
به څارنوالی می شود و مقامات څارنوالی بررسی دوسیه وی را
از وظایف محکمه می دانند باید دیوه و دیوه ها این نکته را
به خوبی درک کنند که رژیم پوشالی و دست نشانده کرزی،
صدرنشین کشورهای فاسد جهان است و قوه قضایی از جمله
فاسد ترین نهادهای رژیم مزدور بشمار می آید و پست های
این نهاد به قیمت گزاف به مزایده گذاشته می شود و هر
څارنوال و قاضی دو تا چهار کمیشن کار دارند و هر دوسیه
نظربه سنگینی جرم آن معامله می شود و به همین خاطر است
که هزاران فرد بیگناه در عقب میله های آهنین زندان بسر
می برند و صد ها جنایتکار و اختطاف گر مانند ناصر ،آزاد
چکر میزند.
تا زمانیکه رژیم دست نشانده تحت سیطره امپریالیزم یانکی
به اریکه قدرت باشد ما شاهد جنایات هولناکی از این قبیل
خواهیم بود .برای اینکه دیگر نشانی از ستم و فساد وجود
نداشته باشد ،باید که به پا خاست تحت رهبری نیروهای
انقالبی اشغالگران را از کشور بیرون راند و رژیم دست نشانده
را از مسند قدرت به زیر کشید ،در غیر این صورت همین آش
است و همین کاسه!
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گرامی باد روز جهانی کارگر
اي چكش كوب سربي هنر بدگهران

				
كارگر اي تپش موج خروشان زمان
				
جان من فرش رهت باد درودم به تو باد

سربه دروازه دشمن نگزاريم به عجز

			
شعله آتش خشميم كه دشمن سوزيم

شفق سرخ قياميم به پايمردي خود

شررآتش فردا است كه ميافروزيم

روز اول ماه مي مطابق  ۱۱ثور ،اعالم موضع طبقاتي طبقه
كارگراست .در اين روزتاريخي انديشه و عمل طبقه كارگر در
ميان تمامي كارگران ،محرومان و ستم ديده گان  -نه تنها در
درون كشور بلكه در سراسر جهان بايد طنين اندازشود.
اول ماه مي روز جهاني كارگر روز همبستگي كارگران است و
امسال اين روز را در حالي گرامي ميداريم كه اتحاديه های پیشه
وری ،صنف کفاشان هرات ،کارگران بیکار و سرگذر چوک های
متعدد مزارشریف ،بامیان ،پروان و هرات ،تظاهرات های متعدد
صنفی در اعتراض علیه اخراج دسته جمعی کارگران ،اعتراضات
گوناگون اقشار اجتماعی علیه اضافه بست های تشکیالتی
ارگان های ر ِژیم ،به تعطیلی در آمدن چندین شرکت صنعتی
در شهرک صنعتی هرات و بیکار شدن عده زیادی از مامورین
دولتی ،مامورین شرکت های خصوصی ،کمپنی های خصوصی،
شهرک صنعتی ،اصناف و کسبه کاران و غیره دست به تظاهرات
های مختلف زدند .كارگران عمل خصوصي سازي رژیم را محكوم
نموده و ضد منافع ملي خواندند و از رژیم خواستند كه از اين كار
دست بردارد و كارگراني را كه مشاغل خود را با طرح خصوصي
سازي از دست داده بودند واپس به كار بگمارد .كارگران علل
بدبختي خويش را تا حدی درك نموده اند اما متاسفانه راه نجات
از آنرا نميدانند ،زيرا بجاي اينكه تظاهرات را در ميان توده ها
ببرند به پاي منبر خاينين ملي رفته و از مجمع خاينين ملي
تقاضا می نمایند كه براي برآورده ساختن خواسته هايشان
اقدام نمايند .رژيم پوشالي و وكالي نام نهاد و حاکمان مستبد با
وعده های دروغين سرخرمن ايشان را فريفته و به تظاهرات های
متعدد شان خاتمه بخشيدند .كارگران بايد اين نكته را خوب
درك كنند كه حق داده نميشود بلكه گرفته ميشود .نميتوان
براي گرفتن حق خويش به پاي منبر شورای نامنهاد دست به
دعا بلند كرد و يا اينكه حق خويش را با گدايي از رژيم پوشالي
گرفت ،بلكه اين حق را باید – و می توان  -با مبارزه جدي ،پيگير
و بي امان و با متشكل نمودن كارگران و پيوند دادن آن با رهبري
پيش آهنگ انقالبي شان ميتوان بدست آورد.
اول مي را در حالي گرامي ميداريم كه "ترانه"هاي بازسازي
امپرياليزم لجام گسيخته امريكا و رژيم پوشالي دست نشانده
در هياهوي مشمئز کنندۀ فساد همه گير مستولي بر رژيم دست
نشانده و منابع كمك رساني خارجي ،ديگربه ناله هاي گوش
خراشي مبدل گرديده است كه نه تنها گوش شنوندگان ،بلكه
اعصاب خود ترانه خوانان را نيز مي آزارد.
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اول مي را در حالي گرامي ميداريم كه سرازير شدن سرمايه هاي
امپرياليستي به كشور باعث فربه شدن هرچه بيشتر يك مشت
كمپرادور -فئودال از يكطرف و بي چيز شدن روزافزون توده
ها از سوي ديگر است .سطح زندگي زحمتكشان پيوسته در
حالسقوط است  .نيروي كار بدتر از قبل وسيعا آواره و بي اشتغال
گردیده و اگر اشتغالي هم وجود داشته باشد مزد پرداختي نصف
مزد چند سال قبل است ،در حاليكه سطح تورم نسبت به آن
زمان مداوما در حال باال رفتن است .كارگران آواره و بي اشتغال
اگر موفق شوند به بيرون از مرزها بروند ميتوانند اميدوار باشند
كه كاري خواهند يافت ،اما سطح درآمد آنها نيز شديدا سقوط
كرده است .يك كارگر آواره افغانستاني كه براي يافتن كار به
ايران ميرود مجبوراست حداقل پنجاه فيصد مجموع مزد خود
را براي خريد پاسپورت افغانستاني و خريد ويزاي ايراني  ،كه
هرچند وقت يكبار بايد تجديدش كند به مصرف برساند.
اول مي را درحالي گرامي ميداريم كه اقشار خورده بورژوازي
( تولید کنندگان کوچک کاال) هر روز بيشتر از پيش به فقر و
فالكت مي افتند.
اول مي را درحالي گرامي ميداريم كه پيشه وران تقريبا در
مجموع در تقابل با كاالهاي وارداتي خارجي شغل شان را از
دست داده اند و پيشه وري درحال سقوط و نابودي است.
اول مي را در حالي گرامي ميداريم كه اقشار وسيع مامورين
پائين رتبه دولتي ،به شمول معلمين مكاتب ،به گفته يك معلم
پردرد ،آنچنان حالت زاري دارند كه به گداها ميمانند.
اول مي را درحالي گرامي ميداريم كه سائر اقشارخورده بورژوازي
پيوسته به اعماق جامعه رانده ميشوند و تجارت كوچك در مسير
قهقرائي افتاده است
اينچنين حالتي در حالي عمق و گسترش ميابد كه ظرفيت
اشتغال روز بروز كمترميگردد .بعبارت ديگر اين سقوط به پائين
نه به گسترش صفوف طبقه كارگر بلكه به گسترش صفوف
بيكاران منتهي ميگردد .همين قشر روبه افزايش بيكاران است
كه نيروي مهم شورشگر عليه اشغالگران و رژيم دست نشانده را
تشكيل ميدهند و آنچنان عاصي اند كه در شرايط نبود حضور
فعال نيروي ملي – مردمي و انقالبي در صحنه پيكار ،حتي وسيعا
به سوي نیروی طالبان كشانیده ميشوند.
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طبيعي است كه امپرياليستهاي اشغالگر و رژيم پوشالي بنا به
ماهيت استثمارگرانه و ارتجاعي نظام شان نميتوانند اين همه
معضالت را در جهت تامين منافع زحمتكشان و توده هاي مردم
حل و فصل نمايند و اين خود تضاد توده ها با اشغالگران و
فیودال – كمپرادور ها را هرچه بيشتر تشدید مي نماید.
اينچنين است كه شرايط عيني و ذهني ناشي از تشديد تضادها
در جامعه فرصت هاي عظيم و چالش هاي بزرگ بر سر راه مبارزه
براي برپائي مقاومت ملي – مردمي و انقالبي به مثابه شكل
مشخص مقاومت ضد امپرياليستی و ضد ارتجاعی در افغانستان
را بوجود مياورد .اگر از فرصت ها استفاده اعظمي به عمل نيايد
طبيعي است كه چالش ها به خطرات بالفعل تبديل خواهند شد.
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پس با توجه به رسالت تاريخي نيروي انقالبي آگاه و با توجه به
تعهد خارائين به منافع علياي توده ها و كشور با تمام قوت و
توان به پيش!

زنده باد روز جهانی کارگر بر کارگران ستمدیده کشور و
سایر کشورهای جهان!
به پیش در راه شگوفائی هرچه بیشتر مقاومت ملی،
مردمی وانقالبی علیه اشغالگران امپریالیست و خاینین
ملی دست نشانده شان!
جنبش انقالبي جوانان افغانستان
 11ثور  1392خورشيدي (اول می )2013

تاريخچه روز جهانی کارگر
روز جهانی کارگر ،روز پيوند تنگاتنگ مبارزاتی
كارگران ستمديده جهان است .در اين روز كارگران
بايد هويت طبقاتی  -انترناسیونالیستی خويش را به
نمايش بگزارند و در سطح جهانی و یکایک کشور های
جهان ،تحت رهبري نيروي پيشاهنگ انقالبي شان
بخاطر رسيدن به جهان بري از هرگونه استثمار و ستم
در جهان حركت نمايند
امپریالیست ها و مرتجعین و خاینین رنگارنگ به طبقه
کارگر جهانی ،هميشه كوشش دارند که از روز تاريخي
اول مي (روز جهاني كارگر) يك روز كامال بي آزار
بسازند .آنها سعی دارند روز تاريخي اول مي و نبرد
كارگران شيكاگو را طوری نمایش دهند که برای نظام
استثمار گرانه حاکم بر جهان بی ضرر باشد .در راستای
تامین این هدف شوم ،آنها مضمون و اهداف و حتي
باالتراز آن جهت گيري انقالبي روز جهانی کارگر را می
پوشانند و حقایق مربوط به این روز را وارونه جلوه می
دهند .بدین جهت یکی از ملزومات بزرگداشت درست
و شایسته از روز جهانی کارگر این است که حقایق
مربوط به آن را به صورت شفاف و روشن مطرح نماییم
و به پیشگاه کارگران و سائر زحمتکشان و تمامی
آنهائیکه خواستار رهايي کل نسل بشر از زير يوغ ستم
و استثمار اند قرار دهیم
منشاء تاريخي روز جهاني كارگر به سال  1870بر
میگردد.
در سال  1870ميالدي كارگران و زحمتكشان فرانسوي
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در پاريس بخود جرات داده و بخاطر بدست گيري
قدرت سياسي ،در يك جهت تازه ،در راستاي از ميان
بردن طبقات ،گام گذاشتند .آنها پاریس را از قید
حاکمیت سرمایه داران آزاد ساخته و کمون پاریس را
بنا نهادند .در مقابل ،استثمارگران حاكم كه در آن سالها
درگيرتضادهاي داخلي خويش بودند موقتا از تضادهاي
دروني خويش دست كشيده و متفقا به جنبش طبقه
كارگر حمله بردند .آنها بيرحمانه سنگرهاي كموناردهاي
پاريس را به توپ بسته و آنها را درهم كوبيدند و تعدادي
از كارگران را اسيركرده و تعدادي را نيز در سركهاي
پاريس تيرباران كردند ،تا ازاين طريق بتوانند چند
صباحي به حيات ننگين استثمارگرانه خويش ادامي
دهند .کمون پاریس در مقابل این حمالت ،مقاومت
جانانه ای به عمل آورد و هزاران انقالبی در این نبرد
نابرابر به خاک و خون غلطیدند .کمون پاریس خوش
درخشید اما متاسفانه عمر کوتاهی داشت.
يكسال پس از كمون پاريس ،در زمستان  1872هزاران
نفر بخاطر آتش سوزي بزرگ شهر شيكاگو در ایالت
متحدۀ امریکا بي خانمان و گرسنه مانده بودند و اين
موضوع زمينه تظاهرات بزرگ آنها را بوجود آورد
 .تظاهراتي كه به اين خاطر براه افتاد لرزه بر اندام
سرمایه داری انداخت .كارگراني كه آواره و بي خانمان
شده بودند درسركها حركت كرده و شدیدا دست به
اعتراض زدند .مورخين مينويسند كه:
« در دست اكثريت آنها بيرق هایي ديده ميشد كه
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روي آنها نوشته بودند :يا خون يا نان»

گرچه اين تظاهرات مانند تمامي تظاهراتهای دیگر
آن وقت از طرف حاكمان استثمارگر سركوب شد ولي
خاطرات به ياد ماندني اين روز از اذهان كارگران و
زحمتكشان جهان پاك نشد.
در سال  " 1875اتحاديه مركزي كارگري" كه درآنزمان
هسته رهبري كارگران انقالبي شيكاگو را تشکیل می
داد ،قطعنامه اي را به تصويب رساند كه در بخشي از آن
قطعنامه آمده بود:
« ما از طبقه كارگر مي خواهيم كه فورا خود را مسلح
كند .تنها با ابزار قهر مي توان در مقابل استثمارگران
صف آرائي كرد».
اين قطعنامه به روي كاغذ نماند .طولي نكشيد كه
دهها واحد مليشياي كارگري تشكيل شد .وقتي
سـرمایه داران متوجه ماجرا گرديـد ،عناصر مـبـارز
را اخاللـگـر ناميد .در يكي از روزنامه هــــای
ارتجاعی و وابسته به سرمایه داری نوشته شده بود كه:
«عناصر طبقه تحتاني كه اهل مجارستان ،آلمان وغيره
هستند ،جلسات مخفي تشكيل مي دهند .آنها گروه
هاي كوچكي سازماندهي كرده اند .آنها خود را كارگران
انقالبي مي دانند»... .
در سال  1877اعتصاب بزرگي از سوي كارگران راه آهن
انجام گرفت .اين اعتصاب به زودی كل كارگران راه آهن
در سراسر ایاالت متحدۀ امريكا را فرا گرفت .بسياري از
افراد ترقیخواه که رهبری این اعتصابات قرار داشتند ،
از ميان كارگران آلماني بودند كه سابقا در مبارزات و
نبردهای كمون پاريس نيز اشتراك كرده بودند .بطور
نمونه آلبرت پارسون يكي از آنان بود كه تجربه دو جنبش
را داشت :جنبش اروپا و جنبش ضد برده داري درامريكا.
اعتصابات بزرگ سال  1877سرانجام با سركوب قهري
پوليس درهم كوبيده شد .مدتي گذشت و جنگ داخلي
در امريكا با پيروزي جمهوريخواهان خاتمه يافت و در
مدت كوتاهي پس از آن ،جنگ با سرخپوستان نيز به
اتمام رسيد .طولي نكشيد كه بردگان تازه آزاد شده
در شرايط نيمه فئودالي به كار گرفته شدند .بيكاري
گسترش يافته بود .مكانيزه شدن ابزار كشاورزي
تغييرات تاريخي در امريكا ايجاد نمود .كارگران اينك
بجاي « روياي امريكائي » روياهاي كارگري را از زبان
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سياست بيان مي كردند .در سال  1877هر دو طبقه
متخاصم مي دانستند كه جنگ ديگری در كار است.
سرمایه دار ها از اين هراس داشتند كه در امريكا هم
نظير پاريس ،كمون برپا شود.
بنابراين هيئت حاكمه تدارك سركوب را مي ديد.
در كنار تداركات لوجيستيكي و نظامي طبقه حاكمه،
كارگران نيز به لحاظ سياسي و نظامي برای نبرد تدارك
ميديدند .هسته هاي مخفي و جنبش هاي مخفي روي
كار آمد كه توانست به بسيج فشرده كارگران جامه عمل
بپوشاند .آنها دايما در حال توسعه و انسجام بيشتر قدم
ميگذاشتند و هر لحظه در صفوف فشرده كارگران و
زحمتكشان افزوني بظهور ميرسيد .جلسات مخفي
جمعي و انفرادي توسط كارگران اكثريت كارخانه جات
برگزار می شد .پوليس در هر فرصتي رهبران کارگری
را دستگير ميكرد و مورد ضرب و شتم قرارميداد .در
آن ايام هر اعتصابي به معناي درگيري با دولت محسوب
ميشد .در چنين اوضاعي بود كه کارگران شهر شيكاگو،
این زادگاه نبرد كارگران انقالبي ،كه هسته رهبري “
اتحاديه مركزي كارگري” هدايت شان ميكرد ،با سرمایه
داران وارد پیکار گردیدند.
در سال  1878دولت پروس در اروپا نيز قوانين تازه اي
را به تصويب رساند كه در آن حزب انقالبي طبقه كارگر
را غيرقانوني اعالم كرد .در انگلستان دولت مرتجع
حاکم حربه ديگري را عليه مبارزات انقالبی كارگران
به كارگرفت وآن به وجود آوردن اشرافيت كارگري
در ميان كارگران بود .بر مبنای این حیله بخش قابل
توجهي از طبقه كارگر با رشوه هاي حاصله از سودهاي
مستعمراتي تقدير گردیدند تا پشتيبان حفظ شرايط
موجود شوند .در اين سالها ظاهرا بنظر ميرسيد كه
شعله هاي برخاسته از كمون پاريس به كلي خاموش
گردیده است.
اما محله "هي ماركیت" كارگراني را در خود جا داده بود
كه بيشتر مهاجرين آلماني ،هلندي ،لهستانی ،رومانيائي
و ديگران را شامل ميشدند .جنبش هايي كه در سال
 1877سركوب شده بودند ،در مدار ايده قهر منسجم
شده و گسترش يافتند .درعين حال يك مسئله ديگر
نيز به فراخوان آنها عالوه شده بود و آن خواست تقليل
ساعات كار به هشت ساعت در روز بود .در سال 1884
يكي از چند شبكه سراسري اتحاديه ها فراخوان روز
مبارزه را اعالم نمود .اين سازمان" ،فدراسيون صنف
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سازمان يافته و اتحاديه اي كارگران" نامگذاري شده
بود.
پشتيباني از اين فراخوان بسيارگسترده تر از
كمون پاريس بود كه توانست جنبش عظيمي را براه
اندازد .بطور نمونه تعداد اعضای سازمان"رسته هاي
كار" درعرض يكسال از 100هزار به  700هزارنفر رسید.
در سال  1885اعالميه اي در صفوف كارگران ایاالت
متحدۀ امريكا دست بدست مي گشت كه از طبقه
كارگر آن کشور مي خواست كه در اول ماه مي
 1886دست به عمل بزند .در اين اعالميه آمده بود:
« روز شورش است  -نه آرامش .روزي كه حرف ،حرف
سخنگويان الف زن نهادهاي اسير كننده طبقه كارگر
نباشد .روزي كه طبقه كارگر قوانين خويش را بر پا
مي دارد و قدرتش را بكار مي برد كه اين قوانين را به
اجرا درآورد .قوانيني كه تماما خالف رضايت و موافقت
ستمگران و حكمرانان ...است .روزي كه نيروي عظيم
زحمتكشان متحد در برابر قدرتي كه امروز بر سرنوشت
همه خلقها حكم مي راند صف آرائي مي كند .روزي
كه لذت هشت ساعت كار ،هشت ساعت استراحت و
هشت ساعت براي هر كاري به اختيار خود ما ،احساس
مي شود».
سال  1886سال " ديوانه واري " بود  .اعتصابات همه جا
را فرا گرفت .همانطور كه مورخان قبول دارند از دو ماه
قبل از اول ماه مي ،اكثريت مردم بارها كانتينرهاي پر از
مهمات و سالح هاي گرم را بچشم مي ديدند .خيلي ها
تكرار كمون پاريس را پيش بيني مي كردند .در چنين
حال و هوائي بود كه شيكاگو به اول ماه مي سال 1886
نزديك مي شد.
نزدهم ماه مارچ  ،1886نشريه آلماني زبان " كارگر"
در امريكا نوشت:
« اگر ما هر چه زودتر خود را براي انقالب خونينی آماده
نکنیم  ،میراثی جز فقر و بردگی برای براي فرزندانمان
بر جاي نخواهيم گذاشت .بنابر اين خود را براي انجام
انقالب مجهز كنيد».
قبل از روز موعود مبارزه سراسري ،هر هفته راهپيمائي
هائي تحت شعارهاي " زنده باد انقالب كارگري!"،
"سرنگون باد تخت و بارگاه و خزانه" و " كارگران
مسلح شويد " برگزار مي شد .شبها راهپيمايان مشعل
بدست سركها و جاده هاي شيكاگو را مي پيمودند و
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« ميليونها زحمتكش بپا مي خيزند ،ببينيد به جاده ها
آمده اند .مستبدين بخود مي لرزند ،چرا كه قدرتشان
را برباد مي بينند» .
درست يك شب قبل از واقعه اول ماه مي ،روزنامه "
کارگر " نوشت :
«سرمایه داري چنگالهايش را پشت برج و باروي نظم
پنهان كرده است .كارگران ! شعار ما بايد چنين باشد:
سازش موقوف .ماه مي فرارسيده است 20 .سال است
كه سرمايه داران وعده هشت ساعت كار مي دهند ولي
هميشه اين خواست را زير پا مي گذارند».
در همان شماره از روزنامه " كارگر" هشدار مهمي داده
شده بود:
« طبق اطالع ،يكي از رفقا بهنگام دستگيري ليست
بلند باالئي از اعضا به همراه داشته و تمام آن رفقا نيز
دستگير شده اند .بنابراين ،ليست عضويتها و دفاتر
يادداشت را از جيب تان بيرون آوريد .تفنگهايتان
را پاک كنيد .انبار مهمات خود را كامل كنيد .قاتلين
مزدور سرمايه داران ،پوليس و گاردش آماده جنايتند.
هيچ كارگري نبايد دست خالي از خانه بيرون بيايد».
در مقابل این هشدار های انقالبی  ،طبقه حاکم نیز
تدارک می دید  .آماج اصلي حمالت طبقه حاكم،
رهبري كارگران بود .صبح اول ماه مي  ،1886یکی از
روزنامه هاي شيكاگو چنين گزارش داد:
«هيچ دودي از دودكش كارخانه ها بيرون نمي آيد .همه
چیز  ،رنگ یک روز تعطیل بخود گرفته است » .
روزنامه فيالدلفيا تريبون نوشت:
«عناصر كارگر را گوئي رتيل بين المللي نيش زده است.
آنها را رقص مرگ فرا گرفته است».
در ديترويت  1100كارگر به مدت هشت ساعت راهپيمائي
كردند .در نيويارك  25000نفر از برادوي به طرف ميدان
اتحاد راهپيمائي كردند .در عين حال  40هزار كارگر
نيوياركي در حال اعتصاب بودند .در سينسيناتي يك
كارگر شروع راهپيمائي را چنين تصوير ميكرد:
« تظاهر كنندگان فقط بیرق انقالبی حمل مي
كردند و تنها سرودي كه مي خواندند سرود آربايتر
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(كارگران ) و مارسـه ايز بود .يك هنگ كارگر با 400
تفنگ اســپرينگ فيـلـد در صف اول تـظـاهـر
كنندگان قرار داشتند».

در لوئي ويل كنتاكي بيش از  6000كارگر سياه و سفيد از
وسط پارك ملي عبور كردند و بدين ترتيب ممنوعيت
ورود غير سفيدان به پارك را عامدانه شكستند .در
شيگاگو كه دژ شورش بود  ،کم از کم  30هزار نفر به
جاده ها ريختند .تمام قطارها از كار ايستاده بودند و
بنادر را تعطيل كرده بودند .رهبران محافظه كار به
حاشيه وقايع رانده شده بودند .سركهای ميشيگان پر
بود از كارگران و خانواده هايشان .پوليس هر كجا را كه
كارگران اجتماع كرده بودند مورد حمله قرار مي داد .
نقطه انفجار اول ماه مي در كارگاه مك گورميك بود.
اينجا از اواسط زمستان در اعتصاب بسر مي برد ،ولي
گله هاي اعتصاب شكنان به رهبري پوليس كماكان در
كارخانه بودند .در دوم ماه مي ،اسپايز ،رهبر كارگران
قرار بود دوباره برايشان سخنراني كند .هنگاميكه
حدود  6000كارگر به سخنراني او گوش مي دادند ،چند
صد نفر به پيشواز اعتصاب شكناني كه تازه داشتند
از سر كار برميگشتند رفتند تا يك تعداداز كارگراني
كه حاضر به اعتصاب نشده بودند توسط خود كارگران
اعتصاب کننده دستگير شده و مورد بازجويي قرار
بگيرند.
روزنامه " كارگر" بتاريخ  2ماه مي نوشت:
« ناگهان صداي گلوله از نزديك كارخانه بگوش رسيد.
حدود  75قاتل قوي هيكل كه توسط يك فرمانده چاق
پوليس رهبري مي شدند بدان سمت حركت كردند .سه
اراده موتر پر از وحشي هاي حامي نظم و قانون نيز آنان
را همراهي مي كردند .در نبرد ميان كارگراني كه سالح
آنها چوب وسنگ و كلوخ بود و پوليسي كه با سالح
گرم مسلح شده بود ،صف كارگران ناگهان بهم خورد.
بم دستي پشت سر كارگران منفجر شد .دست كم دو
كارگر كشته شدند .بسیاری از جمله چند کودک ،
مجروح شد  .در ظرف چند ساعت اعالميه خشمگينانه
اي كه به امضا اسپايز رسيده بود در محالت فقيرنشين
كارگري دست بدست ميگشت كه در آن نوشته شده
بود:
« كارگران مسلح شويد ...صاحبكاران نيروي خونخوار
خود يعني پوليس را عليه ما بكار گرفته اند .شش نفر
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از برادران ما عصر امروز در كارگاه مك گورميك كشته
شدند .آنها فقيران بيچاره را كشتند چرا كه جرات كرده
بودند دستورات روسا را زير پا گذارند ...همچون هركول
افسانه اي بپا خيزيد و غول پنهاني را كه ميخواهد شما
را نابود كند ،از ميان برداريد  .ما از شما ميخواهيم كه
مسلح شويد ! مسلح! »
روز بعد يعني سوم ماه مي ،گسترش اعتصاب پر معنا
بود .در سطح كشور نزديك به  340هزار كارگر به جنبش
پيوسته بودند و  190هزار نفر از آنها در اعتصاب بسر
مي بردند .در شيكاگو  80هزار كارگر به سركها ريختند.
هنگامي كه چند صد زن خياط به سركها آمدند تا به
تظاهرات بپيوندند ،روزنامه ارتجاعي شيكاگو تريبون
عليه شان نوشت:
« زنان وحشي هلهله كش!»
اينبار فراخوان روزنامه " كارگر" فراخواني عاجل بود
كه درآن ذكر شده بود:
« دقت كنيد! خونها بر زمين ريخته شده است .گارد
دولتي در اين كار شركت داشته است .مالكيت خصوصي
با خشونت آبياري مي شود .اين يك واقعيت تاريخي
است .جنگ طبقاتي فرا رسيده است .در محالت فقير
نشين ،زنان و بچه ها براي شوهران و پدرانشان گريه
سر داده اند .اما در كاخها ،سرمايه داران گيالسهاي
مشروبات گرانقيمت را به سالمتي اقدامات دار و دسته
هاي خونخوار نظم و قانون بهم مي زنند .اشكهايتان را
پاك كنيد اي بيچارگان مظلوم! بردگان! بپاخيزيد و كل
قدرت نظام چپاول را سرنگون سازيد!» ...
صبح روز  4ماه مي پوليس به يك ستون سه هزار نفره
از اعتصاب كنندگان حمله كرد .اجتماعات در تمام شهر
برپا شد .هنوز عصر نشده بود كه ميدان "هي ماركت"
از  3هزار كارگر انباشته شد ...سر و كله دسته اي
متشكل از  180پوليس تا بدندان مسلح پيدا شد .يك
افسر پوليس به كارگران دستور داد كه متفرق شوند .اما
پاسخ شنيد كه اجتماع كارگران ،قانوني و مسالمت آميز
است .در اين هنگام ناگهان بم دستي در صف پوليس
منفجر شد و سپس آنها منطقه را زير آتش گرفتند .در
نتيجه چندين نفر كشته و صدها تن مجروح شدند .در
اين ماجرا ،هفت پوليس نيز كشته شدند.
طبقه حاكمه از اين واقعه به عنوان بهانه اي براي انجام
تعرضي كه از قبل طراحي كرده بود ،استفاده كرد .در
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"ميلواكي" گارد دولتي با كشتار خونين به تظاهرات
پنجم ماه مي پاسخ داد .پنج كارگر لهستاني و يك
كارگر آلماني بخاطر نقض قيود شب گردي به خاك
افتادند .در شيكاگو ،زندانها مملو از هزاران انقالبي و
اعتصابي گشت.
بسياري به هنگام تحقیق مورد شكنجه قرار گرفتند .از
روي ليست اعضاي اتحاديه ها ،پوليس به خانه هايشان
حمله برد .چاپخانه كارگران مورد حمله قرار گرفت.
همه اعضاي چاپخانه روزنامه " كارگر" دستگير شدند.
پوليس هر چه در دست داشت ،از مهمات گرفته تا
اسلحه ،از شمشير تا باتوم ،از نشريه تا درفش سرخ ،از
ديناميت تا بم را بعنوان مدرك به نمايش گذاشت .رهبري
انقالبي كارگران در چنگال سرمایه داری اسير شد.
طبقه حاكمه در همان ماه مي  1886محاكمات را آغاز
كرد .اتهام هایی از قبیل قتل پولیس را پیشکش نمود
و متهمان را اعضای رهبری ای  .دبليو .پي .آ ( اتحاديه
انترناسيونال كارگران ) به نامهاي اوت ،اسپايز ،مايكل
شوآب ،ساموئل فيلدن ،آلبرت پارسون ،آدولف فيشر،
جرج انجل ،لوئي كنيگ و اسكار نيب اعالن داشت.
متهمين را با وجود آنكه از گروه هاي مختلف بودند
يكباره با هم محاكمه نمودند .در طول محاكمه هيچ كس
نتوانست حتي يك دليل بياورد كه افراد فوق الذكر در
پرتاب بم شركت داشته اند .لوي سارنوال تمام محكمه
را در چند جمله خالصه كرد و بيان كرد كه:
« قانون بر محاكمات حكم ميراند .آنارشيزم به محاكمه
كشيده شده ،افراد نامبرده انتخاب شده و به اينجا
آورده شده اند ،چرا كه رهبر هستند .اينها مثل هزاران
نفري كه بدنبالشان براه افتادند خطاكارند .قضات گرامي
! اين افراد را محكوم كنيد .از محكوميت آنان نمونه
بسازيد و آنان را دار بزنيد و نهادهاي ما و اجتماعات ما
را نجات دهيد».

محاكمه جنائي جا بزنند .اسپايز در دفاعيه اش از عقايد
انقالبي خويش دفاع كرد و در آخر چنين گفت:
« خوب ،اينها عقايد من است .اگر شما فكر مي كنيد
مي توانيد اين عقايد را كه هر روز بيشتر ريشه مي
دواند درهم شكنيد ،اگر فكر مي كنيد كه با زنداني
كردن ما مي توانيد به عقايد ما ضربه بزنيد ،اگر فكر مي
كنيد كه مرگ جزاي گفتن حقیقت است  ،پس من با سر
بلندی و جسارت بهاي گزاف آنرا مي پردازم! جالد تان
را صدا كنيد!»
مسترلينك  21ساله اعتراض خود را چنين بيان كرد:
« من تكرار مي كنم كه دشمن نظم موجودم و تكرار مي
كنم كه با تمام قدرت تا زمانيكه نفس در سينه دارم با
اين نظم نبرد مي كنم .من از شما متنفرم! از نظام تان
بيزارم ،از قوانين شما ،از اقتدار مستبدانه شما ،متنفرم.
مرا بدين خاطر بدار بياويزيد».
دادگاه هفت نفر را محكوم به مرگ كرد و به تاريخ
 11نوامبر  1886كه بنام جمعه سياه نام گرفته است،
اعدام شان نمود .اما جنبش بزرگي در دفاع از آنان
براه افتاد .جلسات زيادي در سراسر جهان به دفاع
از آنان برگزار شد :در فرانسه ،هالند ،روسيه ،ايتاليا،
اسپانيا و در تمام اياالت امريكا....
سه سال بعد یعنی در سال 1889در كنگره بين المللي
كارگران در پاريس ،روز اول ماه مي به خاطر كشتار
كارگران و رهبران كارگري شيكاگو ،به روز جهاني
كارگر مسمي گرديد و از آن زمان ببعد همه ساله
توسط کارگران آگاه و نیروهای کارگری در کشورهای
مختلف جهان مورد بزرگداشت قرار می گیرد.
ما بزرگداشت از روز جهانی کارگر را در اول می امسال
تحت عنوان مبارزه برای رسمیت یافتن روز جهانی
کارگر در افغانستان و اعالم این روز به عنوان روز
تعطیل عمومی به عمل می آوریم.

در سراسر دادگاه ،قضات سعي كردند محاكمه را يك

فاجعه هشت ثور 1371
سرآغاز جنگهاي ارتجاعي داخلي

كودتاي هفت ثور  1357به حمايت مستقيم سوسیال امپرياليزم
روس به پيروزي رسيد و دارودستۀ مزدور خلق و پرچم را بر
مسند قدرت رساند .اما چند ماهي از عمر رژيم کودتایی وابسته
به روس نگذشته بود كه شروع به دستگيري نيروهاي انقالبي ؛
ملي  -دموكرات و توده هاي زحمتكش نمود وعرصه را چنان
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بر توده ها تنگ ساخت كه دست به حرکت ها و خیزش های
عمدتا خود انگيخته زدند .وسعت و گسترش اين قيام ها روز
بروز بيشتر گرديده و رژيم مزدور را سراسيه نمود .درين هنگام
جنايات وحشتناك دارودستۀ حاکم مزدور شروع شد  .چنانچه
بعد از كشته شدن تركي و بقدرت رسيدن امين ليستی ارائه
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گردید كه تنها در زندان پلچرخي دوازده هزار نفر كشته شده
بودند .اين جنايات نه تنها در شهر كابل بلكه در واليات نیز
اتفاق افتاده بود که بیرون شدن گور های دسته جمعی در والیات
بیانگر اين مدعاست.
همزمان با قدرت گيري دارودستۀ مزدور خلق و پرچم،
امپرياليستهاي غربي بيكار ننشسته با كمك پاكستان و ايران
به سازماندهي احزاب ارتجاعي اسالمي پرداختند .چنانچه در
ظرف يكسال  15حزب اسالمي شيعه و سني به كمك و همياري
امپرياليستهاي غربي و دولت هاي مرتجع پاكستان و ايران و
كشورهاي عربي بر جنبش مقاومت مردم افغانستان تحميل
گرديد .هر قدر كه جنگ مقاومت عليه سوسيال امپرياليزم و
مزدورانش شعله ورترشد بهمان اندازه رهبري ارتجاعي احزاب
جهادي باالی مردم و جنگ مقاومت تحميل گرديد .با اظهار
تاسف بايد گفت كه مقاومت جانانۀ عمدتا خودجوش توده ها
عليه اشغالگران روسي و مزدوران «خلقي پرچمي» شان در
جهت برآوردن اميال اساسي توده هاي زحمتكش پيش نرفت
و با تحميل رهبري احزاب جهادي بر آن ،از مسير اصولي اش
منحرف شد.
قهرمانان دروغین مقاومت ،بعد از فروپاشي رژيم مزدور روس،
در بدل تحویلگیری قدرت از بقاياي آن رژیم ،خون هاي ريخته
شده توده ها را بفراموشي سپردند و جنايتكاران و قاتالن را عفو
نمودند .آنها به ادامه اين خيانت شا ن خيانت هاي غیر قابل عفو
ديگري را نیز مرتكب شدند و روزي توده ها آنها را در دادگاه
انقالبي شان محاكمه خواهند نمود.
بعد از قدرت گيري جهادي ها در افغانستان نزاع و كشمكش
بين احزاب جهادي شروع شد .از يك طرف جمعيت اسالمي،
شوراي نظار ،سياف ،شيخ آصف محسني و شاخه اي از حز
ب وحدت تحت رهبري اكبري همراه با پرچمی ها و از طرف
ديگر حزب اسالمی گلبدین ،حزب وحدت اسالمي تحت رهبري
مزاري ،خليلي و محقق و ملیشه های دوستمی همراه با خلقی
ها ،خانه جنگی هاي ارتجاعي و خانمانسوزي را براه انداختند.
درين خانه جنگی هاي ارتجاعي ،كه همشهريان كابل شاهد آن
بودند و ويراني كابل شاهد زنده جنايا ت به وقوع پیوسته در
آنها است ،در حدود  65هزار نفر به خون غلطيدند و عده زيادي
دوباره آواره كشورهاي پاكستان و ايران شدند .اين جنگ هاي
ارتجاعي نه تنها ويراني و آوارگي وسیعی را بوجود آورد بلكه
تضاد هاي مليتي و قومي را بیشتر از پیش دامن زد.
احزاب جهادي تحت رهبري پيشوايان ارتجاعی خويش به چنان
جناياتي دست زدند كه در تاريخ كشور كمتر سابقه دارد .در
جريان اين جنگ ها سينه هاي زن ها را بريدند ،زايمان زنان
حامله را بصورت جمعي تماشا نمودند ،زنان را لخت و بصورت
دسته جمعي نگهداري نموده و بصورت دسته جمعي بر آنها
تجاوز نمودند .احزاب جهادي عالوه بر اين جنايات هولناك عليه
زنا ن مردم را به جرم تعلقات مليتی كشتند .حتي بر سر مردم
بيگناه ميخ كوبيدند ،به دهان شان شاشيدند ،در كانتينر ها زنده
زنده سوختاندند و رقص مرده را تماشا كردند.
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اين جنايات ضد بشري احزاب جهادي به نفرت و انزجار توده
ها از آنها افزود .توده هائيكه در توهم زندگي ميكردند و اميد
واربودند كه احزاب جهادي براي شـان بهشـت برين را به ارمغان
ميآورد متوجه شدند كه آنها نوكران قدرت های امپریالیستی
و ارتجاعی خارجی اند و در جهت منافع اربابان شان در حركت
اند.
حيني كه حزب اسالمي تحت رهبري گلبدين كابل را به راكت
بست اعال ن نمود تا زمانيكه « كمونيستها» و مليشياي
«كمونيست» دوستم در كابل بوده و در دستگاه دولتي قدرت
را دارا باشند دست از جنگ نخواهد كشيد وبا دولت اسالمی
همكاري نخواهد كرد  .برعكس رباني اعالن نمود كه ديگر
مليشه ای وجود ندارد و همه ملیشه های سابق عضو ارتش
دولت اسالمي و مسلمان اند .اما زماني كه ورق برگشت و دوستم
پيمان همكاري با گلبدين را بست ،درنزد حزب اسالمي و شخص
گلبدين ديگر دوستم جنايتكار ،گليم جمع و خائن نبوده بلكه
شخص كامال مسلمان و خيرانديش معرفي گرديد .اما ربانی و
دیگر رهبران جهادی در دولت اسالمی برعکس آنرا یک شخصی
جانی  ،مرتد و آدمکش معرفی نمودند و تا آن جايي پيش رفتند
كه عليه دوستم و گلبدين اعالن جهاد صادر نموده وآنها را
ياغي و باغي خواندند .يا اين اعالن جهاد ،جنگ ها شديد تر
شد و جان هزارها تن ديگر را گرفت و دامنه اش از كابل فراتر
رفت و تا مرزهاي هرات ،بادغيس و ميمنه را نيز در برگرفت.
بمباران هوايي به شديد ترين وجه از دو طرف آغاز گرديد .جنگ
بين اتحاد اسالمي سياف و شوراي نظار و جمعيت اسالمي تحت
رهبري مسعود و رباني با حزب وحدت اسالمي تحت رهبري
مزاري ،خليلي ومحقق شديد تر از جنگ بين حزب اسالمي و
جمعيت اسالمي بود .غرب كابل كامال به ويرانه اي تبديل گرديد.
جنايات افشار هيچگاه در اذهان توده ها به فراموشي سپرده
نخواهد شد.
امپریالیست های امریکایی و متحدین اروپایی نزدیک شان بعد
از فروپاشي «شوروی» و به قدرت رسيدن احزاب جهادي در
افغانستان به فکر تسلط بر آسياي ميانه و خاور ميانه بودند.
به همین جهت می خواستند حکومت ربانی را از میان ببرند و
حاکمیت یکدست جهادی در جهت تامین منافع خود شان در
افغانستان ایجاد کنند .به همین جهت تا توانستند جناح تحت
رهبری گلبدین در « شورای هماهنگی « را تقویت کردند .از
جانب دیگر جناح تحت رهبری ربانی و احمد شاه مسعود در
واقع تحت حمایت امپریالیست های روسی و متحدین شان قرار
داشت .اما وقتی برای امپریالیست های امریکایی و انگلیسی
و مرتجعین دنباله رو شان در منطقه نا کار آمد بودن «شورای
هماهنگی» تحت رهبری گلبدین ثابت گردید ،از حمایت «شورای
همآهنگی» دست کشیدند.
فعالیت های جنگی « تحریک طالبان» که در عکس العمل علیه
خانه جنگی های جهادی ها و به حمایت مستقیم پاکستان،
عربستان سعودی و سایر کشورهای عربی خلیج به روی صحنه
آمد ،سرانجام ر ِژیم تحت رهبری جهادی ها را از کابل اخراج
نموده و بیشترین قسمت سرزمین کشور را از زیر سلطۀ آنها
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بیرون کشید ،در آن هنگام بصورت غیر مستقیم مورد حمایت
امریکا و انگلیس نیز قرار داشت .اما زمانیکه متوجه شدند که
طالبان با پان اسالمیزم القاعده یی پیوند یافته است و مانع
دست یابی آنها به اهداف شان در خود افغانستان و آسیای میانه
هستند ،به این نتیجه رسیدند که باید از حمایت غیر مستقیم
آنها نیز دست بردارند .امپریالیست های امریکایی بعد از حادثۀ
یازدۀ سپتامبر طرح تجاوز به افغانستان زیر نام « مبارزه علیه
تروریزم» را در عمل پیاده کردند و با سرنگون ساختن امارت
اسالمی طالبان و اشغال افغانستان ،کشور ما را تحت اشغال خود
قرار دادند.
در این جنگ تجاوزکارانه و اشغالگرانه ،افغانستان ویران بیشتر
از پیش ویران گردید و مردمان رنج کشیده و بال دیدۀ آن یکبار
دیگر مورد قتل و کشتار ددمنشانۀ متجاوزین و اشغالگران
امپریالیست قرار گرفتند .در اين هنگام «قهرمانان جهاد» با
خیانت به عرصه ای كه افتخارات شان را مديون آن بودند ،خود
به جنگجويان زير ركاب متجاوزين و اشغالگران ديگري مبدل
گرديدند و يك بار ديگر اين مرزوبوم و مردمان آن فاقد حتي
استقالل و آزادي ملي ظاهري شدند .مجمع خاینين كه لواي
جمهوري اسالمي افغانستان را بر سرخويش بلند نموده اند ،به
ادامه جنايات شان و با اتكاء به قوت هاي اشغالگر ،قانونی بنام
منشور مصالح ملي تصویب نموده و تمام جنايتكاران را مورد
عفو قرار داده اند و از هر گونه پيگرد قانوني و قضائي آنها را
معاف کرده اند .اين طرح خائنانه از طرف حامد كرزي این سرباند
جنايتكاران و این شاه شجاع سوم توشيح گرديده و حيثيت يك
قانون در « جمهوري اسالمي افغانستان « را بخود گرفته است.
اين گام ديگريست در مسير خيانت ملي و دشمني با كشور و
مردمان اين مرزو بوم .درين سند خاینانه ،تمامي جنايات گذشته
جنايت كاران مرتجع و ميهن فروش ،مورد عفو قرار گرفته و همه
جنايتكاران از تعقيب عدلي و قضائي معاف اعالم گرديده اند.
جنايت كاران بعد از تصويب اين سند خاینانه جشني را براه
انداختند و به رقص و پايكوبي پرداختند ،سخنراني ها سردادند
وغرق در عيش ونشاط شدند .چنانچه سياف در سخنراني اش
گفت:
« قبل از اينكه به مردم وعده نان  ،آب و لباس را بدهيم وعده
امنيت ،ثبات و سالمتي را ميدهيم ،زيرا كه مردم قبل از همه به
صحت ،ثبات و امنيت ضرورت دارند».
اما مردم ديگر فريب اين وعده هاي كاذب را نميخورند و
خوب ميدانند كه شما و هم قماشان تان زمانيكه قدرت را از
جنايتكاران خلقي و پرچمي تحويل گرفتيد ،عالوه بر اينكه
نتوانستيد به مردم نان و لباس بدهيد ،بخاطر حفظ قدرت و
كنار زدن رقباي خويش جان و مال مردم را ازايشا ن گرفتيد و
هيچ چيز جز عدم امنيت و ثبات براي مردم به ارمغان نياورديد.
جنگ هاي ارتجاعي داخلي در میان خود شما که هر دو طرف
تان داعيه اسال م را بر سينه ميزديد ،روز روشن را براي مردم
كابل به شب تاريك مبدل نمود و در واليات ديگر نيز اثرات
خويش را گذاشت .اكثريت مناطق كابل به ويرانه تبديل گرديد،
 65هزار كشته و آوارگي دوباره مردم نتايج جنايات بيشمار شما
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و هم قماشان تان ميباشد .خود تان بين سالهاي 1374 -1371
اسناد و مداركي ارائه نموديد كه افراد حزب وحدت اسالمي مردم
را زنده ميسوزانند ،رقص مرده را تماشا ميكنند و زنها را لخت
نگهداري نموده و بصورت دستجمعي بر آنان تجاوز مينمايند.
حزب وحدت اسالمي شما را به بريدن سينه هاي زنان در افشار
و قتل هاي دستجمعي هزاره ها و تجاوز بر زنان متهم مينمود.
اين اسناد و مداركيست كه توسط خودتان ارائه گرديده است.
گذشته از اینها عمده ترين جنايت فعلی و جاری شما اينست
كه امروز همه تان در دور يك آخور نشسته و از آن ميخوريد و
بخدمت نيروهاي اشغالگر درآمده ايد و جاده صاف كن نيروهاي
اشغالگر به رهبري امپرياليزم امريكائيد .اين جنايت تان در
صفحات تاريخ افغانستان ثبت گرديده و هيچگاه به فراموشي
سپرده نخواهد شد .
بايد به آقاي سياف گفت كه شما كسي نيستيد كه در شرايط
كنوني براي مردم وعده ثبات وامنيت را بدهيد .در جايیكه شما
حضور داريد نيروهاي اشغالگر كنترول را در دست دارد .شما
كاره اي نيستيد و فرمان در دست نيروهاي اشغالگر است .مگر
حادثه هشتم جوزای سال  1384کابل را مردم فراموش كردند؟
خير ،زماني كه وسایط نقلیۀ باداران تان بيش از سي موتر اهالي
شريف كابل را زير گرفت و بيش از صد نفر را كشت و مردم بدفاع
از كشته شدگان به تظاهرات پرداختند و این عمل جنايتكارانه
را محكوم نمودند ،رژيم شما مردمي را كه در تظاهرات شركت
نموده بودند ،اوباش ،شرير و تخريب كار معرفي نمود و زندان ها
را از اهالي كابل پرنمود.
در آن موقع شما و همقطاران تان چه كار دیگري انجام داديد؟ جز
اينكه با مسكوت گذاشتن موضوع مهر تائيد بر جنايت امريكايي
ها زديد .مردم اين را فراموش نكرده اند كه آن جنايتكاران
امریکایی هيچگاه محاكمه نگرديدند .شما آنها را رسمي يا غير
رسمي معاف نموديد .پس شما چه كاره ايد و چگونه بخود حق
می دهید كه چنين وعده هایی به مردم ميدهيد .یقینا اين چنین
وعده های دروغین تان در خدمت اربابان اشغالگر تان قرار دارد.
در جشن پايكوبي مرتجعين جنایتکار ،صديق چگري در
سخنراني اش گفت:
« درست است كه احزاب مختلف درين گردهمايي شركت
نمودند اما ما يك ارزش مشترك داريم كه درين گردهمايي
شركت نموده ايم» .
بلي ما هم متيقين هستيم كه آن گردهمايي مجمع خاینين ملي
ای بود كه همه در جنايت ،ويراني و كشتار دستجمعي مردم وجه
مشترك دارند و همين ارزش مشترك آنها را در آن وقت و تا
هم اکنون دورهم جمع نگه داشته است .هيچگاه كساني خارج
از جرگه خاینين ملي در گردهمايي های ر ِژیم پوشالی شركت
نكرده و نمی کنند .اين وجه اشتراك ،جنايات شماست كه اتحاد
سياسي ناميمون ميان شما را بوجود آورده و جبهه متحدي از
تمامي جنايتكاران را شکل داده است.
بخوبی روشن و هویدا است که هیچ یک از انتخابات های دروغین،
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لویه جرگه های فرمایشی ،پارلمان های پوشالی و شوراهای والیتی
دروغین نتوانسته و نمی تواند ر ِژیم پوشالی و دست نشاندۀ
اشغالگران را مشروعیت ببخشد .در واقع تمامی این تالش های
دروغین دموکراتیک تافته و بافته شده توسط امپریالیست های
اشغالگر ،در محدودۀ خاینین ملی و اقلیت کوچک هواداران شان
باقی مانده و در تمامی موارد از طرف اکثریت قریب به اتفاق مردمان
کشور ما مورد نفرت و تحریم قرار داشته و قرار خواهد داشت.
مردمان کشور ما هیچگاه حاضر نخواهند شد ،اشغال کشور شان
و حاکمیت دست نشاندۀ اشغالگران را بپذیرند .ماموریت عمدۀ
کنونی حاکمیت دست نشانده این است که برای ابقای طوالنی
مدت پایگاه های استراتژیک اشغالگران در افغانستان یعنی برای
اشغال طوالنی مدت کشور راه ها و طرق به اصطالح مشروع و
دموکراتیک پیدا نماید .اما این کار شدنی نیست .رژیم پوشالی
حتی نمی تواند بخش های مختلف خود را بر سر این خیانت
ملی با هم متحد نماید .به همین جهت طی چند سال گذشته
نتوانست این ماموریت وطنفروشانۀ خود را از طریق لویه جرگۀ
قانون اساسی ،لویه جرگۀ عنعنوی و حتی از طریق پارلمان
پوشالی وجه به اصطالح قانونی و دموکراتیک ببخشد و اکنون
به مث ّابۀ آخرین راه چاره راه نظرخواهی از مشمولین تمامی
نهاد های دولتی را به سبک پرویز مشرف حاکم نظامی سابق
پاکستان در پیش گرفته است .این واقعا مسخره است و مطابق
به مندرجات قانون اساسی خود رژیم پوشالی و حتی اقدامات
زمان احمد شاه ابدالی نیز نمی تواند ذره ای حیثیت مشروع و
قانونی داشته باشد

جنبش انقالبي جوانان افغانستان قويا باورمند است كه راه نجات
كشور و مردمان کشور ،منجمله جوانان ،راه برپایی و پیشبرد
مقاومت ملی مردمی و انقالبی همه جانبه برای اخراج قهري
تمامی قوت هاي اشغالگر امپرياليستي از كشور و سرنگوني
جبري دست نشاندگان شان است .تا زمانی که حتی یک پایگاه
نظامی اشغالگران در کشور موجود باشد ،چه رسد به موجودیت
پنج پایگاه استراتژیک نظامی اشغالگران در مرکز و چهار گوشۀ
حساس شرق و غرب و شمال و جنوب کشور که اشغالگران و
دست نشاندگان شان برای «قانونیت» بخشیدن به موجودیت
طوالنی مدت آنها تالش و توطئه می نمایند ،حالت مستعمراتی
افغانستان پایان نمی یابد و کشور ما فاقد استقالل سیاسی و یک
کشور تحت اشغال خواهد بود.
بر پائي و پيشبرد موفقيت آميز مقاومت ملی مردمی و انقالبی
در مسير انقالب ضد امپرياليستي و ضد ارتجاعي خلقهاي
كشور ،قبل از همه مستلزم تامين اصولي رهبري نيروي انقالبي
پيشآهنگ بر كل جنبش مقاومت خلقهاي كشور منجمله جوانان
است .ما نقش رهبري كننده پيشاهنگ انقالبی بر كل جنبش
مقاومت ملی مردمی و انقالبی توده ها ،منجمله جوانان ،را به
حيث يك اصل اساسي مبارزاتي مان پذيرفته ایم و بخاطر
تحكيم هر چه بيشتر آن ميرزمیم.
مقاومت ملي مردمي و انقالبي عليه اشغالگران امپرياليست و
خاینين ملي را تا اخراج آخرین سرباز اشغالگر و سرنگونی کامل
رژیم دست نشانده ادامه دهیم!

كودتاي هفت ثور آخرین گام سوسیال امپریالیست ها و مزدوران شان
در جهت مستعمره ساختن افغانستان
علم به ما مياموزد كه براي شناخت و برداشت درست هر پديده بايد
گذشتۀ آنرا مورد بررسي قرارداد ،زيرا هيچ پديده اي از عالم نيستي به
وجود نمی آید .هر معلولي يك علت دارد و از حاصل تكامل و رشد يك
سلسله پديده هاي ديگر بوجود ميايد .لذا بدون روشن نمودن گذشتۀ
يك پديده نميتوان وضعيت فعلي آن و علل بوجود آمدن آنرا دانست
و هم بدون بررسي دقيق و همه جانبه از گذشته و حال يك پديده
نميتوان سمت آنرا براي آينده تعيين نمود.
الزم به تذكر است كه ما در اينجا نميتوانيم بصورت مفصل و همه جانبه
اهداف شوم كودتاگران هفت ثور را برشماريم .در آينده و در شماره
های بعدي پيكارچوانان بصورت مفصل روي اين مسائل صحبت خواهيم
نمود .حاال بطور مختصر اشاره اي به نیات سوسیال امپریالیستی تزاران
نوین و همچنان رقابت هاي امپرياليزم غرب به رهبري امپرياليزم امريكا
و سوسيال امپرياليزم شوروي كه نتيجه اش همانا كودتاي ننگين هفت
ثور است ميكنيم.
در سال  1955ميالدي خروشچف و بلگانين حين برگشت از سفرهند
با سران دولت افغانستان نيز ديدارنمودند .با اولين ديدار با سردمداران
«شوروی» داود تقاضاي خريد اسلحه را از روسيه نمود .سردمداران
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سوسیال امپریالیست شوروی كه روياي رسيدن به آبهاي گرم بحر هند
را داشتند بالوقفه تقاضاي داود را پذيرفتند و داود با خريد اسلحه از
«شوروي» وعده هرنوع همكاري براي تامين منافع «شوروي» در بحر
هند را داد .طرحات مبتنی بر خط مشي سوسیال امپریالیستی حاكمان
تازه به قدرت رسيده در اتحاد شوروي روي داود اثرات خود را گذاشت.
داود در چوكات همين خط مشي ارتجاعي «تقويه سكتوردولتي» و «راه
رشد غير سرمايه داری» ،پالن هاي پنچ ساله اش را طرح ريزي نمود
و سوسیال امپریالیست های شوروي اولين قرضۀ  3.5ميليون دالري
خود را براي ساختمان سيلوي مركز به ربح سه فيصد تاديه نمودند.
روابط تجاري افغانستان با «شوروي» تا سال  1950ميالدي ده فيصد
مجموع تجارت خارجی افغانستان را در بر می گرفت .اما در سال 1960
ميالدي به شصت فيصد رسيد .در اين دوران رقابت میان امپرياليزم
غرب به رهبري امپریالیزم امريكا از یکطرف و سوسيال امپرياليزم
شوروي و بلوک تحت رهبری اش به اوج خود رسيد .اين رقابت اثرات
خاص خود را روی سرمايه داران دالل وابسته به غرب و «شوروي» نيز
گذاشت .خرابکاری های دالالن وابسته به غرب در مقابل طرحات و
پالنهاي داود ،منجمله در درون دربار از یکطرف و  ,وخامت اوضاع در
مجموع از طرف دیگر  ،رژیم ستم شاهي را وادارنمود كه داود را وادار به
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استعفا نمايد .بعد از استعفاي داود ،رژيم ظاهرشاه براي فريب توده ها
دست به ترفند ديگري زد و درسال  1964با اعالن کذایی دموكراسي
و طرح قانون اساسي خواست تا ازاين طريق مردم زحمت كش را مورد
استثمار بيشتر قراردهد .به هرصورت دموكراسي و قانون اساسي کذایی
ظاهر شاه در واقعيت سند عقد اتحاد ناميمون كمپرادوران وفیودالها و
به رسميت شناختن منافع امپرياليستها در افغانستان بود
ماهيــت ضد انقالبي به اصطالح دموكراســي رژيم شــاهي
به زودي افشــاء گــرديد .این دموکراسی همان شروع
حیات کذایی اش حادثۀ سوم عقرب را آفرید و نقاب خود را به زمین
اندخت .ر ِژیم ستم شاهی در روز سوم عقرب  1344ده ها تن از فرزندان
خلق ستمكش ما را به گلوله بست .اين عمل خاينانه و ددمنشانه رژيم
به تظاهرات خياباني توده ها و روشنفكران منجر گرديد و كينه و نفرت
توده ها را نسبت به رژيم فرتوت شاهي عميقتر ساخت.
حادثه سوم عقرب سرآغاز جنبش دموكراتيك نوين در كشور ما بود .از
اين به بعد جنبش ما با يك كيفيت جديد پا به عرصه وجود ميگذارد.
سوم عقرب همچنين سرآغاز شكست مفتضحانه مشی پارلمانتاریستی
بود ،زيرا سوم عقرب ماهيت فیودال – كمپرادوري پارلمان كذائي و «
پارلمانتاريزم» را فاش ساخت و به توده ها آموخت كه طبقات ارتجاعي
چه با «دموكراسي» و چه بدون آن ،در ماهيت امر جز سركوب توده
هاي زحمتكش و استثمار توده ها كار ديگري را از پيش نميبرند .در
ماهيت امر» قانون» و « دموكراسي « طبقات استثمارگر ،ارتجاعي و
وابسته هرقدر كه فریبکارانه فرمول بندي شده باشد بازهم درخدمت
استثمارگران و استعمارگران قرار داشته و جهت استثمار و سركوبي
طبقات تحت استثمار و نيروهاي انقالبي به كار برده ميشود.
سوسیال امپریالیست های شوروي با حمايت داود موفق به ايجاد حزب
وابستۀ خود در داخل افغانستان گرديدند .اين حزب مزدور با طرح
شعارهاي عوامفريبانه در سال  1344هجري شمسي زير نام «حزب
دموكراتيك خلق افغانستان» تحت رهبري نورمحمد تره كي پا به عرصه
وجود گذاشت و مشي مبارزاتي اش را بر مبناي «تقويه سكتوردولتي»،
« راه رشد غيرسرمايه داري» و « گذارمسالمت آميز» و مبارزات كامال
علني ،قانوني و پارلماني فرموله كرد.
بعد از ايجاد حزب مزدور «شوروی» در داخل افغانستان ،سوسيال
امپرياليستها بخاطر منافع غارتگرانه خويش بيشتر از پيش تالش نمودند
تا افغانستان را از لحاظ اقتصادی ،سیاسی ،نظامی و فرهنگی تحت کنترل
داشته باشند تا بهتر و راحت تر به آبهاي گرم بحرهند برسند .در اين
برهه حساس تاريخي است كه كودتاي  26سرطان  1352تحت رهبري
مشاوران روسي به پيروزي ميرسد و داود بر مسند قدرت تكيه ميزند.
با تكيه زدن داود بر مسند قدرت ،مزدوران «شوروی» نيز كرسي هاي
بلند دولتي را تصاحب کردند و اقتصاد دولتي كه همانا اقتصاد رهبري
شده تحت نظر سوسیال امپریالیست های شوروی بود به مرحلۀ اجرا در
آمد .روز بروز مناسبات اقتصادي و سياسي بيشتر روسي گردید .تاجران
مكلف شدند كه زير نظر دولت اموال را صادر و وارد كنند .اين نظارت
بخصوص در مورد تاجران وابسته به غرب شديد بود.
باالخره تاجران وابسته به غرب عكس العمل نشان داده و حتي ماه
ها اموالشان را از گمركات افغانستان نكشيدند .اين حركت تاجران
بزرگترين ضربه اقتصادي بر پيكر رژيم داود بود .اين حركت تاجران
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از يك طرف و فشار امپرياليستهاي غربي از طرف دیگر داود را وادار
نمود تا به كشورهاي عربي و ايران مسافرت نمايد .داود در حين سفر
با سردمداران ايران و كشورهاي عربي وعده هاي همكاري با اين
دول را داد .اين گرايش داود به كشورهاي وابسته به غرب مطابق
ميل دولت سوسيال امپرياليستي شوروي نبود و زمينه سقوط رژيم
داود را فراهم نمود .سوسيال امپرياليستهاي شوروي كه از ساليان
متمادي تسلط همه جانبه بر افغانستان و تطبيق خوابهاي تزارهاي
كهن را مبني بر دست يافتن به آبهاي گرم بحر هند در سر داشتند،
زماني كه دیدند نفوذشان در افغانستان با اشكال مواجه گردیده
است فورا واكنش نشان دادند و طرح كودتاي ديگري را ريختند.
به روز پنجشنبه هفتم ثور  1357در حاليكه تمام رهبران مزدور «حزب
دموكراتيك خلق افغانستان» از طرف داود زنداني شده بودند كودتاي
نظامي روسها به پيروزي رسيد .مشاورين روسي رهبران مزدور حزب
مذکور را از زندان كشيده و بر سرنوشت افغانستان حاكم ساختند.
در اين روز سياه تعداد زیادی از هموطنان بيگناه ما به شمول كودكان
و بيوه زنان زير بمباران طيارات و شليك توپ و تانكهاي روسي به
خاك و خون غلطيدند .اين روزسياه از يك طرف سرآغاز ترور و اختناق
مجدد براي نيروهاي انقالبي و ساير اقشار زحمتكش بود و از طرف
ديگر آخرین گام بلند سوسیال امپریالیست ها و مزدوران شان در جهت
تبديل افغانستان نيمه مستعمره – نيمه فئودال به يك كشور مستعمره
– نيمه فئودال تحت اشغال مستقیم سوسیال امپریالیزم.
مزدوران «شوروی» بعد از تكيه زدن بر مسند قدرت ،براي بازگذاشتن
هرچه بيشتر دست سوسيال امپرياليستها ،دست به سركوب وحشيانه
توده هاي زحمتكش و بخصوص روشنفكران انقالبي زدند ،براي تامين
منافع اربابان روسي شان از هيچگونه جنايتي دريغ نكردند و زندان ها را
از نيروهاي انقالبي و توده هاي زحمتكش پر ساختند.
دارودستۀ مزدور « خلق» و پرچم بخاطر منافع اربابان شان دست به
هرگونه خيانت و جنايت عليه نيروهاي انقالبي و توده هاي زحمتكش
افغانستان زدند و انسانهاي شرافتمند را دسته جمعي و زنده زنده به
گورنمودند .كشف گورهاي دسته جمعي بيانگر جنايت این دارودسته
جنایتکار در زمان حاكميت شان ميباشد .زمانيكه تره كي به دست
حفيظ اهلل امين شاگرد باوفايش خفه گردید  ،لیست دوازده هزار نفري
کشته شدگان به دروازه پلچرخي زده شد و مسئوليت كشته شدن
اين دوازده هزار نفر متوجه تره كي گردید .اين عمل وحشيانه نه تنها
در زندان پلچرخي به وقوع پيوسته بود بلكه در زندانهاي تمام واليات
نیز بهترين فرزندان انقالبي اين كشور به گورهاي دسته جمعي دفن
گرديدند .اين جناياتكاران در دوران حاكميت ارتجاعي شان تنها پنجاه
هزار نفر روشنفکر انقالبی را که بهترين فرزندان صديق اين وطن بودند
سر به نيست كردند و عالوه بر آن صدها هزار تن از مردمان زحتمكش
اين مرزوبوم را نيز به گورهاي دسته جمعي سپردند.
ترور و اختناق بيش از حد رژيم ارتجاعي نفرت و انزجار توده ها را
به حدي رساند كه توده ها دست به حرکت ها و خیزش های عمدتا
خودجوش زدند ،از جمله خیزش بيست و چهار حوت  1357هرات
كه سه روز ادامه يافت و در اين مدت حدود  25000كشته به جاي
گذاشت .این مبارزات مسلحانه رژیم کودتا را بطرف سرنگونی و نابودی
سوق می داد.
سوسیال امپریالیست ها برای نزدیک شدن به آب های گرم بحر و هند
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و بخاطر جلوگیری از سقوط رژیم کودتا دست به تجاوز مستقیم بر
افغانستان زده و در ششم جدی  1358نیروهای اشغالگر شان را وارد
افغانستان کردند .اما مقاومت های مردم علیه اشغالگران و مزدوران
شان بیشتر از پیش گسترش یافت .حرکت ها و خیزش های عمدتا
خودجوش توده هاي زحمتكش يكي بعد از ديگري به وقوع پيوست.
خیزش سوم حوت  1358مردم كابل نمونه برجسته ای از خیزش توده
های ناراضی عليه اشغالگران و مزدورانشان بود .همچنان در روز يازده
ثور  1358در كابل ،دانشجویان پوهنتون كابل عليه مزدوران روسي
دست به تظاهرات زدند .این تظاهرات توسط ارتش پوشالي و مزدوران
روسي به گلوله بسته شد و تعدادی از تظاهرکنندگان ،به شمول دو
دختر دانشجو بنام های ناهید و وجیهه ،شهيد شدند.
اما سبعيت و ددمنشي سوسیال امپرياليستهاي تجاوزگر روسي و
مزدوران «خلقي» و»پرچمي» شان بيشتر از پیش نفرت و انزجار توده
ها را بر انگيخت .در نتیجه خیزش ها از هر گوشه و كنار كشور شروع
شد و توده ها دست به سالح بردند .متاسفانه اين حرکت ها و خیزش
های توده ها در مسير اصولي و در جهت تامین اميال اساسی توده ها
پيش نرفت.
رهبري احزاب جهادي كه از پشتيباني كشورهاي امپرياليستي غرب،
كشورهاي مرتجع منطقه و اميرنشينان عرب برخورداربود بطور
روزافزونی بر جنبش مقاومت توده ها تحمیل گرديد  ،تا اينكه بعد
از بيرون رفتن اشغالگران روسي و فروپاشي رژيم مزدور روس احزاب
جهادي قدرت را بطور مسالمت آميز از بقاياي ر ِژیم «خلقي پرچمي»،
اين جانيان و قاتالن صد ها هزار تن از مردمان اين مرزو بوم تحويل
گرفتند ،خون هاي ريخته شده ميليوني توده ها را به فراموشي سپردند

و قاتالن آنها را در بدل تحويل گيري قدرت مورد عفو قراردادند.
احزاب جنايتكار جهادي كه سنگ مردم دوستي را با لواي اسالم در سينه
ميزدند ،عالوه برعفو جنايتكاران «خلقي پرچمي» ،امروز با آنها زير يك
سقف سیاسی گرد آمده اند .هم اکنون بخش مهمی از نیروهای شامل در
رژیم پوشالی کنونی را جنایتکاران «خلقی پرچمی» تشکیل می دهند.
در شرايط كنوني افغانستان ،آدم كشان حرفه یي كه در مسند قدرت
تكيه زده اند ،دست به دست هم داده و در چهره های آرسته ظاهر
میشوند و اشغالگری و جنگ و کشتار توده ها و اهالي بي دفاع را عين
دموكراسي ،تساوي ،آزادي و مبارزه عليه « تروريزم « قلمداد ميكنند.
ما در شر ایطی زندگي ميكنيم كه امپرياليزم امريكا چون گرگ وحشي
به جان مردمان جهان افتاده و سعي دارد تا كليه مرتجعين و جنايتكاران
را هرچه بيشتر به حلقه خويش وصل نمايد و از عقب مانده ترين ايده
هاي سنتي و شيوه توليد كهن در كشورهاي مستعمره – نيمه فیودال و
يا نيمه مستعمره – نيمه فیودال پاسداري و حمايت نموده و آنرا طبق
نيازمندي هاي خويش سازماندهي كند
جنبش انقالبي جوانان با توده هاي زحتمكش افغانستان تعهد بسته
است كه به مثابۀ بخش جدایی ناپذیری از مبارزات برحق مردم
افغانستان عليه اشغالگران و رژيم دست نشانده براي بيرون راندن
نيروهاي اشغالگر و رژيم دست نشانده از پاي ننشیند .بدون بيرون راند
ن نيروهاي اشغالگر و سرنگوني حاكميت ارتجاعي دست نشانده نميتوان
نابرابري هاي اقتصادی ،سياسي ،فرهنگی و اجتماعي را از بين برد و
استثمار طبقاتی و ستم ملیتی و جنسیتی را به سوی نابودی سوق داد.

گزارشی از عملیات نظامی نیروهای ِویژه اشغالگران امپریالیست
جاوید
اول ثور 1392

در ولسوالی تگاب ،والیت کاپیسا

نیروهای ویژه (سپیشل فورس) ارتش متجاوز آمریکا به تاریخ 29
حمل سال روان در ولسوالی تگاب والیت کاپیسا عملیات نظامی
را انجام داده اند ،به اساس گزارش رادیوآزادی(حنجره امپریالیزم)
در این عملیات سه فرد ملکی بقتل رسیدند .اما آمار واقعی تلفات
دقیقآ بیشتر ازاین است؛ باشندگان محل در حالیکه اجساد قربانیان
را با خود حمل می کردند ،دست به تظاهرات زدند و خواهان
گرفتاری و مجازات عامالن این حادثه شدند.

این در حالی است که سرباند قصر سفید (بارک اوباما) بعد از حادثه
شهر بوستون در یک نطق رادیویی بیان داشت« :هر کسیکه یک
انسان بیگناه را بقتل برساند از نظر ما یک تروریست است و ما
عامالن حادثه تروریستی شهربوستون را که در هر کجای این کره
خاکی پنهان شده باشند،آنها را جستجو و به کیفر اعمال شان
میرسانیم» !
و اما ،آیا قاتلین کودکان و زنان در ولسوالی های پنجوایی ،شیگل،
و بره کی برک ،تروریستان نبودند؟ آیا قضایای فوق حوادث
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تروریستی نبودند؟ و آیا این وقایع مانند حادثه بوستون برسی و
قانالن آن به کیفر خواهد رسید ؟
جواب تمامی پرسش های فوق منفی است و هرگز هیچ یک از این
جانیان محاکمه نشده ونمی شوند .
در طول یازده سال تجاوز و اشغال نیروهای ددمنش امپریالیزم
یانکی در تبانی با حکام خون آشام بومی و ارتش مزدور رژیم
پوشالی؛ هزاران دهکده را با خاک یکسان ،صدها هزار توده
افغانستانی را به کام مرگ کشانیدند.
هیچ یک از پرونده های حوادث فوق برسی نشده است وقضیه
حادثه تگاب هم سرنوشتی جزء این نخواهد داشت و تا زمانیکه
افغانستان در چنگال خونین امپریالیزم غربی به رهبری امپریالیزم
وحشی امریکا قرار داشته باشد  ،ما روزانه شاهد چنین تراژدی
هایی خواهیم بود و یگانه راه توقف و پایان دادن به این رودخانه
خون بار ،طرد و اخراج قوای اشغالگر و سرنگونی رژیم پوشالی به
دست نیروهای انقالبی است و بس.
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قتل عام کودکان در دره شیگل والیت کنر را به شدت تقبیح می کنیم
به تاریخ  ۱۷حمل  ۱۳۹۲جنگنده های نیروهای امپریالیزم یانکی
آمریکا چندین منزل را در قریه شلتن ولسوالی شیگل هدف
قرار دادند.عبدالظاهر صافی ولسوال رژیم مزدور کرزی در تماس
با رادیو آشنااظهار داشت که "در حمله هوایی ناتو درقریه شلتن
ولسوالی شیگل ۱۱کودک و۶زن بقتل رسیده است "
در حقیقت تلفات ملکی بیش از اینها است؛ باشندگان محل و
شاهدان عینی می گویند :بمباردمان شدید هوایی از ساعت
یازده شب آغاز وتا غروب ساعت پنج عصر ادامه داشت.
به گفته این باشندگان محل نیروهای ویژه (سپیشل فورس)
آمریکایی در جریان این حمله وحشیانه راه های ورودی به
دره شیگل را مسدود نمودندو به هیچ کس اجازه رفت و آمد
را نمیدادند که این عمل بیرحمانه شان باعث مرگ بسیاری از
مجروحین گردید.
در طی هفده روزاول سال  ۱۳۹۲این چهارمین حمله هوایی
است که از توده های بی گناه افغانستانی قربانی می گیرد.
.

 1قتل  26فرد ملکی در سجاوندلوگر در نتیجه
حمله هوایی به تاریخ ۴حمل ۱۳۹۲

.2

2مرگ  9فرد ملکی در قریه سپندی غزنی در
یک حمله هوایی بتاریخ  ۱۰حمل ۱۳۹۲

.3

3هدف قرار دادن واسطه نقلیه مردم ملکی در
ولسوالی ده یک غزنی بتاریخ  ۱۴حمل ۱۳۹۲

هر زمانیکه سرباند قصر سفید دست به تعویض فرمانده نیروهای
وحشی یانکی می زند ،همزمان با آن قتل و کشتار برای ایجاد
رعب وحشت میان توده های رنج کشیده افغانستانی افزایش
میابد .از اغاز تجاوز امپریالیزم غربی به سر دمداری امپریالیزم
لجام گسیخته آمریکا صدها قریه وقشالق افغانستان توسط

هواپیماهای این نیرو های ددمنش با خاک یکسان وهزاران نفر
بقتل رسیدند.
در طول یازده سال اشغال افغانستان هیچ پرونده از جنایت این
نیروهای جبار آمریکایی بررسی نشد،قضیه حادثه شیگل هم به
تاریخ سپرده خواهد شد.
"جنبش انقالبی جوانان افغانستان" کشتار وحشیانه کودکان
وزنان و لسوالی شیگل والبت کنر را به شدت تقبح میکند.

هموطنان عزیز!
جنگ وغارتگری بخاطر سیطره جهان ،خصیصه ذاتی امپریالیزم
است .تاریخ ،جنایات امپریالستها به رهبری امپریالیزم آمریکا
در ویتنام را هنوز از یاد نبرده وبه همین ترتیب جنایات وحشیانه
امپریالیستها در یوگوسالوی  ،بوسنیا ،عراق و افغانستان ادامه
همان جنایات بی شرمانه در ویتنام میباشد.
دقیقآ جنایت امپریالیزم پایان ناپزیر است؛ مگر اینکه توده های
زحمت کش علیه این ببر کاغذین متحدا تحت رهبری نیروهای
انقالبی به مبارزه جدی وپیگیر برخیزند و پوزه اش را مانند
امپریالیزم کهن انگلیس وسوسیال امپریالیزم شوروی به زمین
بمالند،در غیر اینصورت همین آش است و همین کاسه!

به پیش درراه برپائی و پیشبردمقاومت
ملی،مردمی وانقالبی
جنبش انقالبی جوانان افغانستان
 ۱۸حمل ۱۳۹۲

کشف گور دسته جمعی ،نمونه دیگری از جنایات امپریالیستها!

جاوید ۱۷ :حمل ۱۳۹۲

نیروی های ویژه (سپیشل فورس) ارتش متجاوز آمریکا
شش ماه قبل شب هنگام به شکل دزد دانه  9فرد ملکی
را از ولسوالی نرخ میدان ورد ک ربودند،در طی این مدت
اهالی منطقه چندین بار جهت روشن شدن سرنوشت
این افراد به مقامات والیت وشورای والیتی رژیم پوشالی
عارض شدند.
والی مزدورمنش وخادم درگاه امپریالیزم به جای
همکاری با مردم آنها را متهم به ایجاد آشوب نمود؛بعد
از آنکه مردم ولسوالی نرخ از جنایات وحشیانه نیروهای
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ویژه به ستوه آمدند و با راه اندازی تظاهرات خواستار
خروج این جانیان گردیدند ،همزمان با خروج این تولی
جنایتکار،باشندگان محل در نزدیکی کمپ این نیروها
گور دسته جمعی را دریافتند که اجساد تیر باران شده 9
فرد ملکی در آن مدفون شده بودند.
خبر این حادثه به روز شنبه  17حمل توسط یک باشنده
محل بنام عبداهلل به رادیو سپوژمی (رسانه شنیداری
مربوط به کریم خرم رئیس دفتر شاه شجاع سوم)
راپورداده شد.
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قتل ،کشتار،قطع اعضای بدن وتوهین به اجساد توده
های افغانستان پدیده نو نیست ،در گذشته نیز ما شاهد
چنین رویدادهای خونین بودیم:
.1

1قتل عام وسوزاندن 17فرد ملکی در
پنجوایی قندهار توسط ارتش ددمنش
امپریالیزم یانکی

.2

2گلوله باران نمودن یک کشاورز در والیت
میدان وردک توسط یک پیلوت (خلبان
سنگ دل آمریکایی)

.3

3همچنان قطع اعضای بدن اجساد مردم
ملکی در شاه ولی کوت قندهار

هیچ یک از پرونده های جنایات یانکی های غربی در
طول یازده سال اشغال بدلیل داشتن مصئونیت قضایی
که در سال 2002توسط وزیران داخله وخارجه رژیم
مزدور کرزی (یونس قانونی وعبداهلل عبدهلل) برای شان
داده شده بود ،برسی نشدند.
و این کاپیتاالسیون باعث شده بود تا این نیروها با دست
باز دست به چنین جنایات بزنند.

اما اینک اولین گور دسته جمعی توده های افغانستانی
که قربانی جنایات وحشیانه این نیروها شده بودند،کشف
گردید و با یقین کامل میتوان گفت که هزاران قبر دسته
جمعی پنهان در اطراف و اکناف پایگاههای نیروهای
اشغالگر وجود خواهد داشت و به زودی ،تمامی جنایات
هولناک شان افشاء خواهد شد.
توده های مبارز این مرز بوم تا هنوز کابوس خاطرات
گورهای مخوف دوران حاکمیت باند جنایتکار خلق
وپرچم واشغال سوسیال امریالیزم را از یاد نبرده،که
جاوید (  ۱۵حمل )۱۳۹۲

ددمنشان یانکی دست به چنین جنایات نابخشودنی زده
ومی زنند.

براه انداختن بحث مصئونیت قضایی از طرف اشغالگران
ورژیم پوشالی درشرایط کنونی یک درامه مضحکه ای
بیش نیست،زیرا اشغالگران از همان آوان تجاوز تا کنون
در افغانستان از این مصئونیت برخوردار بوده و هستند
ودرآینده نیز چنین خواهند بود ،همین مصئونیت قضایی
باعث جنایات بی شمار یانکی ها گردیده است.
در طی یازده سال تجاوز ،نه محفل عروسی در امان
ماند ونه مراسم عزاداری،جنایت ولسوالی نرخ ،حلقه از
حلقات زنجیر خونین تجاوز یازده ساله است وتا زمانی
این گردباد شوم ادامه خواهد داشت که ما خود را از پنجه
خونین استعماررهایی نبخشیم.

گزارش

حکومت مستبد ایالتی خیبرپشتونخواه به کمک ارتش ددمنش
آن کشور با تخریب چندین منزل زاغه نشینان کمپ ذاخیل برای
تخلیه این محل برای آنها اولتیماتوم سه روزه صادر نموده است.
باشندگان محل میگویند؛آنها ادعای مالکیت کمپ متذکره را
ندارند،بلکه خواهان مهلت مناسب اند ،زیرا آنها از سی سال به
این طرف ساکن این کمپ اندودر مدت سه روز نمی توانند محل
را ترک کنند .به اساس گزارش ها حکومت پاکستان ،زمین کمپ
متذکره را باالی یک بازرگان به فروش رسانیده است ،کار دار
سفارت رژیم دست نشانده کرزی (شاه شجاع سوم) به خانواده
های متضرر گفته اند که باید طبق فرمان حکومت ایالتی عمل
کنند وسفارت برای آنها کاری کرده نمی تواند.
کمپ ذاخیل واقع در ولسوالی نوشهر ایالت خیبرپشتونخواه از جمله
ده ها کمپ مهاجرین افغانستانی است که بعد از تجاوز نیروهای
سوسیال امپریالیزم شوروی به افغانستان درپاکستان ساخته شده
بود وبعد از کمپ شمشتو بزرگترین پناهگاه برای مهاجرین چادر
نشین ،افغانستانی بشمارمیرود که همین اکنون در حدود دو هزار
پناهنده ومهاجر در آن زندگی میکنند.
ناگفته نباید گذاشت که کمپ متذکره در سیالب های سال گذشته
در زیر آب شده بود،باشندگان این کمپ مردمان دست فروش وبی
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بضاعت اند که بگفته خودشان نه توان برگشت به وطن را دارند و
نه امکانات پرداخت کرایه.
ناگفته پیدا ست که درطول سی سال مهاجرت خلق های
زحمتکش افغانستانی زندگی نهایت رقت باری را سپری کردند وبا
انواع تحقیروتوهین ساختندوسوختند.
توده های افغانستانی درطی این مدت شکنجه های نهایت شدید
را از سوی حکومات این کشورها تجربه نمودند.
از زمان اشغال افغانستان توسط امپریالیزم غربی به سرباندی قصر
سفید نه تنها مهاجرین و پناهندگان افغانستانی به کشور برنگشتند
بلکه به دلیل فقر،بیکاری ونا امنی(حمالت شدیدو وحشیانه ناتو)
سیلی از مهاجرین به کشورهای جهان گسیل شدند و هم اکنون
این روند به شدت تمام جریان دارد .به اساس راپور ساالنه سازمان
امور پناهندگان مردم افغانستان هنوز هم صدرنشین اتباع کشور
هائی اند که در خواست پناهندگی میدهند.
توده های افغانستان که به امید در یافت لقمه نانی عازم کشور های
خارج می شوند؛ هر از گاهی یا طعمه کوسه ماهی های رودهای
خلیج میشوند ویا هم شکار گلوله های پاسبانان این کشور ها .اگر
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کدام مهاجر خوش طالع از دام این درنده گان رهایی می یابد باز
حلقه های دار زندان های کرج و اوین انتظار آنها را میکشد.
در طول یازده سال اشغال جز قتل،کشتار،فقر،بیکاری،آوارگی
ومهاجرت چیزی دیگری نصیب توده های این مرز وبوم نشده و
ادامه این حالت سر نوشتی غیر از این برای خلقهای این خطه در
پی نخواهد داشت.
جنگ،غارت،انحصار و انباشت سرمایه از خصیصه های ذاتی
امپریالزم میباشد،هرگاه در یک سوی سرمایه ای انباشت شود،در
سوی دیگر ویرانی و خانه خرابی اکثریت توده های زحمتکش را
در بر دارد.زیرا بدون ویرانی وخانه خرابی توده ها ی زحمتکش
سرمایه نمی تواند انباشته شود.

اصل هدف امپریالیزم از اشغالگری و تجاوز به دیگر کشورها
بدست آوردن سود و انباشت سرمایه می باشد .در شرایط کنونی
امپریالیزم دچار بحرانهای شدید مالی گردیده،این بحرانها را
امپریالیست ها می خواهند که از راه اشغال وتجاوزگری حل
نمایند.بحرانهائی که امروز دامنگیر امپریالیست ها گردیده هیچ راه
حلی ندارد،مگر با انقالب.
توده های زحمتکش افغانستانی فقط با طرد واخراج قهری
نیروهای اشغالگری و برانداختن رژیم پوشالی و ایجاد جامعه نوین
یعنی انقالب دمکراتیک نوین می توانند به این معضل پایان دهند.

خون توده های سجاوند به هدر نخواهد رفت!!!

نیروهای متجاوز امپریالیزم غربی به سردمداری امپریالیزم یانکی از زمان اشغال افغانستان دست به کشتار بی رحمانه مردم بی
دفاع این مرزوبوم زده است.درطول یازده سال تجاوز قریه وقصبات زیادی طعمه بمب وباروت جنگنده ها،توپ وتانگ ارتش ددمنش
آمریکایی گردیده است و هزاران نفر را به خاک و خون کشانده؛در تازه ترین مورد قریه سجاوندولسوالی بره کی برک لوگر و والیت
غزنی مورد هدف قرار گرفتند.به اساس گزارش های رسانه های وابسته به رژیم (حنجره امپریالیزم) در حمله هوایی والیت لوگرکه
بتاریخ چهار حمل صورت گرفت برعالوه تخریب چندین منزل  26فرد ملکی نیز جان دادند که دقیقآ آمار تلفات خیلی بیشتر از آمار
مذکور است .همچنان ،حمله هوایی والیت غزنی باعث قتل 16نفر گردید .به گفته رئیس صحت عامه والیت غزنی درمیان قربانیان زنان
واطفال نیز شامل اند .شاهدان عینی می گویند که بعد از وقوع حادثه که ساعت  9بجه قبل از ظهر شنبه مورخ  10حمل سال1392
به وقوع پیوست جنگنده های ناتو تا چندین ساعت در منطقه به گشت زنی پرداختند که این امر باعث تاخیردر انتقال مجروحان به
شفاخانه گردید
کشتار وحشیانه مردم سجاوند اولین مورد نیست ومسلمآ اخرین مورد هم نخواهد بود .در گذشته نیز ما شاهد چنین رویداد های
خونین بوده ایم .مثال:
1 .1قتل عام ()162تن در عزیز آباد شیندند در سال 1386در حمله هوایی.
2 .2بمباردمان محافل عروسی در والیات (ارزگان،قندهار،ننگرهار) در حمله هوایی.
3 .3قتل عام زنان در ولسوالی علینگار والیت لغمان.
4 .4قتل عام ( )17زن،مرد و طفل در ولسوالی پنجوایی قندهار از طرف سربازان امریکایی.
قتل،کشتار،ایجاد رعب و وحشت در بین توده ها از خصایل ذاتی نیروهای ددمنش آمریکایی و متحدین وی میباشد .اگربه تاریخچه
اشغالگری نیروی های متجاوز آمریکا در(ویتنام،افغانستان و عراق) نظر اندازیم معلوم می شود که این نیروها جنایات نابخشودنی در
حق ملل ستم دیده کشورها انجام داده است.
در حقیقت امر ،امپریالیزم یعنی جنگ،یعنی قتل وقتال،غارت وتجاوز.
تا زمانیکه اشغالگران در این کشور حضور داشته باشند،قتل وغارت ،تجاوز و نا امنی نیز وجود دارد.برای اینکه دیگر از جنگ ،قتل و
تجاوز نشانی نباشد باید نیروهای اشغا لگر را از این مرزوبوم بیرون راند و رژیم پوشالی را به زیر کشید.
در حقیقت امر،این مسئله مستلزم بسیج و اتحاد توده ها و آگاهی شان است.
به عبارت دیگر توده ها با آگاهی ،اتحاد و یکپارچگی شان می توانند تحت رهبری نیروهای انقالبی به این معضل پایان دهند.

جنبش انقالبی جوانان افغانستان
1392 \1\11
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درگلغندی چی گذشت ؟

جاوید 5 :حمل 1392
گلغندی تپه زمردین والله زاریست درقلب والیت پروان
سرزمین گل وگندم.
امابرفرازوادی سبزینه ورویایی گلغندی این باربجای
بوی عطرگین ارغوان وسوسن بوی خون شهدای مظلوم
چاریکاری به مشام رسید .این گلیم ماتم توسط قلدرمنشان
محلی میررحمان(عضوولسی جرگه)وفردوس برادرزاده
زراراحمدمقبل به اصطالح وزیرمبارزه باموادمخدر(بهتراست
گفته شودوزیرموادمخدر) هموار شد.
روز اول بهارکه مردم مصروف میله بودند،مشاجره لفظی میان
محافظین میررحمان وپسرخواجه نبی(فردوس)به درگیری
مسلحانه منجر میشودودرنتیجه چهارفردملکی شهیدوسه
تن مجروح گردیدند؛مردم خشمگین محل که اجسادقربانیان
راباخودحمل می کردند،دست به تظاهرات زدندوشاهراه
کابل –مزار را برای دو روزبستند .رژیم پوشالی کرزی بجای
غم شریکی باخانواده های داغدارودستگیری قاتالن با اعزام
قطعه واکنش سریع متشکل از اراذیل واوباش تظاهرات
راسرکوب نمود.
رسانه های به اصطالح آزادوغیروابسته خصوصآ
رادیوآزادی(بردگی)حنجره امپریالیزم آمریکا گزارش داد« :
در اثردرگیری بین دوگروه مسلح غیرمسئول دروالیت پروان
دو تن کشته شدند».
مانمی دانیم اگروزیر،وکیل وفرمانده پولیس برحال افرادمسلح
غیرمسؤل اند!!!پس افرادمسؤل کی ها اند؟؟؟؟؟؟
ناگفته نبایدگذاشت که پدرفردوس (خواجه نبی) از فرماندهان
وجنگ ساالران خون آشام منسوب به اتحادشمال است
وباکمک برادرانش مقبل(وزیر)وعثمان عثمانی(وکیل برحال
ولسی جرگه)دست به قتل،تجاوز،قاچاق،اختطاف وغضب
زمین می زند.همچنان میررحمان و برادرش جنرال بابه جان
فرمانده زون303پامیر اعضای باندجنایتکارجمعیت اسالمی
اندوپسرش اجمل از دالالن اشغالگران امریکایی می باشد.
جنایت گلغندی اولین جنایت ازاین دسته نبوده ومسلما
آخری هم نخواهدبود .درگذشته نیزماشاهدچنین جنایات
بودیم که به گونه مثال چندنمونه ذکرمیکنیم:
.1

1قتل پنج زاغه نشین افشارسیلوبدست
جمیل کرزی توسط واسطه زرهی
درسال. 1386

.2

2کشتاروحشیانه چهاردست فروش پل
خشتی توسط مالتره خیل درسال. 1389

.3

واحدبهشتی

3قتل وتجاوزشکیالتوسط
درسال . 1391
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.4

4قتل عام 21فردملکی والیت ارزگان توسط
عبدالحکیم شجاعی درسال. 1391

.5

5تجاوزجنسی کبیررنجبرباالی دخترجوان
درسال. 1391

.6

6زنده به گور کردن دختر جوان در ولسوالی
کشم بدخشان در جدی . 1391

.7

7شریفه  28ساله توسط شوهرش تاش پوالد
در قریه چیتگر والیت بدخشان شنبه شب
 26حوت  1391سربریده شد.

.8

8تجاوز جنسی باالیپسر  4ساله در ولسوالی
خواجه غار والیت تخار  29حوت .1391

.9

9قتل چهار غیرنظامی در کارته چهار توسط
محافظین یماکرزی در سال .1391

تمامی قضایای فوق به پارچه یخ قطب شمال نوشته شده
ودرزیرآفتاب سوزان آفریقا گذاشته شدند؛پرونده حادثه
گلغندی هم سرنوشتی جزء این ندارد.
اشغالگران امپریالست ازهمان ابتدای تجاوزواشغالگری شان
در افغانستان،نزدیکترین متحدان خود رادرمیان مرتجعترین،
خاین ترین ومیهن فروش ترین نیروهای افغانستان یافتند.
اشغالگران امپریالست برای حفظ منافع خویش درافغانستان
انتخاب دیگری جزء اتکاء به عناصرخاین ومیهن فروش نداشته
وندارند .طوریکه "جنبش انقالبی جوانان افغانستان"به
تکرارگفته است ،اشغالگران امپریالست عامل بی ثباتی دراین
کشورند.
برعالوه خاینین ومیهن فروشانی که بوسیله امریکا برسرقدرت
آمده وپروبال داده شده اند نیز بعنوان مهره های اشغالگران
و عامل بی ثباتی و بی امنیتی درافغانستان عمل می کنند.
این خاینین ازطریق این نا امنی وبی ثباتی،شیره جان توده
ها رامکیده اندوهمیشه بنابه میل خویش به تجاوزات جنسی
پرداخته وبقتل وقتال نیزدست زده اند.این خاینین بدون
ترس وهراس دست به جنایت میزنند،زیرا پشتوانه نظامی
اشغالگران وبخصوص اشغالگران امریکائی ازایشان حمایت
مینماید.
توده های زحمتکش نمیتوانند از این وضعیت اسفناک رهایی
یابند،مگربایک مبارزه انقالبی و رهائی بخش وبیرون راندن
قهری اشغالگران وسرنگونی رژیم پوشالی،تحت رهبری
نیروی انقالبی .این یگانه راه بیرون رفت توده ها از زیر
بارستم است وبس!
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رژیم حاکم مسئول اصلی بی نتیجه ماندن بیش از پنجاه

و پنج فیصد اشتراک کننده گان امتحان کانکور  1392می باشد
اخگر
اعالم نتایج کانکور امسال نیز مانند سال های گذشته
اعتراضات ،تظاهرات و راه پیمایی های را به دنبال داشت،
رسانه های دیداری ،شنیداری و چاپی در پایتخت کشور
تالش کردند تا این مشکل را قومی جلوه دهند ،تا جایی که
تظاهرات ها نیز رنگ قومی را به خود گرفتند.
قبل از همه باید اشاره کنم :یکی از ثمرات حضور قوت
های اشغالگر ناتو به رهبری ایاالت متحده آمریکا در طول
بیش از  11سال گذشته تشدید شکاف های قومی و مذهبی
می باشد .اگر کمی دقت کنیم بسیار به سادگی میتوانیم این
مدعا را ثابت سازیم :تلویزیون های قومی کم نیستند ،یکی
از ویژه گی های اصلی و اساسی روزنامه ها ،هفته نامه
ها ،ماهنامه ها ،گاهنامه ها و  ...قومی بودن آنهاست .با
خواندن هر یکی از آنها به سادگی می توان قبل از هر چیز
دیگر تشخیص کرد که این رسانه مربوط به کدام قوم است.
دیدگاه قومی نسبت به ورزش نیز در حال نهادینه شدن
است ،حتی هنر ها و هنر مندان قومی گردیده اند .به همین
دلیل است که دیدگاه ها نسبت به علم نیز قومی گردیده و
همه کس نتایج کانکور را نیز قومی می بینند و تمام تحلیل
های روز نامه ها و تلویزیون ها نیز بر این اساس استوار
میگردد که از فالن قوم چه تعداد نفر به نهاد های تحصیلی
راه یافته است.
این نکته را هم عالوه کنم که اختالفات و شکاف های قومی
و مذهبی که تذکر داده شد از طرف قوت های اشغالگر به
صورت های پیدا و پنهان عمداً دامن زده میشود .همچنان
رژیم دست نشانده به گونه های مختلف دامن خوردن
شکاف های قومی را به نفعش میداند .اختالفات مذهبی
بین شیعه ها و سنی ها در عراق زمانی اوج گرفت که
نیرو های اشغالگر غربی به رهبری امپریالیزم آمریکا به
عراق حمله کردند و آن کشور را اشغال نمودند و تا امروز
دوام دارد و تا زمانیکه نیروهای اشغالگر آمریکایی در
آن کشور حضور داشته باشند تعمیق می شود و تداوم می
یابد .برخورد های شدید مذهبی که اکنون منطقه را فرا
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گرفته است ،به لبنان و پاکستان نیز کشانده شده است.
اینکه چرا چنین میکنند واضح است.
نتیجۀ تشدید اختالفات قومی ،مذهبی ،زبانی و  ...توسط
امپریالیست ها و مرتجعین کمرنگ شدن و حتی به
فراموشی سپرده شدن اختالفات طبقاتی در جامعه است
و این امری است که به اهداف خاص تعدادی از استفاده
جویان و معامله گران سیاسی (فاحشه های سیاسی) خدمت
می نماید .استوار کردن جهتگیری و موضعگیری اساسی
سیاسی بر مبنای مسایل قومی و مذهبی و زبانی ارتجاعی
و غیر علمی است و نه تنها در جهت حل مشکالت اساسی
جامعه یعنی مشکالت و اختالفات طبقاتی کمکی نمی کند
بلکه بر چالش ها و مشکالت می افزاید و باعث میگردد
تا چپاولگران و فاحشه های سیاسی با خاطر آسوده به
نام قوم ،زبان ،مذهب و غیره به معامله بپردازند و به
اهداف اقتصادی و سیاسی ارتجاعی و ضدمردمی شان
دست یابند .اینگونه جهتگیری و موضعگیری از طرف
روشنفکران ،دانشجویان و اصحاب رسانه ها خدمت بدون
هزینه برای فاحشه های سیاسی و تداوم ظلم و جفا و
جنایت بر طبقات تحت استثمار در جامعه است .این طبقات
اکثریت قاطع را در جامعه تشکیل میدهند و مربوط به تمام
اقوام افغانستان می باشند.
در حالیکه کارگران و دهقانان نان برای خوردن ،دوا
برای تداوی و جای برای نشستن و خوابیدن ندارند و از
پایتخت کشور گرفته تا پکتیا ،قندهار ،بامیان ،جوزجان،
پنجشیر و  ...برای زنده ماندن تالش می ورزند؛ اما در
مقابل کرزی و فهیم و خلیلی و برادران شان سرمایه های
ملی این کشور را چپاول میکنند و خوش و خندان گرد یک
میز کنار هم می نشینند و قهوه می نوشند و برای همدیگر
خاطرات شان را بیان می کنند.
بر خورد قومی و قبیله ای با علم نیز ناشی از همین
نظریات ارتجاعی و واپسگرا است .معیار اساسی ای که
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از جانب علم پذیرفتنی است لیاقت و شایستگی می باشد.
بر اساس این معیار آن کسانی می توانند به نهاد های عالی
تحصیلی و تعلیمی راه یابند و به تحصیل و تعلیم ادامه دهند
که شایستگی داشته باشند و بس .تقسیم علم بر اساس
قوم ،مقدار زمین ،مذهب ،زبان و غیره مسخره ،نادرست
و غیر عقالنی است.
بی نتیجه ماندن بیش از پنجاه و پنج فیصد اشتراک کننده
گان کانکور به این معنا نیست که همه آنها بی لیاقت اند
و شایستگی راه یافتن با دانشگاه ها را ندارند .بناًبرین
مسئولیت دولت است که برای حد اقل هشتاد الی نود درصد
فارغان صنف دوازدهم زمینه ادامه تحصیل را آماده سازد.
قومی ساختن این موضوع بر عالوه فواید دیگر برای
رژیم دست نشانده و خاینین ملی حد اقل این فایده را دارد
که کسی به این مسئولیت بزرگ دولت دست نشانده و
مخصوصا وزارت تحصیالت عالی آن ،فکر نکند .طوریکه
دیده شد تظاهر کنندگان خواستار سهمیه بندی راه یافته
گان کانکور به تحصیالت عالی شدند ،در حالیکه باید آنها
رژیم پوشالی را مورد سوال قرار می دادند که چرا برای

`vH¥Î
[<ËHkh

شان زمینه تحصیل را فراهم نمی کند؟ وقتی این چنین
خواست ها در تظاهرات ها مطرح میگردد حکومت دست
نشانده و خاینین ملی که در رأس آن قرار دارند به اهداف
شوم شان دست می یابند.
و اما راه حل چیست؟ به نظر میرسد راه حل اساسی و
درست این است که عوامل اصلی و اساسی چنین بحران
ها را در یابیم و با آنها مبارزه کنیم تا شاهد چنین معلول
هایی نباشیم.
تا حدی به عوامل اصلی این چالش ها اشاره گردید،
چگونه میشود این عوامل را از سر راه برداشت؟ فقط
یک راه وجود دارد :افشای توطئه های اشغالگران و
دست نشاندگان شان و پیشبرد مبارزات آگاهانه ،معقول
و جانبازانه با عوامل متذکره؛ مبارزه برای بیرون راندن
قوت های اشغالگر خارجی و بر اندازی رژیم پوشالی و
دست نشانده شان.
تا زمانیکه نیروهای خارجی از کشور بیرون رانده نشوند
و تا زمانیکه رژیم پوشالی بر انداخته نشود همین آش
خواهد بود و همین کاسه.

هشتم مارچ روز بین المللی زنان گرامی باد!

یکصد و دو سال پیش ،هشتم مارچ بعنوان روز جهانی
زن نام گذاری و تصویب گردید .یکصد و دو سال از

روز جهانی زن میگذرد و ما در یکصد و دومین سالگرد

روز جهانی زن قرار داریم .درین روز میلیون ها زن در

سراسر جهان به جاده ها می ریزند و ازین روز خجسته

تاریخی تجلیل به عمل آورده و مبارزات شان را علیه
امپریالیزم و ارتجاع دامن میزنند .جمعی از مردان نیز

به رسم همبستگی با همسران ،مادران و خواهران شان

آنان را همراهی می نمایند.

بیدادگری های اجتماعی به پا خاسته و دولت های
امپریالیستی را به زانو در آورند.

در کشورهای تحت سلطه امپریالیزم ،زنان طبقات
زحمتکش ،تحت انواع ستم قرار دارند ،حقوق انسانی

شان پایمال گردیده و ارزش کار زنان در بازار کار کمتر
از کار مردان است .نمونه بارز آن افغانستان ،جائیکه

امپریالیستهای اشغالگر امریکائی با شعار دروغین
"مبارزه علیه تروریزم" و " آزادی زنان " این کشور را

به مستعمره خویش بدل ساخته و با گذشت یازده سالی

تجلیل شایسته از روز جهانی زن پیام همبستگی

که از عمر نکبت بار رژیم دست نشانده شان میگذرد

به هم نزدیک میسازد تا با اتحاد و وحدت فشرده علیه

فجایع گسترش یافته است .هزاران زن ازطرف پدر،

جهانی را به همراه دارد که زنان سراسر کره خاکی را
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برادر و یا شوهر بقتل رسیده و میرسند ،ازدواج های

روی چنين مبارزه ای متصور نيست  .مقدم برآن مسئله

 ،خودسوزی ،اختطاف زنان و دختران و سپس تجاوز

ساالرانه را كه بخشی از نظام استثمار گرانه و ستمگرانه

اجباری ،خشونت های خانوادگی  ،لت و کوب  ،طالق

جنسی و قتل  ،بریدن گوش و بینی  ،تجاوز وحشیانه
دسته جمعی به دختران ،فروش زنان و کودکان در داخل

و خارج کشور ،اشاعه و گسترش اعتیاد و امراض ساری،
سنگباران و تیرباران به بهانه های متفاوت ،شکنجه و
زندانی نمودن زنان در زندانهای علنی و خصوصی ،و

حتی تجاوز وحشیانه پدر به دختر خورد سال پنج ساله و

ده ها مورد دیگر که نمونه های ستم بر زن را به نمایش
میگذارد ،دیگر پناهگاه امن خانوادگی را از زنان گرفته

و آسایش خاطر را به روی شان مسدود نموده است .کار
به جائی رسیده که دیگر زنان حتی در درون خانه خود
احساس امنیت نمیکنند! این بدبختی است و این رنج

است ،که در راس آنها مستعمره بودن افغانستان قرار
دارد و دروغ های نفرت انگیز و تهوع آور امپریالیستهای

اساسی اين است كه فعاليتهای انقالبی زنان  ،ستم مرد

حاكم بر افغانستان است مورد ضربت قرار میدهد و

خشم زنان را به مثابه عامل قدرت مندی در راه انقالب

رها می سازد.

زنان مبارز و انقالبی برای رهايی از قيد ستم و گسستن
زنجيرهايی كه در جامعه و خانواده دست وپای آنان
را بسته ومانع شركت شان در عرصه های اقتصادی –
سياسی و فرهنگی ميشود بايد جدا مبارزه نمايند واز
مبارزات خلقها و زنان انقالبی جهان بياموزند و آنرا
درجامعه خود بنا به تحلیل مشخصی که وضعیت فعلی
به ما میدهد ،به كار برند  .بايد كه سائر زنان ستم ديده را
به شورش دعوت كنند وازاين طريق برای متشكل شدن
و دوشادوش مردان برای مبارزه كردن بپا خيزند ،زیرا

اشغالگر و رژیم دست نشانده شان را به خوبی میتواند به

بدون شركت فعال زنان هيچ انقالبی به پيروزی نميرسد.

ما در حالی روز جهانی زن را در افغانستان تجلیل

به پیش در راه برپائی و پیشبرد
مقاومت ملی  ،مردمی وانقالبی

تصویر بکشد.

میکنیم که زنان ستمدیده این دیار با مشکالت فراوانی
روبرو هستند؛ اما زنان ستمدیده و زحمتکش کشور باید

علیه اشغالگران امپریالیست و
خائینین ملی !

از ساختار اقتصادی – اجتماعی استثمار گرانه مسلط

" جنبش انقالبی جوانان افغانستان "

امپرياليستهای تجاوزگر و رژيم دست نشانده در جهت

 8مارچ 2013

بدانند که ستم بر زن با ستم طبقاتی و ستم امپرياليستی

درافغانستان گره خورده است  .ستم برزن جزء مهمی
بر افغانستان است .شركت فعال زنان درمبارزه عليه
بيرون راندن اشغالگران و سرنگونی رژيم دست نشانده

(  18حوت )1391

شان ،ضرورت مهم اجتماعی مان محسوب میگردد،
زيرا بدون شركت فعال نصف نفوس جامعه امكان پيش
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خلق کبیر

پدر

رب کشته من گرهی کمتر کن
هک چون من
صد چمن نورسته گلبان را

سرانگشت پلید دشمنان توده رپرپ کرد
چو صداه
پدر را بی پسر،
پسراه را جدا از دامن رپ مهر مارد کرد
هب مرگ ماردم سوگند
هب پیروزی بی رتدید خلق
یاورم سوگند
هک من فرزند خوش انم تو بودم

مرد مردم خواه
هب ردد و رنج زحمت پیشه گان آگاه

هب خون خویش رپوردم
زهاران الهل رد صحرا
پدر ،ای زنده افتاده رد مرداب
هب پاس ااقتنم کشته گانت سر بگیر از خاک
بیا ،با موج شیپ آهنگ فرزندا ن خود
این هم سنگران من
هب سوی مرز دشمن حمله فرما شو
مرا ردیا هب ردیا شو
نمیدا نی هک دیگر عصر جنبش اهست
و خورشید سیاه عمر خونخواران
سراشیب زوال خویشتن پویا
نمیدا نی ردفش سرخ آزادی
زخون سرخ مردم رنگ میگیرد

هچ باک!
ای هم نبردان من
Iñ™w
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ای هم سنگران خلق
هک از جمع شما رفتم!!
هک اگر رپده اهی گوشم
از رغنده آوازی هک میگفتند
"خروشان باد رزم خلق
نگون باد لوای دشمنان توده مظلوم
تهی گشته "
ولی از گور غمناکم
همیش این گفته ربخیزد
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LdvHÂúf ÊNÆl v<lh VdHs Vf hv JsHÎs
Dk<Á; CÎækh nvn , vHäé;±t JÎ¶q, vn ###
èHÆäx If R„¶él ËHkh<[ Í|d, If & ËHkh<[ &v<ú;
ÏHi Aòf Ë> ch D¥d &I¶lH[ DÁÎmH` vHúrh ,
FÎs> èNa If I; Nk<úÎl ã<öñl I¶lH[
Ja<= Ë<îÂi DuHÂé[h Ï,VÎk Kdh #NÁÁÎf Dl
, Hi JöÎgHdVålh IkhvH;c,Híj +Á[ vn ç<j Ên
nVÎæÎl vhVr ÍnH™ésh nv<l ËHa ËH=NkHúk Jsn
Nq , D„l Nq NwHÆl , ´hNih KÎlHj VxHòf ,
Jñj ËHéökH®th vn #n<úÎl ËHfVr ËHk> DlnVl
Df vn v<ú; ËHkh<[ & ‰±Æésh NrHt , ‰H®ah
If ÏNdNa ÍnH¶gh Ø<t D=NÁd> Df , Déa<kVs
, LÎ„¶j ch JÎl,Vñl &VÆt , ÏvH¥Îf #NkVf Dl Vs
Nkh ÏVædn Glh<u DkHÂkHo Df , D=vh,> & GÎûñj
ËHéökH®th ËHkh<[ Dk<Á; {kv , nvn V` D=Nkc I;
#NÁkc Dl Lrv hv
ã<öñl I¶lH[ õHöp ÏHi Aòf ch D¥d ËHkh<[
DuHÂé[h è¨<ñj , èhVÎÎ®j VÎöl vn , Nk<úÎl
Ï,VÎk GlHp HÈk> #NÁd> Dl vn J;Vp If JuVs If
HiVúr VmHs Hf IkHiH=> V=h I; Nkh DjhcvHäl LÎ§u
&NkCÎl> vn I¶lH[ A¥éÂpc , DkHéñj èHÆäx ,
, Nk<a Dl vHí™kh If ÍnHl> è,vHf vHäkh If GdNäj
If hv KÎ¶íjVl , Hi JöÎgHdVålh Déöi KlVo
Jl,HÆl vn ËHkh<[ UÎs, {Îöf #NÁú; Dl Aj>
D¢òj TdHz, Ë> ch D¥d Df±Ækh, DlnVl & D„l
n,v Dl vHÂa If Df±Ækh , DlnVl & D„l VdB`Hk
IÂÎk - DjhVÂ¶éöl ÊH§k & Ë> Dg<wh ÏhV[h I;
#NiNÎl vhVr Ïn<fHk °V¶l vn hv L;Hp Dghn<át
DmH`Vf ÏhVf ÏNdNa cHÎk Ïc,Vlh XdhVa vn
ËHkh<[ Df±Ækh, DlnVl& D„l UÎs, AäÁ[
DédHqvHk ÏHivHäd<[ DlHÂj NdHf #nvhn n<[,
Ï<s , JÂs , NÁd> vn J;Vp If ËHk> Lúo ,
vn ËHa DjhcvHäl LÎ§u è<r Hj & NÁfHÎf ÏNph,
R„o Df±Ækh , DlnVl & D„l Jl,HÆl G; Hf Nk<Î`
Kdh ch Dúòf IfHêl If , v<ú; A¥éÂpc ÏHi
ÏHi\n Vf , Nd>vn J;Vp If & KÎæÂÈs ã±Îs
, nVf ùv<d &ËHa ËH=NkHúk Jsn , ËhVægH®ah
####ncHs ËHa ËhVd,
DjhcvHäl ÊV™j±`
ËHéökH®th ËHkh<[ Df±Ækh AäÁ[
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