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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  اميد متين: فرستنده

  پوينده: نويسنده

 ٢٠١١ اپريل ٢٢

 

  "مفرياد امپرياليس"

٢  
  

  ؟ چه می گويند فاکت ھا

 افريقای  و، سودان ، اليبريا ،ا انگوال، گينيا بيس بيق، ما در افريقا به کشور ھای زائير، موزن  سرسری، با يک نگاه

مثابه يگانه ابر ه  چطور ب  ليبرال ،  دموکراسی  اين نادی "نظم نوجھانی"شويم که  متوجه می...  و نايجريا  جنوبی

 سرمايه داری انحصاری دولتی طراز نو شوروی، پايکوبی  قدرت سرمايه داری جھانی، بر شکست حريف ديگرش

   "کمونيسم"  بلند و بر مرگ  "سازمان ملل متحد" سازمان دست پاک خود  ده و گويا علم دموکراسی را از طريقکر

 سابق ، جنگ ھای فرمايشی تحميلی ۀ در حقيقت امر با ھمان آش و کاس  و اما . در می آورد صداه کوس شاديانه را ب

 چنان مشتعل نگھميدارد که در درازمدت خشم   و عشاير، قبايل  لباس سران  در  و عمال خويش،  از طريق ايادی را

   آن آتش، دامنۀ و اکنون زبان  دامن می زند؛  سرمايه داری  ھا را عليه نظام خونخوار حقيقی خود مردم اين کشور

  . نيز فراگرفته است آتش افروز را

... ، ھند، نيپال، افغانستان، ايران، عراق رما، تايلند، پاکستان، بنگله ديش در آسيا به کشور ھای کمبوديا، ب ھمچنان

 اضالع متحده امريکا، بازھم از طريق   در حال جان کندن  سرمايه داری "نظم نو جھانی"توجه کنيد که چطور اين 

 با مصارف گزاف سه بليون   و حتی در کمبوديا  پھن ساخته  دموکراسی بازی را  خودش بساط "ملل متحد" ھمان

 آتش جنگ را  "نگھبان صلح" و  "صلح خواه" يا  "صلح ساز"نام قوای ه  ب ردن ھزاران عسکر پياده ک دالر و

 گويا پالن  کند،  در ھمين کشور آنطوری که از زبان نوکران خاص خودش اعالم می .بازھم روشن نگھداشته است

ملل " از طريق  ظار مردم غافل را ان  بتواند )محتمال( آن شايد ۀ که نتيج  و شاد است دموکراتيکش جامه عمل پوشيده

    که نورودوم سھانوک  براين اند  واقعيت ھای سرسخت خود گواه  اما . اين يگانه ابر قدرت جلب کند  به کرم "متحد

 و در کشور چين فرياد   آمده  از فشار ابر قدرت امريکا به ستوه  بورژوازی جھانی ھم، اين مقلد سياست موافق طبع
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    مورد فشار دولت رسد، زيرا ی نمیئترش دموکراسی بجا و گس  صلح او در تاًمين به اصطالحمی کشد، مساعی 

 به   سياسی،  نبرد بر سر قدرت  بخشی از نيروھای داخل معرکه  تا به خمر ھای سرخ، اضالع متحده قرار دارد

مپرياليسم امريکا، که امروز کند که ا سھانوک عالوه می! موش نسازدا و در اصل آتش جنگ را خ معامله دست نزند

   ئی افسر نظام را تقويه کرد، تا با کودتا لونول  ١٩٧٠گويا دوست و ھم جھت اين شھزاده کمبوجی است، در سال 

شھزاده (  در حال ھمين قدرت قاھر جھانی او را  . آواره کشور چين سازد بساط سلطنت را برچيند، و اين شھزاده را

ه  با بخشی از اين نيرو، ب  است، مردم کمبودياه  که متعلق ب در داخل کشور کمبوديا  کند را امر می) کمبوجی 

  .منظور حل مناقشه سياسی مذاکره نکند

 و چطور   که در پس پرده اين ديپلوماسی ھای بورژوازی جھانی چه غرض و منفعتی پنھان است کيست نداند

   از يکسو نغمه صلح ، در پرده پوشی آن غرض و منافع،دموکراسی ليبرال، که نسخه اکسير اعظم نظم نو جھانيست

 و صاحب   در لباس عساکر  و از سوی ديگر آتش جنگ استعماری يا نواستعماری را  درآورده ، صداه  ب و آشتی را

  . اجير می افروزد منصب ھای

 وقتی از حيطه   و دموکراتيک،  چطور انتخابات به اصطالح آزاد )افريقا( نايجريا   و )آسيا(نظاره کنيد که در برما 

 مسخره   بر اين بازی  و شکل دولت نظامی ال واقع شدهؤگردد، مورد س اختيار افسران اردو، زمام امر بيرون می

  .کند دموکراتيک، امر و نھی می

 کار  روی ی، گويا دولت سوسياليستيئی ضمن کودتا  سوشل امپرياليستش  ارباب  به اشاره رما که جنرال نويندر ب

    در پيمودن راه رشد غير سرمايه داری ، ستم سرمايه داری کمپرادوری  ظاھرا  ساليان دراز با استبداد کور، آورد،

    شوروی  ھنگاميکه دولت . ھموار ساخت رما و زحمتکش ب گرده ھای مردم رنجبر را بر  بوروکراتيک

 و   پشتيبانی کند،  کما فی السابق  اجيرش ست از اين ديگر نمی توان  بنا بر مشکالت داخلی و جھانيش امپرياليستی

 به  پا خاستند، جنرال چاره ای نداشت کهه  نظامی ب  و عليه اين دولت  کاسه صبر مردم لبريز شده از آن عمده تر

  .عقب ننشيند

 امور مملکت  ، و از پشت سر  داشت  در رتق و فتق امور يد طوال  با رشته ھای متعدد نظامی خود اما در اين بازی

ن پوھنتون و طالب جمله محصال  و من از فشاری که توده ھای مردم . کرد  و يارانش اداره می  ھمکاران  با را

   به رھبری سوچی  و در نتيجه حزب وحدت ملی،  شد راهه  انتخاباتی سر ب  ظاھرا  متوجه دولت ساختند، مکاتب

 بر اين   و رفقايش گوارا نيفتاد، استبداد عريان  به مذاق نوين تخابات چون نتيجه ان .دست آورده  را ب ءاکثريت آرا

 و آزار   مورد تعقيب  در خانه خودش  و سوچی  بسياری از رھبران حبس و شکنجه شدند .انتخابات سلطه پيدا کرد

ه ھمين حبس  ب  خارج شود، در غير آن  دست بکشد و يا از کشور  يا از سياست  از او خواستند که .قرار گرفت

  .تحت نظارت باقی خواھد ماند

 او خارج از اينکه يک زن است،   رھبری  و لذا دست دارند اينست که سوچی شوھر انگليسی دارده  ای که ب بھانه

   .مقامات نظامی نيست) بخوان قانون( موافق طبع  ر اين رشته ازدواجشبناب

 در   دموکرات ليبرال بورژوازی م، نظامئي يا بھتر بگو "انینظم نو جھ" در سايه  از اينگونه بازی ھای دموکراتيک

 يا عدم پيروزی ، نيروھای دموکرات   و ھم در صورت به اصطالح پيروزی راه افتادهه  ب گوشه و کنار گيتی فراوان

  ! و در اخير به ثمر می نشينند  آبياری شده از ھمان يک سرچشمه
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  ! در افغانستان و اما

 ذلت کش  گفته شاعر معروف و شھير حافظ،ه  بء جنبش دموکراتيک فعلی، بنا  است که ھوادارانخيلی ھا مزه دار

  !کنند  و برآن حکم شير می  مھتاب می نوشند  در روشنی  می را  زيرا !خطا خود نيستند

" و جھانینظم ن "  که سردمداران  آتش و خون است ولی آنچه در واقعيت اتفاق می افتد، خالف توقع آنھا ماجرای

   "عده وسيعدولت با قا "  در ا مھره ھای مطلوب خويش را ت  شماری در پی فرصت اند  و با گاه راه انداختهه  ب آنرا

  . بر کرسی ھا نصب کنند "سازمان ملل متحد"از طريق ملعبه دستش 

دولت با قاعده "ليست  که اسمای شان درج   کشته، کھنه کار و کار روکرات ھایآيا مايه تعجب است که در جوار ب

 و فرياد   خاقان سرمايه داری نمايند  بارگاه  عرايض شان را تقديم  ملل متحد است، اين نيمه کار کشته ھا ھم، "وسيع

  . نی نی و ابداً   به نظر ما که  گوش ھم جھتان و ھمکاران شان رسانند؟ه دموکراسی را ب

 با وجود اينکه  ه پيوند طبقاتی خرده بورژوازی ــ فئودالی خويش، با رشت  بيشتر  و از آن آخر اينھا در ظرف يکدھه

 که گويا طبع ماليم،   در مکتب سوسيال دموکراسی غرب، چنان پرورده شدند،  کردند؛ "چپ"بعضا جلوه ھای 

   مين شدند، تا ديگر در روی ز  بودا  و در خيال خود بريدند   قھر و خشونت   و از کردند حاصل انسانی   و  مطيع

 و می   اند؛ " و قانون نظم" خواھان   کهئیخون انسان ھاه  ب  چه رسد  يا حشره ای نريزد، خون ھيچ حيوان

نظم  " سرأدر     بر تر ھا و   بھتر ھا   و در اخير . و نظر داشته باشد یأ حق ر  ھر کسی  گويا  در مبارزه خواھند

  ! قرار گيرند "و قانون

وجه از  کنند، تا نشان دھند که نمی دانند، اين جلوه ھای دموکراسی به ھيچ  تجاھل عارفانه می يا اينکه دانند اما می 

 و يا   پشت سکه خود را ھم دارد، که قھر، خشونت  دموکراسی بورژوازی برون نيست، که خواھی نخواھی قلمرو

  . بر پرولتاريا بر اکثريت، ديکتاتوری بورژوازی  ديکتاتوريست، يعنی ديکتاتوری اقليت عام تر

 سرمايه داری جھانی از غالف   ساطور قصابی جالدان  کنند و ببينند که ھمين حاال در سراسر گيتی کذا بايد اعتراف

 از  عبارت ديگره  ب . آويزان استئی به تار مو  شمشير دموکلس  و باالی سر مردم رنجبر و زحمتکش بيرون شده

 و   و آزار  از تعقيب جزه  مردمند، ب ن مردم رنجبر و زحمتکش که واقعاً  برای اي آن دموکراسی طبقاتی بورژوازی

  . و حبس، آوارگی و دربدری چيز ديگری عايد نمی شود شکنجه

 با يک سر و ھزار زبان،  ولی تبليغات سرمايه داری جھانی با مصارف گزاف و رشته ھای مختلف تخنيکی

دموکراسی  "  و يا  و سوسيال دموکرات  ليبرال  خرده راسی دموک ديکتاتوری فاشيستی بورژوازی انحصاری را

  !کند  علم می "کمونيسم" عليه   و آنرا سودا کرده" ناب

 يا نيم   اين پيش پرده ھا  تا دريابيم  کشور خود چند لحظه ای درنگ کنيم  دھه  يک ــ يک و نيم گذشتهه د کمی بئيبيا

   و بورژوازی جھانی  تقويه می شدهئی در کشور ما از چه مجرا  دموکراسی  درام  پرده ھای صحنه ھای مختلف

  . و پياده کردن اصل درام نقش داشته است چطور در ديکور صحنه ھا

 کاسه   شان، غربی قرار فيصله باداران امپرياليستی ه  ب  که ھواداران ليبرال دموکراسی امروزی ناگفته روشن است

    شان گفتهت ولی نعم  و ھمانطوری که  بلوک شورو می شکنانند، کمونيست بر سر زعمای به اصطالح  و کوزه را

سرمايه داری جھانيست   بود که شکست خورد، و اين دموکراسی ليبرال "کمونيسم" که اين ديکتاتوری  می گويند،

  ! شده است  پيروز که
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   روبرو د، اينست که با واقعيت ھا نمی شون  زحمت و رنج تحقيق آنرا متحمل کنند و يا چيزی که اينھا فراموش می

 اجتماعی در حرکت   توليد  با کدام مناسبات  که روند تکامل جامعه شوروی  و بدين امر خود را آشنا سازند شوند

   مناسبات توليد مسلط کدام بوده است؟  اخيرۀ در سه ــ چھار دھ بود و

 از   که در يک جامعه در حال گذار  دانسته باشند به فاکت ھای اجتماعی رجوع کنند و در پرنسيپ ھم اگر اينھا

 اما معدوم   مغلوب  توليد سرمايه داری  برخورد ميان دو شيوه سرمايه داری به کمونيسم ــ جامعه سوسياليستی ــ

له  مداخ  بنا بر اثر . مسلط نشده امريست طبيعی و غير قابل انکار  و تکامل، اما  و سوسياليستی در حال پيدايش نشده

 و  ء پرولتاريا، احيا  اھمال ديکتاتوری  در اثر تواند  و فرھنگی، می  اقتصادی، اجتماعی، سياسی عوامل مختلف

 در   و به تبعيت از آن، در جامعه شوروی  از ھمين سبب است که  .باشد سرمايه داری چيز قابل تعجبی ن بازگشت

جای روند تکامل سوسياليستی، فاز اول ه تيک طراز نو، بروکرا روند تکامل سرمايه داری ب شورویبلوک منوط به 

    سرمايه داری جھانی،  در بحران عام  اين سرمايه داری   و در نھايت شکست مفتضح  قبول شده جامعه کمونيستی

  . و پايکوبی دموکراسی ليبرال غرب ارزيابی شده و کماکان ارزيابی ميشود "مرگ کمونيسم"

سی آن مطرح بحث نيست، ر در اين مقال بر کنه دولت از چه قرار است،... تنام، کوريا و اينکه در چين، کيوبا، وي

ی، طور ئ در کشور ھای قبال سوساليستی يا دموکراتيک توده   در امر احيای سرمايه داری زيرا ما نمی خواھيم

  . و صحبت باقی ه يار زند مئي ميگو . داخل بحث شويم مبسوط در اينجا

   برحسب نيروی منظور تقسيم مجدد جھانه  و امريکا ــ ب  ــ شوروی    دو ابر قدرت امپرياليستی نظر ما بينه ب

 و مبارزه شديدی در جريان   در ربع مسکون، رقابت  نفوذ اقتصادی ــ سياسی شان منظور ساحهه  ب نظامی شان، يا

   ــ  آن کشور  شاھنشاه خونخوار  ايران ــی امپرياليسم امريکا دره ئدر فرصت مناسب، شکست ژندارم منطقبود، که 

 دست ئی تا به مانور ھا  داد تأ جر  معرکه، امپرياليسم شوروی را در ھمين  ابر قدرت  عقب نشينی موقتی اين و

 آزمون  ، قدرت نظامی اش را١٣۵٧ثور   ٧  و  ١٣۵٢ سرطان ٢۶ اش در  ه شدهيھای تعب  در عقب کودتا بزند؛

 او شود،   را تسخير، و اگر پيروزی نصيب  کشور افغانستان  صد ھزار نفری شون بيش از ق کند و با ارسال

  .فزايدمھوريت ھای قبلی اش بيج بر  جمھوريت ديگری را

 و  دست گرفتهه  او را ب اينکه در اين معامله چقدر با حريف مقتدر ديگرش چند و چون کرد و از طرق مختلف نبض

   وغيره  گرينادا، پاناما  مثال به دست درازی حريفش در مناطق ديگر جھان طور با گذشت ھای نسبی  در اخير

 در ظاھر پرده سفيد ھموار   امر مطلق است،  که بين امپرياليست ھا  به تبانی رسيده و روی مبارزه  ، موقتا وغيره

  . و واقعيت ھا مشھود است  خود از خالل فاکت ھا کرده،

 از طريق   در جمله اقمار ديگرش، کشور افغانستان را صاری دولتی طراز نو شوروی سرمايه داری انح در نتيجه،

 دشمن   در اين سرزمين  تا اگر کوس پيروزی اش  در کابل، در بته آزمايش جديد می زند، عالقه داران مزدورش

  . دراز سازد  و ھن ھند ھم پ  گرم نيم قاره سوی آبھایه  بعدا دست ھای تجاوزی اش را ب  درآيد، صداه  ب کش،

    تحمل نميتوانست در تقسيم مجدد جھان،  به سردمداری امپرياليسم امريکا، جای شک نيست که سرمايه داری جھانی

 تا نگذارد آب در شکم   وسايل مخالف روآورد  و طرقه  ب  از اينرو .سھم شير از آن امپرياليسم شوروی باشد

  . بال باشد  فارغ  و از دست درازی اش به کشور افغانستان شوروی امپرياليستی گرم شود

يک نکته خيلی ھا عمده عطف توجه الزم است که ھميشه بين نيروھای جھانخوار امپرياليستی بر سر تقسيم غنايم ه ب

 و اما وقتی پای مقاومت جنبش ھای آزاديبخش انقالبی در ميان آيد،  .اپذير وجود دارد کشمکش و جدال آشتی ن جھان،
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ت کامل امپرياليسم جھانيست، بين اين نيرو ھای مختلف امپرياليستی، برای ابقای أچون ھدف اين چنين جنبشی ھي

  .گردد  و زدن جنبش مقاومت انقالبی، تبانی يک امر حياتی و ضروری می حيات شان

 در صحنه مبارزه عليه جنبش مقاومت خود  يم از اينکه بين غالمان اجير، آشکار و پنھان اين دو ابر قدرتبگذر

 و طور معروف جريان شعله جاويد را  جوش، که در آن دست ھای نامرئی جنبش انقالبی را دخيل می دانستند،

  خورد؛ جھانی آب می  غايه امپرياليسم  وجود داشت که از اصلئی و تبانی ھا  زدو بند ھا  چه مشخص می ساختند،

 خلق و اخوانی و   پرچم : و ايادی ھر دو جناح  ھم نوکران  و سيا ھمکاری ھای دستگاه ھای جاسوسی کا گی بی

داشت، تا ھرچه بيشتر   وامی  را "چپ" به   دسته ھای اسالمی و حتی برخی از عناصر معلوم الحال منسوب ساير

  . اين جنبش مساعدت کنند غلوب نمودن، و م  ساختن  پارچه در

 نه تنھا خلل   واقعا انقالبی  آھنين مردم افغانستان، کارگران، دھقانان و روشنفکرانۀ و اراد معلوم است که عزم

 تذکر داد که نيروی روشنفکر   بايد . سخت تر و محکم تر گرديد   در سنگر مبارزه  بلکه روز تا روز پذيرفت،ن

 و صف مبارزه خود جوش را  داد  باھم تلفيق می  را و عمل  و تشکيالت واحد که اراده   انسجامانقالبی از نظم،

   ھای انقالبيگری خرده بورژوازی،ئی و ھنگامه جو  و تشتت  عاری بود  و آگاھی الزم می بخشيد، جھت انقالبی

  . کاری می زد که زد نظم انقالبی پرو لتاری را ضربه

 استثماری ــ استعماری  منظور رسيدن به غايه ھایه  در تالش ب بزرگ سرمايه داری جھانی،از آنجا که قدرت ھای 

   در کشمکش اند؛  و دايما بين خود ھم شان، شکار ارزش اضافی، کسب سود انحصاری، ھيچ آرامش ندارند

ده و بر سر تقسيم  تقسيم کر لمرو نفوذ اقتصادی ــ سياسی شانق نظامی خويش، جھان امروزی را به برحسب قدرت

 و   چسان امپرياليسم امريکا  و ديديم که  می بينيم . بازھم بين شان مبارزه دارند   به تناسب ھمين نيرو، مجدد آن

 و نيروی کار و مواد   و اھميت ستژاتژيک کردند،  مبارزه می  باھم بر سر کشور افغانستان شوروی ، در عين اينکه

  به نيروھای واقعاً   در تبانی ھم، کردند،  خود را در ھمين سرزمين فراموش نمی طبيعی و بازار فروش کاال ھای

 تا حد زياد   پتانسيل اين نيرو ھا را  پی در پی حمله می بردند و به طرق و وسايل گونه گون  فعال و مترقی انقالبی

 چنان به نيروی  مايه داری مختلف سر  از طريق مھاجرت، آوارگی به کشور ھای  و قسمتی از آن را کاھش داده

 به فرھنگ مسلط بورژوازی، طور ئی و نا آشنا  از فرھنگ فئودالی مسلطئی که با جدا کار فزيکی مبدل ساختند،

  . و ھم از رزاق  ماندند معروف ھم از زاغ

 و  لوسايه منظور اينست که دموکراسی ھای موجود در سرمايه داری جھانی، با ادعا ھای پرطمطراق خودش ولو ب

ن ئيرا تز) فاشيسم عريان شده بخوان( خود   از رونق افتاده دموکراسیحيله ھای مختلف متوسل شوند، تا ھمين 

 آزاديخواھی   داخل پيکارند، تا در لوای  و مستعمرات خود، چنان  در کشور ھای وابسته ، نيمه مستعمره ،نمايند

 و ضد امپرياليسم  ی که ضد فئوداليسميگير، دموکراسي ريشه دموکراسی پھای دموکراتيک بورژواری، در اصل به

نام ھای ه  ب  و تطبيق چنين دموکراسی اند،  که خواھان نيل را  و آنانی  بزنند،  و کاری باشد، ضربه ھای مھلک

دانند که اين دموکراسی پيگير، ديگر  خوبی میه  زيرا ب . از ميان بردارند  و ماجراجو، ويژه تروريسته مختلف ب

   به اشکال  جامعه کمونيستی  فاز اول  که بدون تحقق و تعميم آن، امر ساختمان سوسياليسم، موکراسی پرولتاريستد

  . می انجامد  بورژوازی ء و حتی احيا و موانع

 روی  شود، با شھامت انقالبی  کارگر ــ دھقان می ليونی حال توده ھای م  که شامل کراسيیاجازه دھيد که چنين دمو

 تا به   عنوان کند صريحاً   در اصل را  و آن  دشمنان طبقاتی خويش قرار دھد  سکه خود را در معرضديگر
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   در لوای ديکتاتوری اش، دموکراسی بورژوازی را )بورژوازی( و سالوس تفھيم کند، که او  حيلبورژوازی م

 در لوای دموکراسی   و اما پرولتاريا . متوجه اکثريت جامعه است ش ا ديکتاتوری کند و ھميشه دم تيز تيغ عنوان می

يک ه  و ب  تيز تيغ آن متوجه اقليت جامعه، مستبدين، متنفذين شريره که لب کند  را عنون می ش ا ديکتاتوری خود،

  .کلمه استثمار کنندگان و ستمگران است

ه ا از طريق بندگان گوش ب عرصه کشور ما ر  با ھمکاران و ياران شان از ھمان آوانيکه دو ابر قدرت امپرياليستی

ليون ھای ديگر را کشتند، مانسان  نايره آتش و خون مبدل ساختند، مليون ھا فرمان شان با وسايل عصری جنگی، به

    جسمی ــ روانی قرار  و مورد شکنجه و آزار  ھزار ھا را محبوس ساخته . واداشتند  به مھاجرت و فرار را جبرا

 و به   را يتيم، بی پسر، بيوه  ديگرھزاران و   و از عقل بيگانه ساختند،  و مفلوج را معيوبھزار  صد ھا  دادند،

 زمينه  . سوق دادند وغيره  ھای گونه گون اجتماعی ــ اخالقی  به فساد  ديگر راھزاران  مواد مخدر معتاد ساختند؛

 يک جنرال پاکستانی، يک  حال تنھا که ال  چنان مھيا نمودند  برای چندين دھه  جنبش انقالبی را برای لگام زدن

نام رئيس ه  را بیمورينأ دست شان، م  می توانند با سر انگشت کوچک ايرانی  و يا يک چوکيدار  شھزاده سعودی

 کابل نصب و عزل کنند و در عين حال از سنگ،   عالقه داری به چوکی ھای...  و  جمھور، صدراعظم، وزير

    سر اطاعت خم نمی کنند،  در مقابل خاقان سرمايه داری  بگيرند، چرا که ، انتقام کشور ما  و جاندار و بيجان چوب

  .بندگی را به گردن نمی کشندۀ و ربق

    خردمند فعلی ھوادار جنبش دموکراتيک  گويا منورين  آتش و خون، به عرايض وقتی اکنون بخواھيم در گير و دار

 به فاکت ھای دور و بر شان ھم   و حد اقل  بسته  خود را اھری که اينھا چشمان ظ کنيم توجه کنيم، مالحظه می

 آتش   و از نبيان گيرند  جدی می "دولت با قاعده وسيع" از تاًسيس   را "ملل متحد"توجه نمی کنند، که اين ھواداری 

  . را طالبند  افغانستان  معضالت  و راه حل آشتی ملی   و باآلخره   آتش بس، صلح سوزی،

دست ما نمی رسد ھم ه  ب  بدون سانسور بورژوازی  که اری سرمايه د به نشرات خود کشور ھایا حداقل چرا اينھ

    مطرود  و نيرو ھای  رجعتگرايان  و بند است؛  زد  در  جھانی  بورژوازی توجه نمی کنند، تا دريابند که چطور

   شاه  رکاب  و در ن نمودهئي، آرايش و تز و پشت روی کرده   دوباره خر خره  انسانی را،  تکامل جامعه تاريخ

 که ھمين غالم سرمايه داری  راه اندازده  را بئی سر و صدا  ديروز  و روسپی خونخوار، خاين، فاسد، زنباره

 بن   افغانستان را از اين افغانستان است،" مردم "  مورد اعتماد  و گويا  سرشناس جھانی، می تواند ناجی، چھره

  .بست بکشد

نام داکتر ايمر که خود از خرپول ھای جامعه امريکاست، شخصا به روم نفرستاد تا ه  ريگان نماينده خاصش را بآيا

   چه چه  و "خيرخواه " "منجی " ،"مصلح"نام ه پادشاه جنايتکارسابق را تشويق و پشتيبانی کند، اگر بشود که ب

   حل و فصل گردد؟  جھانی به نفع سرمايه داری  افغانستان کار شود، تا قضيهه دست ب

    شاه محيل فرستاد،  را نزد  ضمن سفر رسمی به ايتاليا، وزير خارجه اش شوارد نازه  وقتی گربچف در عقب آن

   موافقه ای نايل شدهه  ب  افغانستان  قضيه "حل" اين دو زمامدار، در باره  معلوم شد که در کنفرانس ــ ريکياويک ــ

  .کنند وافق خود را ارزيابی می ت   نتيجه و اينک در عمل

 خارجه آنکشور ، از شاه   و از زبان وزارت دھد  دعوت رسمی می  را  شاه  رئيس جمھور ايتاليا چند روز بعد

   و از او چشم انتظار در راه  به او اعتماد دارند )بخوان بورژوازی جھانی(شود، وقتی مردم افغانستان  تقاضا می

  ؟!شود کار نمیه  دست ب  و عمال گردد کشور بر نمیه ا بچر حل مشکالت خود دارند،
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   اما در عمل اين قدرت ھای بزرگ سرمايه داری جھانی ديدند که برون شدن سر ظاھر شاه از گريبان شوروی

 اصلی مردم   توده ھای گردنش توق بندگی امپرياليسم جھانی وجود دارد، مورد التفاته امپرياليستی، در حاليکه ب

    دارند ياده افغانستان ب  مردم  . و نه ديگر به او اعتماد دارند دانند  خود می  و او را نه منجی  نشده  واقع انافغانست

بخوان جنگ تحميلی امپرياليستی (خواھد آتش خانه جنگی   می نام اينکهه  ب  نادر غدار ھم که پدر اين شاه مکار

   ر راه د  خدمتی را  و گويا محض  خموش سازد را) نی اش غالمان به اصطالح افغا ريق کبير از طیبريتانيا

 داخل کابل شد ، اما عمال درک کردند که اين عمال امپرياليسم  )زور رجال انگريزه ب(  کشور انجام دھد  رفاه

 بر کشور تحميل  مثابه شاه مقتدر مطلق العنانه  خود را ب  خدمتگذاری،  و ادعای انگليس، چطور در حال بيغرضی

  . افغانستان عملی نمود  بر  کبير را  بريتانيای  و يکايک اوامر بادارش کرد

 تالش کردند با   و وسايل مختلف  را عنوان کردند، به ذرايع  علنا نسخه شاه مخلوع از آن زمان که ريگان ــ گربچف

چھره منحوس اين  ... ئیروکرات ھا، خانھا و اشراف قبايل درانی ــ محمد زا ھای ارستوکرات ھا، بئیگردھم آ

    و اما در ھيچ موردی  بيارايند، ) سرمايه داری  واقعی استثمار ادمبخوان خ(مثابه يک انسان ه  ب ستمگر را

  . بر جنبش مقاومت مسلحانه کشور تحميل نمايند نتوانستند آنرا

 ئی که در ھمين معرکه ، صف آرا  تذکر دھيم  مکلفيم  اما .تعقيب کنيم(...)  اين قضيه را   کرونولوژی قصد نداريم

 مدتی سر شور   در جنبش انقالبی کشور  و  داشتند "چپ "  که دعوی  رائی ترتيب گرديد و حتی آنھا ھای جديد

 معقوليت ،   با  رساندند، تا  روم  به   شاه  يا معانقه با دست بوسیه  ھم ب  بودند،ئی ھا "رسالت " و مدعی   داده

  . نسخه بھتر ، نسخه شاه ستمگر است  افغانستان ،  حل قضيه  و بگويند که در راه بی کنند ارزيا واقعيت ھا را

   موافقهه  و در اصل ب "ملل متحد" از جانب   ظاھرا "دولت با قاعده وسيع" نسخه  تا اينکه در کنفرانس ژنوا

 به بعد   ھای ديپلوماتيک ــ سياسی آمد و شد .دست نشر سپرده شده امپرياليسم امريکا و سوشل امپرياليسم شوروی، ب

 در موارد مختلف چھره مشخص  ی زياد صورت گرفت، و بازھم اعليحضرت معظم ھمايونی ،ه ئمنطق جھانی و

  .سرمايه داری جھانی بوده است

 يه داری نيمه پرده ھای صحنه ھای مختلف درام افغانستان، که نويسندگان آن در دژ سرما  و در حاليکه پيش پرده ھا

ويژه دو ابر قدرت نشسته اند، و ابر قدرت شوروی ه سرمايه داری ب) متروپول(جھانی به کشورھای عمده 

عبه دست يک دولت روسی داده که سراپا درگرو سرمايه داری غرب و عمال زمامدارانش مله امپرياليستی جايش را ب

دولت با " و نسخه  ستعماری ھمين قدرت بوده مقاصد استثماری ــ اۀھم خود آل" ملل متحد" امريکاست،  امپرياليسم

  .گيرد  رنگ ديگر می "نظم نو جھانی" که نشانه ھواداری از دموکراسی ليبرال غرب است، در متن  "قاعده وسيع

وفان ط" ليات پس از عم" نظم"کند، که در اين  مور عالی رتبه پنتاگون، اظھار میأسر ويلھم پيتر جان رايت، يک م

مين حاکميت أمنظور ته  می رسد، که در آن اين دموکراسی ليبرال بورژوازی ب "عمليات شھر ھا " نوبت به "صحرا

  .گيرد  کشور ھای عقب مانده را روی دست می امپرياليسم جھانی در قاف تا قاف جھان، ويران سازی شھر ھای

 کشور ھای  ای جاسوسی نظامی و سازمان ھ  و ظرفيت جنگی نيرو ھای وابسته به سيائی کارآ در اين مانور اصال 

  .گيرد  و نيرو ھای جاسوسی کا گی بی، مورد آزمون قرار می منطقه

 و شھر ھای   و شھر کابل  می بينيم، تطبيق ھمين مانور روی دست است  کشور افغانستان چنانيکه امروز در

 قصدا مورد تھاجم قرار  ودند، ب  جنگ تحميلی امپرياليستی قسما سالم مانده  سال ديگری که در ظرف اين چھارده

  .گردند  مبدل می  خاک ــ خاکستری  و تل  و به ويرانه گرفته
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دولت با "  يا نمی بينند که عملی ساختن  ن ليبرال دموکراسی بورژوازی جھانی غافلندان و مروجاچرا اين مبلغ

 کور ساختن   و  کشور ليد بومی حداقل تو  در عمل، دفن کردن ھمان "ملل متحد" کلنتون از طريق  "قاعده وسيع

 حد اقل  ھمانه  ب  و لطمه زدن  مفھوم استقالل اقتصادی  کردن  و در نھايت پامال  خودی رگ ھای اقتصادی

   می باشد؟  آزادی ھای دموکراتيک تيپ بورژوازی

                                                        ادامه دارد

  


