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امپریالیسم و رویزیونیسم
دست در دست هم در مورد
افغانستان دروغ گفتند
ف ریبکاری در مورد واقعیت افغانستان حداقل از زمان
کودتای رویزی ونیس تها بر ضد حکومت محمد
داودخان و سپس بعد از تجاوز سوسیال امپ ریالیسم
شوروی به افغانستان آغاز شد.
رویزی ونیس تها و از جمله حزب توده ای ران در کشور
ما با بوق و ک رنای تبلیغاتی ،بر زمین مناسب نفرت
ضد سازمان سیا و نقش امپ ریالیس تهای آم ریکا و
انگلیس در تاریخ ای ران ،به نگارشی از توجیه کودتای
رویزی ونیس تها و تجاوز روسها به افغانستان پرداختند
که تا زمان ف رار مفتضحانه آم ریکا از افغانستان ادامه
داشت و تنها پیروزی طالبان بود که رسانههای جهانی
را وادار کرد به انتشار حقایقی دست بزنند که تا به
آن روز آگاهانه کتمان م یکردند .شکست مرگبار و
راهبردی آم ریکا در افغانستان پ رتوی جدید بر بررسی
تاریخ مردم افغانستان م یافکند.
هم رویزی ونیس تها و عمال سوسیال امپ ریالیسم روس
در ای ران و جهان و هم عمال امپ ریالیسم آم ریکا و ناتو
در وارونه جلوه دادن واقعیات جامعه افغانستان با نیات
متحد به جعل اخبار ،سانسور و تح ریف واقعیات
جامعه افغانستان دست م یزدند تا تجاوز ضدانقالبی
و امپ ریالیستی خ ویش را به سرزمین افغانستان توجیه
کنند .این است که بسیاری مردم جهان هنوز هم دید
روشنی نسبت به واقعیت رویدادهای افغانستان ندارند.
این دنبالهروی از بیگانگان متجاوز در افغانستان به آن
منجر شده است که هیچکدام از این بیگانهپرستان،
تجاوز ضدبشری شوروی و آم ریکا را به افغانستان
محکوم نکردند و از اشغال سرزمین افغانستان سخن
نم یگفتند و نم یگ ویند ،حتی پارهای از آنها به
حمایت آشکار از این تجاوز پرداختند ،زی را اشاره به
اشغال م یت واند دوران اشغال تجاوزکاران روس را به
ذهن متبادر سازد و این خوشآیند کسانی نیست که
عمری را با دروغهای رویزی ونیس تها در مورد افغانستان
سرکرده و مستعمره کردن این کشور را مورد تائید
ق رار دادهاند .امپ ریالیسم آم ریکا تجاوز خودش را به
افغانستان با مبارزه علیه «تروریسم» توجیه کرد .ولی
این  ...ادامه در صفحه ۲

سیاست تجزیه و خفه کردن ایران ،یک سیاست
امپریالیستی  -صهیونیستی است

سیاست عمومی صهیونیسم و امپریالیسم به ویژه امپریالیسم انگلوساکسون
اخی را نش ریات ای ران و بسیاری خبرگزاریهای جهان از واکنش تند ای ران نسبت به دسیسه آذربایجان  -ترکیه  -پاکستان -
اس رائیل علیه منافع ملی ای ران خبر دادهاند.
ای ران با بسیج ق وای نظامی خ ویش در مرز
جمهوری آذربایجان در شمال غ ربی ای ران
به رزمایش نظامی دست زد که هشداری
ب رای خان واده مافیائی عل یاوف باشد.
بعد از جنگ قرهباغ و تسلیم حکومت
دستنشانده آم ریکائی ارمنستان به
آذربایجان ،ت وافقاتی در پشت پرده صورت
گرفته و یا به ارمنستان تحمیل شده
که به تدریج ماهیت آن برمال م یشود.
تصویر داالن الچین میان ارمنستان و قرهباغ و منطقه راهروی زنگزور که قرار است به جمهوری آذربایجان فروخته شود .از شایعات چنین بر م یآید که رژیم
عل یاوف قصد دارد با یاری ترکیه و اس رائیل که از آذربایجان پایگاهی ب رای خود به خاطر نفوذ و رخنهگری در ای ران ساخته
است ،منطقهای حایل میان ای ران و ارمنستان به وجود آورد و نخج وان را از ط ریق تصرف بخشی از خاک ارمنستان (منطقه
زنگزور  -سی ونیک) که هم مرز ای ران و راه ارتباطی با ارمنستان است و ش ریان ارتباط حیاتی ای ران با ارمنستان محسوب
م یشود که در عین حال ارتباط میان ای ران و اروپا را به وجود م یآورد ،قطع کند .نفرت ضد ای رانی اردوغان حیرتانگیز
است .ف راموش نکنیم که این نفرت گرگهای خاکستری ترکیه نسبت به فارسُ ،ک رد ،ارمنی ،ی ونانی و روسی با عالقه و
نزدیکی عامه مردم ترکیه با ملت ای ران متفاوت است.
ارمنستان در حال حاضر از ط ریق داالن الچین به قرهباغ که بخشی از خاک آذربایجان ولی منطقهای ارمنی نشین است
سری که صورت گرفته است ق رار است نخج وان از ط ریق داالنی در مرز ای ران به سرزمین شرقی
ارتباط دارد .در مذاک رات ّ
جمهوری آذربایجان وصل گردد که باید بخشی از منطقه آذربایجان محسوب شود و مرز مشترک ای ران و ارمنستان از
بین برود و در عوض در گوشه دیگری از خاک آذربایجان که جنبه راهبردی نداشته و ب یاهمیت است ،بخشی از خاک
آذربایجان ضمیمه خاک ارمنستان شود .روشن است که اگر این ت وافق به ضرر ای ران در پشت پرده و ب رای خفه کردن ای ران
صورت نم یپذیرفت نیازی به واکنش طبیعی و خشمگین ای ران نبود .مثال اگر آن بخشی که به ارمنستان ضمیمه م یشد،
بخش شمال غ ربی نخج وان بود که ارتباط ای ران را با ارمنستان حفظ کرده و در عین حال ارتباط نخج وان با آذربایجان را
تسهیل م یکرد ،جای اعت راض نبود ،ولی با سیاستی که ترکیه و جمهوری آذربایجان با رهنمودهای اس رائیل اتخاذ کردهاند،
هدفی جز تغییر جف رافیای منطقه و جغ رافیای سیاسی منطقه ندارند واین تهدید آشکار علیه منافع ملی کشور ماست که
به هیچوجه نباید مرزهائی که به زور کشیده م یش وند از جانب ای ران پذیرفته شود .در اینجا سخن بر سر دخالت در امور
داخلی یک کشور نیست ،سخن بر سر آن است که در جمهوری آذربایجان سیاست دسیسه علیه ای ران و خفه کردن ای ران
با یاری صهی ونیسم و پانعثمانیسم صورت م یپذیرد و در خدمت برهم زدن ت وازن منطقه است .این امر دیگر یک امر
داخلی نیست .زی را به تمام سیاستهای اقتصادی ،دیپلماتیک ،جهانگردی ،سوختی ،تجاری ،امنیتی و ...ای ران تاثیر فاحش
گذارده و به میهن ما ای ران صدمات جب ران ناپذیر م یزند .خان واده عل یاوف با اعمال این سیاست ،که توسط صهی ونیسم
اس رائیل ،به همدستی با پاناسالمیسم و پانترکیسم  -عثمانیسم اردوغان متحقق م یگردد م وافق بوده و با آن همکاری
کرده و آن را تائید م یکند.
خانواده عل یاوف و بریتانیا
خان واده عل یاوف بعد از استقالل جمهوری آذربایجان فورا دست به دامن پ رنس چارلز ب ریتانیائی گردید و با شرکت
نفتی بزرگ ب ریتانیائی ب ریتیش پترولیوم به ت وافق رسید تا به میدانها و ذخایر نفت باکو دست پیدا کند .حتی با تکیه به
امپ ریالیسم ب ریتانیا تهدید کرد که ب رای مقابله با ای ران به ناوهای جنگنده انگلستان اجازه م یدهد در آبهای دریای خزر از
دکلهای نفتی جمهوری آذربایجان حفاظت کنند .این نزدیکی جمهوری آذربایجان به سمت غرب عمری طوالنی دارد.
همین امر باعث شده که عل یاوف بت واند به بهای فروش آذربایجان ب رای بقاء حکومت خ ویش در پی متحدینی برآید
که از وی در مقابل نفوذ ای ران و روسیه در منطقه حمایت کنند .این سیاست خان واده عل یاوف همان تکیه به سیاست
تفرقهافکنانه پان ترکیسم اتاتورک ،حمایت از مساواتیس تهای آذری و همدستی با ژن رال دنسترویل  1انگلیسی در زمان
انقالب اکتبر و تاثی راتش در قفقاز بود.
به این جهت امپ ریالیسم انگلوساکسون ،ب ریتانیا و آم ریکا هم راه با صهی ونیسم بی نالملل و پانترکیسم ،پاناسالمیسم نوع
اخ وانالمسلمین و یا وهابیسم در کنار آذربایجان ق رار گرفته ب رای تضعیف ای ران از ط ریق تجزیه ای ران و خفقان سیاسی -
اقتصادی کشور ما در ش رایط تح ریم و تهدیدات آم ریکا کوشا گشته و وحدت نظر دارند .به این جهت نیز صهی ونیسم هم
در کردستان ع راق و هم در جمهوری آذربایجان به ایجاد پایگاههای نظامی دست زده که منافع ملی ای ران را شدیدا تهدید
م یکنند و این امر را که مستقیما برضد ای ران است نم یشود در کادر عدم مداخله در امور داخلی جمهوری آذربایجان
توجیه کرد .تمام تروریس تهای صهی ونیستی ب رای کشتار دانشمندان اتمی ای ران ،ربودن اسناد اتمی ای ران ،حضور پهپادهای
اس رائیلی با پرواز از آذربایجان تا نقض ح ریم ه وائی اصفهان و ...با دست اس رائیل  ...ادامه در صفحه ۳
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امپریالیسم و رویزیونیسم  ...دنباله از صفحه۱
تروریس تها کس دیگری نبودند جز همان کسانی که
از جانب امپ ریالیسم آم ریکا و سازمان امنیت پاکستان
و جهادیون واراداتی از ط ریق ع ربستان سعودی و نظایر
آنها سالها مورد حمایت آم ریکا برضد تجاوز سوسیال
امپ ریالیسم روس در افغانستان ق رار داشتند و به آنها
کم کهای مالی ،نظامی ،انسانی ،ایدئ ولوژیگ و
دیپلماتیک م یشد .تع ریف تروریسم از نظر امپ ریالیسم
آم ریکا فقط از منظر منافع این امپ ریالیسم مورد تفسیر
ق رار م یگیرد .هر کس با ماست دوست است و هر کس
شر و تروریست است .سازمان حماس در
ضد ماست ّ
فلسطین و یا ح وث یهای یمن تروریست هستند ،زی را منافع
امپ ریالیسم آم ریکا و متحدانشان را رعایت نم یکنند ،ولی
بزرگت رین دولت تروریست منطقه یعنی اس رائیل مظهر
دموک راسی و رعایت حقوق بشر محسوب م یشود،
حتی اگر بزرگت رین زندان جهان را در مورد اسارت مردم
فلسطین بنا کند و اعضاء بدن ج وانان مجروح فلسطینی
را در بازار آزاد لیب رالی جهان به فروش برساند .آم ریکا به
جعل رویدادهای افغانستان نیاز داشت تا به استتار ماهیت
ارتجاعی و تجاوزکارانه دخالت خود بپردازد.
امپ ریالیسم روس نیز روش بهتری از این رقیبش نداشت.
تمام رسانههای آنها و ماشی نهای تبلیغاتی و ستون
پنجم آنها در ممالک جهان به عن وان بلندگ ویان مسکو
تبلیغ م یکردند که ارتش «سرخ» برضد تروریسم جهانی
در افغانستان م یرزمد و در پی افشاء نقش سازمان سیا
و سازمان امنیت پاکستان در حمایت از تروریس تهای
اسالمی برضد منافع مردم افغانستان بوده و به خنثی کردن
توطئه آنها مشغول است .آنها چهره جنایتکارانه گلبدین
حکمتیار یکی از س ران بیرحم مجاهدین افغانستان را
که از دوران دانشج وئی برضد کم ونیس تها ،ب یخدایان
و یا هر کس را که کم ونیست تصور م یکرد ،به
جهاد دست زده بود ،در مالء عام افشاء م یکردند ،ولی
در خفا با همین گلبدین حکمتیار نشست مشترک
م یگذاشتند تا آنها را در قدرت سیاسی در افغانستان
شرکت دهند و سیاست آشتی ملی را در پیش بگی رند
که ق ربانی این آشتی ملی ببرک کارمل بود تا آنکه
نجیبﷲ مسلمان این نوکر گورباچف آن را به بهت رین
نحوی به تحقق درآورد .گلبدین حکمتیار تا زمانی که
در مقابل روسها م یجنگید و از جانب آم ریکا حمایت
م یشد ،تروریست و جانی بود ولی زمانی که به مذاکره
با نمایندگان «حزب دموک راتیک خلق افغانستان» پرداخت
نماینده مردم افغانستان بود که باید در دولت آشتی ملی
شرکت م یکرد .رویزی ونیس تها این حقایق را از چشم
مردم جهان پنهان م یداشتند زی را تروریسم آنها هم از
منظر همان تفسیر دوگانه آم ریکائی تع ریف م یشد.
هیچکدام از این دو امپ ریالیسم نم یخ واستند واقعیت
جامعه افغانستان روشن شود و تص ویر آن را بر اساس
منافع شوم خود ترسیم م یکردند .واقعیت ولی این بود
که اکث ریت ق ریب به اتفاق مردم افغانستان که در روستاها
زندگی م یکردند و  95در صد مردم افغانستان بودند از
حضور ق وای اشغالگر خارجی چه روس و چه آم ریکائی
در کشورشان نفرت داشتند و برضد آن مبارزه م یکردند.
این مردم به شدت مذهبی بودند و هنوز هم هستند و
در شبکه طبقاتی عشی رتی ،ایلی ،طایفگی ،قبیلهای
و ...گرفتار بودند و هنوز هم هستند و این واقعیات آن
زمینه باروری بود که هر کس م یت واست در آن نظ ریات
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خ ویش را به سه ولت بکارد .مردم افغانستان هیچگاه از
حکومت کودتاگر ترهکی و «حزب دموک راتیک مردم
افغانستان» حمایت نکردند و آنها را عامل بیگانه دانستند
که بودند .نه روسها و عمالشان در داخل خاک افغانستان
و نه آم ریکائ یها و عمالشان در کابل پایگاه تودهای در
روستاهای افغانستان نداشتند .اینکه مجاهدین افغان و
یا طالبان و نظایر آنها قادر شدند پوزه امپ ریالیسم را در
کشورشان به خاک بمالند ،حاکی از نفوذ آنها به درست و
یا نادرست در روستاهای افغانستان بود .آنها پایگاه طبقاتی
در این کشور داشتند و از نفوذ در روستاها برخوردار
بودند و حضورشان بیان واقعیت جامعه افغانستان بود
و هست .اینکه ایدئ ولوژی آنها ارتجاعی است و راه
ح لهای پیشنهادی ارائه شده آنها ب رای حل معضالت
اجتماعی ضدمردمی ،ضددموک راتیک و به نفع ایدئ ولوژی
ارتجاعی ،و طبقات حاکمه و ریشسفیدان روستاهاست،
تغییری در ریشه داشتن آنها در میان جامعه عقبمانده
افغانستان و روستاهای آن نداشت .روسها و آم ریکائ یها
هر دو تالش داشتند جامعه مصنوعی و تخیلی خود را
ب رای ف ریب افکار عمومی جهان طوری ترسیم کنند تا
حضورشان را در افغانستان از باالی سر مردم مسلمان و
متعصب افغانستان توجیه نمایند .ف رار مفتضحانه آم ریکا
از افغانستان تمام این کاخهای رویائی خودف ریبانه ع وامل
دشمن را درهم ریخت و مردم جهان متوجه شدند که
تمام تبلیغات رسانههای گروهی در مورد افغانستان تا
به امروز دروغ محض بوده است .به همین جهت است
که رویزی ونیس تها با ّ
مکاری در پی آن هستند که این
شکست را انکار کرده و با توسل به تئوری توطئه مدعی
ش وند که هرگز شکستی در کار نبوده بلکه این ساخت
و پاخت طالبان با آم ریکا بوده است که به عن وان پیروزی
طالبان عرضه م یشود .به نظر آنها همه این رویدادها
ب رنام هریزی شده و ساختگی است .این عده م یخ واهند
با تالش بیهوده شاید بت وانند گذشته خود را نجات دهند
آقای رحمتﷲ امیری کارشناس برجسته امور افغانستان
که خودش ق ربانی ترور طالبان بوده است در ب رنامه کانال
ف ونیکس در آلمان در اواخر ماه سپتامبر به نام «قدرت
طالبان» بیان داشت :طالبان کن ونی ،طالبان سال 2001
نیست« ،آنها هم منظ متر عمل کرده و هم در افغانستان با
نفوذت رند 60 .در صد کشور را در اختیار دارند» .وی اشاره
م یکند که دولت در مورد طالبان حقیقت را نم یگ وید،
پیروزی بر طالبان و شکستن کمر آنها حرف مفت است.
دولت باید بپذیرد که طالبان یک نیروی قدرتمندی
است که دارای نظم ارتشی و نظ ریات پخته اجتماعی
م یباشد .به طالبان نم یشود به عن وان یک مشت شورشی
برخورد کرد .این سخنان ایشان که قبل از ف رار مفتضحانه
آم ریکا بیان شده بود ،امروز چون واقعیت غیرقابل
انکار در مقابل ماست .در همین ب رنامه اعت راف م یشود
که آنچه آم ریکا و ناتو به افغانستان هدیه آوردند ،تنها
توسعه گورستانها بود .زی را اشغالگ ران با حمله به روستاها
نهرهای خون جاری م یساختند و این جنایات را به عن وان
مبارزه علیه «تروریسم» و «جهادیسم» توجیه م یکردند.
نشر و تبلیغ آگاهانه اسالمستیزی چاشنی بخشی از
این مبارزه ایدئ ولوژیک غرب علیه مردم افغانستان بود
تا خون آنها را مباح اعالم کند .آنها در قندهار زندان و
شکنج هگاه ایجاد کرده بودند که در کنار زندان خوفناک
بگ رام در مزارش ریف از نمادهای دفاع از «حقوق بشر» در
افغانستان بود .ف راموش نکنیم که آم ریکائ یها افغانها را

به عن وان «تروریست» به کامیون س وار کرده و کامیونها
را با شلیک مسلسل مشبک کرده و جنازهها را ب رای
این که خوراک گرگها ش وند با الهام از «ارزش»های
یریختند .فیلم این جنایت
جامعه غرب در بیابانها م 
حتی در جشن واره فیلم در گ وتهبورگ س وئد به نمایش
گذارده شد .ویزی ونیسم دشمن مارکسیسم  -لنینیسم
و همدست امپ ریالیسم آست .آنها به زودی ناچارند از
سوسیال امپ ریالیسم چین نیز به عن وان مظهر «کم ونیسم»
دفاع کنند و مجددا به ستون پنجم امپ ریالیسم در منطقه
بدل ش وند .ب رای آنها سودج وئی از تضادها و تحلیل
مشخص از ش رایط مشخص مطرح نیست ،نوکری اجنبی
ب رای آنها مهم است .از فردای پیروزی طالبان در افغانستان
رسانههای امپ ریالیستی افشاء کردند که میلیونها کودک
افغانی در گرسنگی به سر م یب رند ،وضعیت اقتصادی
فاجع هآمیز است ،از بهداشت خبری نیست .در افغانستان
هرگز امنیت وجود نداشته است و حقوق زنان سنتاً و
تاریخا مورد لگدمال م یشده است .روشن است که
میلیونها زن افغانی فاقد حقوق دموک راتیک بودند و
هستند و همه آنها مانند مردان افغانی به ش ریعت اسالم
احت رام م یگذارند و این وضعیت را به نادرستی به دالیل
مادی به عن وان تقدیر پذیرفتهاند .رسانههای امپ ریالیستی
منتشر ساختند که قدرت دولت دستنشانده آنها
هم واره محدود به کابل بوده است و نه افغانستان .زنان
افغانستان که تعدادشان به حدود  18میلیون نفر م یرسد
و در دهات و عشایر افغانستان زندگی م یکردند هرگز
از حقوق دموک راتیک و حق تعیین س رنوشت برخوردار
نبودهاند .یعنی ق وای اشغالگر آم ریکا با تجاوز بیرحمانه
خ ویش به افغانستان ب رای زنان افغانی کوچکت رین هدیه
دموک راتیک به هم راه نداشته است .در هیچکدام از
روستاهای افغانستان امکان تدریس کودکان چه برسد به
زنان وجود نداشته است و علیرغم این ،یاران آم ریکا با ناله
سردهی و گ ریان به خیابانها م یریزند و از دست رفتن
«دستآوردهای» زنان افغانی در کسب حقوق دموک راتیک،
عدم امکان ورزش و به طور مشخص بازی ف وتبال ب رای
زنان افغانستان ،دوچرخهس واری زنان ب یحجاب (بخ وانید
بدحجاب) در افغانستان ،نابودی موسیقی ،برچیده شدن
عدالت و حکومت متکی برقانون و ...سخن م یرانند و
این نیت را دارند تا از افغانستان منظرهای ترسیم کنند
که گ ویا این کشور دارای یک حکومت مدرن ،ملی
و دموک راتیک بوده و به همت اشغالگ ران «ارزشهای
دموک راتیک» ج وامع غ ربی در این کشور در عرض بیست
سال گذشته نهادینه شده بوده است و حال با پیروزی
طالبان همه این دستآوردهای عظیم بر باد م یرود .روشن
است که این تص ویر با واقعیت جامعه افغانستان خ وانائی
ندارد.
واقعیت ولی غیر از این است .اشغالگ ران غ ربی ناتو به
رهبری آم ریکا به سرزمین افغانستان تجاوز کردند ،صدها
هزار انسان را در عروسی و عزا و عرصههای جنگ و
مقاومت و با تحقیر مردم آزاده افغانستان به قتل رساندند،
قتل عامهای خ ویش را که با پهپادهای آم ریکائی که از
آلمان هدایت م یشد و م رتب تکمیل و دقیق م یگردید
به بهانه مبارزه با تروریسم طالبان و اسالمیس تها با
اسالمستیزی و اسالمه راسی تکمیل و توجیه کردند ،به
قاتالن مردم افغانستان نشانهای افتخار دادند و از س ربازان
متجاوز خ ویش که با س رافکندگی بعد از بیست سال به
کشورشان بازم یگشتند ...،ادامه در صفحه ۳

سرنگون باد رژیم سرمایهداری جمهوری اسالمی ایران به دست مردم ایران

شماره  260آبان ۱۴۰۰
امپریالیسم و رویزیونیسم  ...دنباله از صفحه۲
تجلیل نمودند تا روحیه ارتش را باال نگاهدارند و از خطر
تضعیف و اعت راضات درونی بکاهند .تمام سالحهای
مدرن خ ویش را در میدانهای نظامی افغانستان به
آزمایش گذاردند و خاک این سرزمین را ب رای نس لها
بعد آلوده ساختند.
رژی مهای حاکم در این کشور از کرزای گرفته تا اشرف
غنی و عبدﷲ عبدﷲ بدون استثناء با اعمال زور و تقلب
در انتخابات به قدرت رسیدند و قدرت خود را با تائید
نیروهای اشغالگر حفظ کردند .هیچکدام از این رهب ران
در کابل نماینده مردم افغانستان نبودند و عامل بیگانه
محسوب م یشدند .تمام مجلس افغانستان با اعمال نفوذ
و در باالی سر اراده مردم افغانستان ب رپا شده بود و تقلبی
و جعلی بود .در این کشور آزادی احزاب و مطبوعات
وجود نداشت مگر اینکه در مدح اشغالگ ران صحنهآرائی
م یکردند .زندگی در کابل و برخی شهرهای بزرگ را که
تنها بخش بسیار کوچکی از زندگی مردم افغانستان را
در برم یگیرد ،نم یت وان به جای زندگی واقعی میلیونها
مردم افغانستان در س رتاسر کشور جا زد .زندگی همدستان
اشغالگ ران و کوالبوراتورها و طبقات مرفه ناچیز بورژوازی
افغانی را که همه ف رار را برق رار ترجیح دادند ،نم یشود
نماینده واقعیت زندگی مردم افغانستان جا زد.
دولتهای بر مسند کار در دوران اشغال حتی دیگر
به اعت راف اربابانشان ،دزد و فاسد بودهاند و ب رای خود
کاخهای رویای در چشم و ه مچشمی با یکدیگر بنا
نهاده بودند که در هیچ کجای دنیا نظیر چنین کاخهائی
را نم یت وانید پیدا کنید و این در حالی بوده است که
میلیونها کودک افغانی در اثر سوء تغذیه به پوست و
استخ وان بدل شدهاند .پرسش این است که این اشغالگ ران
«تی زبین» نم یت وانستهاند با «پهپادهای» خود این تفاوتها
و شکاف عظیم طبقاتی را در جامعه افغانستان تشخیص
دهند؟ مسلما م یدانستند .شیوه زندگی عیاشی و ب ریز و
بپاش طبقه ناچیز و مرفه حاکمه امری نبود که از چشم
انسانها و مخب ران ج راید اروپائی پنهان بماند ،ولی
مصالح نیروهای اشغالگر حکم م یکرد ب رای توجیه
ادامه اشغال افغانستان در نزد افکار عمومی کشورشان
م رتب دروغ بگ ویند و ب رای این نیت ،زنان افغانستان را
به عن وان ق ربانی و کاالی تبلیغاتی رسانهای جلو انداخته
از آنها ابزار تبلیغاتی مدرن بسازند و مدعی ش وند که
نیروهای اشغالگر «ارزشهای غ ربی» را به افغانستان برده،
به زنان حقوق دموک راتیک داده ،حجاب اجباری را از
میان برداشته و شیوه زندگی غ ربی را ب رایشان به ارمغان
آورده و آنها به پاس سر اشغالگ ران حق تحصیل دارند.
دوچرخهس واری چند نفر زن افغانی آنهم در معی ّت مردان
و پلیس افغانستان تا مبادا مورد تعرض مردان افغانی و
نه گروه طالبان ق رار گی رند ،منبع تبلیغاتی شده بود که
با مصاحب ههای ساختگی با چهرههای نگ ران ،با تکیه بر
نگ رانی از نابودی حقوق زنان افغانی ،جنایات اشغالگ ران
را توجیه نمایند .هیاهو بر سر حقوق زنان در افغانستان
پرچمی شده است که در سایه آن حقوق میلیونها
زن افغانی و میلیونها مرد افغانی یعنی حق حاکمیت
ملی ،حق تعیین س رنوشت  38میلیون افغانی زن و مرد
افغانی در پرده افتد و یا ضایع شود .ف راموش نکنیم که در
همان کابل «دموک راتیک» و «آزاد» بر اساس سنت جامعه
افغانستان اکث ریت ق ریب به اتفاق زنان افغانی با حجاب
بیرون م یرفتند و به تبلیغات رسانهای که با زندگی مردم
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توفان ارگان مرکزی حزب کار ایران
افغانستان بیگانه بودند وقعی نم یگذاشتند .زنان افغانستان
نیز ق ربانی تبلیغات اشغالگ ران و هوچ یبازان سیاسی
هستند .تاریخ مبارزه مردم افغانستان در شهرهای بزرگ
نشان نم یدهد که این زنان افغانی و تمام آن کسانی که
امروز ب رای ف رار آم ریکا با چهرههای گ ریان به خیابانها
م یآیند برضد اشغال کشورشان در این مدت بیست سال
اعت راض کرده باشند .حزب ما به خاطر نم یآورد که
مبارزهای برضد رشوهخ واری و دزدی رهب ران دستنشانده
افغانستان در کابل انجام شده باشد و یا ساکنان کابل و
ه رات و نظایر آنها خ واهان آزادی احزاب و رفع سانسور
شده باشند .حزب ما به خاطر نم یآرود که این معترضان
امروزی به انتخاباتهای تقلبی دیروزی و نقض حقوق
دموک راتیک و یا اعت راض به ق ربانیان پهپادهای آم ریکائی
اعت راضی داشته م یبودند .حزب ما به خاطر نم یآورد که
وقتی «دادگاه» اروپا «گئورگ کالین» ( )Georg Kleinکه
مسئول قتل عام بیش از صد نفر زن و کودک افغانی
در ماج رای بمباران ماشین نفتکشیدر قندوز افغانستان
بود را تب رئه کرد ،نمایشات اعت راضی توسط بان وان افغانی
که هموطنانشان را به قتل رسانده بودند صورت گرفته
باشد .این است که در تحلیل اوضاع افغانستان نباید
شرط احتیاط را از دست داد و مرعوب فضای ساختگی و
ب رنامهریزی شده و یا خودبخودی ق رار گرفت.
روشن است که نیروهای دمک رات ،انقالبی و کم ونیست
افغانی و ای رانیان مترقی که زیر پرچم معصومه عل ینژاد
یزنند ،باید از هر مبارزه دموک راتیک
آم ریکائی سینه نم 
و مطالباتی مترقی در افغانستان دفاع کنند .کم ونیس تها
همیشه از تساوی حقوق اجتماعی زن و مرد حمایت
کرده و م یکنند .ولی باید هشیاری خ ویش را در این
مبارزه حفظ کنند و مرز تمایزی میان خود و آن کسانی
بکشند که مخالف پایان تجاوز آم ریکا در افغانستان
بودهاند و «حقوق زنان» را پرچمی ساختهاند تا بر اسارت
همه مردم افغانستان صحه بگذارند .باید برضد تضییقات
طالبان و ب رای یک افغانستان پیشرفته ،مدرن ،دموک راتیک
مبارزه کرد ،ولی این مبارزه باید در چارچوب استقالل
و تمامیت ارضی افغانستان و احت رام به آن و بیان نفرت
از تجاوزگ ران و اجنب یپرستان صورت گیرد .در غیر این
صورت هر مبارزه دموک راتیک مردم افغانستان اعم از زن
و یا مرد را م یت وان بیان حسرت دوران اسارت و آرزوی
بازگشت آن تعبیر کرد .روشن است که نیروهای اشغالگر
به خ وبی از این وضعیت در افغانستان ،نقض دموک راسی
و سرکوب حقوق بشر ،انتخابات تقلبی ،شبگردیهای
 200هزار نفر نیروی خصوصی «بالک واتر» در روستاهای
افغانستان و دزدیهای دولتمردان با خبر بودند و چه بسا
یقینا ژن رالهای آم ریکائ ی نیز بودند که سهم خود را از
س ران افغانی و هزینهکردنهای بی حساب و کتاب آنها
و از گنج یغمای دالرهای آم ریکائی تقاضا و دریافت
م یکردند و از این ط ریق بار خود را ب رای همیشه
بستهاند .این تجاهل آم ریکا که گ ویا غافلگیر شده و
از خودکامگی و فساد رهب ران افغانی خبر نداشته است،
ب یشرمانه است .وقتی در انتخابات تقلبی و فرمایشی
علیرغم همه تدارکات پی شبینی شده ،آقای عبدﷲ
عبدﷲ به جای اشرف غنی پیروز شد ،دخالتگری
آم ریکا برمال شد و با پا در میانی و دخالت آشکار وزیر
آم ریکائی دخالت در امور داخلی همه کشورهای جهان،
یعنی آقای «مایکل ریچارد پام پ ِیو» ((Michael Richard
Pompeo که سابقا به مدت یک سال ادارهکننده سازمان

اطالعات مرکزی «سیا» بود ،به زور و با آبرو ریزی و حتی
ب یتوجهی به افکار عمومی اشرف غنی ف راری را بر مسند
کار به جای ب رنده انتخابات آقای عبدﷲ عبدﷲ برگمارد.
«ویلیام دی هارت ونگ» ( 1 )William D Hartungدر
ارزیابی خود از وضعیت افغانستان به ص راحت م یگ وید:
«نتیجه استفاده از پهپاد که با مقاومت مردم افغانستان
روبرو شد افزایش تعداد طالبان بود» .ما در این باره باز
سخن خ واهیم گفت زی را س رنوشت مردم افغانستان با
تاریخ ،فرهنگ و سنن جامعه ای رانی نیز پی وند دارد و
افشاء دشمنان مردم افغانستان و دراز کردن دست دوستی
و همبستگی به سوی آنان ب رای منافع ملی ای ران نیز دارای
اهمیت م یباشد .و در این راستا باید دروغهای همدستان
تجاوزکاران به افغانستان را برمال نمود.
 :)۱ویلیام دی هارت ونگ مدیر پروژه تسلیحات و امنیت در مرکز
سیاست بی نالملل است .وی همچنین یک پژوهشگر ارشد در ب رنامه
است راتژی آم ریکایی بنیاد نیویورک و در گذشته مدیر مرکز منابع
تجارت اسلحه در موسسه سیاست جهانی بود•.

سیاست تجزیه  ...دنباله از صفحه۱
در تحت حمایت خان واده عل یاوف در آذربایجان صورت
م یگیرد که اعالم جنگ آشکار با ای ران است .خان واده
عل یاوف مطابق م وازین جهانی موظف است جلوی
تح ریکات و نقض امنیت همسایگانش را که منبع اصلی
آن در کشور خودش ق رار دارد ،بگیرد .این یک قاعده
و عرف جهانی است.در این جمهوری دشمنان ای ران در
زیر نظارت خان واده مافیائی عل یاوف به ب رائی کاردی
مشغ ولند که سر گ ربه ای ران را ببرد .مسخره خ واهد بود
بر این واقعیت چشم پوشید و وقتی کار از کار گذشت
اشک تمساح ریخت .امروز به نظر م یرسد که در ای ران
دوران تسلط مافیای خان واده رفسنجانی که در عرصه
بی نالمللی منافع ملی ای ران را وج هالمصالحه جیب گشاد
خان واده خ ویش م یکرد به سر رسیده است و باید هشیار
بود که این فاجعه مجددا تک رار نشود.ای ران ق رار است
یک داالن تجاری و راهبردی از خلیج فارس در بندر
چاهبهار به ارمنستان و روسیه بکشد که جنوب ای ران را
از ط ریق مرز مشترک کن ونی با ارمنستان به گرجستان،
روسیه و اروپا وصل م یکند .ق رار است که روسیه در این
زمینه سرمای هگذاری کند و به این ت رتیب تمام محصوالت
کشور هندوستان از ط ریق ای ران با دورزدن پاکستان به اروپا
م یرسد.
این جاده ب رای ای ران هم از نظر اقتصادی و هم جف رافیای
سیاسی بسیار مهم و حیاتی است .به همین جهت نیز به
یکباره سر و کله پاکستان نیز در عملیات مشترک نظامی
با ترکیه و جمهوری آذربایجان زیر نظارت صهی ونیسم و
امپ ریالیسم انگلوساکسون پیدا م یشود .پاکستان م وافق
فروش بخشی از خاک ارمنستان به جمهوری آذربایجان
است تا راه ارتباطی و ش ریان حیاتی اقتصادی ای ران به اروپا
و به ط ریق اولی راه نزدیکی هندوستان به اروپا قطع گردد.
این اقدام پاکستان نشانه دشمنی این کشور با ای ران است
و مسلما در آینده نتایج مثبتی چه در مورد افغانستان و
چه در مورد منطقه بلوچستان و چه در مورد جمهوری
آذربایجان به بار نخ واهد آورد .نزدیکی طالبان ،پاکستان
و ترکیه  -عضو ناتو و نیروی اشغالگر در افغانستان  -در
اداره فرودگاه کابل و اعمال نفوذ ترکیه در افغانستان از
ط ریق دارو دسته ژن رال دوستم  ...ادامه در صفحه ۴
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شماره  260آبان۱۴۰۰
سیاست تجزیه  ...دنباله از صفحه۳
را که به ترکیه ف رار کرده است باید از این دریچه نگاه
کرد .از این ببعد پاکستان با یاری ع ربستان سعودی و قطر
به تح ریکات تروریستی در شرق ای ران و تخ ریب در توسعه
بندر چاهبهار دست خ واهد زد و این در حالی است
که ترکیه نیروهای جهادیست داعش را که در جنگ
جمهوری آذربایجان و ارمنستان از آنها استفاده کرده بود،
در شمال ای ران ف ربه م یکند تا از وجودشان ب رای تخ ریب
و بمبگذاری در ای ران زیر نظر صهی ونیسم جهانی و با
همدستی ناسی ونالش ونیس تهای ترک آذری که با شعار
نژادپرستانه و فاشیستی مرگ بر «فارس ،کرد ،ارمنی» در
تب ریز به نمایش همبستگی با پانعثمانیسم در جنگ
قرهباغ دست زده بودند ،استفاده کند .طبیعی است که
نیاز به استدالل خارقالعاده ندارد که منافع ملی ای ران در
خطر شدید ق رار دارد و نم یت وان نسبت به این وضعیت
بی تفاوت باقی ماند.

توفان ارگان مرکزی حزب کار ایران
صهی ونیسم جهانی عمل م یکنند و خ واهان استق رار
اس رائیل دوم در منطقه با سوءاستفاده از ناآرام یهای
موجود در ع راق هستندُ .ک ردهای ناسی ونال ش ونیست چه
در ای ران و چه در ع راق م وافق تجاوز امپ ریالیسم آم ریکا
به ع راق و قتل عام مردم عرب زبان ع راق بودند .حمایت
از حقوق بشر آنها ماهیت قومی و نژادی دارد .کردستان
ع راق پایگاه تجاوز جرج بوش به ع راق و در آینده تجاوز
به ای ران است .به این جهت نابودی پایگاههای اس رائیل
درع راق و همدستان ُک رد آنها ب رای بقاء ای ران ،جغ رافیای

راه حل

در درجه نخست باید تالش کرد که این مسئله مهم را
بر اساس دوستی و تفاهم متقابل ،سود متقابل وحسن
همج واری حل کرد .مسلما در اینجا پای جمهوری
آذربایجان و به ویژه ارمنستان در میان است و ربطی به
ترکیه ندارد .ترکیه و اس رائیل با تمام ق وا کوشش خ واهند
کرد از حل این ماج را جلوگیری کنند .نقش دولت
ارمنستان اگر منافع ملی کشور خودش را مد نظر ق رار
دهد ،ناگفته روشن است و باید به نزدیکی با ای ران بپردازد
و مانع شود که مرز مشترک ای ران و ارمنستان به زور جا
به جا شود و صدمه ببیند .معلوم نیست که آیا حکومت
آم ریکائی ارمنستان را که محصول یک انقالب مخملی
بود ،عمال مافیای جهانی با همدستی صهی ونیسم
خ ریدهاند یا خیر؟ معلوم نیست مردم ارمنستان تا به چه
حد از ماوقع ماج را با خب رند و به ع واقب و نتایج این
دسیسه ب رای بقاء و حیات خود به درستی پ یبردهاند؟ به
این جهت الزم است که سرمای هگذاری روی آگاه کردن
مردم ارمنستان ب رای ایجاد موج مخالفی با این دسیسه
بسیار مهم که ق رار است بخشی از خاک ارمنستان در
منطقه زنگزور را به آذربایجان ببخشند ،ارجح دانست و
ب رای تحقق آن فعال شد .م یشود به صورت بدیلِ پیشنها ِد
جمهوری آذربایجان در مورد تع ویض منطقه زنگزور،
تصاحب ضلع شمال غ ربی منطقه نخج وان آذربایجان
را در ازاء آن در قالب یک پیشنهاد به ارمنستان عرضه
نمود که در عین حال خیانت دوران رضاخان قلدر را که
یوار
منطقه قرهسو ای ران را به ترکیه اتاتورک حاتم طائ 
بدون تائید مجلس و مردم ای ران بخشیده بود ،تا یک
مرز مصنوعی مشترکی میان ترکیه و جمهوری آذربایجان
در منطقه نخج وان ایجاد شود ،جب ران کرد .این بخشش
غیرقان ونی بود و هست و ای ران باید سیاست بازپ سگیری
این بخش از خاک ای ران را در دستور سیاست خارجی
خود ق رار دهد.
تحریکات در کردستان عراق و ایجاد پایگاه ضد
ایرانی

تح ریکات ضدای رانی در کردستان ع راق به یاری
امپ ریالیسم اشغالگر آم ریکا وعمال صهی ونیس تها ادامه
داردُ .ک ردهای ناسی ونال ش ونیست ضدای رانی و ضدعرب
دیگر پنهان نم یکنند که به عن وان عامل دستنشانده
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سیاسی منطقه و خنثی کردن تح ریکات صهی ونیسم و
امپ ریالیسم در منطقه جنبه حیاتی دارد .در کردستان
ع راق نیز کسی نم یت واند واکنش طبیعی ای ران را نسبت
به صهی ونیسم و ناسی ونال ش ونیسم ضدای رانی ،دخالت در
امور داخلی ع راق جلوه دهد .چگ ونه م یشود ناظر آن
بود که کسانی در کردستان ع راق در پی آموزش ارتش
متجاوزی هستند که م یخ واهد به ای ران حمله کرده و با
رهبری صهی ونیسم و امپ ریالیسم ای ران را تجزیه کند و در
مقابل آن واکنش نشان نداد و خود را به خ واب زد .چگ ونه
م یشود نظارهگر آن بود که از ط ریق کردستان ع راق
تروریس تهای جهادی و تجزی هطلب با پول ع ربستان
سعودی وارد ای ران شده و به تخ ریب و ترور در خوزستان
و کردستان مشغ ولند .اقلیم کردستان ع راق قادر نیست
امنیت مرزهای مشترک با ای ران را تامین کند و این بنا بر
منشور جامعه جهانی وظیفه هر کشوری است تا از ایجاد
بح رانهای منجر به درگیری در مرزهایش جلوگیری کند.
مسئ ولیت عبور تروریس تهای جهادی و تجزی هطلب از
مرزهای همسایگان به داخل خاک ای ران چه تروریست
ت ُرک ،چه داعش خ راسانی و یا تروریست عرب و ُک رد
به داخل خاک ای ران بر عهده کشورهای همسایه است.
کشور ما ای ران از چهار طرف مورد تهدید ق رار گرفته
است .دسیسه ترکیه ،آم ریکا ،ناتو ب رای نابودی لبنان و
سوریه ب رای ممانعت از دسترسی ای ران به دریای مدیت رانه
علیرغم بسیج داعش و ای ران یهای خودفروختهای که از
تجاوز به افغانستان ،لیبی ،ع راق حمایت م یکردند و
مبارزات ملی سازمان حماس را در خدمت به صهی ونیسم
اس رائیل محکوم م ینمودند ،با شکست روبرو شده
است .این سیاست تفرقهافکنانه صهی ونیسم مفتضحانه
شکست خورده است .ولی دشمنان ای ران دست بردار
نیستند و م یخ واهند تالفی شکست خود در سوریه را در
آذربایجان جب ران کنند و اس رائیل دوم را در آنجا بنا نهند.
خانواده عل یاوف
یک مستبد مافیائی است که یک الیگارشی مافیائی از
خان واده خ ویش و ع وامل پ رنفوذ سازمان امنیت جمهوری
آذربایجان فدراسیون شوروی به وجود آورده است که
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میلیاردها دالر پول زحمتکشان آذری را به حسابهای
خصوصی خ ویش در اروپا و آم ریکا م یریزد و به عیاشی
مشغول است .در اسناد منتشر شده پاندورا چندین بار
نام این خان واده فاسد برمال شده است که تنها ب رای
ایجاد محب وبیت ب رای خ ویش سازمانی ایجاد کرده که
سیاستمداران اروپائی و آم ریکائی را مزدور خ ویش نموده
است .در اسناد پاندورا م یآید که الهام عل یاوف رئیس
جمهور آذربایجان و اعضای خان وادهاش از اف رادی هستند
که نامشان در این اسناد برمال شده است .آنها ظاه را از
ط ریق شرکتهایی ف راسرزمینی ،امالکی به ارزش 700
میلیون دالر در ب ریتانیا خ ریدهاند .این دزدیها تنها یکی
از ارقام دزدی خان واده عل یاوف است .طبیعتا این ثروت
دزدی شده که در بانکهای ممالک امپ ریالیستی مدفون
است هر لحظه م یت واند توسط حکومتهای این کشورها
باال کشیده شود .س رنوشت میلیاردها ثروت ب یزبان
معمرقذافی در مقابل ماست که خودکامگان باید از آن
بیآموزند .ممالک امپ ریالیستی تمام ثروتهای ای ران در
بانکهای خ ویش را مسدود کرده ،باال کشیدهاند و هم
اکنون همین روش را با ذخایر دولت افغانستان در غرب
انجام م یدهند .خان واده عل یاوف خان وادهای خ ریدنی
است و تنها ب رای بقاء موجودیت خ ویش بر سر گردنه
تقال م یکند .س رنوشت مردم جمهوری آذربایجان و منطقه
قفقاز و ای ران ب رای وی پشیزی ارزش ندارند .این است
که حمایت از ج ریانهای دموک راتیک که به نفع مردم
آذربایجان بوده و به افشاء این مافیای سرگردنه مشغ ولند ،به
نفع همه خلقهای منطقه است .مخالفان خان واده مافیائی
رفسنجانی در ای ران باید به این عرصه مبارزه روشنگ رانه و
دوراندیشانه توجه کنند .مردم جمهوری آذربایجان از این
خان واده همدست ترکیه و اس رائیل متنف رند.
تحریکات در آذربایجان

تبلیغ نفرت قومی و ناسی ونال ش ونیسم گرگهای
خاکستری در جمهوری آذربایجان توسط اندیشمندان
ترکیه که در پی توسعه پانترکیسم است ،ابزاری در
دست خان واده عل یاوف است تا مردم ب رادر ما در کشور
جمهوری آذربایجان را علیه مردم ای ران تح ریک کند.
ترکیه واقف است که نزدیکی دینی ،تاریخی ،فرهنگی،
خ ویشاوندی مردم جمهوری آذربایجان با مردم ای ران بیشتر
است تا به یک مشت پاناسالمیست  -پانترکیست
توسع هطلب .مردم جمهوری آذربایجان بارها دوستی و
نزدیکی خ ویش را با مردم ای ران و همبستگی خ ویش را با
ای رانیان نشان دادهاند و این امر ب ویژه در مصاحب ههای اخیر
صدا و سیمای آذربایجان با مردم باکو نسبت به واکنش
جمهوری اسالمی در مورد سیاستهای تفرقهافکنانه
مثلت آذربایجان  -اس رائیل  -ترکیه به چشم م یخورد.
این در وضعیتی بود که دولت عل یاوف تالش م یکرد
مردم آذربایجان را علیه ای ران تح ریک کند و این سیاست
با شکست روبرو شد و مردم باکو به ص راحت از نزدیکی
به ای ران دفاع کردند .ترکیه به جز نزدیکی زبانی که آن
هم مزیت استثنائی نیست ،پی وند روانی با مردم جمهوری
آذربایجان ندارد .لنک ران یها ،تاتها ،تالشها در شرق
و جنوب شرقی جمهوری آذربایجان حتی تا به امروز
خود را ای رانی م یدانند و حاضر نیستند گوشت دم توپ
صهی ونیسم و پانترکیسم عثمانی علیه ای ران ق رار بگی رند.
طبیعی است که یک دولت هشیار و دوراندیش در ای ران
باید بردوستی ملتهای  ...ادامه در صفحه ۵
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آذربایجان و تاریخ و فرهنگ مشترک آنها تکیه کند.
مافیای رفسنجانی که بر سر کار آمده بود بیشت رین ض ربه
تخ ریبی را به روابط ای ران و آذربایجان زد و این بازنگری
تاریخی باید به تحکیم نزدیکی دو ملت منجر شود.
تبلیغ نفرت ضدفارسُ ،ک رد و ارمنی یک مبارزه
ایدئ ولوژیک است تا پی وندهای قدرتمند میان فرهنگ
ای ران با ملت آذربایجان در شمال ارس را بگسلد و
دشمنی را میان آنها دامن زند .تنها با دوستی و تکیه به
تاریخ و فرهنگ مشترک ،مناسبات و م راوده میان مردم
ای ران و آذربایجان امکان دارد که این تبلیغات فاشیستی
پانترکیستی عثمان یها را خنثی کرد .توجه به سنت
نوروزی ،جشن گرفتن مشترک نوروزی با همه خلقهای
قفقاز و آسیای میانه که در این دایره فرهنگی م یگنجند
به تحکیم این دوستی و می راث تاریخی یاری م یرساند
و تبلیغات نفرتانگیز گرگهای خاکستری در ای ران را
که ستون پنجم ترکیه هستند خنثی م ینماید .ولی رژیم
جمهوری اسالمی در گذشته به جای تکیه به ریشههای
دوستی تاریخی و خ ویشاوندی بین دو ملت بر تبلیغ
خ رافات مذهبی و حجاب اسالمی و شرعیت شیعه
تکیه کرد و مردم جمهوری آذربایجان را مجبور کرد که
میان عقبماندگی ،قهق را و مدرنیسم ،مدرنیسم غ ربی
را برگزینند .این فاجعه محصول دوران حکومتهای
اصالحطلبان و سیاست خارجی غربگ رای آنها نیز
هست.
نقش ترکیه

دولت ترکیه با این تغییر مرز ارمنستان با ای ران م وافق است
زی را نه تنها انتقام شکست خود در سوریه را از ای ران یها
م یگیرد ،بلکه راه خ ویش را بدون گذشتن از ارمنستان
از ط ریق قرهسو ،نخج وان و آذربایجان به دریای خزر باز
م یکند .این امر یک راه ارزان قیمت تجارتی در اختیار
ترکیه ب رای افزایش نفوذش در آذربایجان و ممالک
حاشیه دریای خزر ق رار م یدهد .این سیاست ترکیه
طبیعتا یک سیاست راهبردی و به ضرر خلقهای منطقه
و در خدمت امپ ریالیسم ناتو و صهی ونیسم است.
این تغییر جغ رافیای سیاسی منطقه به ضرر ارمنستان
است که ترکیه م یت واند از این کشور که به جز ای ران
با سایر همسایگان خود درگیری دارد ،لقمه چ ربی ب رای
پانترکیسم بسازد و در محاصره خفقانانگیزی ق راردهد.
معلوم نیست کدام فشار خارجی به ارمنستان و یا کدام
وعدههای سرخرمن به رئیس جمهور آم ریکائی آنجا
آقای «نیکول ُووایی پاشینیان» ،وی را به سکوت واداشته
است .این وظیفه دولت ای ران است که با تکیه بر مردم
ارمنستان این سکوت مشکوک را درهم شکسته و مردم
ارمنستان را در مورد ع واقب این حقارت آگاه گرداند.
ترکیه به این ط ریق از رشد اقتصادی ای ران جلو گرفته به
مرجعی ب رای باجگیری از ممالک آسیا بدل م یشود .آنها
م یخ واهند همه ممالک آسیائی را وادار کنند ب رای ایجاد
ارتباط با بازار اروپا راه ترکیه را انتخاب کنند که همیشه
بت واند به عن وان عامل فشاری در دست بلندپروازیها
و سیاستهای توسع هطلبانه و خ رابکارانه ترکیه مورد
بهرهبرداری ق رار گیرد.
ترکیه از این گذشته در همدستی با اس رائیل و اج رای
نقشههای شوم امپ ریالیسم انگلوساکسون  -ترکیه -
اس رائیل و جمهوری آذربایجان در پی تجزیه قومی

در ای ران است و در این عرصه از زمان محمد رضا شاه
پهلوی فعال بوده و در میان ستون پنجم خود در ای ران
ریشه دوانده است .به این جهت باید میان تجزی هطلبی
و همدستی با صهی ونیسم و امپ ریالیسم از یک طرف و
خ واستهای دموک راتیک مردم آذربایجان که مورد سوء
استفاده ق رار م یگی رند تفاوت گذارد و به آن توجه کرد.
ولی نباید ف راموش کرد که توجه به ارزش دموک راسی در
مورد یک خلق زمانی معنی و مفهوم دارد که در عرصه
کل جامعه ای ران دموک راسی جای مطلوب خود را پیدا
کند .دموک راسی به صورت وصله پینه وجود ندارد.
دولت ترکیه از زمان جنگ قرهباغ تروریس تهای جهادی
را وارد آذربایجان کرده است که در مرزهای شمال
ای ران پرسه م یزنند و به داخل خاک ای ران نفوذ کرده و
م یکنند .بخشی از این تروریس تها به زبان ترکی تکلم
م یکنند که آنها را ب رای اقدامات تروریستی زیر نظر
مشاوران امنیتی ترکیه و اس رائیل به داخل خاک ای ران
گسیل داشتهاند تا با انجام اقدامات تروریستی ،ایجاد
اغتشاش ،ترور ،زدودن امنیت زمینه ه رنوع خ رابکاری،
تجزی هطلب ی ،تجاوز خارجی را ف راهم آورند.
برخورد قدرتهای بزرگ جهانی

درمورد سیاست امپ ریالیسم آنگلوساکسون توضیح دادیم.
در مورد اروپا به نظر نم یرسد وحدت نظری وجود داشته
باشد .کشور ی ونان ،قبرس ،ف رانسه به شدت با تح ریکات
ترکیه در ارمنستان و مرز ای ران مخالفند زی را ارامنه مهاجر
ثروتمند در ف رانسه از یک البی قدرتمند در مجلس
ف رانسه برخوردارند که در کنار ارمنستان و مشروط در
کنار ای ران ق رار دارند و ت وانستند نسل کشی ارامنه را در
ترکیه به عن وان یک جنایت ضدبشری محکوم کنند.
دولت روسیه تالش دارد ترکیه را از ناتو جدا کند و به
این جهت در مقابل برخی بلندپروازیهای ترکیه تعامل
به خرج م یدهد ،به آنها موشکهای اس  400م یفروشد
و در پی ساختن دو نیروگاه هستهای ب رای ترکیه است.
ولی کامال آگاه م یباشد که ترکیه متحدی مشکوک و
غیر قابل اعتماد است .دولت پ وتین با برگ ترکیه به بازی
مشغول است.
روسیه از نفوذ ترکیه در آسیای میانه و قفقاز راضی
نیست ،زی را ترکیه را همدست جهادیس تهای تروریستی
م یداند که در چچن و سوریه فاجعه آف ریدند و این حادثه
آف رینی را م یت وانند در قفقاز و آسیای میانه با حمایت
از تروریس تهای جهادی صادراتی ادامه دهند .و از این
گذشته روسیه متحد طبیعی ارمنستان است علیرغم اینکه
در این اواخر از جانب امپ ریالیسم غرب تالش شد از این
کشور به عن وان پایگاهی علیه روسیه استفاده شود ،ولی
جنگ قرهباغ و نات وانی غرب در حمایت از ارمنستان
تمام محاسبات غرب را برهم زد .روسیه و ف رانسه در
مورد برخورد به ارمنستان هماهنگی و نقاط مشترک
ف راوان دارند .به نظر م یرسد که قطع خط مرزی ای ران با
ارمنستان نیز منافع روسیه را نیز در خطر اندازد و روسیه
حاضر نیست خط رات جنگی ادامهدار را در مرزهای
جن وبی خود در قفقاز بپذیرد و بیشتر خ واهان حل مسئله
به شیوه دیپلماتیک و مسالم تآمیز است .به این جهت
ترکیه و اس رائیل با روسیه و ف رانسه و در عین حال چین و
هندوستان نیز روبرو هستند.
دول چین و هندوستان با هرگ ونه تفرقهافکنی قومی در
ای ران مخالفند ،زی را این ایجاد ناامنی و تجزیه ای ران نه تنها
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به مبادالت تجاری و داالنهای راهبردی اتصال به اروپا
یزند و آن را غیرممکن م یسازد ،حتی در درون
صدمه م 
کشور خود نیز وحدت ملی آنها را دستخوش تحوالت
در منطقه خ واهد کرد .راه اب ریشم به بنبست م یرسد و
از طرف دیگر ارتباط زمینی هند به اروپا از ط ریق ای ران
قطع م یگردد و در این قمار سیاسی پاکستان ب رنده بوده
و دست باال را خ واهد داشت .امنیت ای ران ب رای هند و
چین ،روسیه از ارزش باالئی برخوردار است ،این است که
این ممالک در این مبارزه کن ونی علیرغم اینکه هرکدام
منافع دراز مدت خود را در نظر دارند ،متحدان سیاسی و
است راتژیک ای ران به حساب م یآیند و در مقابل ع ربستان
سعودی ،قطر ،امپ ریالیسم
انگلوساکسون ،صهی ونیسم و پان عثمانیسم در کنار
ای ران ایستادهاند و مخالف تغییر جغ رافیای سیاسی
منطقه هستند .وضعیت بغ رنج کن ونی در منطقه ناشی از
گ وناگ ونی قومی و تضادهایهای ف راوان با درج هبندیهای
تاثی رات متفاوت است .ای ران باید برآیند تاثی رات این نیروها
را ب رای حفظ منافع ملی ای ران در نظر بگیرد .صهی ونیسم،
وهابیسم ،پانعثمانیسم ج ریانهائی نیستند که دارای
آیندهای باشند .نقش آنها موقتی و مخرب است .ترکیه با
سیاست دشمنانه ،مخرب و ماج راج ویانه خ ویش در درجه
نخست به مردم ب رادر ما در ترکیه صدمه م یزند.
ای ران باید از تمام امکانات خ ویش ب رای آزاد نگهداشتن
این شاه راه و ش ریان سیاسی  -اقتصادی استفاده کند.
اپوزیسیون ای رانی خودفروخته و ستون پنجم صهی ونیسم،
امپ ریالیسم و پانعثمانیسم با هر حرکتی که در جهت
منافع ملی ای ران و مغایر با حقارتپرستی و خودتحقیری
باشد مخالفند .ولی مردم ای ران از ه ویت ملی خ ویش
و از مرزهای تاریخی خود دفاع خ واهند کرد .دوستی
خلقهای منطقه پایدار خ واهد ماند ولی رژی مهای
توسع هطلب ،ماج راجو ،مخرب ،نفرتپ راکن ،نژادپرست
و خودکامه پایدار نیستند•.

چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!

از کمکهای ارسالی سپاسگزاریم
رفیقی از هامبورگ  250یورو
رفیقی از م ونیخ  100یورو
رفیقی از ف رانکفورت  50یورو
رفیقی از هامبورگ  250یورو
رفیقی از پاریس  100یورو
رفیقی از س وئد گ وته بورگ  40یورو

در اهمیت دیکتاتوری پرولتاریا
«مساله دیکتاتوری پرولتاریا دارای
آن چنان اهمیتی است که هر
کس آنرا نفی سازد و یا آنرا لفظا
قبول داشته باشد ،نم یتواند عضو
حزب سوسیال دموکرات باشد».
(کاریکاتوری از مارکسیسم و در
بارۀ «اکونومیسم امپریالیستی» و.
ا .لنین .نشریه شمارۀ  -62حزب
کمونیست کارگران و دهقانان
ایران ص )74 -

توفان ارگان مرکزی حزب کار ایران

شماره  260آبان۱۴۰۰
تئوریسازی  ...دنباله از صفحه ۸
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جایگزین انقالب م یکرد.
آقای حفی ظاهلل امین ،رئیس جمهور وقت افغانستان که
بعدا متهم به جاسوسی ب رای سازمان سیا شد ،بعد از روی
کار آمدن با کودتا بر ضد رئیس جمهور کودتائی قبلی
آقای نورمحمد ترهکی «رفیق» و رقیب سابق هم حزبش،
در پرسش خب رنگار نش ریه آلمانی «دی سایت» ()Die Zeit
که پرسید :منظورتان از قوماندان (کماندانت  -فرمانده)
انقالب کبیر ثور و مدل انقالب شما کدام است ،پاسخ
داد:
«به عقیدۀ من انقالب افغانستان مدل جدید انقالب
پرولتری است که قدرت سیاسی را از استثمارگ ران بدست
طبقۀ کارگر منتقل کرد که در راس آن حزب طبقۀ
کارگر یعنی حزب دموک راتیک خلق ق رار دارد .قب ً
ال
در یک جامعۀ فئودالی چنین انقالبی صورت نگرفته
است .بنابر این یک مدل جدید انقالب در جامع های که
مناسبات فئودالی مسلط بود ،م یباشد که قدرت را از
طبقۀ استثمارگر به طبقۀ استثمار شده که دوست و متحد
تمام زحمتکشان م یباشد انتقال داد».
تا آن زمان رویزی ونیس تها نیز ب رای ف ریب طبقه کارگر
از انقالب اجتماعی صحبت م یکردند ولی زمانی که
رویزی ونیسم به سوسیال امپ ریالیسم تحول یافت تئوری
انقالب اجتماعی نیز باطل شد و به رقابت کودتائی با
امپ ریالیسم آم ریکا در جهان بدل گردید.
کم ونیس تها بر این نظر بودند و هستند که تاریخ
اجتماعات بشری تاریخ مبارزه طبقاتی است .تاریخی
است که طبقات فرودست برضد طبقات حاکم به طور
مداوم مبارزه کرده و به تحول مناسبات ت ولیدی موفق
م یش وند .از نظر کم ونیس تها تاریخ را توده مردم ،توده
خلق م یسازند .انقالب اجتماعی کار توده مردم است
و نه قهرمانان و یا گماشتگان اجنبی .انقالب باید کار
تودههای مردم باشد زی را یک بنای کهن را فقط م یت وان با
دست پایگاههای اجتماعی در جامعه درهمک وبید و بنای
دیگر بر وی رانههای آن و بازهم به دست خلق ب رپا ساخت
و این مشارکت تودههای خلق در انقالب نه تنها ب رای
درهم ک وبیدن مناسبات کهن مهم است ،بلکه ب رای حفظ
آتی دستآوردهای انقالب نیز از اهمیت ریشهای برخوردار
است .مردمی که انقالب کرده و رهب ران خود را به
قدرت رساندهاند ،حاض رند از جان و دل ،از دستآوردهای
انقالب خود دفاع کنند و پشتیبان انقالب هستند و به
همین جهت نیز انقالب در س راسر کشور پایگاه عینی
طبقاتی دارد و متکی بر شعارهای تبلیغاتی پوچ نیست.
این است مضمون آن مبارزه طبقاتی در اجتماع ،که
تاریخ را م یسازد .تاریخ را مردم م یسازند و نه گروههای
منفرد و مسلح چ ریکی که از روی ب یاعتمادی به مردم به
خانههای تیمی پناه برده و خود را از مردم پنهان کرده و از
تماس با آنها وحشت داشتند و دارند.
کم ونیس تها از نظر تئوری معتقدند که ب رای انقالب
اجتماعی باید ش رایط عینی و ش رایط ذهنی انقالب
که م ربوط به تشدید تضادهای اجتماعی ،برخوردهای
طبقاتی ،فقر و فالکت ،نارضائی مردم ...و درجه آگاهی
و تشکلپذیری آنها است آماده باشند .حتی وجود این
دو م ولفه بیان شده ب رای انجام یک انقالب اجتماعی به
دست توده مردم کافی نیست ،باید یک وضعیت و بح ران
انقالبی که منجر به تهییج عمومی گشته و تودههای خلق
را به میدان بکشاند ف راهم آید .زی را کم ونیس تها به مردم

و نیروی الیزال آنها اعتقاد دارند و انقالب را محصول
مبارزهی هدایت شده مردم م یدانند که قادر است کوه را
از جا بکند و حکومت به قدرت رسیده را مورد حمایت
تودهای ق رار دهد .کم ونیس تها اضافه م یکنند که
باالئ یها نم یت وانند دیگر ب رای بقاء خود تالش کنند و
حکومت نمایند و پائین یها نیز حاضر نیستند بقاء آنها را
بپذی رند و یوغ آنها را بر گردن بگی رند.
رویزی ونیس تها که در اصول مارکسیسم  -لنینیسم
تجدید نظر کردهاند راه میانب ُر را برگزیدهاند .آنها به
خلق نیاز ندارند به «حزب خلق» نیاز دارند تا با رخنهگری
در دستگاه دولتی و غصب مقامهای است راتژیک در سر
بزنگاه و بدون دخالت مردم به کودتای نظامی دست زده و
قدرت سیاسی را به کف آورند .در فرهنگ رویزی ونیستی
مق وله کودتا به جای انقالب ق رار م یگیرد و ماهیت آن بر
اساس درجه نوکری به سوسیال امپ ریالیسم روس سنجیده
م یشود .این قدرت سیاسی به همان سادگی که به دست
آمده به همان سادگی نیز از بین م یرود .این قدرت
سیاسی به یک باد ه وا بند است.
طبیعتا یک قدرت کودتائی دوام ندارد ،زی را بر مردم متکی
نیست .به این جهت یک قدرت کودتائی که ناشی از
ب یاعتنائی به مردم ،بی ارزش دانستن آنها و ب یاعتباری
حق تعیین س رنوشت مردم است ،به زودی با یک قدرت
و قدرقدرت کودتائی دیگر و یا با کودتای رقیبش به
امید رهائی از استیصال عوض م یشود و آنجا که کار
به بن بست م یرسد تئوریسی نهای رویزی ونیسم تئوری
جدید دخالت نظامی و حمایت از احزاب ب رادر را ب رای
«توسعه سوسیالیسم» در چند کشور به میدان م یآورند.
تجاوز نظامی سوسیالامپ ریالیسم شوروی به افغانستان
و اشغال آن کشور ،ادامه همان سیاست کودتائی آنها
است .هم کودتا ،هم تجاوز و دخالت «کم ونیستی» و
«بشردوستانه» و هم دخالت «انقالبی» ساخته و پرداخته
ت است و با مارکسیسم -
دست تئوریسی نهای رویزی ونیس 
لنینیسم ق رابتی ندارد .بارها انگلس و لنین کم ونیس تها را
از صدور انقالب و تازاندن آن برحذر داشتهاند زی را انقالب
تنها با شرکت تودههای مردم ب رای تغییر بنیادی در جامعه
و نهاد انسانها صورت م یگیرد و یک امر قان ونمند و
دیالکتیکی است و نه بر اساس نیات ،رویاهای ذهنی و
اخت راعات مغزی بانیان آن .انقالب محصول مشارکت
تودهها در تعیین س رنوشت خ ویش است.
لنین در اثر داهیانه خود «کاریکاتوری از مارکسیسم
و در باره اک ونومیسم امپ ریالیستی» (از انتشارات حزب
کم ونیست کارگ ران و دهقانان ای ران ،حزب کار ای ران
(توفان)) در صفحات  66 - 58توضیح م یدهد که
انقالب سوسیالیستی و یا اجتماعی نم یت واند نتیجه
عمل پرولتاریای متحد کشورهائی باشد که به این هدف
رسیدهاند ،زی را کشورهای جهان در م راحل متفاوت تحول
ق رار دارند و از باالی سر واقعیات عینی نم یت وان گذار به
سوسیالیسم را انجام داد:
«انقالب اجتماعی نم یت واند اکسیون متحد پرولتاریای
تمام کشورها باشد تنها به این دلیل بسیار ساده که
اکث ریت کشورها و اغلب ساکنین کره زمین هنوز حتی
به مرحله تکامل سرمای هداری نرسیدهاند ،یا فقط در آغاز
این مرحله ق رار دارند».
لنین تش ریح م یکند که با تازاندن و صدور انقالب که
م یت واند به نتایج خالف و دشمنی با سوسیالیسم منجر
شود ،نم یشود سوسیالیسم را در کشور مستقر ساخت.

تازاندن و صدور انقالب امری کم ونیستی نیست:
«در کشورهای رشد نیافته ،در کشورهائی که ما آنها را (در
بند  6تزهایمان) ب ویژه تحت «دوماً» و «سوماً» ذکر کردهایم،
یعنی در سر تا سر شرق اروپا و در کلیه مستعم رات و
نیم همستعم رات ج ریان به شکل دیگری است .در این
جا هنوز ،طبق قاعده کلی ،ملتهای ستمکش؛ ج ریان
از نظر سرمای هداری رشد نیافته وجود دارند .ب رای چنین
ملتهائی هنوز از نظر عینی وظایف ملی در مجموع آن
و در واقع وظایف دموک راتیک ،وظیفه س رنگ ونی سلطه
بیگانه ،وجود دارد.
مشخصا به عن وان نم ونه این ملتها ،انگلس هند را با
گفتن این که ،این کشور م یت واند علیه سوسیالیسم
پیروزمند انقالب نماید ،مثال م یزند ،زی را انگلس از آن
«اک ونومیسم امپ ریالیستی» مضحک که تصور م ینماید
که پرولتاریا با پیروزی در کشورهای پیشرفته م یت واند
همه جا ستم ملی را «با یک چرخش دست» ،بدون
اقدامات دموک راتیک معین از بین ببرد ،بدور بود.
پرولتاریای پیروزمند ،کشورهائی را که در آنها به پیروزی
رسیده است ،تجدید سازمان خ واهد نمود .این امر به
یک باره صورت نم یگیرد ،و همچنین نم یت وان با یک
ض ربت بر بورژوازی چیره گشت .بازهم مانند همیشه
متعمق است ،که چ را ما آن را در رابطه با مساله ملی تاکید
م یکنیم».
در همان اثر لنین در صفحات  89 - 87از جنگ عادالنه
کشور پیروزمند سوسیالیستی در مقابل بورژوازی که به
کشور سوسیالیستی حمله م یکند به دفاع برم یخیزد و
این جنگ را عادالنه و مشروع م یداند ،ولی اضافه م یکند
که نم یشود چون همه ممالک جهان سوسیالیستی
نیستند «جنگ سوسیالیستی» ب رای تسخیر آنها راه
انداخت .این عمل بطور قطع نادرست است .کسی را با
زور و شکنجه و سرکوب نم یشود به بهشت برد .طبیعتا
کشیشان اجتماعی که از ماوراء طبیعت دستور م یگی رند
این روش کار را تج ویز م یکنند:
«سوسیالیسم ابتدا در یک یا چند کشور پیروز خ واهد
شد و بقیه تا مدت زمانی در دوران بورژوازی و یا ماقبل
بورژوازی باقی خ واهند ماند .این امر ناچار نه تنها موجب
اصطکاک خ واهد گردید ،بلکه بورژوازی سایر کشورها
را وادار به کوشش مستقیم ب رای قلع و قمع پرولتاریای
پیروزمند کشور سوسیالیستی خ واهد نمود .در چنین
م واردی جنگ از طرف ما مشروع و عادالنه است .این
جنگ در راه سوسیالیسم یعنی در راه رهائی ملتهای
دیگر از قید بورژوازی است .انگلس که در ب رنامه
مورخه  12سپتامبر سال  1882خود به کائ وتسکی ،وقوع
«جنگهای تدافعی» سوسیالیسم پیروز شده را ص ریحا
ممکن م یشمارد ،کامال محق است .منظور او همان دفاع
پرولتاریای پیروزمند بر ضد بورژوازی سایر کشورها بود.
جنگ فقط زمانی غیرممکن م یگردد که ما بورژوازی
را نه تنها در یک کشور ،بلکه در تمام کشورها س رنگون
سازیم و بطور قطع بر آن غالب آئیم و از آن سلب
مالکیت نمائیم .از نقطه نظر علمی س راپا غلط و کامال
ضد انقالبی است اگر آنچه را که اتفاقا از همه مهمتر
است یعنی سرکوب مقاومت بورژوازی را  -که دش وارت رین
کارها و در واقع انتقال به سوسیالیسم بیش از همه مستلزم
مبارزه است  -نادیده انگاریم یا روی آن سایه بیفکنیم.
کشیشان «اجتماعی» و اپورت ونیس تها همیشه ب رای
خیالبافی در باره  ...ادامه در صفحه 7

قدرقدرتی امپریالیسم آمریکا در افغانستان درهم شکست
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توفان ارگان مرکزی حزب کار ایران

شماره  260آبان ۱۴۰۰
تئوریسازی  ...دنباله از صفحه 6

سوسیالیسم مسالم تآمیز آتیه آمادهاند ولی فرق آنها
با سوسیال دموک راتهای انقالبی اتفاقا در همین است»...
لنین در بحث خود با کیوسکی تنها در یک مورد
استثتائی به «تسخیر» کشورها آن هم به شرطی که
تحمیلی نباشند اشاره دارد که سوسیالیسم در جهان
به حدی از پیروزی رسیده باشد که بورژوازی ممالک
کوچک بختی در مقاومت خ ویش در مقابل سوسیالیسم
ندانسته و داوطلبانه تسلیم ش وند .وی در صفحه  74همان
کتاب م یگ وید:
«مساله دیکتاتوری پرولتاریا دارای آنچنان اهمیتی است
که هر کس آن را نفی سازد و یا آن را لفظا قبول داشته
باشد ،نم یت واند عضو حزب سوسیال دموک رات باشد.
لکن نم یت وان و نم یشود منکر این شد که در بعضی
م وارد استثنائی به عن وان مثال در دولتی کوچک که دولت
بزرگ همسای هاش قبال انقالب سوسیالیستی را انجام داده
است ،امکان دارد بورژوازی هنگامی که از ب ینتیج هگی
مقاومتش مطمئن گردد و ترجیح دهد که جان خود را
نجات دهد ،به ط ریق صلح آمیزی تح ویل دهد».
با تئوری تازاندن انقالب و پ ریدن از روی م راحل تکامل
یک جامعه و «سوسیالیسم تحمیلی» آنوقت ما با
فاجعه افغانستان روبرو م یش ویم .بگذریم از اینکه این
تجاوز شوروی به افغانستان ربطی به مارکسیسم ندارد
و تنها تالش م یشود با ادبیات مارکسیستی ماهیت
استعماری آن را مطهر ساخت .سخنان ما تنها ب رای
افشاء سیاستهای امپ ریالیسم شوروی م یباشد که از این
ادبیات آنهم به غلط و ب رای ف ریب افکار عمومی استفاده
م یکند .تجاوز به افغانستان توسط شوروی ب رای نفوذ در
پاکستان و دست یابی به اقیانوس هند و کسب یک
موقعیت است راتژیک بهتر در رقابت با ابرقدرت آم ریکا
بود .این تجاوز مورد تائید و حمایت کامل هندوستان
که خود به تجزیه پاکستان دست زده بود ،ق رار داشت.
این تجاوز حکم اقدام گورکنی را داشت که گور خود
را کند و مورد نفرت خلقهای جهان و از جمله خلق
افغانستان ق رار گرفت .شوروی هنوز هم در افغانستان به
جز در نزد عمال سابقش در لباس «خلق» و «پرچم» منفور
است و کوچکت رین پشت وانه مردمی ندارد .از همین جهت
ِ
دیروزی همدست شوروی ،امروز نیز
نیز رویزی ونیس تهای
حاضر نیستند بر ف رار مفتضحانه آم ریکا و پایان اشغال
افغانستان از چنگ امپ ریالیسم آم ریکا صحه گذارند ،زی را
بیان واژه اشغال ،تجاوز و اشغال افغانستان از جانب ارتش
رویزی ونیس تها ،این واقعیت را به اذهان متبادر م یکند که
این حامیان اشغال و تجاوز -نظیر حزب توده ای ران -نیز
روزی گماشتگان مسکو بودهاند.
رویزی ونیسم که دشمن مارکسیسم  -لنینیسم است در
تمام زمینههای سیاسی مشابه در کنار امپ ریالیسم ق رار
م یگیرد زی را بیهوده م یکوشد گذشته خ ویش را به هر
قیمت تطهیر کند و ب رای آن توجیه بیاف ریند و این تالش
نافرجام هر روز آنها را بیشتر به منجالب خیانت نزدیک

م یکند .ما این خیانت را در ع راق در هنگام تجاوز آم ریکا
به این کشور دیدیم و امروز هم در افغانستان شاهد آنیم.
حزب توده ای ران به مثابه رهبر و همه زیر مجموعههای
آن از جمله ج ریانهای منحرف رویزی ونیستی چ ریکی در
تمام این جبههها نقش حمایت از آم ریکا و اظهار نگ رانی
از شکست و خروج آنها از افغانستان را ایفاء کرده است.
«شعار مرگ بر طالبان چه کابل چه ته ران» همان حمایت
دلسوزانه از شکست مفتضحانه ارباب و پایان تجاوز به
افغانستان بوده و در عین حال تمایل شرمگینانه به تجاوز
آم ریکا به ای ران و اشغال سرزمین ما ب رای بیست سال
آینده است•.
دادگاههای امپریالیستی  ...دنباله از صفحه ۸

«ولتوخه» (« ،)Weltwocheکافور» (
 )Forceدر گزارش محرمانه مورخ  10مارس  ،2004این
گروه را به عن وان «قویت رین سازمان جنایتکار» در منطقه
توصیف کرده و نوشته است که «راموش هارادینای»
همچنین بر توزیع کم کهای امدادی بشردوستانه
نظارت کامل داشته و از آن به عن وان ابزار قدرت
سوءاستفاده م ینماید.
نام «راموش هارادینای» اغلب در مورد دره متنیدگی
جنایت سازمان یافته با سیاست مطرح م یشود .روزنامه
هفتگی س وئیس «ولتوخه» ( )Weltwocheشماره 43
سال  2005به نقل از تجزیه و تحلیل سرویس اطالعات
فدرال ( )BNDکشور س وئیس در مورد جنایت سازمان
یافته در کوزوو مورخ  22فوریه  2005در مورد «راموش
هارادینای» نوشت:
«ساختار خان واد ه در محیط «راموش هارادینای»
خصوصیت طایفگی داشته و در منطقه «دچان» ()Deçan
تمام طیف فعالی تهای جنایی ،سیاسی و نظامی که
تأثیر بس زایی در وضعیت امنیتی کل کوزوو دارد ،در
برم یگیرد .این طایفه حدود  100عضو دارد و در قاچاق
م واد مخدر ،سالح و تجارت غیرقان ونی کاالهای مشمول
تعرفههای گمرکی دخالت دارد .همچنین ارگانهای
محلی دولتی را زیر نفوذ دارند»
بر اساس گزارشی در «ب رلینر سایت ونگ» (Berliner
 )Zeitungکه به تجزیه و تحلیل  BNDنیز اشاره شده
است ،طایفه خان واده به رهبری «راموش هارادینای» یکی
از سه حوزه مورد عالقه جنایت سازمان یافته در کوزوو
را کنترل م یکند .وی در مقام فرماندهی منطقهای خود
«به ویژه در قاچاق سیگار ،تجارت سوخت و اخاذی
مشارکت داشت» .طایفه وی در قاچاق م واد مخدر به اروپا
دست داشته و همچنین تجارت جنایی خود را از ط ریق
شرکتهای بدلی در کشورهای غ ربی انجام م یدهد .بر
اساس تجزیه و تحلیل طبقهبندی شده محرمانه توسط
«کافور» (  ،)KFOR-Kosovo Forceوی همچنین در
قاچاق اسلحه و اتومبی لهای سرقتی و تجارت انسان با
روسپ یها دست داشته است .وی به هم راه ب رادرش توزیع
وسایل امدادی بی نالمللی در کوزوو را کنترل و توزیع
KFOR-Kosovo

م یکند .از این گذشته وی بسیاری از صربهای را
سرکوب کرده،شکجه داده ،به آنها تجاوز نموده و به قتل
رسانده است .او با تجاوز وحشیانه به زنان ج وان صرب و
همچنین شکنجه و آوارگی فق را  ،ضعیفان و سالمندان
«شر» س ربازان و
این هدف را دنبال م یکند که خود را از ّ
حتی ساکنان صرب در کوزوو رها کند.
در ماه مارس سال  2005دادگاه کیفری بی نالمللی الهه
با فشار امپ ریالیسم اروپا و علیرغم مخالفت آم ریکا،
علیه «راموش هارادینای» اتهاماتی را مطرح کرد .وی
تحت فشار اروپا و تضمین و حمایت آم ریکا ،خود را به
دادگاه الهه معرفی نمود و «بی گناهی» خ ویش را اعالم
کرد .وی در بدو امر بازداشت شد ،اما سه ماه قبل از
شروع محاکمه با فشار آم ریکا آزاد گردید .وی به کوزوو
بازگشت و با اجازه رسمی دادگاه سازمان ملل متحد به
فعالی تهای «انساندوستانه» سیاسی ادامه داد .با این حال،
بر اساس الزام دادگاه «راموش هارادینای» مجبور بود تا
ب رای مشروعیت بخشیدن به فعالی تهای خود از موسسه
(نمایندگی اداری موقت سازمان ملل متحد در کوزوو)
(UNMIK- United Nations Interim Administration
 )Mission in Kosovoتأئیدیه دریافت کند که کرد.
در پایان فوریه « ،2007راموش هارادینای» به زندان الهه
بازگشت .محاکمه وی در  5مارس در دادگاه الهه آغاز
شد ... .ادامه دارد
 :)۱توضیح اً اینکه این جنایات در زمان خودش بنا بر مصالح متجاوزان،

جنایت محسوب نشد و تنها بعد از ریختن آبها از آسیاب جنایت

جنگی محسوب شد.

مقاالت توفان الکترونیکی شماره  183مهر ۱۴۰۰
را در تارنمای توفان مطالعه نمائید!
توفان الکترونیک در اول هر ماه میالدی منتشر میشود!

امپرياليسم آمريکا بايد خاک عراق و منطقه خاورميانه را ترک کند!

دادگاههای امپریالیستی برای تحقق عدالت نیستند،
ابزاری در جهت توسعه نیات شوم آنها هستند ()2
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تئوریسازی برای کودتا،
تجاوز و اشغال توسط
سوسیال امپریالیسم شوروی
تک رار تاریخ را ما در افغانستان شاهدیم .سوسیال
امپ ریالیسم شوروی با تجاوز به این کشور و تق ویت
ع وامل دستنشاندهاش در افغانستان فاجع های را در
پایان دهه هفتاد میالدی موجب شد که تبعاتش تا به
امروز مردم افغانستان را زجر م یدهد.
در افغانستان نخست به یاری ع وامل شوروی ،داود
خان بر ضد نظام پادشاهی افغانستان محمد ظاهرشاه
کودتا کرد و وی را به تبعید فرستاد .وقتی داود خان
نیات روسها را برآورده نکرد به دستور برژنف با
دست قره نوکر روسیه نورمحمد ترهکی از رهب ران
«حزب دموک راتیک خلق» که اغلب از قومیت پشتون
بودند ،دست به کودتای نظامی برضد داود خان زد و
این متحد سابق خ ویش را هم راه همه اف راد خان واده
به قتل رسانید .حال عمال روسها که در «حزب
دموک راتیک خلق» افغانستان تجمع کرده بودند با یک
کودتای روسی بر سر کار آمدند و از همان بدو امر
آقای ترهکی این کودتای روسی را «انقالب» نامید.
آنوقت اندیشمندان رویزی ونیس تهای روسی راه افتادند
تا بر نظ ریات لنین مق وله اخت راعی «کودتای انقالبی»
را نیز ب رای پیروزی «سوسیالیسم» به طور همزمان در
چند کشور بیفزایند .از آن تاریخ زنگ خطر انجام
کودتاهای نوع روسی که از باال جای قدرت خلق را
بگیرد و انقالب را به گور بسپارد در جهان طنین
افکن شد .این یکی از دستآوردهای شوم رویزی ونیسم
در جهان بود که «کودتا» را ...ادامه در صفحه ۶

ب رای یادآوری بازگردیم به مصاحبه خانم «کارال دلپ ونته» با مجله «اشپیگل» که در طی آن گفتار زیر را بر زبان آورد:
«مجله «اشپیگل» :آیا سیاستمداران آم ریکایی دستورات خاصی به شما دادهاند که درباره کوزووها تحقیق نکنید؟ «کارال
دلپ ونته» :خیر ،در غیر این صورت میت وانستم علنی شکایت کنم .اما «مادلین آلب رایت» ( ،)Madeleine Albrightکه در آن
زمان وزیر امور خارجه بود ،تلفنی به من گفت :کارال ،دست به عصا باش ،ه وای «راموش هارادینای» ()RamushHaradinaj
را داشته باشید ،در غیر این صورت شورشهایی در کوزوو رخ خ واهد داد».
حال خوب اسست که ما خ وانندگان توفان را با این هیوال آشنا سازیم که قادر است در کوزوو شورش به پا کند تا ببینید که
متحدان آم ریکا در زمان تجزیه یوگسالوی چه جنایتکارانی بودند و دادگاههای امپ ریالیستی چگ ونه به آنها برخورد کردهاند.
نخست مجرم و نه متهم را بشناسیم:

«راموش هارادینای» ( )Ramush Haradinajدر روستائی در یوگسالوی سابق در  3ماه مارس  1968میالدی به عن وان پسر
یک کشاورز به دنیا آمد و رشد کرد.
۱
وی در زمان تجاوز ارتش ناتو به یوگسالوی به علت جنایات غیرقابل کتمانی که م رتکب شده بود توسط دادگاه بی نالمللی
ِ
یوگسالوی سابق تشکیل شده بود  -در بین مارس تا سپتامبر سال ۱۹۹۸
کیفری الهه  -که ب رای بررسی رویدادها در کشور
به جنایت علیه بش ریت و جنایت جنگی علیه صربها و آلبانیای یها در ج ریان جنگ کوزوو متهم شد .این جنایتکار ولی
در  ۳آوریل  ۲۰۰۸از تمامی اتهامات وارده به صورت معجزهآسا تب رئه گردید .ماوقع ج ریان چگ ونه بود .وی در یک خان واده
مسلمان به دنیا آمد و مدعی است که زندگی سکوالر داشته و مسلمان نیست ،توگ وئی سکوالریسم فقط ناظر بر مخالفت
با دین اسالم است و نه همه ادیان .در سخن ران یای که وی در  23سپتامبر  2013در دانشگاه کلمبیا در آم ریکا ب رای جلب
نظر اربابش ای راد کرد ،با ب یشرمی بیان کرد« :اعضای خان وادهاش ،نسل اندر نسل کات ولیک بودهاند و خود وی نیز اساساً
نم یداند چ را و چطوری واقع اً مسلمان شده است .».وی ب رای اثبات این ادعایش اضافه کرد که« :وی هرگز ب رای ادای نماز
یا هر چیز دیگری  -منظورش حتما قضای حاجت بوده است  -به مسجد نرفته است .او وابستگی مذهبی «اجباری» خود
به اسالم را به زمان حکومت عثمانی در آلبانی باز م یگرداند».
جنایت سازمان یافته و رسوایی

«راموش هارادینای» در ماه مه سال  ،2000با س ربازان روسی در یک محل ایست بازرسی  KFORدرگیری پیدا کرد .س ربازان
روسی یک اسلحه تهاجمی س وئیسی را در صندوق عقب ماشین وی کشف کردند و می خ واستند او را دستگیر کنند.
وی در  7ژوئیه  ،2000به هم راه تعدادی از م ریدان خود ب رای آشوب و راهزنی به سمت ملک رقیب آلبانیایی -کوزووئی
خود راه افتاد .حضور وی در منطقه تحت نفوذ رقیب منجر به تی راندازی و پ رتاب نارنجک دستی شد .در مورد علل
درگیری نظ ریات گ وناگ ونی اب راز شده است .بر اساس نسخهای که توسط موسسه ب رای گزارش جنگ و صلح در لندن
منتشر گردید ( )Institute for War and Peace Reportingیکی از دالیل این بود که طایفه رقیب م یخ واستند ج ویا
ش وند اجساد اف راد مجروح و مفقود فامیلشان به دست طایفه «هارادینای»ها در کجا دفن شدهاند .این امر موجبات خشم
«راموش هارادینای» را ف راهم کرد .بر اساس گزارش محرمانه دیگری مورخ  29دسامبر  2003که توسط خدمات اطالعاتی
سازمان ملل متحد ( )Central Intelligence Unit -CIUمنتشر شده است ،گ ویا اختالف بر سر تجارت م واد مخدر بوده
است« .راموش هارادینای» به این خانه حمله کرده زی را گ ویا آنها در تجارت م واد مخدر رقیب وی محسوب م یشدهاند .به
گفته خدمات اطالعاتی سازمان ملل متحد ( ،)CIUوی م یخ واسته  60کیلوگرم کوکائین را که احتمال نگهداریاش را در
نزد آنها م یداده است ،سرقت کند .چنین گزارشی را نیز قبال یک روزنامه س وئیسی به نام ( )Weltwocheمنتشر کرده
بود.در هر صورت« ،راموش هارادینای» در تی راندازی مجروح شد و مجبور به ف رار گردید .ولی یک هلیک وپتر آم ریکائی
که ظاه را ناظر بر اوضاع بود ،وی را فورا به اردوگاه نظامیان آم ریکاییبرد و از آنجا ب رای درمان بی شتر ،وی را به بیمارستان
نظامی ایاالت متحده در شهر «لندزهوت» ( )Landstuhlدر آلمان در ایالت باواریا منتقل کرد .به این ت رتیب معلوم م یشود
که نظامیان آم ریکائی نیز نسبت به س رنوشت  60کیلوگرم کوکائین ب یتفاوت نبودهاند .در خاتمه مقامات آم ریکایی متهم
م یش وند که در ج ریان تحقیقات سازمان ملل در مورد این رویدادها دخالت کردهاند که طبیعتا ع واقبی ب رای آنها نداشت.
بر اساس گزارش نش ریه س وئیسی  ...ادامه در صفحه ۷

سخنی با خوانندگان نشریه توفان

نش ري هاي که در دست داريد ،زبان مارکسيست  -لنينيس تهاي اي ران است« .توفان» ،نش ريه «حزب کار اي ران»،
حزب طبقه کارگر اي ران است .اين زبان ب راي هرچه رسات رشدن به ياري همه کم ونيس تهای صديق ،چه از نظر
مادي و چه معنوي نياز دارد .نظ ريات و پيشنهادات خود را ب راي ما ارسال داريد .ما را در جمعآوري اخبار ،اسناد
و اطالعات از اي ران و جهان ياري رسانيد و از تشکل نهضت کم ونيستي حمايت کنيد .به ما کمک مالي
برسانيد ،زي را ما تنها به اتکاء بر نيروي خود پابرجائيم و به اين مساعدتها ،هر چند هم جزئي باشند ،نيازمنديم.
در توزيع اين نش ريه ما را ياري رسانيد.
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