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 )افغانستان( فوروم چپ 

 

 
 

 2اعالميه شماره 
  2007  نوامبر                                                                                                           

 
 . . .در افغانستان و منطقه 

 
در بد ترين " ائتالف ضد ترور" دولت کرزی و خوشبينانه و  بی ارزش  اوضاع افغانستان همچنان علی رغم تبليغات

عقربه اين وضع مثل گذشته نه بسوی بهبودی، که در شرايط موجود به هيچوجه نه ميتوان ا . حالت ممکن سير ميکند 
 . نتظار آن را داشت، بلکه سير بسوی قهقرا را نشان ميدهد

ماشين .  لبان و ساير مافيا های قدرت قرار دارد  در سراسر افغانستان در دستور روز ناتو، طا کشتار غير نظاميان
 .اعدام ها در هر دو طرف فعال شده اند

 اعتراض ها همچنان بدون سازماندهی الزم در شکل های اوليه قرار داشته به مثابه خوراک تبليغاتی مافياهای قدرت 
 .عليه يکديگر سؤ استفاده ميگردند

در گرم کردن  " داخلی"خه های گوناگون در آمده ، و در جنگهایبخش بزرگ حزب دموکراتيک خلق که بصورت شا
غرب )  اين بار نه تنها در شرق (ميدان های جنگ  تباهکن فعال بودند اينک در رابطه به پذيرفته شدن در دارالخالفه 

 .،سمفونی واحدی را مينوازد
ام کشيده است ، در اين اواخر عده از آنهای بدنبال گرايش ناسالم قوم گرايی که متاسفانه بخش بزرگ روشنفکران را بک

نيز که علی رغم گرايشات قوم گرايانه در بعضی موارد به انتقادهای سالم از اوضاع ميپرداختند ،  از همان حداقل 
 .موضع سالم خود نيز بريده يکسره به قوم گرايی قهقرايی کنونی درغلتيده اند

 .نوشت تمام کشور می انديشند ، بسيار کند استحرکت روشنفکران و ساير وطنپرستان که به سر
در چنين شرايطی فوروم چپ که خود را از همصدايان مبارزه در راه استقالل ، دموکراسی و عدالت اجتماعی ميداند در 

 :رابطه موارد چشمگير زير موضع خود را اعالم ميدارد 
 حادثه خونبار بغالن

ش با يک عمل تروريستی در شهر بغالن دهها تن از هموطنان 15.8.86 م مطابق 6.11.07 عصر روز سه شنبه تاريخ 
شمار عمدۀ اين قربانيان را فرزندان ونوباوگانی ميسازد  که بيخبر از دنيا غرض . مظلوم ما بخاک و خون غلتيدند 

صنف ها به  آموزش درس وتعليم به مکتب های خود رفته بودند وبخش ديگر اين قربانيان معلمينی هستند که بايد در 
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تدريس  و تعليم شاگردان شان مصروف ميبودند وعدۀ هم کارگران ومردم محل بودند ، که بصورت سپر انسانی ازطرف 
در چنين وضعی است که اکنون خانواده های همۀ شان . چند جنگساالر ترسو به محل آورده  و بکام مرگ سپرده شدند

 . برگليم ماتم عزيزان شان نشانده شده اند 
  فوروم چپ عمليات تروريستی را که منجر به قتل انسانهای بيگناه ميشود ، از هر جانبی که باشد ، چه  عمليات   

انتحاری  ، يا بمباردمان هوايی و يا از نوع گلوله پراگنی ها را ، شديدا محکوم کرده و برای بازماندگان قربانيان تسليت 
 .ن بی گناه شريک   ميداندگفته وخود را عميقا درغم و اندوه کشته شدگا

 
درشرايط افغانستان که تمام امکان های دادرسی  از طرف دولت و کشور های متجاوز بسته گرديده  و مراجع دفاع از 
حقوق بشر به جز انتقادهای سطحی کاری انجام نميدهند احتمال انتقام گيری از سوی کسانی  که از  مراجع رسمی و 

 سرخورده گشته  و با پرداختن به خشم غير مهار شده به اقداماتی دست يازند هم وجود عدلی در زمينه اجرای عدالت
دارد و هم موارد آن ديده شده که مسوليت اقداماتی اين نوع بگردن آن کسانی است که پيدايی چنين اوضاعی را علت 

 داده وشکل وشيوه آن نشان ميدهد که اما تبارز تروريسم کور در  واقعه  بغالن وشباهت آن با وقايع قبال روی.گشته اند
اين فاجعه بايد نتيجه رقابت افسار گسيخته آن مافيا های قدرت و جنايتی باشد که به هيچ اصل انسانی و وطنی معتقد 

درين صورت واضح ميگردد که  جناحهای قدرت طلب جنايتساالر منادی دين و به اصطالح دموکراسی .     نيستند
از طرف ديگر پرسش در اين است که  .اهداف شوم شان از انجام هيچ جنايتی  ابا نکرده و نمی کنند ناتويی در رسيدن به 

بجز افغانستان درکجای دنيا مرسوم است وقتی گروهی از مقامات جهت انجام وظايف شان بجائی ميروند  اطفال معصوم 
 ؟ و در کجای جهان  مرسوم است که نمايندگان و معلمين شانرا از درس و تعليم بکشند وگويا به  استقبال آنها ببرند

پارلمان که وظيفه شان طرح وتصويب قوانين ميباشد بجای مقامات محلی، مسئول و اجرايی که افتتاح موسسات وظايف 
 .آنهاست به کاری بپردازند که نه قانون آن را مجاز ميداند و نه عرف 

زه داده ميشود که برای ارضای خودخواهی ،شخصيت نمايی و برای بايد پرسيد که چرا به جناح های حاکم جنگساالر اجا
سپر انسانی ساختن از مردم بيگناه چنين بيشرمانه عمل نمايند ؟  آن هم در شرايطی که جناح های مخالف آنها در کشتن 

 . انسانها مثل رقبای شان خمی بر ابرو نمی آورند
ز صد نفر زخمی دارد ، فقط برای پنج وکيل پارلمان هياهو راه باز در واقعۀ خونينی که حدود صد نفر کشته وبيش ا

مياندازند وکشته شدن و زخمی شدن دهها انسان ديگر برای شان ارزشی ندارد؟ مگر آنها شهروندان افغانستان نيستند ؟ 
 مگر کشته شدگان انفجار درسرويسهای پوليس وعسکری 

به دها تن ميرسيد ، هيچ ارزشی برای حکومت و پارلمان دست نشانده که تعداد مجموعی  قربانيان آن . . .  در کابل و 
شان جان ميسپارند انسان " افغانی"نداشتند ؟ مگر دهها نفری که همه روزه زير بمباردمان قوای اجنبی و اردوی مزدور

 سه روز عزای واهل اين وطن نيستند ، که فقط در مرگ مصطفی کاظمی جنگساالر متهم به جنايات و وابستگی ها بايد
 ملی اعالن شود ؟

در عين حال تحقيقات و اعترافات بيشماری که در رسانه های گروهی انتشار يافتند و مخصوصا  گزارش سازمان ملل 
در اين زمينه بطرز صريحی نشان ميدهد  ، که باديگارد های کاظمی و ديگران در جنگ مغلوبه به آتش پرانی  پرداخته  

 و انسانهای بيگناه ديگر در اين حادثه  همپای جنايتکاران مخالف شان که اين صحنه خونبار را در قتل دهها کودک، زن
 .تدارک ديده بودند سهم داشته و تا آخرين لحظه زندگی به جنايت ادامه داده اند

ه سوگواری  اما دولت افغانستان و مقامات امنيتی ضمن روشن بودن اين واقعيت  تنها جنايتکاران هم پيمان خود را ب
 .نشسته و تا زمانيکه  طشت رسوايی شان از بام نيفتاد حتی از يک تسليت گفتن خالی نيز به قربانيان بيگناه ابا کرده بودند

    اين کامال واضح است که آنانی نيز شريک جرم کشتار اين عزيزان به خون خفته هستند که از مردم به حيث سپر 
اين حق مردم ومخصوصا بازماندگان قربانيان حوادث . خود استفاده کرده و ميکنند انسانی برای دفاع از وجود طفيلی

است که دولت دستنشانده  را موظف و مجبور گردانند که ضمن تامين تمام مصارف خاک سپاری وتعزيۀ اين 
زيرا آنها يگانه نان جانباختگان برای شان غرامت پرداخته،خانواده های معلمين وکارگران جانباخته را تامين مالی کنند 

هکذا هيچ ارگانی حق ندارد به هيچ بهانۀ مردم مارا سپر بالی خود و جانيان ديگر . آوران خانه های شان بوده اند
از طرف ديگرمردم حق دارند تا از اطاعت از اوامر حکام جنايتکار، سرپيچی کرده نگذارند خود وفرزندان  . بسازد 

 .گيرند شان گوشت دم توپ اين وآن قرار 
 ادامه کشتار غير نظاميان و شکنجه زندانيان

کشته شدن مردم غير نظامی  توسط ناتو ، ارگانهای دولتی، طالبان و مافيای های قدرت به شدت جريان داشته و اوضاع 
می همچنان به مثابه يک تروريسم رسمی به سياست و شيوه رس" مبارزه عليه  ترور"نشان ميدهد که اين پروسه زير نام 

 .نيروهای مطرح نظامی مبدل گشته است
که مراجع حقوقی و طرفدار حقوق بشر " ائيتالف ضد ترور"از طرف ديگر شکنجه زندانيان از جانب مقامات دولتی و 

 .بر وجود آن صحه گذاشته اند، چهره منحوس دموکراسی ناتويی و مبلغين آنرا هر چه بيشتر رسوا  می نمايد
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و " قانونی"و شکنجه گری) چه طالبی و چه ناتويی و امريکايی و غيره(ه اين نوع تروريسم فوروم چپ توقف بدون وقف
طالبی و غيره راخواستار بوده از همگان که به وطن می انديشند طلب ميکند که در مبارزه عليه چنين بی عدالتی  ها 

 .لحظه ی ترديد نشان نداده و پيوسته بر ان معترض باشند
 سلسله اعدام ها

دولت با تبليغات از بر حق بودن . له اعدام ها از طرف دولت ناتويی و طالبان سياهی هر روز دامنه دار تر ميشودسلس
اما الزم به دقت زياد نميباشد که . اعدام جنايتکاران صحبت بميان آورده تا بدينصورت چهره سياه خود را بپوشاند 

ی قدرت را قبضه کرده ولی جنايتکاران فرعی بکام اعدام کشانده دريابيم چگونه است که جنايتکاران اصلی تمام نهادها
 .شايد جرم بزرگ محکومين به اعدام نپرداختن به جنايت های بزرگ باشد. ميشوند

در ليست انتشار يافته  که قرار است به اعدام سوق گردند ،هيچ نامی از جنايتکارانی که در اين سی سال در ويرانگری 
 .و کشتار مردم کشور سهم داشته اند، ديده نميشودوغارت 

ظالمانه ،  به محاکمه کشيدن جنايتکاران و مسببين اصلی بدبختی افغانستان  " عدالت"فوروم چپ ضمن محکوم کردن اين 
 .را اولين گام در راه استقالل، دموکراسی  و عدالت اجتماعی ميداند

 تجاوز به زنان زندانی در زندانها
با اين توجيه نيز همراه بود که ستم طالبی بر "مبارزه عليه ترور"  در کنار 2001افغانستان در هفت اکتوبر تجاوز به 

از آن روز ببعد تمام مردم ما شاهد بوده اند که چگونه امپرياليستها با بقدرت کشيدن عقب مانده . زنان نيز  بايد پايان يابد
ا زنان را  ازاسارت رهايی نبخشيدند ، بلکه ستم مضاعف نيروهای ترين و ضد زن ترين نيروهای جنايتکار نه تنه

 .گريختگی و پر عقده را بر ستم طالبی و سنتی در افغانستان افزودند
کشاندن زنان به فحشا از طريق زور و فشار های اقتصادی و ساير تهديد ها وتحميل شرايطی که زنان مظلوم جز با خود 

نمی بينند از يک طرف و دست باز دادن به قوماندانهای جهادی و سايرين در تمام سوزی راه نجات ديگری برای خود 
 .زمينه ها و مخصوصا در رابطه زنان از طرف ديگر،  مواردی را پيش آورد که تاريخ بشريت از ذکر آن شرم دارد

 زنان زندانی و کودکان ميباشد به" تيکه داران حقوق بشر و دموکراسی"اکنون در زندانهای که در زير نظارت مستقيم 
شان تجاوز صورت گرفته و دولت و مافياهای قدرتی که بقچه بردار تجاوز امريکايی بودند در اين مورد در نقش واسطه 

 .های حرفوی در آمده اند
 سياهی چهره منفور دولت های دارای دموکراسی غربی که در افغانستان  در پشت جنايتکاران ايستاده اند و به بيشرمانه

 .ترين صورتی زنان زندانی را در معرض تجاوز قرار داده اند ، ديگر ازين بيشتر ضرورت به آشکار شدن ندارد
تجاوز به زنان که در هر حال از زشت ترين و ضد انسانی ترين موارد جنايات  ضد بشريست ، بخصوص به زنان در 

ل شناخته شده حقوق بشر در تمام جهان هيچگونه بند و زندانی، چهره کريه وسياه ديگری دارد که نه تنها با اصو
 .همخوانی نداشته بلکه با سنت های  موجود درافغانستان  نيز در تضاد مطلق ميباشد

کامال  منطبق بر . . . نيروهای متجاوز، تجاوز به زنان و قدرقدرت شدن جنايتکاران و " نسبيت فرهنگی "در تئوری 
 .ميباشدصادرشده از غرب " دموکراسی افغانی"

فوروم چپ ضمن محکوم کردن اين تخطی آشکار از اولی ترين موارد حقوق بشر از وطنپرستان ميخواهد در اين رابطه 
 .صدای اعتراض خود را هر چه بيشتر رساتر سازند

 اعتراف کرزی و فعاليت بانکها
 شده به جيب قدرتمندان رفته های سرازير" کمک"آقای کرزی در سخنرانی چند روز قبل خود اعتراف کرد که که تمام 

پس بدينصورت دروغ باز سازی و بهتر شدن وضع زندگی مردم حرفهای مفتی اند که بيشتر بدرد غافل نگهداشتن .  است
 .مردم غرب از سياست های جنايتکاران امپرياليست مطرح ميگردند

برای اين بوده که با بوجود آوردن و قرضهای که به افغانستان داده شده ازيکطرف " کمکی"روشن است که پول های 
يک قشرطفيلی پايگاه اجتماعی و بومی برای امپرياليستها فراهم گشته و از طرف ديگر اين پول ها دوباره به منابع 

 .اصلی خود بر گشتانده شوند 
غانستانی که در براين مبناست که با يک نطراجمالی از فعاليت  و گسترش بانک ها تا مناطق بسيار انکشاف نيافته در اف

آن بی امنيتی بيدادميکند اين سوال پيش می آيد که چگونه مردم در  شرايطی که نه ثبات و نه امنيت وجود دارد بازهم 
 توشه های پولی خود را ببانک ها که چندان عنعنه  و  سنت رايجی هم نداشته اعتماد مينمايند؟

انی بانک های غربی اند که به اينصورت ميخواهند پولهای بانک های موجود در حقيقت ماسک افغ. مساله روشن است
را که بنام باز سازی برای ويرانگران داده اند ، از کشور خارج کرده در اختيار ويرانگران اما دوباره در خدمت خود 

 .در آورند
ميگردد که از آنجا به همانجای بر " شسته شده"از طرف ديگردر کنار آن، منابع پولی بزرگ مافياهای مواد مخدر نيز 

 .سرطان تجارت مواد مخدر را برای ما صادر کرده اند
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در غير آن چگونه .اينکه در پشت مافيای مواد مخدرمراجع قدرت  و دولت های غربی ايستاده اند ، چيز پنهانی نيست
ه شده است، حلقه است که حلقه اول اين تجارت يعنی دهقانان آشکار است،حلقه دوم مافيای مواد مخدر افغانی شناخت

چهارم که عبارت از مصرف کنندگان در غرب ميباشد نيز معلوم ميباشد اما حلقه سوم که رسانندگان اين مواد مخدر به 
 غرب و مافيا و انحصارگران فروش آن در آن جا ميباشد کامال ناشناخته مانده اند؟

دان هوايی کابل و مايعات درون چند بوتل  در در شرايطی که از طرف مقامات امنيتی  حتی خرده قاچاق های  در مي
ميدان هوايی لندن کشف ميگردند آيا اين مسخره نيست که هزاران تن مواد مخدر از زير چشمان تيز بين ماشين ها، اقمار 
ها مصنوعی که از فضا قادر اند حتی نمبر پليت موتر ها را بخوانند واز زير چشمان مقامات امنيتی پنهان مانده، يخن تن

 خرده پا ترين دهقانان کشت مواد مخدر را بگيرند؟
اينک بانک ها به همراه مقامات مالی غربی يکجا به سفيد کردن پولهای مواد مخدر و ساير پولهای غارت شده پرداخته و 

 .در اين رابطه دولت بمثابه دالل و واسطه  در اين مناسبات مافيايی نقش بازی مينمايد 
" افغانی"شده و پول مافيا های گوناگون و سفيد شدن آن توسط مبادالت بانکی بين بانک های" مکک"خروج تمام پولهای 

و غربی يکبار ديگر سياست اقتصادی مافيايی غربی را روشن ميگرداند که چگونه در کشور های جهان سومی ، بر 
 . قرار دارندعکس دموکراسی خواهی تقلبی شان با مافيا ها دراين کشور ها در ارتباط تنگاتنگ

فوروم چپ اين سياست مافيا پرورانه و تسريع خروج پولها را که به بربادی بيشتر اقتصاد افغانستان می انجامد بشدت 
 .محکوم مينمايد 

 "جنگ سوم جهانی"جورج بوش بی حافظه و دومين
ند سال بعد از آن يعنی اوچ. آن جنگ را جنگ سوم جهانی ناميد) 2001(جورج بوش در گرماگرم حمله بر رژيم طالبان

اين فراموشکاری زاده ضعف حافظه است يا ناشی . بازهم از جنگ سوم جهانی عليه ايران صحبت ميکند 2007در سال 
؟ امريکای که در هيروشيما و ناکازاکی عليه مردم غير نظامی بمب اتمی بکار برد و قرن بيست .ازجنون جنگ افروزی

ات اين ابر قدرت وحشی وبی لگام است به بسيار سادگی از بر افروختن جنگ و و آغازقرن بيست ويک مملو از جناي
 مخصوصا

در چنين شرايطی قيافه وحشی امپرياليسم امريکا که به بهانه  اقدامات  رِژيم . صحبت ميکند" جنگ های سوم جهانی" 
رش بدينجا رسيده ، حتی  تا بر پايی کا) ايران کنترا و غيره(بی پايه جمهوری اسالمی ايران که بر اثر مماشات امريکا 

 .جنگ سوم جهانی  باکی ندارد، بهتر از گذشته نمايان گشته است
فوروم چپ در حاليکه تمام سياست های امپرياليستی امريکا و شرکا را محکوم مينمايداين اعالم ماجراجويانه نيو 

ه ، سياست جمهوری اسالمی ايران را که امريکا را جنايتکارانه پنداشت) محافظه کاران نوين(کنسرواتيست های
سردمدارانش در جنايتکاری  در ايران و منطقه دست کمی از رقبای خود ندارند در تمام زمينه ها داخلی و خارجی 

 .وبخصوص در رابطه افغانستان محکوم مينمايد
  .فوروم چپ خود را در کنار مردم ايران که قربانی اصلی چنين جنگی خواهند بود،می يابد

 وضع فوق العاده در پاکستان
تاريخ نظاميگری در پاکستان نشان . ماجراجويی اخير نظاميان پاکستان يکبار ديگر از چهره اين نظاميان پرده برداشت

داده که برای مقامات نظاميگر در اين کشور، دموکراسی و استقالل در برابر منافع دسته يی شان کوچک ترين ارزشی 
 .نداشته است

اکستان  همانطور که کشور خود را به خاک سياه نشانده با بوجود آوردن تنظيم ها و طالبان و بر قراری رژيم دولت پ
های مجددی،ربانی و مالعمر و اقداماتی که اين نيروها و رِژيم ها در برباد دادن افغانستان انجام دادند، يکی از مسببين 

 .وضع کنونی در کشور ما ميباشد
لعاده جنرال پرويز مشرف، آمدن خانم بوتو به پاکستان و چشم دريدگی مداخله امريکا در پاکستان  و  تياتر وضع فوق ا

منطقه نشان ميدهد تا زمانيکه رِژيم  کرزی و مافياهای قدرت موازی آن، رژيم جمهوری اسالمی ايران و رژيم نظامی 
نه  شان بر قرار اند ، تنش و بحران در منطقه ادامه پاکستان با سياست های  مزدور منشانه ،ماجراجويانه ومداخله گرايا

 . داشته وامپرياليست  ها و در راس آن امريکا همواره در اين بازی کثيف مشغول و فعال خواهند بود
 
 

 


