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 اخیر  تحوالت با  ارتباط در  افغانستان کمونیستهای از  ، "فشر  م  " رفیق   با فدائی   پیام مصاحبۀ 
  و   مذاکرات  دنبال   ه ب  که   افغانستان  در  طالبان  مجدد   گیری   قدرت  به   توجه   با  ی: ئفدا   پیام   توضیح 

  نظرات   و   ها   تحلیل   ۀ اشاع   شاهد  یافت   تحقق   مریکا آ   م س امپریالی  با   ارتجاعی  جریان  این   توافق 

  ف صفو  در   افغانستان   همسایه   کشور   در  اخیر   تحوالت   ماهیت   و  ی جار  رویدادهای  ۀ بار  در   وناگونیگ
  آن  بر  موجود،   نظرات  با  ی"ئفدا   "پیام   خوانندگان   بیشتر  چه   هر  ی آشنائ  منظور  به   ایم.  بوده   جنبش 

  میان   در   مشرف(  )رفیقافغانستان   چپ   نفعاال  از   یکی  با   را  پرسشهائی   رابطه   این  در   که  شدیم 
  های   دیدگاه  و  ها  تحلیل  جریان   در  تری  زنده  بطور  و  بیشتر  چه  هر  "یئفدا  پیام"  خوانندگان   تا  گذاریمب

 بگیرند.  قرار  افغان  کمونیستهای

  که   طور  هر  را  خودتان  لطفا    پذیرفتید.  مصاحبه   این   جهت  را  ما   دعوت  که  این  از  تشکر  با  مشرف  رفیق   :فدائی  پیام 
 کنید.  معرفی  "فدائی پیام"   خوانندگان برای  هستید مایل

  جو   در  تا  ساختید  مساعد  را  فرصت  این   که  شما  از  سپاس   و  رفیقانه  و  گرم  های  درود  تقدیم  با  مشرف:  رفیق
  استوار  دار  سنگر   گرانقدر  خوانندگان  خدمت   را  نکاتی  ، افغانستان  ارتباط  به  حاکم  معلوماتی   -خبری  بازار  آشفته

 بدارم.  تقدیم فدائی" "پیام یعنی   ایران در مسلحانه  مبارزۀ
   )عقرب(   آبان  سوم  -سال  56  حدود  مبارزاتی  سابقۀ  با  .ندارم  گفتن   برای  زیادی  حرف  خودم،  معرفی  ارتباط  به  اما  و

  دانشجو(   و  آموز  محصل)دانش   و  متعلم  هزار   ها  ده  کنار  در  کابل،  شهر  آنروز  خونبار  تظاهرات  در  شرکت  با  1344

  جنبش  کادرهای  و  فعاالن  از   یکی   ابۀ ثم  به   اکنون  تا  زمان  آن   از   فتم.رگ  قرار  سلطنت  با  تقابل   در   بار  نخستین   رایب
  در   را  افتخارم  اوج  بلکه  دارم  را  ارتجاع  و  مسامپریالی   علیه   مبارزه  ایستادگی  افتخار  تنها  نه  ما  کشور  کمونیستی

   دانم. می  مذهبی هار ارتجاع و شوروی  مسامپریالی سوسیال اشغالگران علیه مسلحانه  مبارزۀ
  را  سازمانی  هیچ   عضویت  مبارزاتی،  متعهد  من   نظر   از   های   نهاد  دادی عت  با  حسنه  و  نیک   روابط  رغم   علی  فعل  

  افغانستان"   آزاد-آزاد  "افغانستان  ارتجاعی  ضد  و  امپریالیستی  ضد  پورتال  با  همکاری  در  را  وقتم  بیشترین   و  ندارم

 نمایم.  می صرف
 

  از   وسیعی  بخش   سرعت  به  طالبان  مرتجع  ۀدست  دارو  مسالا  ستو اگ  15  در  دانید  می   که  همانطور  فدایی:  یام پ
  به  که   "نیغ   اشرف"  دولت  و  افغانستان  ارتش   که  شد  دیده  رابطه  این  در  شدند.  کابل  وارد   و  تسخیر  را  افغانستان

  بودند   مریکاآ   مسامپریالی  ۀنشاند  دست  خود  افغانستان  آگاه   و  ستم  تحت  های  توده   و  نیروها  از  بسیاری   نظر

  توضیح   چگونه  را   رویداد  این   گذاشتند.   باز  طالبان   گیری  قدرت  برای   را  راه  واقع  در  و  نزده  مقاومتی  هیچ  به  دست
 دهید؟  می

  علت   درک   ها،  ارتش   خصوص   به  آن  اجزای  و  دولتها  ارتباط  به   تاریخی  ماتریالیسم  اولی  مبادی  از  یکی   : پاسخ
  نشاندۀ  دست  و  پوشالی  کمیتاح  باشد.  می  وجودی  علت  همان  از  حفاظت  راستای  در  خدمت  و  آنها  وجود

  حفظ  منظور  به  کل   در  نماید،   می  سنگینی   آن  برای   نیز   "دولت"  مفهوم   کاربرد  حتا  که   شرکاء  و  مریکاآ   مسیالی امپر
 وجود  به  آن  خواستهای   و   اهداف  ها،  سیاست  جریم  و   آن  نفوذ   ساحۀ  گسترش   و  بسط  مریکا،آ   مس امپریالی  منافع

  به  افغانستان  در  که  ارتشی  و   عاتیاطل   امنیتی  نیروهای  پولیس،  ملا ش  امنیتی   نیروهای  جمله   از  بود.   آمده 

  آمال   و  منافع  از  تا  بود  ظفو م  حاکمیت،  مرکبۀ  عناصر  سایر  مانند  به  بود،  آمده  وجود  به  اشغالگران   وسیلۀ
   کند. اجراء را آنها اوامر و حراست مسامپریالی 

  در   هنشاهیشا  تیامنی  روهاینی  و  ارتش   از  توانیم  می  سازیم،  واضح  مثال  دو  با  را  موضوع  باشیم  خواسته  هرگاه
  از  یکی  ،شاه   ارتش   زمان  نآ  در  که  این   نظرداشت  در  با  نمائیم.  یاد  ایران  1357  بهمن   شدۀ  سرقت  انقلب  آستانۀ

  از   و  رفت   می   شمار   به  نظامی   قدرت   دومین  شوروی،  قدرت  ابر   از   بعد  منطقه   در  و  جهان  های  ارتش   مقتتدرترین 

  و   پیشتر  غنی"-"کرزی  مستعمراتی   حاکمیت  تولد  زهتا  تش ار  به   نسبت  چند   ها  ده  هم   سلیحاتت   و  ساختار  لحاظ
 به   تنها  نه  لوپ،  گواد  کنفرانس  از  بعد  مریکاآ  مسامپریالی  اشارۀ  یک  محض  به  که  دیدیم   آنهم  با  بود،  مستحکمتر

 انداختند.  گردن به نیز ا ر مس امپریالی ساخت  دست راحل" "امام عبودیت حلقۀ بلکه  برنخاستند،  "شاه" از حمایت
  م س امپریالی  دستور  به  که  بود  عراق  در  استعمار  ساخت  دست  نفری  هزار  صد  حدود  ارتش   ونگیچگ  ومد  مثال

 نمود.   تسلیم  داعش  به دیگر پی یکی را پادگانها و رهاهش  نموده، فرار تروریست  1500 مقابل از مریکاآ
  دست   ارتش   که  پردس  عهدت  دوحه  در  طالب  جانب  یک  از  یعنی  شد.  تکرار  محتوا  عین   با  تقریبا    قضیه  هم  اینجا  در

  داده   دستور   صریحا    مریکاآ   نظامی  مستشاران  جانب  از   ارتش   به  دیگر  جانب   از  و  نماید  حفظ  را  مس امپریالی  ساخت

  این  که  تفاوتی  تنها  گفت  بتوان  شاید  ننمایند،  درجنگ  دخالتی  نوع  هیچ  برگشته،  شان  های  پادگان  به  که  شد
  و   بیطرفی  دستور  شاه  ارتش   به  مخفیانه  مریکائیآ  جنرالهای   انایر  رد  که  بود  این   داشت،   ایران  سابقۀ  با  دستور

  طریق   از  و  صریحا    کابل  به  مسافرتش   جریان  در  امریکا  دفاع  وزیر  اینجا  در  نمودند،   صادر  را  خمینی  از   حمایت  تر  بعد
 نورزند.  دخالت جنگ به و باشند شان  پادگانهای در ارتشی هایواحد که نمود امر ها رسانه

  

  در  مریکاآ  ارتش   با  ظاهرا    سال  20  به  نزدیک  طالبان  که  این   به  توجه  با دارید  اطلع  حتما  که  ورهمانط  :داییف  یام پ
  که   بودند  معتقد  برخی  اما  کردند.  قلمداد   مریکاآ  "شکست"  را  طالبان  گیری   قدرت  ای  عده  بود   جنگ  حال

  در   شما  تحلیل  بود.  طالبان  آمدن  کار  یرو   وافقم  خود  نظامی  نیروهای  ایش آر  تجدید  منظور  به  مریکاآ   مسامپریالی 



 

  دست   به  را  افغانستان  در  سیاسی  قدرت  توانست  می   مریکاآ  توافق  و  اجازه  بدون  طالبان  آیا  چیست؟  رابطه  این 
 بگیرد؟ 

  روشن  تجاوز  و  حمله  از  هدف  که  گردد  می  بر  این   به  شکست   عدم  یا  و  شکست  مسألۀ  طرح  من   نظر  به  : پاسخ
  طرف   کدام  که  نمود  حکم  توان  می  جنگ  طرفین   )استراتژی(  تیژیسترا  و  هدف  از   درست  درک  پرتو  در  باشد.

   است.  شده پیروز طرف کدام و خورده شکست

  هدف  که  گفت  است  دشوار  بسیار  آید،  می  بر  امروز  تا  افغانستان  اشغال  روند  و  اوضاع  مطالعۀ  از   که  جائی  تا
  زمینه   این   در  که  یمطالب  بود.  چه  فغانستانا  باالی  اوزتج  از  مریکاآ   مسامپریالی  (اتژیک)استر  تیژیکاستر  یا  و  غائی

  آن،   ابعاد  تمام  در  دموکراتیک  زادیهایآ  تأمین   و  مرد  و  زن  حقوق  تساوی   تا  گرفته  سازی   ملت  و  سازی  دولت  از
 اذهان  ساختن   رفحمن  غرض  به  بود  رسام  های  گلوله  یکشل  اینها  تمام  من   نظر  به  گردید،  می  مطرح  گاهگاهی

 . مس امپریالی غائی  هدف درک از  وشنفکرانر خصوص به مردم
 و  روال  و  بگذاریم  کنار  را  مفتضحانه  کشائی  جهان  این   از  مریکاآ   مسامپریالی   غائی  هدف  سؤال  به  پاسخ  هرگاه

  وانیم ت  می  بپردازیم،  آمده   وجود  به  افغانستان  در  مریکاآ  جنگی   سیاست   در  که  تغییراتی   کل  در   و  جنگ  ادامۀ

 در  هم  و  نظامی  زمینۀ  در  هم  سیاسی،  زمینۀ  در  هم  متعدد(  دفعات  )به  رباربا  بلکه  بار  یک  نه  مریکاآ  که  بنویسیم
   است. خورده شکست )استراتژیک(  ستراتیژیک  زمینۀ

  "القاعده"  سرکوب  جهت  که  داشت  اعلم  سفید  کاخ  2002  اوایل  و  2001  سال  اواخر  یعنی  آغاز  در  که  همین   مثل  
  به   جنگ  به  آغاز  و  سرباز  زام اع  س نف   که  دانیم  می  فرستاد.  خواهد   ستانافغان   به  را  سربازانش   از  تن   5002  صرف

  نظامی   نیروی  اعزام  به  نیازی  ماند،  نمی  ناکام  سیاست  هرگاه  چه  است،  سیاسی  فعالیتهای  شکست  معنای

  را  شان  سربازان تعداد  آرام  آرام شرکاء و مریکاآ که زمانی سان  همین  به بود،  نمی  خونریزی  و جنگ تشدید و ویژه
  می  گذشته  یها  ارزیابی  شکست  معنای  به  نفر  هر  شدن  افزون  گفت  توان  می  ساختند،  بیشتر  تن   2500  از

   باشد.
 دالل  سرمایۀ  نمایندۀ  مثابۀ  به  ی"احمدز  "غنی  پوشالی  حاکمیت  از  را  قدرت  استحالۀ  باشیم  خواسته  هرگاه  اما  و

  دارد   تلش   که  طالب  انستان افغ  محتضر  مسفئودالی   نمایندگان   و  حامیان   به  تکنوکرات  )جاسوسهای(  جواسیس   و
 نه  و  بوده  جنگی  نه  اینجا  در  که  شود  می  دیده  نمائیم،  ارزیابی  شود  میدان  وارد  دالل  سرمایۀ  حافظ  نقش   در  خود

  م سامپریالی   فعالیتهای  محتوای   و  نوعیت  به   گردد  می  بر   استحاله  حکم   صدور   خاصی.  پیروزی   و  شکست   هم

 یعنی:  افغانستان. به مریکاآ
  یعنی  آنروز استعمارگر  دوقدرت بین  حایل کشور مثابۀ  به بعد، به 19 قرن اواخر از افغانستان که این  رنظرداشتادب 

  دوم  جهانی جنگ اواخر  تا  فرودهایش   و فراز تمام با سیاست  این  و بود  شده  پذیرفته کبیر  بریتانیای  و تزاری روسیه
  که  بنویسیم  توانیم  می  نمودند،  تخلیه  طقهمن  و  جهان  حسط   در  مریکاآ   مسامپریالی   به  را  شان  جای  انگلیسها  که

  امپراتوری   خالی  جای  ساختن   پر  و  افغانستان  سیاستهای  بر  مریکاآ  مس امپریالی  اثرگذاری  عملی  گامهای  نخستین 

   دوم. جهانی جنگ ختم به  گردد، برمی  اینجا در بریتانیا
  بسط   و  نفوذ  جهت  کل  در  فرهنگی،  دهابع   و  قتصادیا   پروژۀ  چند   گرفتن   رویدست  با  انزم  آن  در  مریکاآ   مسامپریالی 

  نماید،   نمایندگی  افغانستان  در  را   هایش   سیاست  بتواند  که  کادرهائی   پرورش  و  جذب  و  افغانستان  در   اش  سلطه
  اوایل   و    40  دهۀ  اخراو  در  نموده،  جذب  سلطنتی  خانودۀ  خارج  و  داخل  از  را  تکنوکراتان  از  محدود  تعداد   یک  آغاز  در

   بکشاند. غرب  طرف به  را افغانستان گویا  آنها وسیلۀ به خواست می  تهگذش قرن دیمیل  50 دهۀ

  عربی   های  کشور  جمع  ،غرب   مجموع  و  مریکاآ  اقتصادی    روابط  و  ها  مساعدت  میزان  جانب  یک  از  که  جائی  آن  از
  دیگر   طرف  از  و  -جهان  بقیۀ   درصد   33  و  روی وش  درصد  67  -بود  محاسبه  قابل  غیر  آنروز  شوروی   با  مقایسه   در

  ایستاده  پاکستان  کنار  در   عمل    پاکستان،  با  سیتو  و  سنتو  های  مانپی  و  عراق  و  ایران  با  پیوند  در  مریکاآ  مسی المپریا
 غرب  و  شرق  بین   سیاسی  روابط  توازن  از  ظاهرا    که  آن  رغم  علی  بود،  افغانستان  صدراعظم  آنزمان  که  داوود  شد،

  زد   می  حرف   "کند  می  روشن  روسی  کبریت  با  را  اش  یکائیمر آ  "سیگرت  مثال  دادن  با    )ورشو(   وارسا  و  و نات  یعنی
  کشتن  و  مریکاآ  هب  نزدیکی  اتهام  به  زی"  عبدالرحیم  "عبدالملک   پرقدرتش   )دارائی(  مالیۀ   وزیر  بر  حمله  با  عمل    مگر

  ینب   را  نفوذش  بستر  بتواند  مریکاآ  ات  گردید  آن  از  مانع  ،شکنجه   زیر  -شعاع   اصغر  علی  میر  -وی   همراهان  از  تعدادی

   نماید. پهن  تکنوکرات و )بوروکرات( بیروکرات اقشار
  دفتر  شدن  بسته  آن  با  همزمان  و  رانشاطرفد  طیف  حفظ   و  سازماندهی   ب،جذ  در   مریکاآ  م سامپریالی  ناکامی

  جذبش  بستر  مریکاآ  مسامپریالی   ات  گردید  باعث  نشود،  اشتباه  "CIA"  با  "ICA"  به  موسوم  کابل  در  مریکاآ   کمکهای
  تمام   در  که  انگلیسها  خلف  داده،  تغییر  المسلمین"  "اخوان  طرف  به  تکنوکراتها،  و  )بوروکراتها(  راتهابیروک  از  را

  می   تکیه  االسلم"  حجة  و  هللا  آیت  مولوی،  "مل،  قشر  به  افغانستان،  سلطنت  بر  شان  نفوذ  و  سلطه  سالیان

  مسلمان"   جوانان  "سازمان  ودوج  در  را  مذهبی"   ران"روشنفک  اصطلح  به  ویا  خوانها  بمکت  از  تعدادی  مریکاآ  نمود، 
 نمود.  سازماندهی  گذشته  قرن میلدی  60 دهۀ واخرا در

  جوانان  "سازمان  رهبری  کادرهای  و  منسوبین   از  تعدادی  بر  مریکاآ  مس امپریالی  افغانستان،  بر  شوروی  حملۀ  با
 مثابۀ   به  را  آنها  واستخ  می  درواقع  کشیده،  مرحمت  دست  بودند،  شده  هپناهند  پاکستان  به  قبل    که  مسلمان"

  نوکران   حاکمیت  سال  14  تمام  در  که  ریام  دهد.  قرار  استفاده  مورد  شوروی  با  رویاروئی  در  دستش   چماق  و  ابزار
  دولت   و  روسها  وسیلۀ  به  افغانستان  نظامی   اشغال  و  اکثریت   و   توده  حزب  تنی   ران ادبر  یعنی  ها  روس   زرخرید

 نماید.   الزم استفادۀ آنها از  شد قادر کامری آ م سیالیامپر شان،  پوشالی و شاندهن  دست

 در  خود  روسها  که  نآ  علیرغم  ها،  جهادیست  رسیدن  قدرت  به  و  روس  به  وابسته  پوشالی  حاکمیت  سقوط  با
  مردم   بین   نیت""اخوا  بودن  ریشه  بی  مگر  دهند،  قرار  فشار  تحت  را  مریکاآ  نوکران  این   تا  داشتندن   قرار  وضعیتی

  رهبران   از  زیادی  تعداد  بین  در  روسها  نفوذ  کشور،  یک   ادارۀ  جهت  اخوانی  یکادرها  ندگیعقبما  افغانستان،
  و پرستی پول  بودند، آنجا التحصیل  فارغ  و خوانده درس "ازهر"  در مصر و شوروی نیک روابط زمانهای در که اخوانی



 

  هی پادشا  و  یه"فق  "والیت  رژیم  بین  خونین   رقابت  همزمان   و  ها  جهادیست   صفوف  بین   در   گسترده   فساد
  خودش   نقشۀ  بر  ،مریکاآ   مسامپریالی  تا  شد  باعث  ...  و  سنی  و  شیعه  جنگهای  به  زدن   دامن   و  سعودی  عربستان

  بطلن   خط  ،کند  اداره  ها  "اخوانی"  و  مذهبی"  "روشنفکران  اصطلح  به  توسط  را  افغانستان  خواست  می  که
  -  )تکنیکی(  تخنیکی  های   ککم   و  سعودی   عربستان  سرمایۀ  با  انگلیسها،  شۀنق   به  مطابق   دوباره  کشیده،

  به   وقت  اسرع  در  را  آنها  و    بیاورد  وجود  به  طالبان"  "تحریک  نام  زیر  را  نهادی  پاکستان،  ارتش   استخبارات   نظامی

 برساند.  قدرت
  شده   درک  تر  درست  ب، طال  و  مریکاآ   مسامپریالی  بین   قدیم  عشق  و  رابطه  تا  نوشتم  علت  بدان  را  تفصیل  این 

 و  داشته   جودو  مریکاآ  و  طالب  بین   جدی   صورت   به  جنگی  نه  فهمید  توان   می  که  ایست  بطه را   چنین   درک  با  .بتواند 
   است. رسیده  قدرت به مریکاآ  مسامپریالی ارادۀ خلف  طالب هم نه

  در   و  طالب   ارق الف  مع  قیاس   شد،   مرتکب  90  دهۀ  در   الب ط  رساندن   قدرت   به  حین   مریکاآ  که   اشتباهی  تنها
 بسیار  دارد  وجود تسنن و تشیع   بین  که  را تفاوتی ها  امریکائی بود.  ایران  یزمد اخون ا ب افغانستان   اخوندیزم مجموع 

  که  دانستند   نمی  هیچ  آنها  دانستند،   می  محدود  نماز  داب آ  و  وضو   چگونگی  یا  و  نماز   رکعت  چند  به  و  سطحی 

  سهم   و خمس  دبای  یم  مؤمن   مرد زکات،  کنار در که تشیع  انۀغارتگر  اقتصادی سیستم و وقفی مالکیت  موجودیت
  از   نیز  را  تشکیلتی  فعالیت  بستر  اقتصادی،  و  مادی  استقلل  از  گذشته  تشیع  های  آخوند  به  بپردازد،  نیز  امام

  شۀ ری  اقل  حد  که  تشکیلتی  چنین   ساخته،  فراهم  طلب   به  شهریه  دادن  و  مجتهد  آن  یا  و  این   نمایندگان  طریق
  زمان   به  نمودند،  سرقت  را  ایران  انقلب  وقتی  و  دهند  پرورش  نیز  ار  اداری  زمال  های  ادرک  تا  بود  درقا  دارد،  هقرن  چند

 داشتند.  نیاز فقیه والیت نام  زیر خودشان انحصاری حاکمیت افتادن راه جهت محدودی

  صدقات   و  خیرات  به  وابسته  همیشه  اقتصادی  لحاظ  از  که  این   از  گذشته  افغانستان  مولوی  و  مل  که  حالی  در
  و   ویران  و  جنگزده  کشور  در  آنهم  اداری  کادر  نام  به  چیزی  با  نداشتند،  را  قدرت  به  دن رسی   مادی  یۀپا  بوده،  مردم

  عصر   در  را  حاکمیت  یک  چرخ  بتوانند  آنها  از  تن   هزاران  به  که  این   تا  نداشتند  آشنائی  مطلقا    پاشیده،  هم  از  اقتصاد
  زمان  توان  می  را  آنها  مجدد  راراستق  و  طالب  حاکمیت  سقوط  بین   سال  20  وقفۀ  ور  همین  از  دارند.  نگه  فعال  جدید

  اینک  و  داد  آموزش   برد  را  بیسواد  طالب   مریکاآ  م سپریالیما   یعنی   دانست.   کشور   ادارۀ  جهت   الزم  کادرهای   پرورش
  بلکه   نیست،  مسیالیامپر  و  طالب  از  نفرت  مبنای  بر  یا   و  توخالی  ادعای  یک  مسأله  این   است.  آورده  مجددا    را  آنها

 در  طالب  کادرهای  حفظ  آنها،  بمباردمان  ظاهرا    و  افغانستان  بر  مریکاآ   رکشیلشک  آغاز  همان  از  که  است  واقعیتی

 است.  داشته قرار اولویت
  کننده  تارومار  عملیاتهای  اهداف  از  یکی  که  است  روشن   کامل    دارند  آشنائی  نظامی  مسایل  با  که  آنهائی  برای

 آغاز  همان  از  طالب  با  تقابل  در  مریکاآ  مسپریالی ام  باشد.  می  شان  فعالیت  دوام  منظور  به  آنها  حفظ  دشمن،  علیه
  برای   کننده  تارومار  عملیاتهای  با  همیشه  بلکه  است،  نزده  دست  سرکوب"  و  "محاصره  عملیات  نوع  به  گاهی  هیچ

 یاورند. ب  دست به را جدیدی مواضع  و تسلیحات نموده حمله )دوباره( باربار تا است ساخته مساعد فرصت آنها

 
  طالبان  با  قطر  پایتخت   دوحه  در   زاد  خلیل  یزلم  توسط   که  بود  سال  چند  یکامرآ  دولت  که  دانیم  می  ایی:فد   یام پ

  آن   از  حاصل  توافقات  و  طوالنی  تماسهای  این   پرتو  در  طالبان  آمدن  کار  روی  که  دانیم  می  و  بود  مذاکره  حال  در
  را   افغانستان  حکومت  رد  سیاسی  آرایش   ییرتغ  این   شما  و  بود  چه  مذاکرات  ین ا  از  هدف  شما  نظر  از  یافت.  تحقق

 دهید؟  می توضیح چگونه

  با  داشته  وجود  آنجا  در  مریکاآ  مهم   نظامی   های  پایگاه  از   یکی  که  قطر  در  طالب  برای  دفتر  یک  افتتاح  اصوال    : پاسخ
  م سالیامپری  بین   مناسبات  در  اعتمادیست  عدم  از  برخاسته  دارد،  دستانش   در  موم  چون  را  قطر  رژیم  آن  بر  تکیه

 کستان. پا و مریکاآ
  و   خونین   دشمن  هند  با  مریکاآ   نزدیک  روابط  هم   یعنی  است  طرف  دو  هر  عملکرد  از  برخاسته  که  اعتماد  عدم  این 

 برخوردهای   پاکستان  با  گاهگاهی  کشمیر  های  مرز  در  اکنون  همین   که  پاکستان  )استراتژیک(  ستراتیژیک
  با   سو  بدین   ها  دهه  از  پاکستان  نزدیک  العاده  فوق  روابط  هم  و  دساز  می  اعتماد  قابل  غیر  را  یکارمآ  دارد  مسلحانه

  چین  که  این   به  پاکستان  تضمین   و  پاکستان  به  کشور  آن  )دالری(  دالری  میلیارد  44  کمک  از  برخورداری  و  چین 

  واند بت برده  بهره نفت انتقال حیاتی گشاهر  یعنی فارس خلیج به نزدیک یعنی عرب  بحیرۀ  در "گوادر" بندر  از بتواند 
  فروند   چندین   )دالر(  دالر  میلیارد  7  از  بیش   ارزش  به  نموده  آغاز  روسها  با  که  اخیری   های  صرق  با  همزمان

   باشد. می پاکستان بر مریکاآ اعتماد عدم و بدگمانی باعث  نموده،  خرید روسیه از  توپدار و مدرن هیلیکوپترهای
  سالهای   آخرین  در   کرزی""حامد  پوشالی  کمیتحا  با   تبانی  در  مریکاآ   که  است  د اعتما  عدم  همین   مبنای  بر

  این نماید.  افتتاح قطر  در آنها برای  دفتری  پاکستان سیطرۀ زیر از  طالب رهائی  امید به  تا گرفت  تصمیم حاکمیتش، 

 که  بینجامد   طالب   بر  پاکستان  نفوذ   کاهش  یا  و  رفتن   بین  از  به   توانست   می  صورتی  در  مریکاآ  م سامپریالی   حرکت
  شدید  سرکوب  و تعقیب ضمن   ثانی در و یافتند می انتقال قطر  به طالب  روابط و ها خانواده  ،اعضاء  ثراک حداقل اوال  

   بردند. می میان  از نیز   را پاکستان به طالب   )تدارکاتی( اکماالتی و نظامی وابستگی پاکستان، در طالب
  از  را  طالب  با  مغازله  بود،ن  توانش   در  آنها  مانجا  هم  یا  و  ننمود  توجه  یا  ها  کار  این   از  یک   هیچ  به  مریکاآ  که  حالی  در

  تلش   نموده  آغاز  بود  تماس  در  طالب  با  "یونیکال"  شرکت  کارمند  یک  موضع  از  دور  سالهای   از  که  "خلیلزاد"  طریق
 دوری  باعث  نهات  نه  که  امری  بسازد.  دور  پاکستان  از  امریکا،  های  سیاست  طرف  به  جذب  ضمن   را  آنها  تا  کرد

  دفتر   اعضای  بقیه  و  "ستانکزی"  برادر"،  "ملغنی  چون  طالب  های  کادر  از  دهع  آن  بلکه  نگردید،  پاکستان  از  طالب

  که   هائی  جانفشانی  تمام  با  برده،   آی"   اس.  "آی.  یعنی  پاکستان  نظامی  استخبارات   سؤال  زیر  را  قطر  در   طالب
  در یگرید رول تشریفاتی،  ش نق  از  بیش  عمل   امروز دادند، ننشا خود از  پاکستان های سیاست تطبیق جهت آنها

 ندارند.  افغانستان تحوالت



 

  جانبه   دو  مذاکرات  و  بود  تماس  در  طالب  با  امریکا  خارجۀ  وزارت  نمایندۀ  حیث  به  که  این   با  همزمان  خلیلزاد  اما  و
  تحقق   جهت  در  سفید،  کاخ  ماتمقا  جازۀا  با  بسا  چه  برد،  می  پیش   وسیع  هیأتی  با   همراه  را  طالب  و  مریکاآ   بین 

  ساختن   برآورده  کنار  در  که  بود  این  تلشش   تمام  نموده،  کار  نیز  یونیکال  )کمپانی(  پنیکم  های   برنامه  و  فاهدا
 بسازد.  برآورده نیز   را خودش شخصی منافع مریکا،آ خارجۀ وزارت خواستهای

  درگیر   یها  جناح  تمام  با  اش  فریبکارانه  و  ریاکارانه  برخورد  ساخت،  موفق  هایش   نقشه  تطبیق  در  را  خلیلزاد  آنچه

  طرفین،  با  مذاکره  زمان  دوسال  تمام  در  خلیلزاد  شده،  افشاء  اخیرا    که  اسنادی  برمبنای  بود.  افغانستان  ایقضای  در
  به   بوده،  درست  گفت  شود   می  که  مپ"ا "تر  های  قضاوت  از  یکی  شاید  مالیده،  هشیر  را  همه  سر  امر  واقعیت  در

   باشد.  لزاد""خلی دانستن  هبردارکل "بولتون" گفتۀ
  داشته   همراهش   هیأت  جمع  در  را  محور  نقش   شاید  صورت  ترین به  در  خلیلزاد  دادم  تذکار  ل  قب  که  طوری  همان

  به   امریکا  دفاع   وزارت  و  خارجه  وزارت  سفید،  کاخ  جانب  از  که   بود  همان  کننده  عیینت  نقش   مگر  باشد،  بوده
  از   گذشته   دهند،  نتقالا  طالب  به  مشکل   ون بد  را  حاکمیت  بتوانند  که  این  ایبر  آنها  شد.   می  تهدیک   شان   کارمندان 

  "غنی   باند  و  "سیا"  و  خارجه  وزارت  وسیلۀ  به  مختلف  اقوام  حاکم  طبقۀ  بین   مذهبی  و  زبانی  و  قومی  نفاق  ایجاد

  )فرماندهی(   قومندان  طریق   از  ساختن،   هراسان  ...  و  ازبیک  هزاره،   تاجیک،   مانند  اقوام   بقیه  وذنف  از  را  احمدزی" 
  طالب،   رسوخ  صاحب  مخالفان  ترور  جهت  چینی  زمینه  از  گذشته  (اسکات مولر  )"مولر"  اشغالگر  نیروهای  عمومی

  اشارۀ  یک  به  که  سپردند  کسانی   به  را  نظامی  قدرت  اصلی  مراکز  و  نظامی  های(  )فرماندهی  های  قومندان  تمام
  می   نهنمو  صورت  به  نمودند.  طالب  تسلیم   افسران  و  سربازان   تمام  با  ار  شان  فرماندهی  مراکز  و  ها  پایگاه  نها،آ

 ( 1  شماره )جدول بیفکنید. نظر ارتشی های واحد  این   تعیینات آخرین  جدول به توانید 

 
 

  مذاکرات  زیاد  زمان  که  توانیم   می  گفته  فرماندهی،  مراکز  و  دفاع  وزارت  )انتصابات(  تعیینات   جدول  نظرداشت  در  با
  مریکا آ  عدفا  وزارت  خواستهای  تطبیق   جهت  الزم  فرصت  ادند  باشد،  بوده  طرفین   بین   توافق   نیاز  که  آن  از   بیشتر

  کار   از  طالب   ضد   فرماندهان  دست  ساختن   کوتاه  طریق  از  طالب   ه ب  تسلیمی  جهت  ارتش  تمام  ساختن   آماده  برای
  قرار   کار  رأس  در  را  هائی  همان  ،آوردند   وجود  به  ارتش   تشکیلتی  ساختار  در  که  تغییراتی  با  عمل    آنها  است.  بوده

 ( 2  شماره جدول) نمودند. تسلیم طالب به دسته ود را شان پادگان تمام گلوله یک  حتا بدون که دادند

 
  خشونت   سیاستهای  آن   دیگر  و  کرده  تغییر  طالبان  که  شود  می  تبلیغ  چنین   غربی  های  رسانه  در  :فدایی   یام پ

  اند   رسیده  قدرت  به  آنها  که  زمانی  از  آیا  و  دارند؟  واقعیت  بلیغاتت  این   آیا  گیرد  نمی  کار  به  را  قبلی  آمیز
  تشریح  کمی  را  امر  این   زنده   های  فاکت  با  لطفا    اند؟  نکرده   عملی  را   خود  ۀشد   شناخته  ۀسرکوبگران  سیاستهای

 کنید؟ 

 از  پایگاه  روند  روابط  و  پایگاه  باشد،  نظامی  پایگاه  دارای  که  نظامی  هرنیروی  برای  که  این   نظرداشت  در  با  :پاسخ
  نمونه   مثابۀ  به تواند می رجیخا نیروهای و رقیب نیروهای با  رابطه مردم، با  رابطه  تا  رفتهگ آن نظامی افراد روابط

  برای   ،ساخت(  )خواهد  نمود   خواهد   اعمار   را  آن   پیروزی،   صورت  در  نظامی   نیروی   آن  که  باشد   ای  جامعه  الگوی  و
 در  افغانستان  تمام  و  کابل    که  این   از  قبل  حتا  نه،  یا  و  است  خورده  رتغیی  طالب  یاآ  که  سؤال  بدین   دادن  پاسخ

  می  گرفته  نظر  در  آینده   جامعۀ   های  لگوا   مثابۀ  به  طالب  پایگاهی  مناطق  بود  فیکا  شود،   داده  قرار  شان   اختیار

 توانست.  می  شده  سنجش  طالب تغییر میزان تا شد،
  به  و  پایگاهی  مناطق  تمام  در  مدت  این   تمام  در  طالب  دهد   می  گواهی  گذشته  سال  20  های  واقعیت که  جائی  تا

  خود  تنها نه  خترانهد یا و  پسرانه از اعم مکتب  یک اسلمی، نظام   سیطرۀ  تحت و شده  آزاد مناطق   خودشان گفتۀ
  در   ندادند،  را  مکاتب  به  آموزان]شاگردان[  دانش   رفتن   و  شدن  باز  اجازۀ  آنها  از  یک  هیچ  به  بلکه  ننمودند،  افتتاح

  "محرم   یک   همراهی  و  اجازه  بدون   نکرده  کار  خانه  از   خارج  زن  یک  حتا  آنها  سیطرۀ  تحت  مناطق  از  یک  هیچ
  از   شرعی  احکام  آنها  سیطرۀ  تحت  مناطق  تمام  در  مدت  این   مامت   در  توانست،  نمی  شده  بیرون  خانه  از  "شرعی

  در   مدت  این   تمام   در  شده،  می  اعمال  پای  و  دست  ع قط  و  سربریدن  و  سنگسار   قصاص،  تا  گرفته  شرعی   حدود

  شنیداری،  اعم  ها  رسانه  دیآزا  از  هم  نه  و  رسانه  از   نه  بوده  خبری  موزیک  از  نه  آنها  طرۀسی   تحت  مناطق  تمام
  اگر  طالب،  مذهب   از  غیر  به   مذهبی  از  پیروی   و  داشتن   و   عقیده  آزادی   ادعای  و  تصور  آن  عکس   ویری،تص  و  گفتاری

  کوب   و  لت   و  آنها  منقول  رغی  و  منقول  اموال  تمام  مصادرۀ  از   بعد  منطقه   از  اخراج  به   باشد  نشده  منجر  قتل   به
  را   طالب  جنایات  این  از  رد مو  ها  صد  ها،  رسانه  به  سطحی  مراجعۀ  یک   با  توان   می  است.   شده  منجر  وحشیانه

 زیر  مناطق  به  طالب  سیطرۀ  تحت  مناطق  از  که  داخلی  آوارۀ  میلیون  یک  از  بیش   موجودیت  گذشته  آن  از  داد  تذکر

 باشد.  می )فاکت( فکت ترین خوب بودند، وردهآ  پناه  پوشالی حاکمیت سلطۀ
 حاکمیت  انتقال  با  شد،  می  داشته  نگه  پنهان  انظار  از  طالب  مطلق  خبری  محاصرۀ  در  دیروز  تا  اگر  آمدیم  گفته  آنچه

 حاکم   فغانستانا  در  را  وضعیتی   الراملس  نظام  افتاده،  بیرون  پرده  از  دیگر  آنها،  به  کابل  جمله  من   افغانستان  تمام
  رفتن  و  زنان  کار  زا  هم  نه  و  است   خبری  علمی   مراکز  و  دانشگاه   و  تعلیم  و  درس  و  ب مکت  از  نه   که  است  ساخته

  در  بتوان  که  را  تغییری  تنها   شاید  اند  ساخته  حاکم  جامعه  بر  را  شان  دیروز  نظم  همان  مجددا    هاآن  ادارات.  به  آنها
  زنیم،  می  گفتند:  می  دیروز   یعنی  است.  شده  بیشتر  گذشته  به  تنسب  آنها  صداقت  عدم  و  ریاکاری  یافت،  آنها

 شوند.   می آن انجام نکرم  نگرفته مسؤولیت مگر  کنند، می را رکا همان امروز افکنیم،  می  زندان م،کشی  می

  می   کوشش   مستقیم  غیر  گیرد،  می  صورت  طالب  از  دیگری  چهرۀ  نمایاندن  جهت  که  تلشی  با  گذشته  آن  از
  می   بر  اوال    تحریف   دو  این   د.ننمای   حقنه  و  تلقین   واننده خ   به  را  طالب  ماهیت  در  اساسی  تغییر  با  تحریف   دو  تا  شود

 به  متکی  و  مستقل  نیروی  یک  دیروز  نه  طالب  طالب.  منقاد  و  ستهواب  -)اطلعاتی(  استخباراتی  هیتما  به  گردد
  در   پاکستانی   ژورنالیست   "د رشی  احمد"  که  موثقی   اسناد  مبنای   بر  است.  چنان  امروز   هم  نه  و  بوده  خود  ذات



 

  استخباراتی   نهاد  چندین   بانی ت  مشترک  محصول  یک  طالب  داده،  ارائه  طالب  گیری  شکل  چگونگی  به  راجع  کتابش 
  ع نو  هر نماید، وارد خود ماهیت  در  تغییری  تا ندارد را  این  صلحیت  گاهی هیچ خود نتیجه در  است، هانج و منطقه 

  تمویل   و  سازماندهندگان  و  سازندگان  ارادۀ  و  خواست  به  باید   می   ونمضم  در  چه  شکل  در  چه  آنها  در  تغییری
 باشد.  ان(ش مالی کنندگان )تامین  انکنندگانش

  که   این  نظرداشت  در  با  کند.   می  عمل  طالب  تغییر  علیه  دیوار   و  مانع  مثابۀ  به  یکایدئولوژ  عامل  عامل،  دومین 

  های   شتبردا  مبنای  بر  ابزار  مثابۀ  به  را  طالب  جهان،  و  منطقه  اطلعاتی(  )سرویسهای  استخباراتی  نیروهای
  به   ایدئولوژیک  محور  و  بنیاد  ابۀمث  به  طالب  اسلمی  تقاداتاع   همان  اند،  داده  سازمان  اسلم  از  افراطی  و  رادیکال

  تساوی  بشر،   حقوق  به  که  نیست  " هللا  هیبت  مل"  یا   و  " عمر  مل"   خواست   یعنی  دهد.   نمی   را  تغییر  اجازۀ  نهاآ
 آنها  به  اسلم   جوهر  هبلک   نشود،  گذاشته   احترام  وجدان  و  قیدهع  آزادی  یا  و   دموکراتیک  آزادیهای   مرد،   و   زن  حقوق

  قتل   دانسته،   مشرک   و   نجس   را   کافر  نموده،   تقسیم   مؤمن   و  کافر  به   ،ندیده   یکسان  را   "بشر"  که  دهد   می   دستور 
  به  دانسته،  پائنتر  درجۀ  به  مرد  به   نسبت  را   زن  که  است  اسلم  دستور   این   د، ن بدان  اخروی   اجر  قابل  و  مجاز  را  آنها

  از خروج جمله من  جدانو و عقیده  آزادی که  اسلم ستورد  این   بزند، کتک  را "ناشزه"   زن  تا دهد فرمان  و اجازه مرد

  ... و بدهد مرتد شخص  فجیع قتل به امر دانسته، ارتداد را دین 
  ژی ستراتی  خدمت  در  است،  شده  داده  مردم  ردخو  به   طالب  مثبت  تغییرات  زمینۀ  در  که  تبلیغاتی  من   نظر  به

  جهت  را   ها  ذهنیت   آگاهانه  همه  طالب،  تغییر  مبلغان   بوده،  طالب   به  پوشالی  دولت  از   حاکمیت   انتقال  )استراتژی(
  نفرتی  آن غیر در اند  بوده  موفق  زیادی  حد تا آن  انجام در گفت شود  می که امری ساختند،  می آماده  طالب آوردن

  در   اشغالگران  با  رقابت  در  اخیر  سال  20  طی  در  که  اتیجنای  و  داشت  وجود  اذهان  در  آنها  اکمیتح  اول  دور  از  که

  یک   در  نمودند.  می  مبارزه  آنها  علیه  جان  پای  تا  آغاز  همان  در  مردم  تا  گردید  یم  باعث  دادند،  انجام  مردم  حق
  مردم   تحمیق  غرض  به  و  ماه  در  جلد  خمینی  تصویر  رؤیت  شبیه  چیزی  طالب  تغییر  تبلیغات   نوشت:  توان  می  کلم

 . است  بوده
 

  شود   می  صحبت  زیاد  طالبان  ۀستیزان  زن  سیاستهای  مقابل  در  زنان  مقاومت  از  اخبار  در  :فدایی  یام پ
 دهید؟  توضیح  را زنان مقاومت  و طالبان سرکوبگرانه  یسیاستها   ابعاد  واقعیت  لطفا  

  زمانیافتهسا  زور  که  نماید  می  حکم  ما  اعتقادی  اتاساس  از  یکی  انقلبی  و  کمونیست  عناصر  مثابۀ  به  :پاسخ

  سایر   و  زنان  دهقانان،  کارگران،  لماش  ئی   توده  نیافتۀسازما  مبارزۀ  با  توان  می  فقط   را  دولتی  حد  در  آنهم
  حاکمیت  و  شغالگرانا  موارد  بقیه  در  که  سان  همان  هب  اخیر  دهۀ  دو  جریان  در  تأسف  با  گفت.  پاسخ  زحمتکشان،

  در   بودند،  نموده  مخفی  را  شان  ارتجاعی  -  استعماری  های  گندیدگی  سرخاب،  با  هندنشا  دست  و  پوشالی
  تضمین  که  تساوی  این   مادی   های  ایهپ  ایجاد  جهت  توجهی  کمترین   مرد،  و  زن   بین   قوقح  تساوی  و  آزادی   قسمت

  خودشان   ص خا  های  اتحادیه  تنها  نه  آنها  است.  نشده   برداشته   باشد،  زنان  دموکراتیک    حقوق  و  اه  آزادی  کنندۀ 

  جهت  مادی  یها  پایه  فاقد  و  شکلی  بسیار  دموکراسی  از  شان  برداشت  مردان  ندمان  به  بلکه  ،نداشتند  را  شان
   بود.  شان حفظ

  باید   می  ،دارم  شتابند  می   طالب   مصاف  به  عمل    و  کنند  می  خطر   که  زنان   فرد  فرد  مبارزات   به  هک  احترامی   تمام   با
  های   اتحادیه  چون  مبارزاتی  های  نهاد  که   جوی  در  ،سازمانیافتگی  بدون   و   منفرد  پراکنده،   های  حرکت   این   بنویسم

  مبارزاتی   سازمانهای  موجودیت  عدم  همه  اپیش یشپ  در   و  هنرمندان  دانشجویان،  آموزان،  دانش   دهقانی،  ،یکارگر

  ردد، نگ  هم  سرکوب  خونین   صورت  به  اگر  حتا  جامعه،  اعضای  بقیه  و  مردان  حمایت  از   برخورداری  بدون  آنهم  ،زنان
  ده نش  دیده  خیابان  در  باردیگر  نامعلومی  علل  به  تظاهرات  در  شده  شناخته  زنان  از  تعدادی   ها  شنیدگی  طبق  که

  بقای   بلکه  ندارد،  پیروزی  برای  تنها  نه  زیادی  )شانس(  چانس   بردیم  نام  آن  از  که  شرایطی  ن ساخت   برآورده  تا  ،اند
   نیست.  شده  تضمین  نیز ها آن

 
  مسعود   شاه  احمد  فرزند  رهبری  تحت  نجشیرپ  در  که  شد  می  تبلیغ  طالبان  گیری  قدرت   دنبال  به  :فدایی   یام پ

  کنند.  حمایت  پنجشیر  از   باید  آزادیخواه  های  نیرو  همه  که  بودند  مدعی   برخی  و  فته گر  شکل  مردمی  مقاومتی

 است؟  چگونه پنجشیر  اوضاع االن و بود چه باره این  در شما  نظر  بود؟ چه واقعیت
  نشده   مسلم  هنوز  تا  که  سان  همان  به  چه  کرد.  دبرخور  تأمل  با  اندکی  باید  می  سؤال  دین ب   پاسخ  در  :پاسخ

  روسیه،   پیشدستی،  نتیجۀ  طالب  اکمیتح  آیا  اند،  رسانیده  قدرت  به  نیروهائی  کدام   را  طالب  اصوال    که  است
  رسانده  قدرت  به  یقسم  چندی  سازیهای  زمینه  از  بعد  امریکا  مس امپریالی  توسط   یا  و   است   ایران   و  پاکستان   چین، 

  و  غرب  و  شرق  رکمشت  همکاری  محصول   طالب  که  این  یا  و  نگردد  آنها  متوجه  اعمالش   مسؤولیت  که  است  شده 

  سان   همان  به  باشد؛  "می کردن  روشن   روسی  کبریت  با  را  امریکائی  ت"سیگر  با  طلئی   خاندان  سیاست  ادامۀ
  رتی قد  کدام  اخوان،  افراد  ترین   وطنفروش  و  جنایتکارترین   از  یکی  مسعود  احمدشاه  پسر  حرکت  عقب  در  که  این 

  روشن  آفتاب  چون  که  چیزی  یگانه  میانه  این   در  ت،نیس  روشن   کامل    خواهند،  می  چه  وی  تحریک  از  و  است  نهفته
   باشد. می  مسعود"  "احمد  شخص  مبارزاتی و مردمی  پایۀ فقدان است

  خصش  مبارزاتی  پشتوانۀ  فقدان  علوۀ  به  ندکن  اعتماد  توانند  نمی  "احمدمسعود"  با  پنجشیر  مردم  که  این   دلیل
  طی   که  هائی   گوئی  زور   و   ها  سرقت  جنایات،  مبنای  بر  مسعود  خانوادۀ   از  پنجشیر   مردم  که  نفرتیست  خودش، 

  که   را  اتحادی  گذشته  آن  از  باشد.  می  ،ندارند   را  منطقه  به  رفتن   جرأت  شان  بزرگان  و  اند  داده  انجام  لسا  20  این 

 که  این   از  گذشته  بود،  شده  حاکم  پنجشیر  در  مسعود  احمدشاه  شخص  سرکوبگرانۀ  و  ین خون   فشار  زیر  در  زمانی
  فکر   به  پارچه  هر  و  ساخته  پارچه   پارچه  را  آنها  ها  پنجشیری  دوخ  بین   معادن  منافع  یمتقس  حین   جنگ  اساس  به

  خریدن   قطری  از  پاکستان  دراز  دستان  و  اختلفات  همان  مسعود"  "احمد  برای  جانفشانی  تا  است  خودش  بقای
 (پی  در  )پی   پیهم  انشعابات  حتا  و  نادار،  و  گرسنه  مردم  بین   آنها  نفوذ  و  یپنجشیر  )قاچاقچیان(  قاچاقبران



 

  به   را  وضعی  بودند،   شده  متشکل   نهاآ  دور  به   جشیریپن  اکثر  که   ینهاد  دو   نظار"  شورای  و  اسلمی   "جمعیت
 د. بودن  شده  اعدام طالب  توسط وقت حال تا کردند، نمی  فرار یارش چند و مسعود"  "احمد اگر که آورده وجود

  مطلقا    خود"  نیروی  به  "اتکاء   نام  به  چیزی  به  ل،درک  اخوانی  های  نهاد  که  آنجائی  از  داخلی،  روابط  از  گذشته
  بود،  وابسته  عرب  ارتجاع  و  مسامپریالی   خیراتی  های  سلح  به  آنها  وجود  قبل  سال  43  همان  از  و  ندارند  نائیآش

   نمایند. جو و جست حامیانی خود برای جهان و منطقه  عرصۀ در تا  نمایند می کوشش قوت تمام با نیز اکنون

 ها   چینی   و   روسها  معلوم  قرار  از   نماید،   پیشکش   حامی  مثابۀ  به  را  خودش   خواست  نخست   نتاجیکستا  هرچند
  می   را  واشنگتن  تا  پاریس   از   حامی   یافتن   سرگردان  مسعود"   رو"احمد  همین   از  ندادند،   وی  به  را  ای   اجازه  چنین

  در  نیز خارجی های رکشو نهادش،  نام جبهۀ و مسعود" "احمد  در رزمی ظرفیت فقدان لتع به من  نظر  به پیماید.
  داد. دن خواه قرار خودشان اهداف به رسیدن جهت طالب با هالمعامل وجه را وی صورت بهترین 

  اش   اصلی  حامیان  مقابل  طرف  خواست  به  و  نباشد،  غرب  و  شرق  تبانی  محصول  طالب  هرگاه  افزود  باید  اینجا  در
   ، بکشند  انه پدر  دست  مسعود"  "احمد بر  غرب،   یا  و  شرق  یا  یعنی   قدرتها  آن  از   یکی  که  این   احتمال  ننماید   مکینت

 نمود.  خواهد اندام عرض  مجددا   پنجشیر جبهۀ نام به چیزی  که است نصورت آ در فقط نیست.  منتفی

 
  که   است  موجود  قیمتی  سیارب  های  سنگ  و  مواد  افغانستان  های  دشت  و  ها  کوه  در   که  دانیم  می  :فدایی  یام پ

  به  توجه  با  ند.دار  قرار  برداری  بهره  مورد  مریکائیآ  عمدتا    و  مپریالیستیا  های  کمپانی  توسط  حدی  تا  اکنون  هم
 اند؟  شده   مشکل دچار یا یافته ادامه ها کمپانی این  فعالیتهای آیا طالبان گیری قدرت

سرمایه هایی که )  جرمی"  "سرمایۀ  جناح  فغانستان،ا   در  اشغالگران  سلطۀ  یعنی  اخیر  سال  20  جریان  در  :پاسخ

راه جرم و   فعالیت   به  جهت  دو  در  آزادانه  عمدتا    افغانستان  در(کنند مثل قاچاق مواد مخدر جنایت فعالیت می  از 
  و  بیروج  و  یاقوت  تا  گرفته  جوردال  زمردو  از  نجیبه  فلزات  و   قیمتی  احجار  قاچاق  و  مخدر  مواد  قاچاق  بود:  مشغول

 نقره.  و طل همچنین 
  هیچ   نه  داشتند،  فعالیت  جرمی"   سرمایۀ"  با  که  هائی  باند  یبرا   شده  دیده  اخیر  سال  20  جریان  در  که  جائی  تا

  بوده،  مسلط   که  آنها  از   هریک   منطقه   در   برادرشان.  و  دوست  هم  نه  و   بوده  شان  دشمن  ها  حاکمیت  از  یک
   اند. داده ادامه خود کار به  نموده باز را خود راه ،آنها به حساب و حق دادن با جرمی" های "سرمایه گردانندگان

  همکاری   طالب  با  اند،  بوده   که  کشوری  هر  از  جرمی"  های  سرمایه"   گردانندگان  همین  که  این   داشت  ربادرنظ

  آزاد  بازار  از  سلح  خرید  و  لیحاتیتس  )تامین(  اکماالت  زمینۀ  در  موارد  بسیاری  در  را  آنها  و  اند  داشته  تنگاتنگ  های
  مریکائی آ  از اعم مختلف کشورهای )قاچاقچیان( قاچاقبران بین  زمینه  این  در که کنم  نمی   فکر اند، نموده کمک نیز

  را   قاچاق  های   شبکه  خود  یا  که  ها  طالب  از  آنعده   با  که   این   مگر   آید،   وجود  به   مشکلی  کدام   طالب  با  یاروپائ  یا  و
 ها   کشور  سایر  اتباع  که    )قاچاقچیان(  قاچاقبرانی  با    باشد   شده  ناپذیر  سیری  شان  اشتهای  یا  و  کنند  می  اداره

 گیرند.  قرار تقابل در اند،

 جنگی  جبهات  دارند  که  مالی  و  نظامی  های  توانائی  با  جرمی"  های  "سرمایه  گردانندگان  صورتی  چنین   در
 انداخت.  دنخواه راه   به طالب علیه را مشخصی

 
  هستید   متصور  تغییرات  این   از  پس  افغانستان  آینده  برای  اندازی  چشم  چه  شما  که  این   آخر  الؤس  و  :فدایی   یام پ

 دانید؟  می چه را برهه این  در افغان کمونیست نیروهای فوظای و

  رنج   و  درد  اندازه  همان  به  شود  طوالنی  که  ای  اندازه   هر  به  طالب  حاکمیت   زمانی  بازۀ  که  آن  رغم  یعل  : پاسخ
  باشد،   غرب  و  شرق  مشترک  کار  محصول  طالب  آوردن  ههرگا  که  این   علیرغم  و  یافت  خواهد  زونیف  نیز  ما  مردم

 به   جهت  چند  از  را  طالب  آمدن  من   ماست،  انتظار  در  خانی  عبدالرحمان  نوع  از  عریان  استبداد  و  یکتار  دوران  یک
 جمله: از بینم می   کشور انقلبی جنبش  نفع

  انقلبی   ضد  و  ملی  ضد  های   استسی  مبنای  بر  اکنون،  تا  ثور   خونین  تایکود   آغاز  از  یعنی  سو  بدین   سال  43  از  *
  محتوای   تحریف  جهت  در  ارتجاع   و  م سامپریالی  گستردۀ  تبلیغات   و  پرچم،  و  قخل  مزدور   و  فروختهخود  های   باند

  بین  جنگ   به  کشور،  انقلبی  نیروهای  آنها  پیشاپیش   در  و  افغانستان  میلیونی  های   توده  جنبش   آزادیخواهانۀ

  بستر  مبارزه،  بخش   ترین   کمرنگ  تأسف  با  دیگر،  مرحلۀ  در  مذهبی  و  میقو  جنگهای  و  مرحله  یک  در  کفر  و  اسلم
   بود. طبقاتی مبارزۀ

  بستر   بر  را  تشکلی  داد،  مردم  خورد  به  مذهبی  هار  ارتجاع   و  مسامپریالی  که  انحرافیی  های  شعار  مبنای  بر  یعنی
 گام   جهت  در  گام  خستین ن  مثابۀ  به  دموکراتیک  لیم   انقلب  اندنرس    پیروزی  به  نهایت  در  و  طبقاتی  مبارزۀ

 کمر   تأسف  با  که  بود  هائی  دشواری  آن  از  یکی  دادن  سازمان   ،لیسمسوسیا  ساختمان  ناهموار  جادۀ  در  گذاشتن 

 نمود.  خم اقعوم از بعضی در را انقلب مدعی سازمانهای کثریتا
  حاکم  طبقات  ری همکا  و  طالب  حاکمیت  پیشرو  و  انقلبی  یسازمانها  برای  من   نظر  به  نکته  این   نظرداشت  در  با

افغانستان)دایکندی  نمونۀ  -  حاکمیت،  این   )چارچوب(  چوکات  در  مختلف  اقوام های  والیت  از    خوانین   که  (بکی 
  بهترین   -انداختند   بیرون  منطقه از  آنها  منقول  اموال  تمام  تصرف  از  بعد  را  هزاره  دهقانان  پشتون،  طالب  زور  هب  هزاره

  بعق  و  ارتجاعی  های  شعار   مبنای  بر  ارتجاعی   نیروهای  و  احزاب  هم   باز  نگذارند  تا   آورد   می  وجود  به  را  تفرص
 با  عوض  در  و  قراردهند  دیگر  یک   با  تقابل  در  شان  طبقاتی  منافع  حفظ  جهت  را  ما  کشور  میلیونی  های  توده  مانده

  سازماندهی   طبقاتی  مبارزۀ  بستر  بر  را  شان  تشکلت  تا  بورزند  تلش  ای،  مبارزه  چنین   های  سختی  تمام  تحمل

 بشتابند.   طالب مصاف به  خودشان های شعار با موده،ن
  که  شود  ختم  مرگباری  توهم   فتن ر   بین   از  به  است  امید  آن،  مجدد  حاکمیت  و  طالب  آمدن   در  مثبت  کتۀ ن  دومین   -*

  این  بر  مبنی  انقلبی  و  چپ   هب  منسوب  های  نهاد  و  روشنفکران  از  تعدادی  بین   در  ایران  در  هم  و  افغانستان  در  هم
  پایان   نقطۀ  اشغال  مورد  کشور  در  جاعارت   و  فئودالیسم  حیات  بر  کشور  یک  های  توده  نفع  به  مسمپریالی ا  گویا  که



 

  جنبش  به  منسوب   نیروهای  از  تعدادی  افغانستان  در   که  اندازه  همان  به  یعنی   . بود  آمده   وجود  به  ،گذارد  می
 که  نمودند   می   طریق  طی   مسیری   مانه  در  آگاهانه  نا  و  آگاهانه  افتاده  طلبی  انقیاد   دام  در  کشور،   انقلبی

  نذر   گرفتن   با   ران،ای  های  چپ  از   تعدادی  که   بود  مانده   کم   نیز  ایران  کشور  در  بود،   هداد  نشان  برایشان  ها  "خلیلزاد" 
 نماید.  باز را شان  توهمی جنت های دروازه ایران، بر  حمله با تا بخواهند مسامپریالی  از  علی"  کشا "مشکل

 با  مسامپریالی  از  انتظار  جای  به  شده،   متوهمان  این   بیداری  باعث  است  امید  لبطا   مجدد  حاکمیت  من  نظر  به

 باشند.  کوشا شان  انقلبی ظایفو انجام جهت در خود نیروی به تکاءا
 

  در  " یدائف  پیام "  ؤاالتس   به  پاسختان   و  مصاحبه  این   در  شما  شرکت  از   سپاس  با  مشرف!  رفیق   : فدایی  یام پ 
 کنید!  مطرح لطفا   یددار  دیگری صحبت هر اگر انتها

ن فرصتی برایم مساعد ساختید تا اندکی راجع به اوضاع کشورم با  با تشکر مجدد از این که چنی   مشرف:رفیق  
دهۀ   4از آنجائی که کشور ما در جریان بیش از  درد دل نمایم.  "پیام فدائی"  ندگان متعهد و رزمندۀ  شما و خوان

بیان دردها و رنج های مردم ما و  سوخته و هنوز هم می سوزد،  ر در میان خون و آتش دست و پای زده و  اخی

با  ما  راتی که خلق  افتخا رویاروئی  امپریالیسم  در  و  سوسیال  ارتجاع هار مذهبی آ   مس امپریالیروس  و  به    مریکا 
یز برایش کمی می نماید، مبالغه نکرده  من کاغذ نبگوئیم مثنوی هزارر  دست آورده آنقدر دامنۀ وسیع دارد که اگ

مختصرا    تا  ام  نموده  تلش  دارم،  ام،  ارائه  پاسخ  سؤال  "پیام  مطابق  رزمندۀ  و  متعهد  خوانندگان  از  که  توقعی 
این است که   دارم  تکمیلی   ضمنفدائی"  انتقادیبحث های  و  ادامۀ   ، اصلحی  خودشان، هرگاه در هر موردی 

 را ادامه دهند. شان را مطرح و این مصاحبۀ روشنگرانه  بحث را الزم می دانند، سؤاالت

 باز هم تشکر. شاد و پیروز باشید. 
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