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 مراجع خبری قصد دارند تا جنگ خلق در نپال را تحت شايعات بيهوده بی آبرو سازند

 

 10قالبيون چندين تارنمای خبری گزارش می دهند که به خاطر ابا کردن از به ارتش آزاديبخش نپال پيوستن، ان
با اين همه، در بين آنها، از يک   .خوانده اند "يکسره"بسياری از منابع ديگر قتلها را   .نفر را به قتل رسانيده اند

،  ((آيا جنگ خلقی مائوئيست ها در حال گردش عليه مردم است؟ :نپال)) :منبع هندی مقاله ی متفاوتی است به نام
نفر  22شته که بنا به گفته شده اعضای گروهی حفاظتی ميبودند که روز قبل بگدريم ازآن نکته که افراد اعدام گ
 اين برابر است با اعدام بيست و دو نفر از مردمی که برای آزادی توده های .2مائوئيست را تحويل دولت داده اند

عنای  اينکه م (Human Rights Watch)گزارش اخير سازمان مشاهده حقوق بشر  .نپال مشغول مبارزاتند
 :چه می باشد را ارائه می دهد (و يا حّتی مشکوک به مائوئيست بودن)دستگير دولت شدن به اتّهام مائوئيست بودن

مکالمه ای ميان محّققين سازمان مشاهده حقوق بشر با یک سرباز ارتش سلطنتی نپال 
و یک افسر پليس راجع به چگونگی رفتار با مائوئيستهای دستگير شده، موّرخ  ماه 

 :ميالدی 2004سپتامبر 
 .ما می کشيمشان   :مرد پليس

 .ما ميبریمشان زندان :سربازسلطنتی
 .بله، ميبریمشان زندان و ماتحتشان را به قتل ميرسانيم  :مرد پليس

در جنگ ميان دولت نپال با قيامگران مائوئيست، تعداد افراد مفقود گشته ای که دستگير می شوند و سپس 
به ّحد  قدان مسئوليت و داشتن هر گونه اطالعاتی راجع به محل و سرنوشتشان می نمايند، دولتمردان اعالم فف

حين دو سال اخير نيروهای امنيتی نپال کشورشان را به يکی از وخيم ترين نقاط   .بحرانی و حساسی رسيده است
گزارش يکی از بخش های به   .دنيا که در آن افراد تحت اعمال ناپديد شدن قرار می گيرند مبّدل ساخته است

نپال  2004و  2003   در سالهای3(WGEID) سازمان ملل که مخصوص مفقودشدن اجباری و ناخواسته ميباشد
 National)کميسيون ملی حقوق بشرنپال   .استدارای باالترين درجه موارد نوين افراد مفقود گشته ميبوده 

Human Rights Commission – NHRC) گزارش در مورد 1,234تا به حال تعداد  2000 از ماه مه سال 
  .4مرتکب شده بوسيله قوای امنيتی افراد مفقود شده اند را دريافت کرده است

 

                                                 
  MIM/Politics/org.etext.www 2005 May 319  MIM Notes No :  در تارنما1
 id&fullnews=action?php.index/worldews/com.bharath123.www://http=46114: منبع خبر2  

3 United Nation’s Working Group on Enforced and Involuntary Disappearances 
2005  . lity FebClear Culpabi.  Human Rights Watch4pdf.0205nepal/0205nepal/2005/reports/org.hrw://http  



آن ده نفری که کشته شده بودند بنا به گزارش جزئی از اين تروريسم، يعنی مسئولين ناپديد شدن و محتمال مرگ 
خبرگزاريهای بورژوازی اين سؤال را علم کرده اند که آيا جنگ با اين همه   .نفر از انقالبيون می بوده اند 22

 .در اينجا سرمايه داران زبان مردمی را قرض کرده، مفاهيمش را مخدوش ساخته اند  .است "مردم" خلقی برای 
که دوستدار   تعريف از توده ها و خلق متشّکل از اقشارکثير جامعه ی نپال می باشد5برای ما نويسندگان مقاله 

با در نطر داشتن تعريف خلق و   .می باشند (يعنی رسيدن به کمونيسم)مبارزات برای از جا کندن همه گونه استثمار
 .آگاهيمان درباره افراد کشته شده مذکور، اين ايده که جنگ خلق بر عليه خود خلق می باشد در جا احمقانه می نمايد

ن نپال را به نقد کشاند، می بايستی افکارش را بر مبنای اگر هر کسی قصد دارد کشتار مذکور به دست انقالبيو
واقعيت آن است که مردم نپال تحت سلطه يک رژيم فاشيست می باشندکه   .واقعيت بنا کند، و نه بر اساس شايعات

آمريکا می باشند و بوسيله ی پادشاهی رهبری می گردند که مدعی است که /تحت حمايت سرمايه داری انگليس
 .واقعيت اين است که جنگيست بين نيروهای فاشيستی، و آن   . خداوند در کالبد انسان نما ميباشدخودش ظهور

 
  به همين نکته اشاره 6آن زمان که آمريکائی ها انقالب سياهان در کشور را به خشونت متّهم ميکردند مالکوم ايکس

اگر در   .کشور نيز نادرست ميباشداگر خشونت غلط است در امريکا، پس خشونت در خارج از " :کرده و گفت
جهت دفاع از زنان سياهپوست و کودکان و نوزادان سياه و مردان سياه خشونت کردن غلط است، بنا بر اين 

در انقالب  ...مشمول ارتشی کردنمان به دست امريکا و به خشونت کشاندن مان در دغاع از آن نيز نادرست ميباشد
بله، آن بود  .چينی اخراج کردند 7خواستند، انگليسی ها را به همراه عموتامهایرا مي (خودشان)چين، آنها زمين 

يعنی برده صفت )چس از پيروزی انقالبشان يک نسل کامل از عموتام ها  ...آنها الگوی خوبی ارائه دادند  .عملشان
هنگاميکه مشاهده ميکنيد ...دسال تام ديگری در چين باقی نمانده بو 10و پس از   .را گرفته و ناپديدشان ساختند (ها

که با مشکلی روبرو هستيد، تنها کافيست روشهای تاريخی که در تمام جهان برای آنها که مشکالتی مشابه شما 
و آنگه که در می يابيد چگونه آنان مشکلشان را راست و ريست ساخته اند،   .داشته اند به کارگرفته شده را بشکافيد

  ".ونه مال خودتان را درست نمائيدشما نيز در می يابيد که چگ
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 ندار بدبخت آغاز í فقراíات معمولíنا فقرا به جíارí اش را همچون بسíنکه زندگí قهرمان بود که با وجود اíاهپوستíکس  سíمالکوم ا 6

ن رهبران í ترí از آتشíکíدانستند آشنا شده و به íطان مíدها را شíاهپوست که سفí از مسلمانان سíکن در زندان با رهبرíکرده بود، ل
شان به í تر از اکالíنگ و اغلب رادíن لوتر کí همراه مارتíن راه گاهíگردد و در اíاهان مبدل مí سíن چنبش در جهت حقوق مدنíا

 حج به مکه íن فرد بزرگ براíکه اíن همه، هنگامíبا ا  . نام نهندíاهان انقالبíشان را پرنس سíسته است که اíمبارزه پرداخته و چه شا
مان ن هíاطíش  .تواند باشدíطان نمí لزوما شíدíرد که هر سفíگíجه مíتواند موجود باشد و نتíد مسلمان هم مíابد که سفííرود، در مíم

پس از   .رهíشان تجاوز کردند و غíده و بدíان کار کشíد و فروش کرده و ازشان چون چارپاíکا بودند که برده خرí آمرíدهاíسف
ن معامالت شرکت داشته اند و خالصتا جنگ í بوده اند که در اíنجا و آنجا کسانíز اíاهان نí در سíنکه حتíافتن اíبازگشتش، و با در

 í ارتجاعíروهاí نíه í و بقí آíان، اف بíن مíکند و در اí مíر است، تالش در بهبود جهت جنبش اسالمíار و فقان پولدíبزرگ جهان م
ت íوضع  .رسانندíگر به شهادت مí دíخíنگ گرفته تا ده ها مبارز بزرگ تارíن لوتر کí را همچون از مارتí اندازند و وí براه مíتوطئه ا

کس بنامند، اما در í را مالکوم اí اصلí در شهرهاíابان اصلí اگر صد تا خí است که حتíه طورکا بí آمرíو خصلت به اصطالح دمکراس

 .ندí نماí و اخالقí رفتار کرده و تکامل فکرíگذارند مردم آنچنان انقالبíعمل، نم
 .ر رفتار کرده استíاربابش سر به ز نسبت به íارíدگاه بسí بود که بنا به دíست به کتاب کلبه عمو تام که در آن عمو تام برده اíاشاره ا 7
الزم به   .ن گفتهíکند چون خدا چنí اش اعتراض نمí مؤمن ارائه داده که بنا به گفته خدا به بردگíحíک مسíآن کتاب عمو تام را به مثابه  

مانش íه کند، بنا به هما ن اگر بردگان را کتک زده و شکنجí اش، آنگاه که از عمو تام خواسته شده بود که دíتذکر است که به همه بردگ
 از íکíچر استو در نقش íت بíم، همان کتاب خانم هرíم راجع به عموتام بشنوí هم بخواهíو هرچه منف –کند í مíاز آن عمل خوددار

واندن کتاب خ  . انجام دادí نقش سازنده اíکا را در ممنوع کردن برده دارíدان عمل کرد و آمرíدن قلب سفí به آتش کشí مهم براíتهاíکبر
 íکند که کارگران بíس ارائه داده و اشاره مíکا و انگلíان امرí مíاسíندگان قصه قí از گوíکíک بخش آن íرا که در íکنم زíه مíرا توص

ن íبا ا  . خواهند مردí کارشان را از دست دهند از گرسنگíلíا به هر دلí کرده و íادí اگر غلط زíستند، ولíز انگلستان گرچه برده نíچ
بار هم   .باشدí مí قلب و جانíر و نوکر مآبانه  بودن نسبت به مالکان بí سربزíاس کردن همچون برده íهمه، امروزه به عمو تام ق

 و کانادا í شمالíکاíاهان به آمرí سíدان که در انتقال قاچاقí سفíاس با اعمال معدودí قابل قíم که ارزش آن کتاب خانم استو به نوعíگوíم
اما در جهت  – هم نباشد íل. اگر در آن پوíحت – تان í انقالبíنوشته ها د که مقاالتíد بدانíز اگر قدرت در نوشتن دارíا نباشد و شمíم

ه را íن نشرíا  .باشدí جامعه مí رهائí راهشان براíروزí خدمت در جهت پí و به نوعí و اقتصادíاسíان سíرها کردن هزاران زندان
د که صد ساعت کتاب íاما بدان  .دíد درست کنíجد íا سازمانíد íوندí بپíکíبه  .دíگر را بخوانí دíانقالبشرو و íه پíده نشر  .دíبخوان

اهان کردن به íا آن چاه باز کن در دهان و باسن سí جهان سوم، íگر کشورهاí و دíرانí اíاسí سí زندانهاíدنهاíنوشتن درد آن ناخن کش
ن ها محبت دارند مبارزه تان íاهان و التíشتر به سíکا بíکه به سگها و پرندگان در امر íدر دوره ا  .ورک را نداردíوíس نíسبک پل

 .íواجب است، نه سرگرم



مائوتسه تونگ در آثار نظامی اش جنگ خلقی را يک استراتژی ارزيابی ميکند که تنها برای انقالبيون طرفدار 
اگر اين ادعا درست بود که   .مردم صادق است، زيرا تنها آنها به حمايت توده ها از جنگ خلقی دست خواهند يافت

به ضد مردمان مبدل شده اند، آنگاه جنگ مردمی نپال تمام شده بود و  سير نزوليشانمائوئيستهای نپال در طی 
برخالف آن، سفير آمريکا در نپال جيمز فرانسيس موريارتی اخيرا   .سرمايه داران مشغول گرفتن جشن بودند

  .اعالم کرده که به طور فزاينده ای نگران انقالب در نپال ميباشند
م از ما به قدر کافی اطالعات داخلی از آنکه مائوئيستها دقيقا چه فکر داشته و چه عملی فکر نميکنم که هيچکدا"

وی ادامه ميدهد   ".موج مّدی دريائی بر خالفشان آمده ....ميکنند داشته باشيم، تا با هر اطمينانی بگوئيم که 
ورزی اشتراکی، راجع به آموزش آنها مدام راجع به کشا  .خطری که از جانب ايشان است بسيار وحشتناک ميباشد"

و همه ی اين اساسا فورمولی ست راجع به دولت  –دوباره ی دشمنان و راجع به گسترش انقالب سخن رانده اند 
  8" .مستبدی کامال خوفناک که امنيت تمام منطقه را نيز به خطر می اندازد

ز آموزش به استثمارگران و تبديلشان به آنها از کشاورزی اشتراکی خوف دارند، ا  .امپرياليستها ترسيده اند
عناصر سازنده ی جامعه ميترسند و وحشت دارند که اين ديدگاه ها تنها در کوهستانهای نپال صادق نبوده، و در 

 .تمام آسيای جنوبی را دوباره سازی کند
 به سانسور همه گزارش اخيرکشتار ده نفره ی مائوئيستها نوعی سپاسگزاری نسبت به سخن شاهی ميباشد که دست

جانبه اخبار زده و هر گونه خبردادن راجع به تعداد کشته شده گان مائوئيست بدست ارتش پادشاهی و پليس را 
با وجود حمله همه جانبه اخيرشان، تنها در اين اتفاقات خبرهائی داده ميشود که به کشته   .ممنوع ساخته است

ليل است که ما از اين فرصت استفاده کرده و به خبرشان راجع به به همين د  .شدگان بدست مائوئيستها مربوط است
اما بخاطر   .اطالعات حاصله از نپال بسيار محدود و قانون بندی شده اند  .اين پيشامد کوچک اشاره می ورزيم

خبار فقدان درکی خودشان از مبارزات طبقاتی، و عناصر نيمه فئودال نوکرشان در نپال به درز کردن جزئياتی از ا
  .که به درد  کارگران بين الملل که به نپال برای همبستگی و الهام گرفتن چشم دوخته اند ميخورد ادامه خواهند داد
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