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  !به پا خيزيم  عليه تجاوز امپرياليزم آمريكا

  مرگ بر 
  امپرياليست ھاي متجاوز

، بمثابه مجهزترين و مخرب دهشت افگني عظيمي براه افتاده است ماشين جنگي  امپرياليزم آمريكا
ترين ماشين جنگي درجهان با پهلو بندي هاي مستقيم قوت هاي مسلح امپرياليزم انگليس ، همكاري 

ديگري چون آانادا،استراليا، جرمني، فرانسه وغيره هاي نظامي نزديك قدرت هاي امپرياليستي 
وخوش خدمتي هاي خيلي گسترده اي ازقدرت هاي ارتجاعي رنگارنگ وابسته به امپرياليست 
. هادرافغانستان ، منطقه وجهان ، به تعرض وتجاوزپرداخته ومخروبه نشينان را به آتش مي آشد

و        " تروريست ها " دست گيري مشتي ازسرآوبي يا  بهانه ومحمل اين جنون جنگي پردامنه ،
پرورده شده و ساخته وپرداخته شده توسط خود امپرياليست هاي آمريكايي و  " دهشت افگنان " 

اما درواقع اين زورگويي ددمنشانه وقلدري سبعانه ، اهداف وسيعي . ، اعالم گرديده است" شرآاء 
آه نه تنها تعويض نوآر درافغانستان وتحكيم را درافغانستان ، منطقه وجهان دنبال مي نمايد 

. انقالبي احتياج است براي انقالب كردن بحزب
كه  اي بدون يك حزب انقالبي ، بدون حزب انقالبي

 -لنينيزم –انقالبي ماركسيزم وريبراساس تئ
 -لنينيستي–سبك انقالبي ماركسيستي  وبهمائوييزم 
پايه گذاري شده باشد، نمي توان طبقه  مائوئيستي

كارگر و توده ھاي وسيع مردم را براي غلبه بر 
  .امپرياليزم و سگھاي زنجيري اش رھبري كرد 

) مائوتسه دون( 

يه تجاوز امپرياليستيلشماره ويژه ع  

  آنچه دراين شماره مي خوانيد
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حضور امپرياليست هاي آمريكايي درمنطقه ، بلكه زورنشان دادن به مردمان جهان ،  تالش براي 
حفظ سلطه جهاني و جلوگيري از گسترش مبارزات توده اي در آشورهاي امپرياليستي از طريق 

بدين سان . رانيزدربر مي گيرد  ...هاي تحت سلطه و  صدور ناآرامي هاي سياسي به آشور
آشوري آه ميليون ها نفراز ساآنين آن در معرض گرسنگي ومرگ ومير ناشي ازجنگ هاي 
خانمان برانداز داخلي و قحطي و خشكسالي قرار دارند و ميليون ها تن ديگر ازاهالي آن در 

تا قصر اقتدار مبتني اطراف واآناف جهان آواره اند ، يكي بار ديگر مورد پامالي قرار مي گيرد 
  . جهان پا برجا و پررونق باقي بماند " امپراطوران " بر استثمار وستم ونيرنگ 

آتشي آه توسط امپرياليست هاي آمريكايي و شرآاء و نوآران شان برافروخته . اما آورخوانده اند 
بي و الدني شده ، عاقبت بدامان خود آنها خواهد افتاد، همانطوري آه آتش برافروخته شده طال

مظلوميت خلق هاي افغانستان و لگد مال شدن آنها توسط . سرانجام بدامن خود شان افتاد 
شان آنچنين خشن و پردامنه است آه توده " فرمان " و نا " فرمان بردار" امپرياليست ها ونوآران 

ندي از هاي خلق هاي سراسر جهان را به سرعت وشدت  تكان خواهد داد و درپي آن امواج قدرتم
. مبارزات توده ها ي جهان عليه تجاوز گري ها وزورگويي هاي امپرياليستي سربلند خواهد آرد

  . خود را نشان داده است طاليه هاي اين خيزش از هم اآنون 
آنها مسئوليت دارند . مائوئيست هاي افغانستان درموقعيت فوق العاده اساسي قرار گرفته اند

افغانستان را بزبان آوبنده و گوياي مقاومت مردمي عليه تجاوز  مظلوميت تكان دهنده خلق هاي
جاهليت و ارتجاعيت تئوآراسي طالبي والدني نه تنها زمينه ساز تجاوز . امپرياليستي ترجمه نمايند 

امپرياليستي  به افغانستان گرديد، بلكه با تفسير هاي ارتجاعي و ضد مردمي از مقاومت عليه 
اعث شكست مقاومت توده هاي مردم عليه امپرياليست هاي متجاوز نيز تجاوز امپرياليستي ، ب

جنايات بزرگي آه آنها در حق توده ها روا داشته و مي دارند ، روحيه مقاومت . خواهد گرديد 
وايستادگي عليه تجاوز امپرياليستي را در نزد بخش بزرگي از توده ها به سستي آشانده است 

تفسير هاي ارتجاعي جاهالنه آنها . به سستي خواهد آشاند ودرصورت دوام بنحو عميق تري 
پرياليستي بصورت جنگ اسالم عليه عيسويت ، باعث تقويت و گسترش پايه ازجنگ ضد تجاوز ام

هاي اجتماعي  جنگ تجاوزآارانه امپرياليستي در داخل آشورهاي امپرياليستي و بطور مشخص 
د جنگ درين آشورها محدوديت آفريني خواهد امريكا خواهد بود و براي مبارزات توده اي ض

ما وظيفه داريم راه مقاومت مردمي را نظرا و عمال به پيشگاه توده ها ارائه نمائيم و با تمام . آرد
ما بايد با تمام قوا براي ارتقاء و گسترش روحيه مقاومت . قوت وتوان آنها را دراين راه بسيج آنيم 

ي درميان توده هاي افغانستاني بكوشيم و سهم مانرا درشگوفايي وايستادگي عليه تجاوز امپرياليست
روز افزون جنبش جهاني ضد جنگ تجاوز آارانه امپرياليستي بنحو شايسته اي اداء نمائيم درغير 
آن بدبختي آشور ومردمان آشورادامه خواهد يافت و صفحه ديگري از تاريخ افغانستان به نفع 

  . شته خواهد شد امپرياليست ها ومزدوران شان نو
  

  شاه شجاع سوم يا ببرك دوم
  

بهانه اين لشكر . ، آابل را تصرف نمود  1839ارتش مهاجم استعماري انگليس در هفتم آگست 
اما نه تنها لشكر آشي استعماري انگليس . آشي اشغالگرانه استعماري اعاده  سلطنت شاه شجاع بود

الش رسيد و توسط مبارزين ضد انگليسي آشته ها شكست خورد بلكه  شاه شجاع نيز به سزاي اعم
شد ازآن ببعد ، شاه شجاع سمبول هر حاآميتي دانسته مي شود آه توسط لشكر آشي تجاوزآارانه 

به همين جهت ماداميكه ببرك پرچمي ، سوار . قدرت هاي استعماري و امپرياليستي به قدرت برسد 
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ارد افغانستان شد ، به شاه شجاع دوم و 1979بر ميله هاي تانك هاي روسي در ششم دسامبر 
  .معروف گرديد 

خانه ضد " يا " ارگ شاهي " ازقرار معلوم بازهم شاه شجاع  يا ببرك ديگري براي ورود به 
اما اين شاه شجاع سوم صرفا توسط قواي مهاجم يك قدرت استعماري يا . آمادگي مي گيرد " خلق

بلكه قدرت هاي امپرياليستي متعددي دراين يلغار زور امپرياليستي به قدرت بازگردانده نمي شود ، 
. رهبري هجوم تجاوز آارانه را امپرياليست هاي آمريكائي برعهده دارند. گويانه شامل اند

امپرياليست هاي روسي آمك هاي .  امپرياليست هاي انگليسي درآن مستقيما شرآت دارند
هاي امپرياليستي نيز به تائيد ازآن به نحوي  اطالعاتي و ديپلماتيك فراهم مي نمايند و ساير قدرت

. اين فرقي است آه ميان شاه شجاع سوم و شاه شجاع اول وجود دارد . از انحاء پا پيش گذاشته اند 
عالوه ازاين ببرك دست نشانده سوسيال امپرياليست هاي شوروي بود درمورد مخالفت اردوگاه 

ت هاي آمريكائي قرار داشت اما ببرك دوم مهره امپرياليستي رقيب شوروي به رهبري امپرياليس
اين . وتباني ميان امپرياليست هاي آمريكائي و امپرياليست هاي روسي محسوب مي گردد سازش 

  .فرقي است آه ميان ببرك اول وببرك دوم وجود دارد 
فرق ديگري آه وجود دارد اين است آه شاه شجاع يكجا با قواي استعماري مهاجم انگليسي به 

اما شاه شجاع سوم با . افغانستان وارد شد و ببرك نيز يكجا با قواي مهاجم سوسيال امپرياليستي 
ببرك دوم يكجا با قواي متجاوز امپرياليست هاي آمريكائي و شرآاء به افغانستان وارد نگرديده 

ها،  وي فقط پس ازآنكه راآت زني. است " زياد " اين عالي جناب بسيار " عزت " ظاهرا . است 
بمباران هاي هوايي و سوقيات قواي زمني امپرياليست هاي آمريكائي وشرآاء تا حد معيني به 

براي ورود به قصر دلگشا رفع گرديد ، قدم رنجه خواهند " ايشان " نتيجه رسيد وموانع از سرراه 
  . احسان مند و منت گزار خواهند فرمود آرد وتمامي افغانستاني هاي را 

ا ببرك دوم آه بايد شاه شجاع آمريكائي و ببرك آمريكائي ناميده شود ، دم و شاه شجاع سوم ي
دستگاه واداره نظامي ساخته و پرداخته اي از قبل ندراد وبه قول معروف دستانش تهي واطرافش 

ازين جهت همانند شاه شجاع وببرك ، آامال به قواي مهاجم امپرياليستي اتكاء دارد . خالي است 
قصر " به " حضرت اعلي " ورآن وابسته است اين قوا نه تنها بايد موانع ورود وبه وجود و حض

و جلوس بر سرير قدرت را بر طرف نمايد، بلكه بايد از درون قوت هاي  ماليي وخاني " امارت 
وجنگ ساالري موجوددرافغانستان ، آه نقدا متعلق به وي و تحت فرمانش نيستند ، يك قوت 

اما اين قدرت ها هرآدام پايه وتجارب و رهبران . وي را نيزبه وجود آورد مشترك قابل اتكاء براي
جنگ هاي متعدد و متوالي " سرد  –و  –گرم " آنها در طول بيست وچند سال گذشته . خود را دارد

آنها را به جگرخورهاي اژدها نفسي مبدل آرده است آه معده نرم " تجارب " اين . را چشيده اند 
دهان بي " مقدم برآن . شده به زحمت توان حل وهضم آنها را خواهد داشت  "رومي " وماليم 
  . به مشكل قادر به جويدن و بلعيدن اين سخت جان ها خواهد بود " گلوي ناتوان " و" دندان 

شاه شجاع وببرك آارمل تنها به قواي نظامي انگليسي و روسي احتياج نداشتند ، بلكه به مستمري 
شاه شجاع . نيز قويا محتاج بودند " شوروي " يال امپرياليستي انگليسي و پولي استعماري وسوس

سوم با ببرك دوم نيز عالوه از احتياج به قوت هاي تجاوز گر واشغالگر امپرياليست هاي آمريكائي 
. دليل آن روشن است . و شرآاء به حمايت هاي پولي آنها هم به شدت احتياج خواهد داشت 

يا ببرك دوم بنا به سرشت ذاتي خود نمي خواهد ونه مي تواندبراي  حاآميت شاه شجاع سوم
. بازسازي اقتصادي افغانستان به نيرو و توان توده هاي افغانستان تكيه نموده و آنرا بسيج نمايد  

آشوري آه . امپرياليست ها باشد " بخشش هاي " و " عنايات " است دست نگر " مجبور " بناء 
ر بار يكي پشت سرهم ويران گرديده است ، براي بازسازي اقتصادي در طول يكربع قرن چها

هنگفتي از سوي " بخشش هاي " و " عنايات " بدون اتكاء به قوت عظيم توده هاي مردم ، به 
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ساخته هم شود ، " سرازنو" ويرانه بدينسان چنانچه اين خانه ويران تراز. امپرياليست ها نياز دارد 
خانه به صاحبان پول فروخته شود ويا الاقل به . درآن حيات بسر برد فقط به يك صورت مي توان 

  !! گروگان گذاشته شود و صاحبان اصلي آن در آن به آرايه بنشينند 
اين . آنهم درآشوري آه ازقبل هم ويرانه اي بيش نبود . چهار بارويراني يكي پشت سرهم گفتيم 

رياليستي و پوشالي هاي بومي آنها ويران آشورباري توسط قواي مهاجم و اشغالگر سوسيال امپ
آارجهادي ها را " طالبان آرام . " به اين آارادامه دادند " جهادي هاي قهرمان " گرديد پس ازآن 

اينك نوبت به تجاوزگران آمريكائي و شرآاء رسيده است تا آلوخ هاي اين . آردند" پيگيري" 
  .ويرانه باربار ويران شده را درهم بكوبد 

نصف نفوس ساآن درداخل آشور به آنچنان . فوس آشور در اطراف واآناف جهان آواره اند ثلث ن
آوارگي و فاقه آشي يي گرفتار اند آه به نان بخور ونمير شباروزي محتاج اند هفت ميليون نفر 
افغانستاني ساآن در آشور در معرض مرگ ناشي از گرسنگي قرار دارند وهم اآنون درهر شبانه 

. جريان دارد " اسالمي " جنگ خانمانسوز ميان داره هاي . دي از گرسنگي مي ميرند روزي تعدا
درهرسو و به هرسو به قلدري مصروف اند خشك سالي آنچنان " عجمي" الدني هاي عربي و 

 يبيداد مي آند آه نه آسمان به حال اين مردم  واين آشور مي  گريد و به چشمه سارها به بدحال
همچون مرده هاي مورچگان درراه ها وبيراهه ها چهار گوشه ده هاي شان مر .شان مي خندد 

ايران و تابرف " تل سياه " جهان پراآنده اند ازآب هاي استراليا گرفته تا جنگل هاي اروپا و تا 
آروزها و بمب هاي خوشه اي آمريكائي وانگليسي آم بود آوه هاي ترآيه فقط مصيبت آوچ هاي 

شد تا آشتار بيشتر، گرسنگي بيشتر ، آوارگي بيشتر و " نازل " نيز " بالي آسماني" آه اين 
  . آورد " ارمغان " ويراني بيشتر به 

شتريا پيره گاو مذآور موصوف . مي گويند شترها پنبه دانه و پيرگاو ها آنجاره خواب مي بينند 
دوسه سالي ازقشون  هنوز. درخواب مي ديد " ارگ " نيز از مدتها به اين سو، پنبه دانه وآنجاره 

آشي رومي ها به افغانستان نگذشته بود آه گفتند و آوازه آردند آه ضرور است خواب هاي پنبه 
اما سالهاي سال اوضاع واحوال عالم . شرمنده تعبير گردد " ذات همايوني " دانه اي وآنجاره اي 

اگون برسر تعبير واحدي گون" تعبيرگران " وجهان سوي افغانستان و خود افغانستان قسمي بود آه 
تعبير . " وي تمام شد " خير " آه برخواست به " شري . " تفاق نمي آردند از خواب هاي او باهم ا

" المتوآل علي الهي " گرفتند آه تعبير واحدي از خواب هاي " قاطع " گران آمريكائي ، تصميم 
" تعبيرگرآبير" پشت سر بزرگ و آوچك ديگر هم مجبور شدند" تعبير گران . " بعمل آوردند 
فرصت يافته است آه بار ديگر رو " غازي و شهيد شاه " اين چنين است آه پسر . ايستاده شوند 

و " سرتراشيده " با " سلطنت " ادعا " حج اآبر " بنماز بايستد وبراي اداي " ارگ شاهي " بسوي 
ه زودتر فرابرسد ، براي اين اين وقت هرچ. به گردن آويخته ، منتظر وقت مناسب باشد " احرام " 

چنانچه تعبير عملي . وي وقت آمي دراختيار دارد . شترموي ريخته و گاو پير بي دندان بهتراست 
خواب هايش به درازا بكشد، ممكن است ازحول هوس هاي دست نيافته ، به لرزه دل گرفتار آيد 

اين شيخ پير سال ها . داشت  نخواهد" تعبيري " فرو رود ، خوابي آه ديگر " خواب ابدي " وبه 
گذشته است ، آنهم نه پنج سال " ي " عمرش از " ابجد" است و به حساب " شيخ فاني " است آه 

  . يا ده سال بلكه خيلي بيشتر ازآن 
يك ) افغانستان " دولت اسالمي " رئيس  (امير دوست محمد خان هم دوره خود شاه شجاع سوم با 
  . مشكل بزرگ دارد

محمد خان ازآغوش تزاران روسي فرارآرد وبر روي شانه هاي مبارزين ضد انگليسي اميردوست 
و شبانه يكه و تنها بسوي انگليسي ها . ازسمت شمال آشور تا نزديكي هاي آابل خود را رساند 

او از همان جا به . پس ازآن تحت الحفظ به هندوستان انتقال يافت . فرارنمود وبه آنها تسليم شد 
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خود پيغام فرستاد آه ازجنگ عليه "قطي نسوار" با اسم رمز" ر محمد اآبرخان وزي" پسرش
  . ازاي اين خدمت بعد از آشته شدن شاه شجاع به امارت رسيد در. انگليس هادست بردارد

آرده " اقتدا" قصر سفيد" مال امام " اميردوست محمد خان موجود درعين حالي آه پشت سراما 
وزيرمحمد " وي با وجوديكه . نيز با قيمانده است " قصر آرملين " خوان " وظيفه خور" است ، 

" جوان مرگي " خود را ازدست داده است و درسوگ ) بز پنجشير يا روباه پنجشير" ( اآبرخان 
وي ، باسرژوليده و گريبان چاك ، ناالن است ، اما نه گرفتار گرديده و نه تحت الحفظ به     

ت ، بلكه سپاه و لشكر موجودي دردست دارد و قلمروي نيز دراختيار انتقال يافته اس"هندوستان "
وپشت گرمي روسها و هندوستاني ها و ايضاء جمهوري اسالمي چي ها رانيز درپشت سراز 

ويكتوريائي آنوني        شاه شجاع سوم ، اميردوست محمد خان موجود هنوز در دربار" بخت بد"
ازامكان بعيد . وبه رسميت شناخته  مي شود سفارت داردنمايندگي و " )  سازمان ملل متحد( "

ستگاه اميردوست محمد خان حي وحاضر قويتر و گسترده تر گردد وبنابه           نيست آه دم و د
سكه " و بخواهد  و پشت گرمي هاي اربابان خارجي ، فيلش ياد هندوستان نمايد" حرص ذاتي " 

نخواهد رسيد ، اما تا وقتي گردوغبارها " مراد " به " ا هوس ه" يقينا اين " بنام خود ضرب زند 
  . به گمان اغلب فاني خواهد شد و شاه شجاع سوم ناشاده خواهد مرد "شيخ فاني " بخوابد 

نيز يك مشكل ) اميرالمومنين طالبان ( ببرك دوم با حفيظ اهللا امين رانده شده از سوي اربابش 
  .بزرگ دارد 

كر آشي و تهاجم شان  ، حفيظ اهللا امين را بقتل رساندند ووي مقاومت روس ها دراولين ساعات لش
آوچكي نيز درمقابل اربابان خود بعمل آورده نتوانست بهمين جهت موقعي آه ببرك آارمل به آابل 

  . اش درميان نبود " ضابط هاي ماشيني " وارد شد، بيم از حفيظ اهللا امين و
رت فوري آار حفيظ اهللا امين آمريكائي را يكسره نمايند وي اما اربابان آمريكائي قادر نشدند بصو

ازين جهت . داده است و درمقابل وي مقاومت مي نمايد " جهاد " عليه اربابان آمريكائي اش اعالم 
ترس از حفيظ اهللا امين زنده وبرحال نيز موجود است ومعلوم نيست آه آي و چگونه سرش زير 

  . بالش خواهد شد 
شاه شجاع را توده هاي . ن مشكالت به دايره خود امراء واربابان شان منحصر است تازه تمامي اي

" ساالران"  مبارز ضد انگليسي از ميان بردند  اين توده ها هم اآنون نيز موجود اند و چنانچه 
ضبطي بهم رسانند ، قادراند شاه شجاع سوم و لشكريان حمايت گر آمريكايي شان را بيابند و نظم و

" حفيظ اهللا امين " و " اميردوست محمد خان " نيز نابود و تارومار نمايند وهم زمان با آن اش را 
  . نيز به سزاي اعمال شان برساند موجود را 

  
  ستايش ھاي دروغين ، تجليل ھاي بي پايه

  
طرفدارانش باالي اسامه . احمد شاه مسعود بتاريخ نهم سپتامبر توسط دو خبرنگار عرب ترور شد 

  . دن دندان خواهي آرده واعالم آردند آه ازوي انتقام خواهند گرفت بن ال
احمد شاه مسعود باسلسله جنگ هاي زرگري ايكه برعليه روس ها انجام داد ، چهره ضد روسي 

او يگانه فردي معرفي شد آه جنگ هاي گوريالئي و . وقهرمان جنگ مقاومت را بخود گرفت 
ه آثار نظامي شخصيت هاي بزرگ جهان را مطالعه مي آند، پارتيزاني را بخوبي مي داند ، هميش

نقشه مندانه مي جنگد و تحليل درست نسبت به قضاياي مربوط به جنگ درافغانستان وآينده آن 
دارد، اطرافيان مسعود تعريف و تمجيد از وي را آنچنان اغراق آميز ساختند آه اورا مارشال 

جالب اينكه عده اي ازعناصر چپ تصور مي . دادند تيتوي  افغانستان و چه گواراي آسيا لقب 
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او ازجمله روابط فالني ها است ويا است  وحتي ادعا مي آردند آه " شعله اي " آردند آه مسعود 
  . با فالني ها تعهد دارد 

. ارتباط و تعهدي داشت " شعله اي ها " بود  ونه با " شعله اي " اوال بايد گفت آه مسعود نه 
او تمامي عناصر چپ در . باقي ماند " شعله اي ها " دشمن سرسخت و قاتل خوني برعكس تاآخر 

پنجشير را يا به قتل رساند ويا مجبور به فرار از آنجا نمود وحتي چهره هاي مانند احمدجان پهلوان 
فقط چند ما ه بعد ازورود . را آه از محبوبيت قومي درپنجشير برخوردار بود نيز از ميان برد

اوز امپرياليستي به افغانستان ، داره هاي نظامي تحت فرمان مسعود، حمالت گسترده اي قواي متج
را باالي گروپ ها و دسته هاي چريكي چپ درآاپيسا و پروان آه عليه قواي اشغالگر و رژيم 

تا اواخر  1359اين جنگ ازاواسط بهار . پوشالي آابل درحال جنگ ونبرد بودند براه انداخت 
دهها قريه و صد ها خانه توسط حمله . اي مدت بيشتر از هفت ماه دوام نمود بر 1359خزان 

صد ها تن از چريك هاي مبارز ضد روسي و اهالي . آوران به آتش آشيده شد و ويران گرديد 
مهاجمين مسعودي حتي باالي اطفال شيرخوار رحم نمي . مدافع آنها درمنطقه به شهادت رسيدند 

طرفداران مسعود . شان را مي بريدند و شكم هاي شان را پاره مي آردند آردند و با برچه گلوهاي
برسر راه جبهه تحت رهبري انجينير سرور قندوز  با مكروفريب و نيرنگ 1360درزمستان سال 

ند وعده زيادي آه يكي از فعال ترين جبهات جنگي ضد روسي درمنطقه خود بود، آمين آرد
بقيه افراد اين جبهه آه دستگير . سرور را به شهادت رساندند  ازافراد اين جبهه به شمول انجينير

گرديده بودند ، سالهاي سال درزندان ماندند ، بعضي هاي شان درهمان زندان از بين رفتند 
وسايرين شان از طريق روابط قومي و محلي آزاد گرديدند همچنان جبهه آوهي صافي با حيله 

طرفداران مسعو د وبراثر هدايت مستقيم خودش از ميان ونيرنگ وقتل عام افراد آن جبهه توسط 
مسعودي هاي محل درقدم اول قوماندان جبهه وهمراهانش را به بهانه مهماني با حيله . رفت 

تعدادي از افراد . ونيرنگ دستگير آردند وبعد ازآن باالي جبهه از چهار طرف حمله ور شدند
تمامي دستگير شدگان را به . ستگير گرديدند جبهه درجريان جنگ آشته شدند وتعداد بيشتري د

يا ي پنجشير انتقال دادند وهمه را زنده زنده به دريا انداختند به اين ترتيب جبهه آوهي آناره در
. صافي در اثر يك قتل عام ازميان رفت و ازميان تمامي مشمولين آن فقط سه نفر زنده نجات يافتند 

ز دست داد و دوتن ديگر بعد ها بصورت مرموزي يكي ازاين نجات يافتگان اعصابش را ا
  . درشمالي بقتل رسيدند 

مسعود درهرجاي آه دستش رسيد بقتل ونابودي . اين حوادث صرفا به عنوان نمونه ذآر گرديد 
دليل آن روشن و واضح است او يك عنصر مرتجع . عناصر دسته هاي مترقي و انقالبي اقدام نمود 

البته مسعو د ازين . مپرياليزم بود وتا آخر عمرهمين طور با قي ماند بنياد گرا و نوآر ومزدورا
و آنها را  را به خدمت بگيرد" شعله اي " هوشياري برخوردار بود آه عناصرباور باخته قبال 

وي تعدادي ازاينگونه افراد را درپنجشير وشمالي وآابل . بخاطر تحقق اهدافش استعمال نمايد 
  .رمانش قرار داد وازآنها بخوبي ومهارت آار گرفت وقطغن و بدخشان ، تحت ف

" شوروي "طرفداران داخلي وخارجي مسعود،اوراپس ازمرگش بعنوان قهرمان مقاومت ضدتجاوز
  . اين ستايش دروغي بيش نيست و تاحد زيادي ساخته و پرداخته روس ها است . ستودند

زم شوروي ، با قواي اشغالگر مسعود آسي بود آه در زمان جنگ مقاومت ضد سوسيال امپريالي
وي پس از آتش بس با قواي متجاوز ،       . آتش بس نمود تا درپناه آن به گسترش نفوذش بپردازد 

و رژيم مزدور آابل " شوروي " را پي ريزي نمودودرحاليكه جنگ عليه قواي " شوراي نظار " 
گسترده اي را درمناطق  جنگ داخلي" شوراي نظار" را متوقف نموده بود براي گسترش نفوذ 

گرچه پس ازآنكه موعد آتش بس مذآور به پايان رسيد ، دوباره . شمالي و قطغن براه انداخت 
بصورت رسمي ظاهرا تجديد نگرديد، اما قواي شوروي تا آخرين لحظاتي آه درافغانستان مستقر 
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گنده و تعرضات بودند ، به نحوي آتش بس با مسعود را رعايت آردند و بجز حمالت هوايي پرا
  . ي اي عليه وي بعمل نياوردند اقدام جنگي جد ،زود گذر و نمايشي 

اما ازان جاي آه قواي . رژيم مزدور آابل بار بار براي تصرف پنجشير به لشكر آشي پرداخت
به نحو مؤثري ازاين لشكر آشي ها حمايت نمي آرد، قواي پوشالي داخلي نمي توانست " شوروي"

  .د و لذا مسعود پس از هريكي ازاين لشكرآشي ها شكست ناپذير تر ظاهر مي شدآاري از پيش ببر
درواقع پس ازآنكه مسعود با قواي شوروي آتش بس نمود، دستگاه آا جي بي بصورت عمدي و 

اين اقدامات پس از خروج قواي شوروي و درزمان . نقشه مندانه از وي چهره سازي مي نمود 
اين موقع بخشي ازافراد شبكه آا جي بي و در. جدي بخود گرفت  رژيم نجيب بيشتر از پيش شكل

آينده افغانستان نام " قهرمان ملي " مستشاران نظامي شوروي درافغانستان علنا از مسعود بعنوان 
مطروحه اين " آشتي ملي " رژيم نجيب و درچوآات " مشي مصالحه ملي " مي بردند او دردوره 

حه و مهمات مي گرفت و پيشنهاد نمود آه چوآي وزارت دفاع پول ، اسلرژيم هميشه از آابل 
بنا به فيصله اآثريت " حزب وطن  " سرانجام پس ازفروپاشي شوروي . حكومت را اشغال نمايد 

  . آميته مرآزي اش ، تصميم گرفت آه قدرت را به مسعود ونيروهاي مؤتلف به وي تسليم نمايد 
قدرت را به مسعود و متحدينش  ا اجازه نمي داد آه ويازآنجاي آه پشتون ساالري نجيب مزدور ر

جناح وي با گلبدين حكمت يار رابهط گرفت و قوت هيا تحت رهبري او را دعوت نمود . تسيم نمايد
به اين ترتيب هم قوت هاي ائتالف تحت رهبري گلبدين حكمتيار وهم . آه به آابل داخل شوند 

" حزب وطن " ود بنا به دعوت جناح هاي مخالف هقوت هاي ائتالف تحت رهبري احمد شاه مسع
درنتيجه از همان آغاز ورود آنها به آابل جنگ داخلي ميان جناح هاي . به آابل دعوت گرديدند 

اين چنين بود آه احمد شاه مسعود ، در پهلوي گلبدين حكمتيار، بعنوان . مخالف اسالمي آغاز گرديد
. مشخص گرديد " جهادي ها " تجاعي داخلي ميان يكي از چهره هاي اصلي جنگ خانمانسوز وار

نقش احمد شاه مسعود در تخريب آابل و آشتارآابلي ها و همچنان چوروچپاول اهالي اين شهر و 
تعرض و تجاوز بردختران وزنان آن اگر نسبت به نقش گلبدين حكمتيار بيشتر نباشد، به هيچوجه 

  .آمترازآن نيست 
ش به مشخص تصرف شهر آابل و دراختيار گرفتن قدرت مرآزي احمد شاه مسعود و دارو دسته ا

اين  شوونيزم نوخاسته ، عليرغم اينكه هيچ . افغانستان ، شوونيزم غليظي از خود بروز دادند 
گاهي دايره قدرت و سلطه اش سرتاسري نگرديد ، در برخورد با مليت هاي تحت ستم ، بويژه در 

اين تبارزات شوونيستي . و خون آشامي از خود نشان داد داخل شهر آابل ،تبارزات جنايتكارانه
وبرتري طلبانه نوخاسته به مثابه عامل مهمي در سربلند آردن و سلطه دوباره شوونيزم ضربت 

  . خورده ولي از ميان نرفته پشتون ممد و مددگار واقع شد
وسعه قلمرو حكومت رباني ودراين ميان شخص مسعود ، نقش مهمي در تقويت و گسترش نفوذ وت

مالنقيب . پس ازآنكه طالبان بولدك و تخته پل را تصرف آردند. آردند  تحت اداره طالبان بازي
جمعيتي آه قوماندان فرقه قندهار بود ازآنان استقبال آردوفرقه قندهار را با تمام تجهيزات و 

درقندهار مي گنجيدند  درنتيجه طالبان به هيوالئي بدل شدند آه ديگر. تسليحاتش به آنها تسليم نمود 
" قاري بابا" راه غزني بصورت عمدي باز گزارده شد و . آنها بطرف زابل وغزني حرآت آردند 

،  پيوسته بود" جمعيت اسالمي " والي غزني آه هم والي حكومت رباني بود وهم با تازگي به 
درحقيقت امر . نمود همانند مال نقيب قندهاري، شهر غزني را نيز بدون مقاومت به طالبان تسليم 

نقشه مسعود اين بود آه توسط طالبان نيروهاي تحت رهبري گلبدين حكمتيار درميدان شهر و چهار 
آسياب را ضربت بزند و از ميان ببرد و پس از آن نيز با فشار دوجانبه اي ، توسط قواي خودش و 

به همينجهت بود آه . درادقواي طالبان ، و حدتي ها و مليشه هاي دوستم را در آابل از سرراه بر
از همان ابتداي قوت گرفتن طالبان ، راديوي آابل آه تحت اداره حكومت رباني و مسعود قرار 
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حتي رباني . داشت با شادماني تبليغات مي آرد آه وقت گلبدين حكمتيار به پايان رسيده است 
  .مي آورد شخصا در سخنراني هايش در راديوي آابل از حرآت طالبان حمايت به عمل 

وقتي حزب اسالمي گلبدين حكمتيار و متحدينش در شهر غزني ، وردك وميدان شهردرمقابل 
طالبان شكست خوردند و طالبان درميدان شهر مستقر شدند ، احمد شاه مسعود مخفيانه به ميدان 

چهار را مالقات نموده و مطمئن شود آه آنان حمله بر " مال مشر " شهر رفت تا قوماندان طالبان 
فقط پس ازآنكه با فرار گلبدين حكمتيار ، چهار آسياب بدست طالبان . آسياب را سازمان مي دهند 

طالبان و . افتاد و منطقه تحت آنترل حزب وحدت اسالمي در آابل نيز در اختيار شان قرارگرفت 
  .دنيروهاي تحت رهبري احمد شاه مسعود در مقابل هم قرار گرفتند و جنگ ميان آغاز گردي

مسعود قبل ازآنكه از آابل توسط طالبان اخراج گردد يكبار ديگر اخواني گري اش گل آرد وبا 
گلبدين حكمتيار ازدرآشتي و ودوستي درآمد و به او اجازه داد آه درحكومت آابل شريك و سهيم 

كش او فقط پس ازآنكه ازآابل بيرون رانده شد، در صدد برآمد آه با متحدين هزارگي وازب. گردد 
اين اتحاد پايه واساس محكمي نداشت و صرفادراثر يك حالت اضطراري . دوباره عقد اتحاد ببندد 

به همين  جهت بود آه هميشه از درون درحالت متالشي . ناشي از تهديد طالبان بوجود آمده بود 
ه نيروهاي نظامي مربوط به شوراي نظار و حزب وحدت اسالمي در باميان علي. شدن قرار داشت 

مالك به خون خواهي رسول پهلوان . همديگر مرتبا جنگيدند و اهالي محل را چور وچپاول آردند
در مزار شريف و بدخشان جنگ هاي متعددي ميان . عليه دوستم شوريد و با طالبان متحد شد 

نيروهاي مختلف شامل در جبهه متحد و حتي نيروهاي جمعيتي و شوراي نظاري به وقوع پيوست 
  . اين نزاع ها و خانه جنگي ها ، مسعود دست دراز دشات و آتش افروزي مي آرد درتمامي 

ارتباطات او درزمان عقد آتش بس با قواي . مسعود هيچگاه قهرمان ملي افغانستان نبوده است 
وي در طول سالهاي متمادي جنگ . با روس ها برقرار گرديد و دوام يافت " شوروي " متجاوز 

وز داخلي ، بعنوان چهره اصلي مزدور و خدمت گذار امپرياليزم روسيه و ارتجاعي و خانمان س
وي قرباني . و تا آخر عمر به ايفاي اين نقشش ادامه داد متحدينش درقضيه افغانستان ، ظاهر گرديد

به همين جهت . جنگ ارتجاعي خانمانسوز گرديد آه خودش يكي از آتش افروزان اصلي آن بود
ان ، عليرغم اينكه از الدني ها نفرت دارند ، از قتل احمد شاه مسعود اآثريت مردمان افغانست

جاي . شادمان شدند چهره مرتجع خون آشامي درجنگ ميان ارتجاعيون ازميان رفته است 
  .ردگي اي نمي تواند در ميان باشد هيچگونه  افسوس و افس

  
  اليستيبه پيش درراه سازماندھي و برپايي مقاومت مردمي عليه تجاوز امپري

مردمان زجر ديده و آشور بالآشيده افغانستان در معرض تجاوزگري و اشغال اينك يك بارديگر
اين بار بهانه و روآش تجاوزگري واشغال امپرياليستي ،  . ددمنشانه امپرياليستي قرار گرفته است

بمثابه يك  را" مبارزه عليه تروريزم " امپرياليزم آمريكا اين . است " مبارزه عليه تروريزم " 
مبارزه جهاني اعالم نموده ودرصدد برآمده است آه ساير امپرياليست ها و مرتجعين جهان را 

  . درسطح وسيعي بدنبال خود بسيج نمايد
دروغ بزرگي است زيرا آه بزرگترين قدرت تروريستي " مبارزه جهاني عليه تروريزم " شعار

ان  زخم خورد ه اند و اين زخم از جانب هرآه يانكي ها در خانه خودش. جهان آنرا علم آرده است 
سوزاست وارد شده باشد، نه تنها ازلحاظ ميزان خسارات و تلفات ، بلكه بويژه ازين جهت پردرد و

آه ضعف عمومي نظام وسستي آاخ اقتدار وسلطه امپرياليستي جهاني شان را در معرض ديد توده 
ن اژدهاي زخمي برخود مي پيچند و نعره مي ازين جا است آه همچو. ها جهان قرار داده است  

آنها درواقع مي خواهند آه به دهشت افگنانه . زنند آه به خونين ترين وجه انتقام خواهند آشيد 
ترين شكل قدرت و توان شان را نشان دهند و توده هاي جهاني را بترسانند تا سلطه واقتدار جهاني 
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موردادعاي آنها درمجموع و "ني عليه تروريزم مبارزه جها" ازين جهت . شان خدشه دار نشود
  . بويژه درموردافغانستان يكي ازخونبارترين آارزارهاي تروريستي دولتي امپرياليستي خواهد بود 

نيويارك و واشنگتن را چه آساني سازمان دهي آرده و انجام داده اند ؟ اسامه عمليات انتحاري 
اما اسامه آيست  ؟ او خود . جه اول اعالم گرديده اند وباند هاي مرتبط به وي بمثابه مظنونين در

آقايي يانكي ها بوده است و است و سال هاي سال نوآر گوش بفرمان " سي آي اي " دست پرورده 
اين       . هم اآنون نيز ممكن است به جناح ويا جناح هاي از قدرت مندان امپرياليستي مرتبط باشد

يست هاي آمريكايي بوجود آورده ، پرورش داده و بزرگ آرده را خود امپريال" تروريست آبير" 
باتائيد ها ، تشويق ها و پشتگرمي هاي مستقيم وغير " مجاهد بزرگ " باند هاي مرتبط به اين . اند 

مستقيم امپرياليست هاي آمريكايي و متحدين شان در سلسله اي از سبعانه ترين اقدامات دهشت 
ستاني فعاالنه سهم گرفته و بمثابه باند هاي تجاوز گر عليه مردمان ما و افگنانه عليه توده هاي افغان
  . آشور ما تقويت گرديده اند

قرار " سرآوب شديد " مورد " تروريست ها " آه قراراست همانند خود " تروريستها " پناهندگان 
اني اند؟ اين ها اما طالبان چه آس. صدرليست قرا ر دارندبگيرند ، چه آساني اند ؟ رژيم طالبان در

آساني اند آه توسط امپرياليست هاي آمريكايي و شرآاي شان ازآنج بورياي مساجد ومدارس ديني 
از پشت درهاي خانه هاي اهالي تاسريرامارت قدرت باال آشيده شدند تا اهداف " وظيفه خوري" و

ددمنش در طول چند اين دهشت افگنان . اقتصادي وسياسي آنهارادرافغانستان ومنطقه تامين نمايند
سال حاآميت واقتدارشان از قتل عام هاي چندين هزار نفر و آوچ دادن هاي اجباري صد ها هزار 

تمامي ابعاد سياست . سرآوب مخالفين ارتجاعي شان ابا نورزيده اند نفري توده هاي مردم به بهانه
سم وتروريزم مسلم آنها درحق توده اي مردم، زحمتكشان، زنان و مليت هاي تحت ستم دهشت مج

  .شان يكي از تبلورات سبعانه اين دهشت و ترور " امربه معروف ونهي از منكر" است وباند هاي 
قدر مسلم است آه نوآران دست پرورده تاآن گاهي قابل نوازش اند آه مورد استعمال قرار داشته 

موجوديت شان براي باشند وآنگاهي آه دوره استعمال و به خدمت گرفتن شان به پايان برسد يا 
اربابان مزاحمت برانگيز گردد ويا زمينه براي تعويض آنها با نوآران بهتري فراهم شود، ديگر 
ارزشي نخواهند داشت و مورد بي مهري و يا باالترازآن مورد خشم و غضب باداران شان قرار 

بفرمان ازان جمله آن نوآران گوش ... موبوتو ، سوهارتو، فوجيموري و . خواهند گرفت 
امپرياليست ها بودند آه پس از مدت ها چاآري براي اربابان شان در مواجه با مبارزات توده ها ، 
آار آني شان را از دست داده اند وغير قابل استفاده شدند ، لذا به سادگي مورد بي مهري قرار 

مزاحمت برانگيز  نورييگاي پانامه آه موجوديتش براي اربابانولي .  گرفتند و آنار گذاشته شدند 
گرديد ، مستقيما مورد حمله قرا ر گرفت و نه تنها از قدرت سرنگون شد بلكه گرفتار نيز گرديد و 

قويا متحمل است آه  سرنوشت مشابهي از . به آمريكا انتقال يافت " محاآمه " با دستان بسته براي 
  . انتظار اسامه و مال عمر نيز قرار داشته باشد

ليت خود ، بشمول استقرار باندهاي تحت سرپرستي اسامه در افغانستان قرار بود بويژه طالبان درآ
ثبات سياسي مورد خواست امپرياليست هاي آمريكايي ومتحدين شان دراين آشور بوجود آورده و 

اما اين پروژه نه تنها براي امپرياليست هاي . راه نفوذ آنها به آسياي ميانه را هموار سازد 
اي ببار نياورده وآال يك پروژه ناآام است ، بلكه به ضد خود بدل گرديده و نه تنها آمريكايي ثمره 

به مانعي برسرراه نفوذ امپرياليست هاي آمريكايي به آسياي ميانه ، بلكه به عامل مزاحمي براي 
ازين جهت است آه طالبان و اسامه نه تنها مورد بي مهري بلكه .  خود آنها نيز مبدل گرديده است 

ورد خشم و غضب اربابان آمريكايي شان قرار گرفتند و نه ازين جهت آه اين قدرت جهان خوار، م
آيا امپرياليزم آمريكا حامي و پشتيبان درجه اول صهيونيزم . مخالف تروريزم دهشت افگني است 

ودولت غاصب ودهشت افگن اسرائيل نيست ؟ آيا صهيونيزم جهاني ودولت اسرائيل ازخونخوار 



10 شماره  بيست وهفتم                                            شعله جاويد

اندهاي دهشت وترورقتل وغارت درجهان نمي باشند؟ چرا صهيونيزم ودولت اسرائيل آماج ترين ب
امپرياليست هاي آمريكايي قرارندارند؟ واضح است آه آنها نه تنها "جنگ جهاني عليه تروريزم" 

  .محسوب نمي شوند،بلكه بخش مهمي از اردوي اين جنگ را تشكيل  مي دهند " جنگ " آماج اين 
آه توسط باند اسامه علم گرديده و اآنون طالبان "  جهاد عليه آفر آمريكايي " ر شعار ازجانب ديگ

توده هاي . ،  نيز يك دروغ بزرگ و يك عوام فريبي عظيم است  مي نمايند مضمضه نيز آنرا 
اين مرتجعين عوام فريب را با " جهان عليه فسق و فجور " ، "  برآات " و " ثمرات " افغانستان 
آنها " جهاد " يقيني است آه . پوست شان لمس آرده و با زبان جان شان  چشيده اند  گوشت و

حتي در صورتيك بتواند از يك شعار ميان تهي به يك " آفر آمريكايي " درافغانستان عليه تجاوز 
عملكرد متحقق شده مبدل گردد ، نيز ثمره و نتيجه بهتري براي آشورو مردمان آشور ببار نخواهد 

وآران دست پرورده پا يا اربابان ولي نعمت شان بنحوي آنار ولي امر محتمل ترآنست آه ن. آورد 
  . بيايند ويا درمقابل تهاجم و تعرض آنها به سرعت ميدان را خالي نمايند 
" دولت اسالمي افغانستان " دراين ميان حالت زار و ابتر مرتجعين درحال جنگ با طالبان يعني 

اين مرتجعين حقير . گرديده اند ، تهوع آور ونفرت انگيزاست " يتيم" نده و آه به تازگي بي فرما
وهمنوايان شان درقضيه افغانستان مي خورند ،  آه في المجلس از آخور دولت هاي روسيه و هند 

، درخدمت امپرياليست هاي " روباه پيش گرگي " مداوما اعالم مي آنند آه حاضراند بمثابه 
  . ر بگيرند تا بلكه سهمي درالشخواري بدست آورند متجاوز آمريكايي قرا

درهر حال حساب مردمان افغانستان و منافع آنها ، نه تنها از حساب و منافع امپرياليست هاي 
آمريكايي و متحدين امپرياليستي وارتجاعي آنها و آال نظام جهاني امپرياليستي جدا بوده 

منافع نوآران پرورده شده امپرياليست ها و آال  ودرضديت با آنها قرار دارد ، بلكه با حساب و
  . نظام ارتجاعي ووابسته آنها نيز درجدايي وضديت مي باشند 

مقاومت عليه تجاوز واشغال گري امپرياليست هاي آمريكايي و متحدين شان حق و مسئوليت مسلم 
امپرياليست هاي مردمان افغانستان است ، همانگونه آه مقاومت عليه تجاوز واشغال گري سوسيال 

اما سرنوشت و سرنوشت ذاتي اين حق و مسئوليت مسلم .  شوروي حق ومسئوليت مسلم شان بود 
امارت " در ضديت با سرنوشت نوآران امپرياليست ها ، اعم از فرمان بردار و نافرمان ، اعم از 

ال ، نيز قرار دارد تجارب دوران جنگ مقاومت ضد سوسي" دولت اسالمي " و " اسالمي 
  . امپرياليستي را در شرايط آنوني بايد با غناء و عمق بيشتري مد نظر قرار داد و بكار بست 

حزب آمونيست افغانستان  تهديدات تجاوزگرانه امپرياليست هاي آمريكايي را به شدت محكوم مي 
نمايد و قاطعانه مصمم است آه درصورت وقوع تجاوز اشغالگري امپرياليستي، با تمام قوت و 
توان عليه آن بايستند ودرامرسازمان دهي وبرپايي مقاومت مردمي بادرفش مستقل انقالبي و بمثابه 

فقط درصورت متحقق شدن حقيقي اين امرعادالنه و برحق و . بخشي از انقالب جهان بكوشند 
تحكيم و گسترش روز افزون آن خواهيم توانست جنگ مقاومت ضد امپرياليزم آمريكا را بمثابه 

يكي ازشروط فوق . ه اي ازجنگ خلق وانقالب دموآراتيك نوين درافغانستان به پيش ببريممرحل
ارتجاعي "  تئوآراسي" و"پان اسالميزم "  اين خواهد بود آهوجدي تامين اين امر،العاده ضروري 

حاآم فعلي ، اعم از طالبي وغيرطالبي، آماآان بعنوان يكي ازآماج هاي اصلي مبارزات انقالبي 
درغيرآن يكبار . صورواشكال گوناگون پيش برده شوندر گرفته شده ومبارزه عليه آن دردرنظ

  بردگي برجاي خواهد ماند ديگر خونبهاي عظيم توده ها به هدر خواهد رفت و زنجيرهاي اسارت و
  !مرگ بر امپرياليزم وارتجاع 

  !برافراشته باد درفش مقاومت مردمي عليه تجاوز امپرياليستي 
  !انقالب ، زنده با د آمونيزم زنده باد 

  " حزب كمونيست افغانستان " 
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  عليه تجاوز امپرياليستي بپا خيزيم

  
سرانجام جنگ تجاوزآارانه ، دهشت افگنانه و ددمنشانه امپرياليست هاي آمريكائي و شرآاء با 

. يافت حمالت راآتي گسترده وبمباران هوائي سنگين در افغانستان، درشب هنگام هفتم اآتوبرآغاز
  .اين حمالت را آغاز يك جنگ گسترده ، طوالني و با خصلت جهاني اعالم آرده است 

بخوبي آشكاراست آه اهداف اين جنگ آغاز شده از سوي امپرياليست هاي آمريكائي وشرآاء ، هم 
درافغانستان وهم در منطقه و جهان ، بسيار فراتر از سرآوبي باند هاي طالبان و اسامه بن الدن 

آنها ميخواهند با آنا رنهادن ويا از ميان بردن حلقه معدودي از رهبران طالبان، يك . ر دارد قرا
وساير مرتجعين " طالبي " و " جهادي  " حكومت ارتجاعي متشكل از تمامي جنايتكاران جنگي 

تحت رهبري ظاهرشاه خاين را برافغانستان مسلط سازند و جاي پاي شان را از لحاظ نظامي 
آنها مي خواهند حضور . و اقتصادي دراين خطه داراي اهميت استراتيژيك مستحكم نمايندوسياسي 

نيرومندي در آسياي ميانه و آسياي جنوبي داشته باشند  تا بتوانند اوضاع دراين دومنطقه نا آرام را 
انه آنها مي خواهند سلطه و اقتدار زورگويانه و سبع.درآورند بطور مؤثري به نفع شان تحت آنترل 

شان را بر جهان به نمايش درآورند و آنرا بيشتر از پيش تحكيم بخشند و توده هاي تحت ستم  را به 
آنها  مي خواهند با صدور جنگ وبحران به بيرون از دژ هاي امپرياليستي ، جلو . دهشت اندازند 

  . خيزش هاي توده يي و گسترش اين خيزش ها دردرون دژ هاي شان را بگيرند 
زشده ، پس از آودتاي هفت ثور ، تجاوز سوسيال امپرياليست هاي شوروي ، اقتدار جنگ آغا
و قدرت گيري جهالت طالبي ، چندمين بازي تبهكارانه امپرياليست ها و " جهادي ها " ارتجاعي 

مرتجعين با  مردمان زجر ديده و محنت آشيده  افغانستان ، در طول مدت زمان گذشته آمترازيك 
يكبار ديگر توده هاي افغانستاني بصورت ميليوني دردخال دراثر اين جنگ ،  .ربع قرن است 

. آشور وبيرون ازمرزها به آوارگي خواهند افتاد وهزار هزار به خاك وخون آشيده خواهند شد 
  . دراثر اين جنگ ، آشورويران ، بيشتر از پيش ويران شده وبه مخروبه آامل مبدل خواهد شد

ن جنگ تجاوزآارانه امپرياليست هاي آمريكائي و شرآاء اش را محكوم حزب آمونيست افغانستا
مي نمايد و عزم راسخ دارد آه درراه شكل دهي و برپائي مقاومت مردمي با درفش مستقل انقالبي 

ما تمامي شخصيت ها وحلقات ملي ، دموآرات و انقالبي . عليه تجاوز امپرياليستي برزمد 
را بسوي تحقق هرچه زودتر و اصولي تراين آار و پيكار افغانستان درداخل وخارج آشور 

  . مردمي فرا مي خوانيم 
چنانچه توده هاي افغانستاني تصور آنند آه راه انتخاب ديگري غير ازتسليم شده به تجاوز ويا 
همراهي با سبعيت طالبي ندارند ، فالآت و بدبختي آشور و مردمان آشور همچنان ادامه خواهد 

  .ين بايد راه رهائي حقيقي را در مقابل شان قرار داد ودراين راه بسيج شان آرد بنابرا. يافت 
  !مرگ بر امپرياليست هاي متجاوز ودهشت افگن 

  ! به پيش درراه شكل دهي وبرپائي مقاومت مردمي 
  

  ) 1380ميزان  17" ( حزب كمونيست افغانستان " 
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  . 2001سپتامبر 30.  1120نيست انقالبي آمريكا ، شماره نشريه آارگرانقالبي ارگان حزب آمو: به نقل از

  

  واسامه بن الدن" سيا : " توطئه افغانستان 
دهها هزارتن از . پسران جوان درحال حفر پناهگاه ها در تپه هاي خاآي افغانستان ميباشند 

ل ترك خانه پناهندگان افغاني قبل ازآنكه بمب هاي آمريكايي بر خاك آشورشان بيفتد، با عجله درحا
قرار است چه اتفاقي بر سر مردم افغانستان . و زندگي خود به طرف مرز هاي پاآستان مي باشند

اين بسيار وحشتناك . بيفتد ؟ مردمي آه برا ي مدتي اين چنين طوالني درجنگ و فقر زيسته اند 
ا يكبار است ، آه ساختار حكومتي آمريكا نيروهايش را از سرتاسر جهان بحرآت درآورده ، ت

  . ديگر مردم افغانستان را در معرض جنگ قرار دهد 
صميمانه وقلبي به خواهران و برادراني آه درآنجا قراردارند، به خلقهاي انقالبي اي  باهمبستگي

آه تحت چنين شرايط سختي در آمپ هاي پناهندگي در پاآستان ودر روستا هاي تكه تكه شده 
  . مبارزه اند توسط جنگ در خود افغانستان در حال 

با الهام از زنان قهرماني آه با جسارت ، طالبان و زنجيرهاي سنتي را به مبارزه طلبيده  ، وبا 
درود به رفقاي شجاع مائوئيستي آه به آارانقالبي مخفي در ميان توده ها پرداخته و استراتيژي 

  .برپايي وپي ريزي انقالبي واقعي را مي ريزند 
اين تنها خلق است آه مي تواند . بخش خلقهاي افغانستان به پيش مي روند آنها درتنها راه  اميد 

  . آينده اي آزاد ودرخشان را ، از درون مبارزه انقالبي عليه امپرياليزم ومرتجعين محلي ، بيافريند 
  
  

درفاصله چندساعت ازتصادم هواپيماي گروگان گرفته شده ، با مرآز تجارت جهاني و پنتاگون، 
سازماني آه رهبرش ، اسامه بن . القاعده است " مضنون شماره يك " كا ادعا آرده آه دولت آمري

  . الدن مي باشد 
حكومت ( وطالبان  –بفاصله چند روز ، رئيس جمهور آمريكا ، افغانستان را به جنگ تهديد آرد 

ه است ، متهم به شبكه اي آه به آمريكاحمله آرد" پناه دادن " را به ) بنياد گراي اسالمي آن آشور
با نگاهي به مطبوعات متوجه مي شويم آه مقامات آمريكايي شواهد مهمي  را براي اثبات . آرد 

آن نيروهاي آه دراطراف اسامه بن الدن مي باشند ودولت . اين ادعاي شان عرضه نكرده اند
تعليم داده و  آمريكا آنها را متهم آرده است، آيانند ؟ آنها از آجا مي آيند ؟ چه آساني آنها را

  سازمان دهي آرده است ؟ 
و به جنايات بزرگ ، آارزار ها ورقابت هاي جهاني " سيا " جواب به اين سواالت را به 
  . امپرياليزم وآمريكا مي رساند 

آمريكا ،  اسامه بن الدن اولين باربيست سال پيش به مثابه گردآورده عمده نيروبراي امپرياليزم
زنيروهاي مسلحي آه عليه ارتش شوروي درافغانستان مي جنگيدند، وبه پشتيباني ا ظاهرشد
  .پرداخت

  
  : جنگ افغانستان مي آيد 

افغانستان قاليچه رنگارنگي از خلق هاي مختلف است آه بصورت نسبتا جدا افتاده اي در اعماق 
درسالهاي دهه شصت امپرياليزم آمريكا . سرزمين هاي مرتفع آسياي ميانه زندگي مي آنند 

شمال ودولت هاي مهم استراتيژيكي مورد حمايتش افغانستان را بمثابه سپري بين اتحاد شوروي در
ميليوني افغانستان به  18اآثريت بزرگ جمعيت . يعني ايران وپاآستان در جنوب بحساب مي آورد 



13 شماره  بيست وهفتم                                            شعله جاويد

لط اين مناطق تحت تس. مثابه دهقانان فقير در روستاهاي فوق العاده عقب مانه زندگي مي آردند 
اما در اواخر دهه هفتاد تخاصم حدت يابنده  بين . زمين داران  بزرگ روساي قبايل فيودالي بود 

جنگ تلخي را بر افغانستان ) به عنوان يكي از عوامل اصلي شعله جاويد ( آمريكا و شوروي 
  . تحميل آرد 

د با آودتايي نيروي هاي بورژوا بوروآراسي آه متحد امپرياليست هاي روسي بودن 1948درسال 
جنبش مقاومت در مقابل حكومت . حكومت مرآزي ضعيف افغانستان را ، در آابل بدست گرفتند  

آابل از طيف وسيعي تشكيل يافته بود آه درميان خود دشمني داشتند اين جنبش ) تازه تشكيل شده ( 
آه از رفتن  ري از نيروهاي مائوئيست آه مخالف سلطه نيروهاي روسي بودند ، تا قبايل پدر ساال

، ارتش شوروي  1979در سال . دختران به مكاتب هياهو براه انداخته بودند ، را شامل مي شد 
  . افغانستان را به اشغال درآورد تا متحدين محلي شان را برروي آار نگه دارند 

درست : " برژينسكي مشاور امنيت ملي جيمي آارتر رئيس جمهور سابق آمريكا مي نويسدآه 
بعد از حمله شوروي به آابل ، من يادداشتي به رئيس جمهور نوشتم آه جمله آليدي آن چنين روز 

به . " بود ، ما هم حاال اين فرصت را بدست آورده ايم تا به اتحاد شوروي ويتنامش را تحويل دهيم 
از در اين منطقه ارتش آمريكا سيزده روز بعد " سيا " طبق گفته چارلس آوگان ، رئيس ايستكاه 

  . اشغال شوروي وارد صحنه شد 
جنگي بود آه ) بعنوان يكي ازعوامل اصلي شعله جاويد ( محصول تخاصم بين امريكا و شوروي 

بيش از يك ميليون افغانستاني آشته ويك سوم جمعيت  آواره آمپ ها . افغانستان را از هم گسيختاند 
ت سال جنگ درافغانستان هنوز بعد از بيس. ودهها هزار سرباز شوروي در جنگ آشته شدند 

  . پايان نيافته است 
  

  :  جھاد جيمي كارتر
اين تالشي است توسط يك حكومت قدرتمند آته ئيست ، براي انقياد درآوردن يك آشور مستقل " 

  )1979جيمي آارتر عليه تجاوز شوروي در سال " (اسالمي 
ين اساس وانمود آردن مبارزه ضد وبرهم" آمونيست " امپرياليست ها بمثابه  –معرفي سوسيال " 

به تقويت احساسات عقب " آمونيزم " با " سربازان اهللا " امپرياليستي مردم افغانستان بمثابه جنگ 
اين مسئله . افتاده مذهبي دربين توده ها آمك آرد و باعث تقويت اتوريته فيودال ها و روحانيت شد 

هزينه مالي تبليغات مذهبي و تسليحات نظامي با پشتيباني آامل امپرياليست ها صورت گرفت آه 
  . " مجاهدين را بمثابه ابزاري دررقابت با سوسيال امپرياليست هاي شوروي تامين مي آردند 

  ) 24جام جهاني براي فتح شماره . ن . شكافتن پرده هاي ظلمت در افغانستان م ( 
ه مستقيم يك قدرت خارجي به توده هاي افغانستاني تجاوز شوروي را تالش غير قابل تحمل سلط

نيروهاي انقالبي و مترقي ازجمله سازمان هاي مائوئيستي آشور ، به مبارزه . حساب مي آوردند 
  : ن  جام مي نويسد . اگر چه ، به طوريكه  م . عليه متجاوزين برخاستند 

و فيوداليزم بعلت عدم وجود يك حزب انقالبي آه بتواند خلق را در جنگ خلقي عليه امپرياليزم " 
متحد آند ، عمدتا نيروهاي گوناگون فيودالي و بورژوائي بودند آه مقاومت توده ها را سازماندهي 

  " ورهبري آردند 
  ) 24جام جهاني براي فتح شماره . ن . شكافتن پرده هاي ظلمت در افغانستان م ( 

آناني   -معه افغانستان طبقه حاآمه آمريكا منابع مالي اش را درخدمت ارتجاعي ترين نيروهاي جا
قرارداد، برنامه  آنها براي افغانستان دفاع همه جانبه ازسنت . آه مجاهدين افغان ناميده مي شدند 

ازجمله محافظت از زمين هاي بزرگ درمقابل ريفرم هاي ارضي  –هاي فيودالي جامعه بود 
جنگ مذهبي سازمان  – آنها زير پرچم جهاد. ودفاع خشونت بارازسنت هاي مرسوم ستم بر زنان 
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اما واقعيت اين است آه اين جهاد مدرن . يافته بودند تا نيروهاي خارجي را ازجهان اسالم پاك نمايد
  .از قصر سفيد آنترل مي شد و به گونه اي رهبري مي شد تا به منافع امپرياليزم امريكا خدمت آند

امپرياليزم آمريكا مي خواست تا رقيب . منافع امپرياليزم در تقابل آامل با منافع مردم قرار داشت 
امريكائي ها نيروهايي را آه خواهان مبارزه با . امپرياليستي اش شوروي را درآنجا گير بيندازد 

شوروي ها بودند آمك مالي و تسليحاتي مي آردند د رحالي آه اين نيرو ها به هيچ وجه با 
برژينسكي و آارتر در روياي . يادين نداشتند امپرياليزم ويا سنت هاي فيودالي افغانستاني تضاد بن

چنان جهادي بر ضد شوروي درافغانستان بودند تا بتواند از مرز ها عبور آند و در ميان مسلمانان 
  . جمهوري هاي آسياي ميانه اتحاد شوروي اشاعه يابد 

  
  : بن الدن وارد افغانستان مي شود 

ميليون . ستان در نهايت مخفي آاري انجام مي گرفت غلبه امپرياليزم امريكا برجنبش مقاومت افغان
تعليم . ها دالر از طريق سالطين شديدا محافظه آار عربستان سعودي به افغانستان ريخته مي شد 

افغانستان توسط سازمان جاسوسي  –مجاهدين افغانستاني وسيعا ديد گاه هاي مرزي پاآستان 
" سيا " ،" جنگ پوششي " و توسط متخصصين  انجام مي گرفت) ISI" ( آي اس آي " پاآستان 

در ابتدا سالح هايي را آه فراهم مي ديدند ساخت . از نزديك مورد نظارت قرار مي گرفت 
  . شوروي و چين بودند تا حمايت آمريكا آشكار نگردد 

او . به اين منطقه وارد گرديد) آتابچه بانكي مجاهدين " بمثابه   1980اسامه بن الدن در سال 
وسال را به رساندن آمك هاي مالي از طبقه حاآمه  سعودي به نيروهاي ارتجاعي دردرون جنبش د

ست آه ارتباطات نزديكش با خاندان ي فرزند يك سرمايه دارساختمان او. مقاومت افغانستان گذراند 
  . شاهي سعودي ازاو يك ميلياردرساخت 

ران مسلمان ازسراسرجهان رابراي شرآت تصميم گرفتند آه هزا" آي اس آي " و" سيا " وقتي آه 
  .درجنگ  افغانستان تعليم دهند ، اسامه بن الدن يكي از سازمان دهندگان آليدي چنين تالشي بود

تخمين مي زند آه  بعد از " طالبان ، اسالم ، نفت وبازي بزرگ جديد " احمد رشيد ، نويسنده آتاب 
آشور ، تعليمات سياسي و نظامي درآمپ بيش از صد هزار مسلمان از چند درجن  1982سال 

  . در پاآستان و افغانستان ديدند "  سيا " هاي مورد حمايت 
به گفته احمد رشيد ، شبكه صوف هاي آوه هاي ژور درواليت خوست ، آه شامل دپو هاي بزرگ 

. شد اسلحه ، امكانات تعليماتي و مراآز طبي بود با آمك مالي سيا و تالش اسامه بن الدن ساخته 
بخشي ازطريقه ( درنزديكي همين شبكه بن الدن يك آمپ نظامي براي نه هزار از پيروان وهابي 

به مرآز " ژورخوست " اين آمپ ) تبليغ مي گردد... اسالم آه توسط خاندان پادشاهي سعودي 
يكي از هدف هاي حمله  1998تبديل شد و درسال ) آه به معني پايگاه است ( فرماندهي القاعده 

  .موشكي آروز بيل آلينتن در افغانستان بود 
  

  " : سيا " ارتش كريه 
ازدرون جنگ افغانستان درطول دهه هشتاد بيرون آمده بود از يك چهارم ميليون نفر ارتشي آه 

  .بوجودآمد " سيا " بود آه تحت راهنمايي 
هاي مختلط گزارش هاي بسياري ازچگونگي سوختن مدارس و بريدن گلوي معلميني آه در آالس 

جام ياد آور مي سازد آه در آمپ هاي پناهندگان جايي آه . ن . م . درس مي دادند و جود دارد 
مجاهدين عضو گيري مي آنند ، هرآسي آه معيار هاي اجتماعي ارتجاعي و دگم اسالمي شان را 

  . مورد سوال قراردهد شديدا مورد مجازات قرار مي گيرد 
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آلفرد مك آوي ، يكي از محققين برجسته . همراه بود عظيم مواد مخدراين عمليات نظامي با قاچاق 
مناطق " در افغانستان ، "  سيا " تجارت جهاني مواد مخدر ، مي نويسد آه دوسال بعد از دخالت 

افغانستان مبدل به بزرگترين توليد آننده مواد مخدر، درجهان شد، وشصت  –مرزي پاآستان 
هيروئين ارزان به پاآستان سرازير شد، جاي آه . امين مي آرد آمريكا را ت درصد از تقاضاي

. رسيد  1985به بيش از يك ميليون نفر در سال  1979سال تعداد معتادين ازتقريبا صفر در 
ما ماموريت ما آن بود : " درپروژه افغانستان بعد ها گفت " سيا " چارلس آوگان يكي از محصلين 

ما درواقع منابع و وقت الزم براي . وروي ها برسانيم آه بيشترين خسارت ممكن را به ش
من فكر نمي آنم آه الزم باشد بخاطر اين ... اختصاص به تحقيق برتجارت مواد مخدر را نداشتيم 

  . " هراوضاعي حوادث خود را دارد . مسئله عذر خواهي آنيم 
همسنگرانش هرگز       اسامه بن الدن ادعا آرد آه او و 1997درمصاحبه با رابرت فيسك درسال 

  .قبول اين مسئله مشكل به نظر مي رسد. به افغانستان را نديده اند " شاهدي مبني بر آمك آمريكا " 
آه بر طبق  1985بخصوص از مارچ . با گذشت زمان غير ممكن بود آه نقش آمريكا ناديده بماند 

جنگ . و تسليحاتي مورد تائيد قرار گرفت ريگان آمك عظيم مالي دفتر امنيت ملي  166فيصله 
افغانستان عليه نيروهاي شوروي يك پروژه چند ميليارد دالري بود آه عمدتا توسط سيا و طبقه 

به بيش از  1980آمك مالي آمريكا ازسي ميليون دالر در سال . سعودي هزينه مي شد حاآمه 
ساله ششصد و پنجاه هزار تن مواد هر 1987تاسال . جهش آرد  1987ششصد ميليون دالر بعد از 

از جمله استينگر هاي آه . تسليحاتي و مهمات ساخت آمريكا به جنگ افغانستان ريخته مي شد 
دراواخر دهه هشتاد فرماندهان مجاهدين ديگر علنا . عليه هليكوپتر هاي شوروي بكار برده مي شد

ها به بخشي از يك شبكه جهاني تبديل آن. با رهبران آنگره آمريكا و خود ريگان مالقات مي آردند 
آنتراهاي آمريكاي مرآزي از آن جمله مي توان به . سازماندهي مي شد" سيا" شده بودند آه توسط 

" رسانه هاي آمريكا بطور شرم آوري اين نيرو ها را  . و پوليتا در جنوب آفريقا اشاره آرد 
  . مي ناميد " رزمندگان راه آزادي 
دولت آمريكا وهم براي اسامه بند الدن آزار دهنده است آه يادآوري شود بن هم اآنون هم براي 
و چند ( جنبش او . درتاريخ بوده است " سيا " آليدي بزرگترين جنگ پوششي الدن يكي از افراد

  . از دوران آمپ هاي آموزشي در پاآستان ظهور آردند ) جنبش اسالمي ديگر 
  

  : بعد از شكست شوروي 
. آخرين قواي شكست خورده آشور اتحاد شوروي ، افغانستان را ترك آرد  1989فبروري 15

آمريكا وشوروي مجموعه اي از ارتش هاي . جنگ ساالران  فيودال مختلف به جنگ ادامه دادند
ارتجاعي را آه باهم ترآيب و يا بازترآيب شده بودند ، در پشت سر خود بجاي گذاشتند و فشار 

  . مردم همچنان ادامه يافت وحشتناك باالي توده هاي 
آه درراه ساختن آينده متفاوتي براي مردم افغانستان مصمم بود، " سازمان انقالبي آمونيست ها " 

يكي از شرآت آنندگان در جنبش انقالبي " حزب آمونيست افغانستان " 1991در سال 
  . انترناسيوناليستي را بنيان نهاد 

هيئت عالي رتبه پاآستان درترآمنستان برسرروابط تجاري جريان طالبان آمي بعد از مذاآرات " 
نيروهاي طالبان آه توسط پاآستان . ذرد ، رو شد بين دو آشور آه بايد از مسير افغانستان بگ

حمايت مي شوند ، با شعار حفظ امنيت راه ها و مبارزه عليه دزدان سرگردنه  پا به صحنه نهادند 
. با مبارزه ، مدارس ديني خالي شد " طلبه ها " با پيوستن . ند و پرچم مبارزه عليه فساد رابرداشت

. ، آن شهر را اشغال آرد 1996سرانجام درسپتامبر  آمي بعد طالبان به دروازه هاي آابل رسيد
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اين نيرو . طالبان برخاسته از دل نيروي بنياد گراي طرفدار آمريكا واز شاخه اسالم و وهابيت 
  . ي مي آند شوونيزم پشتون را نمايندگ

  )  24جهاني براي فتح شماره ...  " جام . ن . م " شگافتن پرده هاي ظلمت در افغانستان ( 
 1996سپتامبر  27در ... وقتي آه طالبان " نوشت ، " سپتامبر  20" آتمندوپست سرمقاله اي در 

يرليبرال و وارد آابل شد دولت آمريكا عليرغم اين واقعيت آه آنها در مورد شرايط اجتماعي غ
رسوا بودند ،اين تحول را با ابراز اين اميدواري آه حاآمان جديد ممكن است ثبات را به منطقه 

رسانه هاي آمريكايي در مقابل وحشت و انحطاط اجتماعي طالبان . بياورند ، خوش آمد گفت 
ا و سكوت آردند ، بدون آوچكترين اشاره به اينكه چنين فاشيست هاي تئوآراتي توسط آمريك

" امتياز" در سي سال گذشته افغانستان مبدل به يك . بمنظور تامين هژموني خودش ساخته شده اند 
گشته آه درآن شرآت هاي انحصاري و دولت ها براي آنترل بازار و آاال ها باهم رقابت مي 

نفت ، اسلحه ، مين و هيروئين . آنند، بدون درنظر گرفتن سرنوشت و حرمت مردم منطقه 
  . ازدارها آويخته ملتي بدون استقالل  ي هستند براي سياست گذري نه اجسادتختصام

اياالت متحده آمريكا درروياي پايپ الين نفتي از ترآمنستان به پاآستان از طريق افغانستان ، به 
اين بخشي از نقشه شان براي ازبين بردن امپراطوري شوروي و مرتبط آردن . سر مي برد 

طالبان اميد آنها براي برقراري ثبات در . به شرآت ها وبازار هاي غرب بود  مستقيم آسياي ميانه
 17بر مستند مي سازد آه درگذشته نه چندان دوري يعني رابرت شي. هرج ومرج افغانستان بود 

ميليون دالري را به طالبان اعالم آرد آه اين  43آالين پاول وزير خارجه آمريكا آمك  2001مي 
  . " گر آمك هاي اخير ، آمريكا را بزرگترين حامي طالبان مي سازد بعالوه دي" آمك 

جام مي . ن . م . براي توده هاي مردم طالبان آابوسي هست آه ارتجاع و اختناق افراطي مذهبي 
زنان را مجبور به . بقدرت رسيدن طالبان با حمالت وحشيانه عليه زنان همراه شد : " نويسد 

آنها حق آارآردن يا تحصيل راندارند ؛ . مي پوشاند  سرتاانگشت پا را پوشيدن حجابي آردند آه از
مگر آنكه توسط يك . حق قدم زدن در خيابان ، رفتن به دوآان ويا مداوا دربيمارستان را ندارند 

آنها حتي از حق رفتن به حمام عمومي نيز . همراهي شوند )  شوهر، برادر يا پدر( مرد محرم 
و فروش مي شوند ؛ بعنوان غنيمت جنگ به تصرف درمي آيند ؛ به آنها  زنان خريد. محرومند 

  . "  تجاوز مي آنند و آنها را مي آشند 
  

  : جنگ خليج به مثابه نقطه عطف 
اين مسئله آليه صف بندي هاي جهاني را . اتحاد جماهير شوروي سقوط آرد   1991دسامبر 
ه شده در جنگ افغانستان به سراسر جهان اسالم هزاران نفر از جنگجويان اسالمي آبديد. تغييرداد

  . حدود چهار هزار نفر ازآنها در شهر هاي سعودي ، مكه و مدينه مقيم شدند . پخش شدند 
. به حمايت از جهاد اسالمي خارج از پاآستان ادامه داد " سيا : " " چوسودووسكي مي نويسد 

دستگاه هاي جاسوسي . الكان به اجرا گذاشته شد ابتكارات پنهاني نويني در آسياي ميانه ، قفقاز و ب
به منظور تجزيه اتحادشوروي و ظهور شش جمهوري يزوري ونظامي پاآستان اساسا به مثابه آاتال

  " . ،  . جديد اسالمي آسياي ميانه خدمت آرد 
درهمان حال درزمان جنگ خليج فارس اين جنگجويان اسالمي جنگ افغانستان در تقابل با دولت 

هزار ازنيرو هاي  54بود آه آمريكا  1991نقطه عطف سال  –ي طرفدار آمريكا قرار گرفتند ها
  . خود را براي حمله به نيرو هاي نظامي عراق به خليج فارس اعزام آرد

جنبش هاي جهادي به اين منظور تشكيل شده بودند تا عليه تجاوز نظامي به جهان اسالم بجنگند و 
مذهبي مكه  حافظ معابد –ير اسالمي آمريكا در عربستان سعودي حاال صد ها هزار نيروي غ



17 شماره  بيست وهفتم                                            شعله جاويد

درهمان زمان دولت مورد حمايت آمريكا ، اسرائيل ، حتي حاضر به   -ومدينه قرار داشتند  
  . مذاآره بر سر مرآز مذهبي مسلمانان در بيت المقدس ، نبود 

د نيروهاي مهمي از طبقه انشعاب  عميقي دربين طبقه حاآمه سعودي بر سر جنگ خليج بوجود آم
حاآمه عربستان از جمله اسامه بن الدن ، استقبال شاه فهد از ورود نيروهاي ناتو به جهان عرب 

در چشم آنها دولت هاي هوادار آمريكا چون مصر ، اردن ، . را خيانت بحساب مي آوردند
ل بعد از پايان جنگ و اين تقاب. عربستان سعودي و ترآيه اساسا فاسد و خاين و ضد اسالمي بودند 

اين موضوع آه آمريكا بجاي آنكه نيروهايش را بيرون بكشد به ساختن پايگاه هاي دايمي درخليج 
  . پرداخت ، عميق تر شد 

اسامه بن الدن به سودان فرار آرد  1992درعربستان سعودي مخالفين سرآوب شدند ودرسال 
 1994ان ، يك ائتالف تشكيل داد درسال ودرآنجا با داآتر حسن الترابي رئيس شوراي ملي سود

  . تابعيت عربستان از او سلب گرديد 
دربوجود  1998به افغانستان برگشت و بنا به گذارشاتي او درسال  1996بن الدن درسال اسامه 

مقامات آمريكا . به منظورجنگ عليه آمريكا شرآت داشت " جبهه اسالمي براي جهاد " آوردن يك 
  . مي باشد ) بطوريكه دردوران جنگ افغانستان چنين بود ( قش او ريختن پول ادعا مي آنند آه ن

بسياري از اجزا ء شبكه قديمي آه توسط سيا تامين مالي و تعليم داده مي شد حاال دوباره خود را 
  .  براي جهاد عليه آمريكا ودولت هاي عربي حامي آمريكا ، جمع وجور مي آند

پايان بخشيدن به حضور نظامي و نفوذ فرهنگي غرب در : از خاسته هاي اين جنبش عبارتند 
از بين بردن پايگاه هاي آمريكا در خليج پايان حمايت غربي ها از اسرائيل  –آشور هاي مسلمان 

قوانيني ( وجاي گزيني دولت هاي عرب طرفدار غرب با تئوآراسي شديد اسالمي بر پايه شرعيت 
  ) . آه بر مبناي قرآن مي باشد 

  
  : به اي كه به خود امپراطوري برگشت ضر

  
هرجنگنده جنبش مقاومت ، اگر اروپايي ها از او خوش شان نيايد ، يك تروريست است ؛ ولي " 

اين سوء رفتار سياست خارجي و ... اگرازو خوش شان بيايد اورا جنگنده جنبش مقاومت مي نامند 
حاال آنها بن الدن ... اني داده است سياست نظامي آمريكا است آه تصوير آمريكا را صورتي شيط

. را بمثابه يك قهرمان ، بمثابه سمبول اسالم براي همه جوانان درآل جهان اسالمي پرورده اند 
درحال حاضرهر آن آسي آه مسلمان است و مي خواهد براي اسالم بجنگد ، توجهش بسوي اسامه 

  . " د ، هزاران بن الدن توليد خواهد گرديد اگر آنها اورا بكشند وبه او حمله آنن. بن الدن مي باشد 
   ) 1998داآترحسن الترابي ، رئيس شوراي ملي سودان ، اآتبر (

احتماال بيشتر آمريكايي ها ازاينكه واشنگتن چگونه هژموني جهاني خود را اعمال مي آند ، بي " 
سياري ممكن است درابتدا ب. اطالع اند زيرا بسياري ازاين عمليا ت ها نسبتا پنهاني انجام مي گيرد 

اما وقتي آه ما درمي . به سختي باورآنند آه جايگاه ما درجهان حتي فراي يك امپراطوري است 
يابيم آه آشور ما ازاين مسئله هم سود مي برد و هم در درون ساختار امپراطوري خود به دام  مي 

براي ما ممكن است  افتد ، بسياري از عناصر آن براي مان روشن مي شود، و عدم درك آن
اولين بار براي " سيا " اصطالح برگشت پذيري بخود ، آه مقامات ... سردرگمي ايجاد مي آند 

مصرف داخلي اختراع آرده اند در ميان دانشجويان روابط بين الملل ديگر مورد استفاده قرار مي 
آنچه آه . مي گردد  منظور ازآن عواقب ناخاسته سياست هاي است آه ازمردم آمريكا مخفي. گيرد 

مطبوعات از عمليات بد خواهانه تروريست ها و سالطين مواد مخدر ، يا  مناطق قرمز، يا مبادله، 
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سالح هاي غير قانوني، گذارش مي دهند ، اغلب برگشت همان ضربه هاي عمليات هاي قبلي 
  . " آمريكايي مي باشد 

  ) مپراطوري آمريكا بها وعواقب ا - چارل مرز جانسن ، ضربه بر گشت پذير( 
اما چه آسي مسئول است ؟ چه آسي به توده هاي مردم در آمريكا آسيب رسانده است ؟ ساختار " 

اما پاسخ اين سوال درخاك خود . قدرت آمريكا انگشتش را به سمت خاور ميانه نشانه رفته است 
دم جهان از طريق اين امپرياليست ها آه جنايات بيشمار و مصائب عظيمي را بر مر. آمريكاست 

استثمار جهاني و حرآا ت نظامي شان روا داشته اند موقعيتي را ايجاد آرده اند آه ميليون ها مردم 
  . درسراسر جهان از دولت آمريكا متنفراند 

زمانيكه گردوغبار فرو مي نشيند مردم قدرتمند ترين آشور جهان خود شان را گروگان عكس " 
اآنون درآنار دهشت . آمريكا و ماشين نظامي خون آشام مي بينند  العمل هاي حتمي ساختار دولتي

دهشت هايي آه آه و رنج ناشي ازآن هزاران . هاي آه آنها عليه مردم سراسر جهان روا داشته اند 
برابر آنچه در نيويارك و واشنگتن اتفاق افتاده است مي باشد سنگدالن امپرياليست فراخوان آن 

  . "  خود هيوال صادر آرده اند اتهام مشابهي را از دل
  )2001سپتامبر   14اعالميه  –حزب آمونيست انقالبي ، آمريكا ( 

. سخت است آه واقعانقش اسامه بن الدن،درحمالت با آمريكا اززمان جنگ خليج تابحال را دريافت
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  . اسالم ارتجاعي اش،يك سمبول مقاومت براي مردم بيشتري درسرتاسرجهان ساخته است 
با اين  –موشك آروز را به روستا هاي افغانستان پرتاب آرد  75، بيل آلينتن  1998آگست  20در

اين حمله آودآاني را آه دريك مكتب جمع . توطئه آه اسامه بن الدن را مورد هدف قرار مي دهد 
ه بودند آشت و يك مسجد محلي را ويران آرد وبعدازآن عكس هاي بن الدن به ديوار هاي شد

بيشتري ظاهر گشت ، بخصوص درميان جوانان مسلماني آه به هيچ وجه شيفته جهاني آه تحت 
  . سلطه آمريكا قرار گرفته ، منحرف و بغارت برده شده ، نيستند 

تروريست " سابق رونالد ريگان ، حاال " گان آزادي رزمند" با نگاهي به مطبوعات مي بينيم آه 
حاال ژنرال هاي پنتاگون براي جنگيدن درافغانستان با رقباي . جورج دبليو بوش شده اند " هاي 

  . مشورت مي آنند  –جنرال هاي شكست خورده ارتش شوروي  –سابق شان 
اين همه وحشي گري سلطه در ميان اين همه فريب آاري ، خلق هاي جهان براي پايان دادن به 

  . امپرياليستي درخاورميانه و آل جهان  ، فرياد مي زنند
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  به نمايش در مي آيد" نظم نوين جھاني " پرده دوم 
  

به دنبال حمله گروهي ناشناس به برج هاي ساختمان سازمان تجارت جهاني وپنتاگون درآمريكا 
هنوز آسي نمي داندآه چه آساني پشت اين حمالت . است اوضاع خطيري درجهان درحال تكوين 

بودند ومسئله واقعا چيست ؟ اما اين واقعه  عليرغم هر ريشه و دليلي آه داشته باشد، امپرياليزم 
آمريكا بدنبال آنست آه ازآن بعنوان پوشش براي موجه جلوه دادن اقدامات سرآوب گرانه گسترده 

تحليل گران . ه هاي مردم درداخل وخارج آمريكا استفاده آند عليه همه مخالفين وسيع خود و تود
جرياناتي مانند جنبش ضد " سياسي با نفوذ امپرياليزم آمريكا با روشني تمام اعالم آرده اند آه ، 

گلوباليزاسيون واحساساتي ازآن نوع آه درشهر دوريان آفريقاي جنوبي در جريان آنفرانس جهاني 
يكي از مقامات . "  زمينه چنين حمالتي را به وجود آورده اند :  درآمد ضد نژاد پرستي به نمايش 

آماج حمله " اآنون بهتر مي توان به مقابله جنبش ضد گلوباليزاسيون رفت " اروپايي اعالم آرده 
آمونيست ها ، انقالبيون ونيروها . امپرياليزم آمريكا ومتحدينش بسيار گسترده و جهاني است 

يد بگذارند آه اهداف ومقاصد واقعي امپرياليست ها درپس گردوغبار برجاهاي وعناصر مترقي نبا
  .فروريخته و هياهوي تبليغاتي آنان پنهان بماند 

لشكر آشي هاي بين المللي نويني را "  ممبارزه با تروريز" آمريكا همچنين قصد دارد تحت عنوان 
ي اش در ميان قدرت هاي با قصد تحكيم سلطه اش برنقاط مختلف جهان و تثبيت سرآردگ

شمه آوتاه از يك رشته طرح هاي شوم در مطبوعات امپرياليستي . امپرياليستي ديگر، براه اندازد 
از قول مقامات عالي رتبه نظامي و سياسي آمريكايي و اروپائي اعالم شده است مقامات آمريكايي 

زخمي آرده رور آمريكا را از مؤثر عليه  اين حمله تروريستي آه غ" تالفي "  اعالم آرده اند 
است سالها طول خواهد آشيد و مستلزم آن خواهد بود آه آمريكا دست به استفاده از نيروي عظيم، 

دادن اتوريته مجدد در مورد ترور شخصيت هاي . " " منجمله ترور شخصيت هاي سياسي بزند 
آنان با . هاي جديد است  يكي از سياست" اهرم هاي سياست خارجي آمريكا سياسي بعنوان يكي از 

واشنگتن بايد نيروهايش را به طريقي استفاده آند آه درطول جنگ سرد " وقاحت مي نويسند آه  
درحال حاضر نهاد هاي حكومتي ، منجمله ارتش ، .  بدليل رقابت هاي اخالقي نمي توانست بكند

ر ارگان هاي حكومتي درحال حاض. اجازه ندارند براي محوفيزيكي رهبران خارجي اقدام آنند 
اجازه ندارند دست به ترور شخصيت ها بزنند آقاي بوش مي تواند يك دستور جديد بنويسد و اين 

  ... " محدوديت را بردارد 
ديگر سياست هاي جديد اعالن جنگ به توده هاي مردم در آشورهاي است آه براي   يك مؤلفه

تبليغ براي اين طرح جنايتكارانه . ر گيرند پيشبرد طرح هاي جهاني اش بايد مورد هدف نظامي قرا
آنچنان وقيحانه انجام مي شود آه سخنگويان امپرياليست ها حتي از عملياتي نظير بمباران هاي 
هيروشيما و ناآازاآي در پايان جنگ جهاني دوم بعنوان الگو و مثال نام مي برند و اعالم مي آنند 

از بمب هاي خوشه اي وحتي ناپالم استفاده آرد و نمي براي آارآيي باال درآشتن مردم بايد " آه 
توان به موشك هاي آروز ازآن نوع آه دقت زياد دارند وحد اقل تلفات را به مردم غير نظامي 

" متمدن " وسرآردگان جهان " قهرمانان مبارزه با تروريزم " اين . " وارد مي آنند ، اآتفا آرد 
تمساح براي جان آدم هاي بيگناه ريخته اند اين چنين اشك  آه در چند روز گذشته ميليون ها ليتر

  .بيرحمانه و خون سردانه درمورد قتل عام توده هاي مردم جهان صحبت مي آنند ونقشه مي ريزند
امپرياليست هاي آمريكايي ازاين واقعه براي دامن زدن به احساسات عقب مانده شوونيستي و نژاد 

ويند و مي خواهند افكار عمومي آمريكا را براي وارد شدن به سود مي جپرستانه درجامعه آمريكا
جنگ هاي مانند ويتنام آه بخودي خود مستلزم از بين رفتن سربازان آمريكايي خواهد بود، آماده 

يعني " ( آنها به جوانان آمريكايي مي گويند آه براي دفاع از آزادي دموآراسي در جهان . آنند 
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آنان به . بايد آماده فداآاري و بذل جان باشند ) وغار آمريكا  براي دفاع ازامپراطوري سود
تمام " جنگ بدون تلفات " سربازان آمريكايي مي گويند دوران جنگ هوايي باملل ضعيف ، دوران 

آنان به توده هاي زحمتكش . شده است و اآنون آمريكا بايد آماده اشغال خاك آشورهاي ديگر شود 
آه سرمايه دار وخدمت گار هردو درزير آوار برج ها آشته شدند پس آن آمريكايي مي گويند ديديد 

تغيير ها و سرآوب هاي را آه نظام ستم واستثمار ما بر شما تحميل آرده است فراموش آنيد و 
  .گوش دم توپ جنگ هاي ارتجاعي ما شويد 

حشيانه اي باين ترتيب امپرياليزم آمريكا بهانه اي بدست آورده است تا بار ديگر نمايش و
اآنون فرصت را مغتنم شمرده تا هم خود را تاج سر تمدن بشري ! ازآانگستر بازي براه اندازد 

. قرباني آند " خداوند گار سود " وانمود آند و هم شمار عظيمي از مردم جهان را درپيشگاه 
تا غرور  آمريكا احساس حقارت آرده است و مي خواهد از ميان مردم ستمديده جهان قرباني بگيرد

امپرياليست هاي آمريكايي با هيجان عليه .  لگد مال شده قلدر درجه يك جهان را ترميم آند 
 1991تروريزم داد سخن مي دهند اما بزرگترين تروريست ها خود شان هستند آه درژانويه سال 
بگور  دربمباران بغداد هزاران آودك وغير نظامي را تنها در يك روز در پناهگاه هاي شان زنده

اين واقعه بار ديگر خصلت . ناميدند " خسارات جاني جزئي " و " تلفات جاني " آردند ونام آنرا 
  . بيرحمانه ونمايش هاي ريا آارانه شان را نشان مي دهد 

عصر " امپرياليست هاي آمريكايي پس از فروپاشي بلوك شرق با بوق وآرنااعالم آردند آه اآنون 
كي ازجبونانه ترين جنگ ها آه درآن زراد خانه را باي" عصر نوين " ن اما اي. است " نوين صلح 

. جنگي آليه قدرت هاي غربي را عليه يك آشور آوچك هيجده ميليوني بكار گرفتند ، آغاز آردند 
زيرا درده سال گذشته هواپيماي . خون هاي ريخته شده در خيابان هاي عراق هرگز خشك نشد 

اه و بدون اينكه خبري از آن درمطبوعات جهان منعكس شود به آمريكايي وانگليسي به دلخو
  . بمباران مردم عراق ادامه دادند 

همه مي دانند . اين شيادان به آدام احمقي مي توانند بقبوالنند آه قصد شان مبارزه با تروريزم است 
ادا و عراق و پاناما ، گران.  ويتنام هنوزازخاطره ها نرفته است . آه تجاوزاسم ورسم آمريكاست

سومالي را چه آسي فراموش آرده است آيست آه نداندآمريكا تنها قدرتي است آه تاآنون با 
تسليحات هسته اي به آشتار توده ها برخاسته است همه مي دانند آه امپرياليزم آمريكا از حمله 

بعانه به نظامي عليه قربانيان ضعيف وبي دفاع خود لذت خاصي مي برد ، اين آمريكا بود آه س
اشغال بخش جنوبي ويتنام پرداخت و ميليون ها نفر را در جريان تالش ناآام براي سرآوب خلق 

واين آمريكاست آه دولت نژاد پرست اسرائيل را ازحيث پول واسلحه تامين . آن آشورقتل عام آرد
  . له آند مي آند تا با شغال فلسطين ادامه دهد وبا وحشي گري لجام گسيخته به خلق هاي عرب حم

هياهوي آمريكا درمورد دموآراسي وآزادي هيچ آسي را درسه قاره آسيا ، آفريقا ، آمريكاي التين 
زيرا در تاريخ اين سه قاره خونخوار ترين و قرون وسطايي ترين رژيم ها را . فريب نمي دهد 

اي قرون رژيم ه. عليه مردم آشورهاي تحت سلطه همين ها تعليم داده يا سرپا نگهداشته اند
هرآودآي مي داند آه قدرت هاي آمريكايي واروپايي . وسطايي ايران وافغانستان از آن جمله اند 

راه را براي قدرت گيري  خميني و دارودسته اش گشودند تا انقالب ايران را سرآوب آنند و هر 
  . آمريكاست " سي آي اي " آودآي مي داند آه رژيم قرون وسطايي طالبان دست پرورده 

درپشت هياهوي امپرياليست هاي آمريكايي تالش سراسيمه اي براي پاسخ گويي به بحران عمق 
آنها در پي عميق تر وگسترده تر آردن شبكه . يابنده  سيستم جهاني امپرياليستي نهفته است 

تارعنكبوتي سلطه  واستثمار و آشتار خويش هستند  تا به چپاول ثروت هاي آه دست رنج توده 
  . سر جهان است تداوم بخشد  هاي سرا
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اما هرجا ستم است . همه اين وقايع دشواري و رنج هاي فراواني براي توده ها بهمراه خواهد آورد
مقاومت است نه تحميل رژيم هاي قرون وسطايي آه توسط شكنجه و ارعاب حكومت مي آند ونه 

ديده و پايه هاي پوسيده نظام تسليحات عظيم الجثه امپرياليست ها نمي تواند ماهيت ارتجاعي ، گن
  . جهاني آنان را پنهان آند يا خلق هاي جهان را از مبارزه باز نگهدارد 

بلند گوهاي تبليغاتي امپرياليست ها دروغ مي گويند آه حمالت اخير به دوبرج وساختمان پنتاگون 
پس از .   بزرگترين ضربه نيست آه ازپايان جنگ دوم جهاني تا آنون به آمريكا خورده  است

جنگ جهاني دوم ، آمريكا شكست هاي واقعي را از خلق هاي چين و آره درجنگ آره خورده و 
  . سپس بزرگترين شكست را جنگ رهايي بخش خلق ويتنام برآنان وارد آورد 

امپرياليزم آمريكا با وجود قواي نظامي پيشرفته و وحشي گري هايش ، ودستگاه تبليغاتي دروغ 
گ انقالبي ميليون ها تن ويتنامي به زانو درآمد ونه تنها در خود ويتنام شكست سازي اش توسط جن

خورد بلكه در قلب آمريكا جنبش انقالبي عظيمي از سود سياهان ، و ديگر ملل  اقليت ساآن آمريكا 
و توده هاي سفيد پوست تحت استثمار و روشنفكران انقالبي عليه جنايات امپرياليزم آمريكا در 

ديگر نقاط جهان براه افتاد آه هنوز بورژوازي آمريكا زخم هاي آنرا بر پيكر خود دارد ويتنام و
آنچه امپرياليزم آمريكايي را تاآنون شكست داده و بازهم مي تواند شكست دهد قدرت ميليوني توده 

پيروزي آه از . هاي آگاه انقالبي درآشورهاي مختلف تحت سلطه آمريكا و درخود آمريكاست  
  . ان امپرياليزم يعني پرولتارياي همه آشورها و ملل ستمديده سراسر جهان است گورآن
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  آغاز دومين دورخونريزي وويراني افغانستان بدست آمريكا

باران بمب هاي مرگبارامپرياليست هاي آمريكايي وانگليسي بر  2001يكشنبه هفتم اآتبر سال 
بدون . راه فرو مي ريزد چهار گوشه آشورافغانستان ، از آابل و قندهار و جالل آباد تا هرات وف

شك اين بمباران ها تلفات جاني بسيار در ميان مردم غير نظامي ببار آورده ، شهر ها و منابع 
اين جنايتي بس بزرگ  است و سكوت در . حيات مردم افغانستان را بيش از پيش نابود مي آند 

ش بخوبي ازمقياس اين جورج بو. مقابل آن جايز نيست ، سكوت به معني همدستي با جنايات است 
جنايت عليه مردم افغانستان آگاه است ، بنابراين مجبور است مرتبا دروغ بزرگش را تكرار آند آه 

اما واقعيت آنست . اين جنگ عليه مردم افغانستان نيست بلكه عليه طالبان و تشكيالت بن الدن است 
ا جنگ اول عليه مردم را از آمريك. آه اين جنگ جنگ دوم آمريكا عليه مردم افغانستان است 

پشت همه جنايت هاي طالبان از . طريق نيروي مرتجع دست پرورده اش يعني طالبان به پيش برد 
. برقراري حكومت ترور ووحشت مذهبي تا قتل عام مردم روستاهاي آه به حكومتش تن نمي دادند

منافع . مريكا قرار دارداز برده آردن زنان تا ويران آردن شهرها و آبادي هاي افغانستان ، آ
اقتصادي و سياسي آمريكا ،  حمايت سياسي وبين المللي آمريكا ، پول آمريكا و تسليحات آمريكا بود 

اآنون آمريكا دور دوم جنگ خود عليه مردم . ودرقدرت نگاه داشت آه طالبان را به قدرت رسانيد 
بمباران هوائي واعزام قواي زميني  اما اين بار مستقيما وازطريق. افغانستان را آغاز آرده است

خواهد بود " طوالني " جرج بوش اعالم آرده آه اين جنگ  . اين جنگ را به پيش مي برد 
زيرا پس ازاتمام بمباران هوائي و آارزار نظامي ، آمريكا قصد دارد يك رژيم . وراست مي گويد 
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نگ طوالني امپرياليست ها عليه دست نشانه خونخوارديگر را به مردم افغانستان تحميل آند تا ج
  . مردم افغانستان را ادامه دهد 

درجنگ آنوني ، نوآران خاورميانه اي امپرياليسم منجمله جممهوري اسالمي ايران چاآرانه 
خاتمي مرتجع ديپلمات هاي غربي را فراخوانده ، به آنان گفته  . ومخلصانه در خدمت آمريكا هستند 

آارزار نظامي آمريكا موافق است وبا آن هرگونه همكاري خواهد  آه جمهوري اسالمي آامال با
دربيست سال . جمهوري اسالمي جنايات بيشماري عليه مردم افغانستان مرتكب شده است . آرد 

. گذشته  جمهوري اسالمي بطور مستمر احزاب اسالمي ارتجاعي افغانستان را تقويت آرده است 
ما در جنگ احزاب اسالمي عليه مردم افغانستان دست داشته سپاه پاسداران جمهوري اسالمي مستقي

جمهوري اسالمي ، قوانين فاشيستي را عليه مهاجرين افغانستاني درايران اعمال آرده، آنان . است 
را در آوارگي و فقرنگاه داشته ، آودآان افغانستاني را از تحصيل محروم آرده ، آارزار هاي 

غانستاني  براه انداخته و هرچند وقت يكبار اراذل واوباش خود را تبليغاتي نژاد پرستانه عليه اف
براي ضرب و شتم افغانستاني ها به محالت آنان فرستاده است  واآنون مي خواهد بازهم در 

  . افغانستان دست داشته باشد " آينده"
عليه مردم  طبقه آارگر و خلق هاي ايران هرگز نبايد جنايات امپرياليزم آمريكا و جمهوري اسالمي

واآنون نيز بايد همراه با مردم نقاط ديگر جهان در مقابل جنگي آه . افغانستان را فراموش آنند 
جمهوري اسالمي درافغانستان  عليه مردم افغانستان براه افتاده بايستند وعليه دخالت ها و جنايات

و حرآات همبستگي با  جمهوري اسالمي را بشدت ازاينكه درميان توده ها احساسات. مبارزه آنند 
ايجاد يك چنين روحيه و ارتباط .  مهاجرين وپناهندگان افغانستاني رشد آند هراس دارد 

دانشجويان مبارزه . انترناسيوناليستي از وظايف مهم نيروهاي انقالبي وآمونيست درايران است 
رزه مشخصي عليه اگر آنها مي خواهند مبا. دراين ميان مي توانند وبايد نقش مهمي بازي آنند 

  . جمهوري اسالمي پيش ببرند وبه خلق خدمت آنند، اين يكي از وظايف آنهاست 
خارج ازآشور، دراروپا ،آمريكا وآانادا ،ايرانيان مترقي همراه با رفقا ودوستان افغانستاني بايد 
ي دربراه انداختن مبارازت ضد جنگ فعال باشند وبا مبارزات وحرآات ضدجنگ آه توسط نيروها
  . مترقي وانقالبي اين آشورها براه مي افتد متحد شوندو به هرچه رزمنده ترشدن آنها ياري رسانند 
. دولت هاي امپرياليستي ورژيم هاي مرتجع خاورميانه باد مي آارند ، اما توفان درو خواهند آرد

  .اين حكم تاريخ است 
  )مائوئيست  -لنينيست –مارآسيست ( حزب آمونيست ايران 
  12-09-2001اآتبر  هشتم
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  دھشت ھاي كه ازاين سيستم كثيف بر مي خيزد
  

صدها نفر جانشان را .  آوه فوالد وسمنت فروريخت . يكا به خود لرزيد آمر 2001يازدهم سپتامبر 
  .ازدست دادند هزاران نفر در زير آوه آشغال دنبال عزيزان شان مي گردند 

  بالي آسماني 
. ايستاده وعكس همسر گم شده اش را دردست دارد زني تيره پوست در صف صليب سرخ

مي آند با بيشتر نگاه آردن همسرش را پيدا خواهد شايد فكر . چشمانش را درصحنه مي گرداند 
اميد ها پس ازاينكه خبر . مردي چشم آبي بي صبرانه منتظر خبري از معشوقه اش است  . آرد 

جانهاي . مي رسد آه دوستان ، همكاران و شريكان زندگي از دست رفته اند به ياس مي گرايد 
  . زندگي روزمرده رسوخ آرده است  ازدست رفته  دردرگيري آه بي رحمانه ازآسمان به

دريك لحظه شهر نيويارك ما را به ياد بغداد ، بلگراد ، سودان ، آرانه غربي ، ويتنام ، پانامه، 
  .مي اندازد ... اندونزي ، هيروشيما، و

مادراني آه در خيابان هاي بغداد به همراه بچه هاي شان  . تصاوير به اذهان ما هجوم مي برند 
زنان عراقي شاهد مرگ . مب هاي آمريكايي مثل باران مي بارد در حال دويدن هستند درحاليكه ب

فرزندان خويش چرا آه بمب هاي آمريكائي وتحريم هاي اقتصادي عامدا آب را زهرآلود آرده 
خانواده هاي آه تابوت پسران شان را آه توسط موشك هاي ساخت آمريكا در آرانه غربي . است 

آارگرا ن درآارخانه داروسازي ويران شده درسودان به توسط . دوش مي آشند آشته شده اند، به 
موشك هاي آروز آمريكا، بدنبال پناهي در بلگراد گشتن زماني آه بمب هاي آمريكايي از آسمان 

جستجو در استاديومي در چيلي بدنبال آودتاي طراحي شده  در واشنگتن ، جايي آه . مي بارد 
  . ان ، برا ابد ساآت شده اند عزيزان ، پسران ودختر

آهي از وحشت زماني آه جوخه هاي مرگ ارتش اندونيزيا در دست داشتن ليست مخالفين سياسي 
رودخانه ها . در جيب هاي شان  هزاران نفر را اعدام مي آنند"  اي . آي . سي " تهيه شده بوسيله 

  .از اجساد پرشده اند 
اگر چه مرآز تجارت جهاني وپنتاگون . خانه آمده است  هيروشيما ، ويتنام ، بلگراد ، جنگ به

واقعيت آن است آه مدرم بي گناه . سمبول هاي قدرت نظامي واقتصادي امپرياليزم آمريكا بوده اند 
  . بسياري آشته شده اند 

  اما چه آسي مسئول است  ؟ چه آسي به توده هاي مردم درآمريكا آسيب رسانده است ؟
اما جواب اين سوال . انگشتش را به سمت  خاورميانه نشانه گرفته است  ساختار قدرت  آمريكا

اين امپرياليست ها آه جنايات بيشمار و مصائب عظيمي را بر مردم . درخاك خود آمريكاست 
جهان از طريق استثمار جهاني وحرآا ت نظامي شان روا داشته اند موقعيتي را ايجاد آرده اند آه 

  .ر جهان از دولت آمريكا متنفرندميليون ها مردم در سراس
  

*****  
زماني آه گروغبار فرو مي نشيند مردم قدرتمند ترين آشور جهان خود شان را گروگان عكس 

اآنون درآنار . العمل هاي حتمي ساختار دولتي آمريكا و ماشين نظامي خونين شان مي بينند 
هشت هاي آه آه ورنج ناشي از آن د. سراسر جهان روا داشته اند دهشت هاي آه آنها عليه مردم 

سنگدالن امپرياليست . هزاران برابر آنچه آه در نيويارك و واشنگتن اتفاق افتاده است مي باشد 
  . فراخوان انهدام مشابهي را از دل خود هيوال صادر آرده اند 

الت آنها از جنگ وعد. اآنون آنها از مردم مي خواهند آه از فراخوان قصاص شان حمايت آنند 
  سخن مي گويند نه نبايد چنين آنيم 
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اينها منبع رنج ، ودرد . اين سلطه طلبان برتري طلب حق ادامه  جنگ افروزي هاي شانرا ندارند 
در سراسر جهان هستندو حرآات شان به سمت جنگ و عمليات نظامي عليه اهداف آشورهاي آه 

  . گيرد  هنوزنام شان روشن نيست ، بايد فعاالنه مورد مخالفت قرار
استثمارگران جهاني و قاتلين توده ها حقي :  ازميان وحشت ، ما به جستجوي حقيقت مي پردازيم 

پيوستن به نيروي . آنها تنهامي توانند باعث بي عدالتي وانهدام بيشتري باشند . براي قصاص ندارند
  . سياره ما تشويق مي آند آنها ومنتظر حمايت آنها بودن ، تنها آنها را درانجام جنايات بيشتر عليه  

اينها به ما عكس هاي جوانان عرب را آه در مناطق اشغالي به پايكوبي پرداخته اند نشان مي دهند 
اما ما بايد بپرسيم آه چرادرخاورميانه و . واز ما  مي خواهند آه منزجر شده  وتالفي در بياوريم 

نه بدين خاطر آه  بي گناهان آشته . دند ديگر نقاط جهان برخي از واقعه يازده سپتامبر خوشحال ش
شدند ، بلكه بخاطر اينكه قدرت مغروري آه از زير بار جناياتش فرار آرده و الف شكست ناپذير 

  .بودن مي زند، ثابت آه ضربه پذير است 
*****  

. حاآمين به روي درد ورنج ما حساب بازآرده واز مردم مي خواهند آه به همراه شان  دعا آنند 
زماني آه مردم ياد آشته شدگان را مي آنند ساختار قدرت مشغول چه آاري است ؟ دست زدن  اما

  . به جنگ بيشتر واختناق پوليسي بيشتر ، سلطه بيشتر برمردم جهان 
آنها از حفاظت از جان مردم سخن مي گويند ، درهمان حال ليست هاي بزرگ تهيه ديده وبه 

  . پوليسي شان را افزايش داده اند جاهاي مختلف حمله مي برند اقدامات 
آنها از پايان بخشيدن به ترور از طريق جنگ سخن گفته و نيروهاي مسلح شان را براي بوجود 

  . آوردن دهشت هاي عظيم آماده آرده اند 
  . از ما  مي خواهند آه با آنها متحد شده وپرچم هاي شان را تكان دهيم نه نبايد چنين آنيم 

پرل "زماني آه آنها از . آنوني ما درس هاي تاريخي را به ياد مي آوريم دراوضاع اضطراري 
ديگري سخن مي گويند ما به يادمي آوريم آه چگونه دولت آمريكا با تكيه به وحشت مردم " هابر

ونياز شان به امنيت ژاپني هاي مقيم آمريكا را محاصره ، اموالشان را مصادره و خود شان را 
ما به ياد مي آوريم آه آنها چگونه تالش آردند آه  . ار اجباري آردند روانه اردوگاه هاي آ

يادآوري اين . هرآسي را آه با آنها مخالفت مي آرد را بعنوان آمك رسان به دشمن معرفي آنند 
ما نمي توانيم توسط فشار هاي . جنايات عزم ما رادر جلو گيري تكرار دوباره آن راسخ تر مي آند 

ما مي توانيم منطق زهرآگين . ، پشت پرچم و حرآات جنگي آنها صف بكشيم رسمي وغير رسمي 
  . شان را در تهديدات زشت و سرآوب مردم عرب ببينيم 

. درحاليكه مردم به عزاي عزيزان ازدست رفته  نشسته اند وما همديگر را به آغوش مي آشيم 
يات اين سيستم متحد شده ومقاومت آساني آه واقعا عدالت  مي خواهند بايد با مردم جهان عليه جنا

  . مان را عليه اعمال جنگ واختناق افزايش دهيم 
درزماني آه ما مقاومت ما ن را سازمان مي دهيم نياز داريم آه درمورد خصلت اين ستمگران آه 

اين موجودات مغرور براي منفعت مردم اين . جهان را به سمت جنگي نوين مي برند آگاه باشيم 
  .ما دامي آه آنها قدرتمند دهشت ناشي از اين سيستم ادامه دارد. ان حكومت نمي آنند آشور ويا جه

  
  حزب كمونيست انقالبي آمريكا

  2001سپتامبر  14
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  اطالعيه مطبوعاتي 
  )آمپوزا ( آميته همآهنگي احزاب سازمان هاي مائوئيست جنوب آسيا 

  
به مخالفت برخيزيد ودرمقابل تالش ھاي جنگ افروزانه آمريكا را محكوم كنيد وبا آن 

  !  آن مقاومت كنيد
  

امپرياليزم آمريكا ، دشمن شماره يك خلق هاي سراسر جهان ومنشاء اصلي تروريزم جهاني ، بعد 
ازحمالت بي سابقه به مرآز تجارت جهاني ، سمبول قدرت مالي امپرياليزم و پنتاگون مرآز 

ما براين واقعيت تاآيد مي آنيم آه . است  وحشي گري نظامي جهان ، قصد نويني را نشان داده
اين امپرياليزم آمريكا . مسخره و زشت است آه قصابان آمريكايي براي آشته شدگان اشك بريزند 

بوده است آه هميشه روحيه دموآراسي وبرابري و آزادي را براي چندين دهه ، لگد مال آرده 
شومي درانداختن آمريكا ازسابقه . ده است است، حاال در قباي نجات دهندگان از تروريزم ظاهر ش

بمب هاي اتمي بر سرژاپن ، قتل عام هزاران هزار تن از مردم آزاده ويتنام و متوسل شده به بمب 
هاي ناپالم بزرگ در ويتنام ، حمله مداوم موشكي به عراق ، آشتار مردم در بخش هاي مختلف 

م آمريكا نبوده است آه در مسايل داخلي جهان و غيره ، برخوردار است آسي غير ازامپرياليز
آشورهاي ديگر دخالت آرده است ، آودتا ها و ضد آودتا ها را طراحي آرده، حكومت هاي 
منتخب را در آشورهاي گوناگون با مسلح آردن نيرو هاي غير دموآراتيك و تشويق آنها به 

بوده است آه خلق هاي جهان  اين امپرياليزم آمريكا. فعاليت هاي تروريستي ، سرنگون آرده است 
را تحت نظر قرار  مي دهد ، وازطريق تحريم اقتصادي  و گرسنگي دادن ميليون ها نفر از خلق 

اين آمريكا است آه نژاد . هاي جهان تا مرگ ، در مقابل مخالفينش به زور گويي مي پردازد 
  . پرستي را درهمه جا تشويق واعمال آرده است 

از ضربه اي آه خورده و تغييري آه ازاين حمله در قلب قدرت مالي اين امپرياليزم وحشي 
حاال درحال جنگ آردن مستقيم حمايت . ونظامي اش نصيبش شده است به زوزه درآمده است 

دولت هاي ديگر درعمليات آشند ه نظامي درافغانستان است وحتي نمي خواهد آه تحت پوشش 
انجام گيرد تا بي عدالتي عليه بشريت را بدون هيچ " ه عمليات بي نهايت عادالن" سازمان ملل اين 

  . گونه ظاهر سازي به پيش برد 
درپروسه اين تحوالت مردم سراسر جهان به تدريج اعتراضات شان را عليه اين عمليات شنيع 

حتي تعداد زيادي ازشهروندان آمريكا صداي شان عليه اين . امپرياليزم آمريكا اعالم آرده اند 
ده همه مردم دموآرات وصلح طلب اين نشان دهنده آنست آه درآين. گ ، بلند شده است اعالم جن

  . سراسر جهان درمقابل اين جنگ به مقاومت قدرتمندي دست خواهند زد 
حاالتنهامردم آمريكاوقرباني هاي احتمالي حمالت . پرده سياهي دراين قسمت ازجهان افگنده ميشود

  . لي بطرف يك حمام خون غير قابل تصوري به پيش مي روند وحشيانه آمريكا،مجامع بين المل
قويا تالش هاي آمريكاي جنگ افروز را براي آشاندن جهان بطرف يك جنگ عظيم محكوم مي  ما

ما همه مردم دموآرات و صلح طلب مي خواهيم آه به هر وسيله ممكن به مقابله با تالش . آنيم 
نقش چاپلوسانه حكومت هاي ارتجاعي اين منطقه از  ما. هاي جنگ افروزانه آمريكا بر خيزيد 

جمله هند ، نپال، بنگالديش ، سريالنكا وپاآستان را آه تحت نام مقابله باتروريزم با سازامپرياليزم 
  . آمريكا مي رقصند را محكوم مي آنيم 
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در  بيائيد تااين آار وتالش هاي خود براي مقابله با امپرياليزم را بوسيله جمع آردن مردم
بيائيد تا يك جنبش قدرتمند ضد امپرياليستي را . سراسرجهان و بخصوص جنوب آسيا ، تقويت آنيم 
  . دراين منطقه بسازيم و آنرا به سراسر جهان بكشانيم 

  .آامپوزا  –آميته همآهنگي احزاب و سازمان هاي مائوئيست جنوب آسيا 
  ) مائوئيست ( حزب آمونيست نپال 
  ) جنگ خلق ) ( لنينيست  –ارآسيست م( حزب آمونيست هند 

  ) ا م سي سي ( مرآز آمونيست مائوئيست 
  ) م . ل . م ( مرآز آمونيست انقالبي هند 
  ) مائوئيست ( مرآز آمونيست انقالبي هند 

  ) ناگزالباري ) ( ل . م( حزب آمونيست هند 
  ) آميته مرآزي ( حزب پرولتري پوريا بنگال 
  ) پونارگاتهان آندرا مائوئيست  (حزب پرولتري پوريا بنگال 
  ) ل . م ( حزب سمي آبادي بنگالديش 

  ) مائوئيست ( حزب آمونيست سيالن 
  2001سپتامبر  24

  
  سپتامبر 11پس از 

  !بوش عليه مردم جھان بر خيزيد " ضد تروريستي " به مقابله با جھاد 
  

ازآنجا آه  . آمريكا آشته شدند  دريازده سپتامبر ، هزاران تن مردم بيگناه  در خاك اياالت متحده
دنياي تروريزم و سازمان هاي جاسوسي ، جهاني مه آلود و پر از دسيسه ودردوزه بازي است 

اما . ممكن است هرگز نفهميم آه چه آساني ويا چه انگيزه هائي اين حمالت را سازمان دادند 
از مردم دنيا آه قرباني مستقيم  اول ، قربانيان نيويارك به ميليون ها تن ديگر. دوچيز روشن است 

دوم ، جنايات عظيم تري . وغير مستقيم سياست ها واعمال طبقه حاآمه آمريكا هستند ، پيوستند 
  . درشرف تكوين است 
آمريكااعالم آرده است آه حق خود مي . داده است  "  جنگ عليه تروريزم " اياالت متحده اعالن

مستقر در فاصله منطقه خاورميانه تا آسياي جنوبي حمله داند به هر يك وهمه نيروها و حكومت 
آماج حمالت براين مبنا آه هريك چقدر سريع و وفادارانه به خواست هاي آمريكا تن مي دهند . آند 

فقدان دموآراسي با استفاده يك رژيم ازترور عليه  مردم خودش با ديگران مانعي . تعيين مي شود 
مدستي به آنان را بدهدنيست ، ديديم آه چگونه پاآستان به ناگهان درمقابل اينكه آمريكا افتخاره

اين جنگ  با مقاومت توفان زاي مردم ، چه . ازيك قرباني  باالقوه به تخته پرش آمريكا تبديل شد 
وچه در سراسر جهان منجمله در اياالت متحده وديگر  درآن آشورهاي آه آماج حمله هستند

اين جنگ نشانه تضادي است آه امپرياليزم جهاني به . د شدآشورهاي متجاوز ، روبروخواه
امروز اين . رهبري اياالت متحده آمريكا را در رويارويي با خلق ها و ملل تحت ستم قرارمي دهد 

  . تضاد عمده جهان است 
تعجب آورنيست آه  درآمريكا بسياري بدليل ترس ، جهل و يا منافع خود پرستانه دنباله رو برنامه 

اما ازهم اآنون ، وبا تكوين . به يك جنگ وخون ريزي ديگر شده اند " تمدن غرب "  ورود
اوضاع ، بخش بزرگي از مردم احساس مي آنند آه  حاآمان آمريكا مي خواهندازغم وسوگواري 
شان براي انسان هاي بيگناهي آه آشته شدند ، سوء استفاده آنند وآنان را به حمايت ازيك جنگ 

  .بكشانند جنايت آارانه 
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" مظنون شماره يك " چرا آمريكا به قربانيان نمي گويد آه اسامه بن الدن و جنبش او آه اآنون 
 16آمريكا ، ام " سياي " خوانده مي شود دست پرورده همين حكومت آمريكاست ؟ سازمان 

انگلستان  و شرآايش در سازمان جاسوسي عربستان سعودي ، به مدت دهسال اسامه بن الدن 
نبش وي را جهت استفاده عليه رقيبشان شوروي ،  پروراندند و به لحاظ مالي وتسليحاتي تامين وج

چرا آمريكا به جهان نمي گويد آه اياالت متحده طالبان سرتا پا ارتجاعي را بوجود آورد و .  آردند 
ان را به توسط نوآرش در پاآستان تعليم داد وسربازان  پاآستاني را به افغانستان فرستاد تا آن

قدرت برساند؟ واآنون همان قدرت هاي آه طالبان را بر مردم افغانستان تحميل آردند مي خواهند 
  بيش از اينها اين مردم را تنبيه آنند ؟ 

درحاليكه . خواند "  عمليات عدالت بي نهايت " اياالت متحده را "جنگ جديد  "بوش درابتدا 
نده آشوري است آه درفرجام جنگ جهاني دوم به خاطر بوش نماي. جنگي بي نهايت ناعادالنه است

تحكيم امپراتوري خود ، دريك جنگ جنايت هولناك عليه بشريت اولين بمب اتمي را بر سر مردم 
اين بمب ها و سربازان آمريكايي بودند آه بيش از يك ميليون نفردر ويتنام و . جاپان فروريخت 

هنگام سرنگون شدن  1975دراندونيزيا در سال . ند ششصد هزار تن درآمپوديا را به قتل رساند
آمريكا بود آه از پشت پرده ، قتل عام نزديك به يك " سياي " حكومت سرآارنو ، اين سازمان 

سپتامبر از قبل ودروقايع دهشت  11درقلب مردم چيلي ، روز . ميليون نفر را سازماندهي آرد 
رژيم سالوادور آلنده را سرنگون آرد "  سيا " حك شده بود روزي آه  سازمان  1973آور سال 

. وپس ازآن براي پينوشه به خاطر قتل عام سي هزار مخالف دراين آشور آوچك هوراآشيد 
جوخه هاي مرگ درگواتماال آه در چهل سال گذشته حكومت اياالت متحده حامي ارتش و 

ا حكومت اياالت متحده نيروي د رنيكاراگو. صدوپنجاه هزار نفر را به قتل رسانده بود ، بوده است
. رژيم جوخه هاي مرگ را پروراند وتغذيه آرد 1980ودرالسلوادور درتمام دهه " آنتراها " بدنام 

) بلكه دوصد هزارتن( درجريان جنگ خليج هواپيماهاي آمريكايي به روي دهها هزار عراقي 
طبق گزارش سازمان . د فروريختن" مرگ ازآسمان " منجمله بر سر عساآر تسليم شده ، باران 

ملل متحد ، نابودي نقشه مند وسيستماتيك اقتصاد عراق آه توسط آمريكا رهبري مي شود، حد اقل 
اسرائيل سگ نگهبان  چاق وچله آمريكا . به مگر ومير نيم ميليون آودك عراقي منجر شده است 

رائيل در سرزمين همه وهريك از جنايات صهيونيزم ، ازتشكيل دولت اس. در خاورميانه است 
ديگران گرفته تا درو آردن  جوانان فلسطيني در خيابان ها وترور رهبران سياسي فلسطين توسط 

. از سوي اياالت متحده آمريكا حمايت شده و بلحاظ تسليحاتي تامين شده است  " زيرك " بمب هاي 
اين آشور پيش مي  بوش نمانيده آشوري است آه پوليس آن جنگ بيرحمانه اي را عليه ملل اقليت

آشوري آه هليكوپترهايش را براي گشت زني به حلبي آباد ها مي فرستدوحتي مردم  خود را . برد 
، آه يازده مردوزن و آودك  1985در فيالدلفيا در سال  Moveبمباران آمون ( بمباران مي آند 
رخي ازآنان در زمره آمريكا سه هزار وپنجصد زنداني منتظراعدام دارد آه ب) . درآن آشته شدند 

سپتامبر با  11اياالت متحده به حوادث " دموآراسي . " مشهورترين زندانيان سياسي جهان هستند 
اين . پيشنهاد تصويب قانون بازداشت نامحدود هر غير شهروند ساآن آمريكا، جواب داده است 

فتاتيك هاي مذهبي آشوري است آه درآن داآترهاي سقط جنين به قتل مي رسند و بنياد گراترين 
  .مورد مشورت بوش قرار مي گيرند 

چرا بوپ ، بلر ، شهراك ، شرودر، برلوسكوني و بقيه شان نمي گويند آه اين جنگ براي عدالت 
نيست بلكه  تالش حاآمان " برخورد ميان تمدن ها " نيست بلكه براي امپرتوري است ؟ اين جنگ 

ي شان  درمناطقي است آه داراي اهميت  براي تثبيت چنگال ها" تمدن غرب " ددمنش  
. براي سلطه شان برجهان ورقابت ميان خود شان بر سر اين مناطق است . استراتيژيك مي باشند 

ديگر قدرت هاي امپرياليستي ، درهمان حال آه از حرآات جنگي امريكا حمايت مي آنند ازاينكه 
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اما هم اين . مي آنند دارد ، شكايت آمريكا حتي نسبت به اين شرآاي جرمش رفتار متفرعنانه 
حمايت وهم آن شكايت براي حفاظت ازجايگاه خود شان بر سرخوان امپرياليستي است ، خواني آه 
درآن آاروزندگي انسان ها تنها غذايي است آه صرف مي شود وبا نوشابه منابع زيرزميني به 

  . پايين فرستاده مي شود 
جهاني امپرياليستي تشديد شده است ، چيزي آه به آن دردهه گذشته روند هاي اساسي نظام 

قدرت هاي امپرياليستي هرگوشه آره زمين را عميقتر از گذشته . مي گويند " گلوباليزايسيون"
گلوباليزاسيون درهمه جا خشونت غير قابل تحملي را ببار آورده . مورد بهره آشي قرار مي دهند 

اگر براي بخشي از مردم . ود اززندگي روزمره هم از طريق سرنيزه و هم چالندن س. است 
اما آن زندگي شايسته  . آشورهاي امپرياليستي و آنهم براي مدتي نيك بختي ببارآورده است 

. پوچ ازآب درآمد . وشادآام درمقابل سكوت به طبقات مياني خود شان وعده داده بودند 
ه بدترين بخش از فرهنگ غربي را درآشورهاي تحت سلطه ، به اقليتي ابزار الكترونيكي و مز

تعارف آردند با اين اميد آه هنگامي آه توده هاي آارگر ودهقان بيش از هميشه به قعر فقررانده 
  . مي شوند و منزلت ملل زير پا له مي شود ، رضا وتسليم اين قشر را بخرند 

ز ضربه بزرگي آه جنايات عظيم وسلطه متفرعنانه آمريكا بر جهان ، بسياري ازمردم جهان را ا
اما آنهايي آه فقط بدنبال يك انتقام زود گذر . بر قلب امپراتوري آمريكا وارد آمد خوشحال آرد

وتحقير آننده نيستند بلكه مي خواهند از زير پاشنه چكمه امريكابيرون بيايند بايد به تاريخ بنگرند آه 
. مغلوب آنند ا به مصاف بطلبند وچگونه توده هاي مردم قادر بودند به قدرتمندترين دشمن خود ر

مهمترازهمه امروز بايد مبارزه قهرمانانه خلق ويتنام را به ياد آوريم آه ارتش آمريكا را در 
نه تنها قدرت . چارچوب يك  خيزش انقالبي جهاني آه مرآزش در چين مائوئيستي بود، شكست داد

آشورهاي ثروتمند ، منجمله آمريكا ،  هاي امپرياليستي واستعمارگر به لرزه افتادند بلكه در خود
اين ، آن درس تاريخي است آه اخيرا عده . اعتراضات رزمنده و جنبش انقالبي توده يي براه افتاد 

. اما چنين مبارزه اي فقط مربوط به تاريخ نيست . معدودي جرآت سخن گفتن ازآن را مي آنند 
اينها جنگ . آشورها درجريان است  امروز ، جنگ خلق هاي مائوئيستي در پرو، نپال وديگر

هايي هستندآه بر مردم اتكاء دارند و تجسم يك جامعه آامال نوين آه عاري از هرگونه مناسبات 
  . ستمگرانه است مي باشند وبراي بوجود آمدن چنين جامعه يي مي جنگند 

است اما  هدف از تب جنگي آه براه انداخته شده است ، حمله به خلق هاي آشورهاي تحت سلطه
هدف ديگر معلق آردن بسياري از حقوق وآزادي ها درخود دموآراسي هاي امپرياليستي و 
همزمان سرآوب گسترده هرگونه مخالفت ضد امپرياليستي درآشور هاي تحت سلطه اي آه توسط 

. همه اينها تحت نام سرآوب تروريزم انجام مي شود . نوآرانشان اداره مي شود ، مي باشد 
ز آشورها مقامات حاآم اعالم آرده اند ديگر آن اپوزيسيوني را آه تاآنون به طرق غير دربرخي ا

درآمريكا واروپا ، با هدف بوجود آوردن جو . مستقيم نتوانسته اند خرد آنند، تحمل نخواهند آرد 
  . عمومي ترس ووحشت ، حمالت جبونانه اي عليه مسلمانان و خارجي ها براه افتاده است 

اعالم شده از سوي آمريكا ، بمثابه بخشي از نبرد جهاني براي "جهاد " ومت درمقابل اينكه مقا
رهايي از امپرياليزم پيش خواهد رفت يا مرتجعين برامواج اين مبارزه سوار شده وآن را خواهند 

ما هرگز . درنهايت بسته به آن است آه مبارزه مردم را چه برنامه واقعي رهبري مي آند . ديد 
ميان استثمار . آه درمقابل مردم  انتخاب دروغين ميان دوبديل ارائه شود انيم اجازه دهيم نمي تو

غربي ارائه مي شود يا "  دموآراسي " وستم در شكل مدرن وامپرياليستي آن آه دربسته بندي 
بازگشت ناممكن به يك شكل زندگي ستمگرانه قرون وسطائي تحت لواي اسالم ويا هر جنبش 

دربيست سال گذشته ، تاريخ بارها وبارها درايران ، الجزاير، افغانستان ونقاط ديگر مذهبي ديگر 
ثابت آرده است آه جنبش هاي اسالمي  هرگز نه خلق ها را رها مي آنند ونه امپرياليزم راشكست 
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باالعكس ، تاريخ نشان داده است زماني آه توده ها قدرت سياسي را دردست خود مي . مي دهند 
رآشورهاي سوسياليستي و جمهوريت هاي دموآراتيك نوين تحت رهبري طبقه آارگر گيرند، د

  . وپيشآهنگ آمونيست آن ، تنها آن زمان بوجود آمدن يك آينده نوين ظاهر مي شود 
امروز ، ضرورت افق آمونيستي ، ضرورت ايجاد يك جامعه جهاني آه بر پايه تعاون آزادانه 

است ، جامعه اي آه به طبقات وملل ستمگر وتحت ستم تقسيم  وداوطلبانه همه آحاد بشر استوار
ما درجريان مبارزه ، با . نشده وزن درانقياد مردنيست ، بيش از هر زمان ديگر احساس مي شود 

توده هايي آه به ايدئولوژي هاي ديگر اعتقاد دارند متحد مي شويم اما افق علمي ما ، ستون فقرات 
يك جهان متالطم را براي ما فراهم مي آند وبه ما آن قدرت  استوار ايستادن درگرداب هاي

وشجاعت را مي دهد آه توده هاي مردم را براي مقابله با  مصاف هاي زمان و قدبرافراشتن در 
  . مقاطع حساس ، بسيج ورهبري آنيم 

ي مردم  هم آشور ها را فرا مي خواند آه در صفوف ميليون" جنبش انقالبي انترناسيوناليستي " 
! تجاوزگرانه اياالت متحده مخالفت آنيد و درمقابل آن مقاومت نمائيد متحد شويد و با هر حرآت 

براي هدف متعالي ورهائي واقعي ! دست رد بر عوام فريبي هاي دشمنان امپرياليست بزنيد 
  .فراموش نكنيد آه تاريك ترين روز ساعت قبل از سحر است  ! بجنگيد

  
  ناسيوناليستيكميته جنبش انقالبي انتر
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