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  مسئوليت انقالبيون مائوئيست 
  

هاي آمريكايي  اينك مدت بيشتر از يك ونيم سال از زمان اشغال افغانستان توسط امپرياليست
وشرآاء و روي آار آمدن رژيم دست نشانده حامد آرزي درآابل مي گذرد نتايج اين استعمارگرانه 

. و بكار گماري رژيم دست نشانده ، در تمام ابعاد و به روشني درعمل خود را نشان داده است 
آنها يكبار ديگر تهاجم امپرياليست هاي آمريكايي و شرآاء درافغانستان واشغال اين آشور توسط 

مقدرات افغانستان مستعمره، . افغانستان را به مستعمره امپرياليست هاي اشغالگر مبدل نموده است 
مستقيما توسط امپرياليست هاي اشغالگر تعيين مي گردد و اين آشور حتي فاقد استقالل و آزادي 

شانده ، سريعا با گذشت بيشتر از يك ونيم سال از عمر رژيم دست ن. ظاهري وصوري است 
وبصورت بسيار روشن در عمل ثابت گرديده است آه اين رژيم ، آامال پوشالي وآلت دست 
امپرياليست هاي اشغالگر آمريكا وشرآاء است وازخود هيچگونه اراده اي ندارد سرنوشت آشور 

اص در دست چند جنرال اشغالگر آمريكايي و اروپايي و بويژه در دست زلمي خليل زاد نماينده خ
ب آمريكايي شده ، سالها است آه ديگر به يك مهره مهم دردم اين افغانستاني نس. بوش قرار دارد 

او نه تنها نماينده خاص بوش در امور افغانستان . ودستگاه امپرياليزم آمريكا مبدل گرديده است 
كايي و است ، بلكه چنين خدمت گذاري اي را در عراق اشغال شده  توسط امپرياليست هاي آمري

انگليسي نيز برعهده دارد زلمي خليل زاد هم اآنون نقشي را در افغانستان تحت اشغال بعهده دارد 
او . د برنس و مكناتن برعهده داشت آه در زمان سلطه استعماري انگليس ها در افغانستان ، الر

ل امپرياليست همان گونه اراده امورافغانستان را دردست دارد آه درزمان سلطه اشغالگران سوسيا
اين زلمي خليل زاد است آه نه تنها . هاي شوروي بر آشور ، سفير شوروي در دست داشت 

درامور سرتاسري مربوط به رژيم دست نشانده مثل لويه جرگه ويا قانون اساسي ، بلكه در مسايل 
خرد وآوچكي مثل برخورد هاي محلي ذات البيني جنگ ساالران جهادي و غير جهادي نيز به 

ورك وراست و صريح و روشن به دست نشاندگان نمايندگي از بوش تصميم نهايي را مي گيرد 
حقير اعالن مي نمايد دراين ميان آل رژيم دست نشانده ، بويژه شخص باصطالح رئيس دولت 
مؤقت اسالمي افغانستان غير از آلت دست مورد استعمال امپرياليست هاي اشغالگر ، حيثيت 

  . ديگري ندارد 
. نيز خدمت گذاري به اشغالگران امپرياليست آمريكايي و شرآاء است"  سازمان ملل متحد "  قش ن

سازمان ملل متحد بمثابه پرده ساتري در خدمت به پوشاندن تجاوز واشغالگري عريان نظامي 

ج انقالبي احتيا حزبه يك براي انقالب كردن ب
 بدون يك حزب انقالبي ، بدون حزب انقالبي. است
 -لنينيزم –انقالبي ماركسيزم كه براساس تئوري اي

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

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

) مائوتسه دون( 
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اما اين پرده داري رسوا ، با گذشت زمان ، . امپرياليستي مورد استفاده قرار گرفته و مي گيرد 
توده هاي افغانستاني تفاوتي ميان . يشتر از پيش و بطور روز افزون رسوا و مفتضح گرديده است ب

و قوت هاي جنگ امپرياليست ها به سردمداري "  سازمان ملل متحد " باصطالح نيروهاي امنيتي 
  . امپرياليست هاي آمريكايي نمي بينند و تمامي آنها را آمريكايي مي گويند

آمريكايي و شرآاء تحت بهانه مبارزه عليه دهشت افگني به تجاوز و اشغالگري امپرياليست هاي 
عليه افغانستان دست زدند اينكه آنها خود بزرگترين دهشت افگنان در جهان هستند ، يكبار ديگر 

آنها ظاهرا مزدوران دست نشانده خود شان يعني طالبان . عمال در افغانستان به اثبات رسيده است 
ولي دراين جريان عمال به قتل هزاران نفر . را مورد حمله قرار دادند و سرنگون آردند و القاعده 

اين قتل و آشتار هنوز هم ادامه دارد واگر جلوش گرفته . از اهالي ملكي افغانستان دست يازيدند 
 آنها بي مهابا سياست ايجاد دهشت ورعب  در ميان مردمان. نشود درآينده نيز ادامه خواهد يافت 

افغانستان را پيش مي برند تا روحيه مخالفت و مقاومت عليه تجاوز واشغالگري درآنها تضعيف 
  . گرديده و از ميان برود و آامال به انقياد تن در دهد 

آنها . دروغين بودن و ادعاي سرخرمن داده شده آنها نيز در جريان عمل آامال ثابت گرديده است 
طالبان برادران تني تئوآرات جهادي شان را روي آار آوردند  وعده دموآراسي داده اند اما بجاي

آه در جنايت آاري عليه توده ها و دشمني با حقوق دموآراتيك آنها ، هيچ آم وآسري نسبت به 
مقدم براين ، با توسل به ضد دموآراتيك ترين شيوه يعني  تجاوز به يك آشور . طالبان ندارند 

آنها از آزادي زنان افغانستان دم . ي تامين دموآراسي پيش رفت واشغال آن ، اساسا نمي توان بسو
برقع پوشي آنان ، نمايش زدند ، اما زن ستيزان آماآان در قدرت هستند و سرآوب زنان آه بر

آنها بيهوده زندگي مردمان افغانستان را وعده . نمادين آن است ، بي پرده و آشكار ادامه يافته است 
فزوني گدايان مردوزن آواره . ت سرتاسري به  بيدادگري ادامه مي دهد دادند ، اما فقر وفالآ

آنها اشتغال براي نيروهاي . درآناره هاي خيابان هاي شهر آابل ، نشانه گوياي ازاين حالت است 
اين سرگرداني آماآان ادامه دارد و روزنه هاي فرار به  خارج آارسرگردان را وعده دادند ، اما 

ل است آنها وعده تامين امنيت  دادند ، اما امنيت نه تنها براي توده ها ، بلكه  از آشور باز وفعا
درواقع قوت هاي . حتي براي مهره هاي اصلي حاآميت  دست نشانده نيز تامين شده نتوانسته است 

اشغالگر امپرياليستي و جنگ ساالران  دست نشانده خود عاملين اصلي بي امنيتي ودوام آن در 
مي گردند آنها از بازسازي همه جانبه افغانستان دم زدند اما چنين بازسازي اين  آشور محسوب

درساير عرصه ها آه هيچ ، حتي در عرصه بازسازي دولت ارتجاعي يعني سروسامان بخشيدن 
  .به رژيم دست نشانده  نيز آمتر به چشم مي خورد

نشاندگان شان  به سرعت در  اينچنين است آه توهمات نسبت به امپرياليست هاي اشغالگر و دست
حال از ميان رفتن است  و نارضايتي توده ها اشكال فعال تر و رزمنده تري بخود مي گيرد امواج 
خروشان مبارزات  ميليوني توده ها آه در سطح بين المللي عليه  امپرياليست هاي متجاوز و 

ه هاي افغانستاني و شگوفا شدن  اشغالگر آمريكايي و شرآاء براه افتاده است  ، درتوهم زدائي تود
عيني و  بدينسان زمينه هاي . روز افزون  مبارزات آنها  ، نقش جدي و  فزاينده بازي مي نمايد 

. ذهني مقاومت انقالبي و مردمي درميان توده ها بطور روز افزوني جوشنده تر مي گردد 
دريابند و مسئوليت سمت و سو  انقالبيون مائوئيست  بايد فعاالنه عوامل عيني و ذهني مذآور را

  . دادن انقالبي آنها را جسورانه برعهده بگيرند
  

  
  
 

: ويب سايت حزب آمونيست افغانستان درروي صفحه انترنت   
www.geocities.com/afghanistan  
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  افغانستان و پيشرفت ھاي آن) م ل م ( پروسه وحدت جنبش كمونيستي 
  

افغانستان به منظور تامين وحدت ) م ل م ( پروسه وحدت جنبش آمونيستي آغاز و پيشرفت 
د به همياري آميته جنبش انقالبي انترناسيوناليستي، اصولي اين جنبش در يك حزب آمونيست  واح

افغانستان در پاسخ دهي مناسبت به )  م ل م ( مهمترين  عرصه مبارزاتي جنبش  آمونيستي 
اين . الزامات و ضروريات مبارزاتي پرولتري و توده يي در شرايط آنوني محسوب مي گردد 

آمريكايي و شرآاء بر افغانستان وتقريبا  پروسه آه پس از آغاز تهاجم نظامي امپرياليست هاي
شروع شد با پيشرفت  خود و با جذب گروه ها و شخصيت " تجمع خائنين ملي در بن " همزمان به 

ديگر افغانستاني ، عالوه از آغازگران  اوليه آن بسوي تامين وحدت اصولي )  م  ل م ( هاي 
  . ست واحد به پيش مي رود افغانستان دريك حزب آموني)  م ل م ( جنبش آمونيستي 

سياسي اصولي تشكيالتي و محورسياسي آنوني پروسه وحدت جنبش  –اساسات ايدئولوژيك 
افغانستان بصورت  روشن وصريح در اولين توافقنامه  ميان آغازگران  اين ) م ل م ( آمونيستي 

  . پروسه ، بيان گرديده است 
سياسي و اصولي  –ي اساسات ايدئولوژيك ، توافق رومبناي اساسي اين حرآت وحدت طلبانه 

  : تشكيالتي ذيل است 
  : سياسي  –اساسات ايدئولوژيك :  الف 

  .حزب آمونيست افغانستان حزب پيشآهنگ پرولتاريا در افغانستان  – 1
  . مائوئيزم ، ايدئولوژي رهنماي انديشه وعمل حزب  –لنينيزم  –مارآسيزم  – 2
برنامه حد اقل  حزب براي گذار به برنامه حد اآثر ، انقالب  انقالب دموآراتيك نوين  ،  -  3

سوسياليستي برنامه حد اآثر حزب ، رسيدن به جامعه جهاني بي طبقه آمونيستي دورنماي غايي و 
هدف نهايي حزب ، ازطريق ادامه انقالب تحت ديكتاتوري پرولتاريا و برپايي انقالبات فرهنگي 

  .ر سطح جهاني متعدد و گسترش وتعميق انقالب د
جنگ خلق، استراتيژي مبارزاتي حزب وفعاليت تدارآي براي برپائي وپيشبرد جنگ خلق،  – 4

  .محوراساسي مبارزاتي درمرحله آنوني
تكيه براصل انترناسيوناليسم پرولتري، ازطريق مبارزه درصفوف جنبش انقالبي  - 5

وشرآت درمبارزات انقالبي پرولتري  انترناسيوناليستي، براي تشكيل انترناسيونال نوين آمونيستي
  .ومبارزات آزاديبخش ضد امپرياليستي وضدارتجاعي درسطح جهاني

  :اصول تشكيالتي:ب
نفي وطرد سكتاريسم وضرورت نمثيل وحدت انديشه، وحدت اداره ووحدت عمل پرولتاريادر  - 1

  .درافغانستان، دريك حزب آمونيست واحد
  .راتيژي جنگ خلق وتدارك براي برپائي وپيشبرد آنرهبري متمرآزحزبي، متناسب بااست - 2
  .سانتراليسم دموآراتيك - 3
  .انتقاد وانتقاد ازخود - 4
  .مبارزه دوخط - 5

محورسياسي آنوني اين حرآت وحدت طلبانه راضرورت پيشبرد مبارزه متحدانه عليه آارزار 
رافغانستان وآارزار زور آنها ب... تجاوزآارانه امپرياليست هاي امريكائي وشرآا انگليسي، روسي

  .گويانه امپرياليستي درسطح جهاني تشكيل ميدهد
سياسي، اصول تشكيالتي ومحور سياسي آنوني ،دراولين توافقنامه  -برپايه اين اساسات ايدئولوژيك

  :افغانستان، موافقه به عمل آمد آه) م ل م(آغازگران پروسه وحدت جنبش آمونيستي 
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اسنامه مشترك حزبي، پايه وحدت دريك حزب آمونيست واحد دسترسي به يك برنامه ويك اس
  .راتشكيل ميدهد

براي دسترسي به يك برنامه ويك اساسنامه مشترك حزبي، آغازگران ومشمولين بعدي پروسه 
ي حزب آمونيست افغانستان لافغانستان، مرامنامه واساسنامه فع) م ل م(وحدت جنبش آمونيستي

مبارزه براي دسترسي به برنامه واساسنامه مشترك حزبي ويابه رابمثابه دوسند محوري دربحث و
اين موضوع موردتوافق .موردبحث دراين حرآت مبارزاتي،پذيرفتندعبارت ديگربمثابه اسناداصلي 

مجموعه پيشنهادات اصالحي قرارگرفت آه مرامنامه واساسنامه فعلي حزب آمونيست، باتوجه به 
يرمشمولين اين پروسه وپيشبرد مباحثات وسيع درسطح وساآمونيست افغانستان وتعديلي حزب 

آميته مشترك نمايندگان وآادرها وصفوف مشمولين اين پروسه وآل جنبش آمونيستي افغانستان 
اين بازنويسي ازطريق برخورد نقادانه به .وجنبش آمونيستي بين المللي، بازنويسي گردد

وبرمبناي سانتراليزم دموآراتيك، انتقاد  اشتباهات،آمبودات ونواقص مرامنامه واساسنامه موجود
اين بازنويسي نقادانه درعين تكيه وايستادگي روي . وانتقاد ازخود ومبارزه دوخط صورت ميگيرد

مه متبلور درمرامنامه واساسنا) م ل م(سياسي وتشكيالتي –مواضع درست واصولي ايدئولوژيك 
دهد، عديل آند، بخش هائي راتغييرت هائي رابصورت جدي بخشمذآورراآم وبيش اصالح نمايد،

  .مختصرويامفصل بيفزايد ايدوبربخش هائي مطالب جديدبخش هائي راحذف نم
پيش گرفتن اين سبك آاربراي دسترسي به برنامه واساسنامه مشترك حزبي جهت تامين وحدت در

ين افغانستان دريك حزب آمونيست واحد، مبتني برديد مشترك مشمول )م ل م( جنبش آمونيستي 
افغانستان درمورد حزب آمونيست، تاسيس حزب ) م ل م(پروسه وحدت جنبش آمونيستي 

نيست واحد است آه دراولين دريك حزب آمو) م ل م(آمونيست وتامين وحدت جنبش آمونيستي
: افغانستان متبلور گرديده است) م ل م(ه مشترك مشمولين پروسه وحدت جنبش آمونيستياعالمي

وحدت اراده ووحدت عمل پرولتاريادريك آشور دريك حزب آمونيست واحد، تمثيل وحدت انديشه ،
ستيابي به سالح هاي درمسير د) م ل م(ي بمثابه پيشاهنگ پرولتاريا، وظيفه اساسي آمونيست ها

حزب آمونيست درميان سه سالح معجزه آساي انقالب نقش . موردنياز انقالب محسوب ميگردد
به اين سالح اساسي است آه ميتوان به دو سالح ديگر انقالب  بادسترسي. اساسي رابرعهده دارد

  .ارتش خلق وجبهه متحد دست يافت نييع
ح اساسي انقالب يعني حزب آمونيست، افغانستان براي دستيابي به سال) م ل م(جنبش آمونيستي 

دد اين جنبش درزيربار انحرافات وآمبودهاي متع. مسير پرفراز ونشيب ودردآوري راپيموده است
تاسيس حزب آمونيست افغانستان، . وسنگين، سال هاي سال ازدستيابي به اين سالح محروم ماند

گسست آيفي مهمي ازين راستاآه تشكيل حزب آمونيست افغانستان را به هدفي درخود مبدل ساخته 
اما اين . وپيش شرط هاي گوناگون غير اصولي رادرپيش پاي آن قرارميداد، محسوب ميگردد

سياسي وتشكيالتي، بنابر علل وآمبودهاي معين ومشخصي آه آل جنبش  –دئولوژيك گسست اي
رنج ميبردند، قادر افغانستان، منجمله موسسين حزب آمونيست افغانستان، ازآن ) م ل م(آمونيستي

  .نگرديد وحدت جنبش آمونيستي آشور دريك حزب آمونيست واحد راتامين نمايد
" و" ا  -ل   -تي افغانستان درابتدا توسط آميته تبليغ وترويج م آميته انسجام ووحدت جنبش آمونيس

       "بخش مائوتسه دون انديشه -هسته انقالبي آمونيست هاي افغانستان تشكيل گرديد وبعدا امال
اين آميته . به آن پيوستند) 1989(1368نيز درسال " سازمان پيكار براي نجات افغانستان" و

ميان بخش هاي مختلف حرآت نوين درجنبش آمونيستي افغانستان آه  بمثابه آميته وحدت دهنده
سياسي وفعاليت هاي مبارزاتي جنبش انقالبي انترناسيوناليستي ،  –تحت تاثير مواضع ايدئولوژيك 

امااين آميته به دليل عدم تجانس . شصت بوجود آمد، فعاليت هايي راانجام داد هازاواسط ده
تي خود نتوانست تمامي مشمولين خود رابطرف تاسيس حزب سياسي وتشكيال –ايدئولوژيك 
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سياسي وتشكيالتي دراين عدم  –دوموضوع محوري ايدئولوژيك . آمونيست افغانستان هدايت نمايد
انديشه  - لنينيزم -مائوئيزم بجاي مارآسيزم -لنينيزم - كي پذيرش وعدم پذيرش مارآسيزمتجانس ي

  .درمورد پيش شرط هاي تاسيس حزب آمونيست بود يگري ديدگاه هاي مختلفودمائو تسه دون 
برمبناي پذيرش " هسته انقالبي آمونيست هاي افغانستان " بخش مائوتسه دون انديشه و  –امال 

انديشه مائوتسه دون به پاي تشكيل     –لنينيزم  –مائوئيزم  بجاي مارآسيزم  -لنينيزم   –مارآسيزم 
رفتند اين سازمان آه توانست عضويت  رسمي " تان سازمان آمونيست هاي انقالبي افغانس" 

جنبش انقالبي انترناسيوناليستي را حاصل نمايد بنا به داليل مختلف به تنهائي و بدون شرآت  
اقدام به تاسيس حزب ... ) ا  و سازمان پيكار  –ل  –آميته تبليغ و ترويج م ( دوبخش ديگر 

نه و گسست آيفي مهم از گذشته ، مورد حمايت  قاطع اين اقدام  جسورا. آمونيست افغانستان نمود 
ا   آه تقريبا همزمان با  –ل  –قرار گرفت و آميته تبليغ و ترويج م جنبش انقالبي انترناسيوناليستي 

را مورد " م  –ل  –م "  " ا  –ل  –م " بجاي "  سازمان آمونيست هاي انقالبي افغانستان " 
  . عد به حزب آمونيست افغانستان پيوست پذيرش قرار داده بود ، چند ماه ب

نه تنها بدون شرآت دوبخش ديگر ، اقدام به تاسيس " سازمان آمونيست هاي انقالبي افغانستان " 
و " مرامنامه حزب آمونيست افغانستان " حزب آمونيست  افغانستان نمود بلكه آار تهيه و تدوين  

را بصورت دروني و صرفا در داخل سازمان "  اساسنامه حزب آمونيست افغانستان "  همچنان 
  . پيش برد و جروبحث عمومي حول مندرجات آنها را در سطح عمومي  جنبش دامن نزد 

آشور به  صورت  هاي ) م ل م ( طي يك دهه گذشته بخش هاي ديگري از جنبش آمونيستي 
 - لنينيزم   –ل مارآسيزم سياسي  خود ادامه دادند و بر مبناي قبو –جداگانه به تكامالت ايدئولوژيك 

مائوئيزم   و تاييد قاطع از جنبش انقالبي  انترناسيوناليستي متشكل گرديده  و مبارزات شان را پيش 
مائوئيزم   و  -لنينيزم   –برمبناي مارآسيزم "  سازمان پيكار براي نجات افغانستان " بردند 

آميته مشترآي  با دو بخش جدا شده از  1994حمايت از جنبش انقالبي انترناسيوناليستي  در سال 
تشكيل دادند و به مبارزات " افغانستان ) م ل م ( آميته وحدت جنبش آمونيستي  " بنام "  ساما " 

اتحاد انقالبي " قبل برين گروپ ديگري بنام . شان براي دستيابي به وحدت حزبي ادامه دادند 
انديشه  - لنينيزم   –تدا بر مبناي مارآسيزم تشكيل گرديده بود آه در اب"  آارگران افغانستان 

اين . مائوئيزم  را مورد پذيرش قرار داد   -لنينيزم   –مائوتسه دون استوار بود وبعد ها مارآسيزم 
تحت .گروپ نيز ازهمان ابتداي تشكيل ، جنبش انقالبي انترناسيوناليستي را مورد حمايت قرار داد 

بي انترناسيوناليستي و جنبش مائوئيستي خود افغانستان ، چند تاثير مواضع و مبارزات جنبش انقال
مائوئيستي توسط منسوبين جنبش مائوئيستي افغانستان  –لنينيستي  –سال قبل يك هسته مارآسيستي 

. س " به حزب آمونيست پيوست ... اين هسته پس ازآغاز پروسه وحدت . در اروپا تشكيل گرديد 
وحدت اين مجموعه دريك حزب آمونيست واحد بر مبناي . دارد نيز نشراتي ... " اصوليت . پ 

سياسي و تشكيالتي از طريق توافق اصولي روي يك برنامه واساسنامه   –وحدت ايدئولوژيك 
) مائوئيستي  –لنينيستي  –مارآسيستي ( حزبي واحد ،  مفهوم وحدت عمومي جنبش آمونيستي  

اما . عمومي يك امر نهايت مطلوب واصولي است تامين اين وحدت . آشور را افاده مي نمايد 
چنانچه بخش هاي معيني قادر به درك مطلوبيت و اصوليت اين امر وبه ويژه اضطراريت  تامين 

آشور درچوآات  يك حزب ) م ل م ( آن نگردد باز هم نمي توان پروسه وحدت جنبش آمونيستي  
پيش مي رود ، زيرا آه وحدت  اين پروسه قاطعانه به. آمونيست واحد را متوقف ساخت 

مائوئيست هاي آشور دريك حزب آمونيست واحد يك امرنهايت اصولي ويك ضرورت انصراف 
  . ناپذير مبارزاتي است 

افغانستان تا حال موفق گرديده ) م ل م ( آميته مشترك  مشمولين پروسه وحدت جنبش آمونيستي 
حزبي مشترك را مدون و مرتب نموده  وبراي است  آه مباحث مهمي از مسوده جديد اوليه برنامه 
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: اين مباحث عبارت اند از . نظرخواهي در سطح عمومي  جنبش آمونيستي  پخش نمايد  
اوضاع جهاني  و جنبش جهاني آمونيستي ، . مائوئيزم  ، رويزيونيزم  -لنينيزم   –مارآسيزم 

اي آنوني افغانستان ، مناسبات توليدي انترناسيوناليزم پرولتري ، پيشينه تاريخي  افغانستان ،  سيم
  . حاآم بر افغانستان و طبقات اجتماعي جامعه افغانستان 

) م ل م ( يقينا پيشبرد آار مشترك و وسيع مبارزاتي اي مثل پروسه وحدت جنبش آمونيستي  
  آشور وبه فرجام رساندن  آن تا حد تدوير آنگره  وحدت و تامين  وحدت جنبش آمونيستي        

ولي . واحد بدون فراز ونشيب و پيچ وخم به پيش نمي رود آشور دريك حزب آمونيست )  م ل م ( 
عليرغم فراز ونشيب ها و پيچ وخم هاي سرراه ، آميته مشترك مشمولين  پروسه وحدت  جنبش 

افغانستان مصمم است تا هر چه اصولي تر و زودترآار ترتيب و تدوين ) م ل م ( آمونيستي 
ي باقيمانده  مسوده جديد اوليه برنامه مشترك  حزبي وهمچنان مسوده جديد اوليه اساسنامه قسمت ها

  .مشترك حزب را انجام رسانده وبراي نظر خواهي وسيع تر درسطح جنبش آمونيستي پخش نمايد
افغانستان همراه  با پيشبرد هر ) م ل م ( آميته مشترك مشمولين پروسه وحدت جنبش آمونيستي  

لي تر و سريع تر وظيفه  عمده اش ، همكاري هاي عملي مبارزاتي ميان مشمولين پروسه چه اصو
  . را شكل داده  وبراي تعميق و گسترش اين همكاري ها مي آوشد ... وحدت 

افغانستان ،  نه تنها با پيشرفت هاي خود به سوي تامين  ) م ل م ( پروسه وحدت  جنبش آمونيستي  
افغانستان در يك حزب آمونيست واحد به پيش مي رود ) م ل م ( تي  وحدت اصولي جنبش آمونيس

بلكه درجريان آن و بخاطر پاسخدهي مناسب به امر تعيين هرچه روشن تر و اصولي تر وظايف 
جنبش آمونيستي  درين خطه ، آنفرانس مشترك احزاب وسازمان هاي م ل م افغانستان وايران نيز 

فقانه اين آنفرانس ، به ابتكار آميته  جنبش انقالبي برگزاري مو. برگزارگرديده است 
) م ل م ( انترناسيوناليستي و حضور فرستاده آن ، نه تنها پروسه وحدت جنبش آمونيستي 

درمنطقه ) م ل م ( افغانستان را به نحو جدي به پيش سوق داد ، بلكه سطح  اتحاد جنبش آمونيستي 
) م ل م ( ي خوبي براي اتحاد بيشتر جنبش آمونيستي را نيز ارتقاء داده و مي تواند سنگ بنا

  . منطقه درآينده محسوب گردد 
  : آمده است آه ... " افغانستان وايران) م ل م(قطعنامه آنفرانس مشترك احزاب وسازمان هاي " در

دراين . جنبش آمونيستي افغانستان بخش تفكيك ناپذيري از جنبش بين المللي آمونيستي است 
هاي افغانستان مكلف اند آه پروسه وحدت آغاز شده ميان نيروهاي مختلف         ) ل م  م( چوآات 

را بمثابه وظيفه عمده مبارزاتي شان بخاطر ايجا يك حزب آمونيست واحد در آشور، ) م ل م ( 
هرچه اصولي تر وشتابنده تر به پيش برند با اجراي موفقانه اين وظيفه عمده مبارزاتي است آه مي 

ن درجهت اجراي هرچه درست تر و اصولي تر وظيفه اساسي مبارزاتي آه همانا تدارك ، توا
برپايي و پيشبرد جنگ خلق است و درشرايط فعلي شكل مشخص مقاومت  مردمي وانقالبي ضد 

  . تجاوز امپرياليستي را بخود مي گيرد ، به پيش گام برداشت 
... " افغانستان و ايران ) م ل م ( ن هاي قطعنامه آنفرانس مشترك احزاب وسازما" عالوه از 

افغانستان ، تا حال پنج اعالميه مشترك ) م ل م ( مشمولين پروسه  وحدت جنبش آمونيستي  
  : انتشارداده اند آه عبارت اند از 

) م ل م (درمورد آغاز پروسه وحدت جنبش آمونيستي 1380عقرب  29اعالميه  مشترك مورخ  -
  . افغانستان 

تجمع خائنين ملي " درمورد جلسه بن ، تحت عنوان  1380يه مشترك مورخ اول قوس اعالم -
  " نوآر امپرياليزم در زير بال و پر امپرياليست ها را محكوم آنيم 
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تحت ... " ، درمورد پروسه وحدت جنبش آمونيستي   1381اعالميه مشترك مورخ اول جدي  -
) م ل م ( سه وحدت  جنبش آمونيستي  با تعميق و تسريع هرچه اصولي تر پرو" عنوان 

  . افغانستان، براي اجراي فعاالنه  وظايف مبارزاتي مان آماده شويم 
به پيشوازروزجهاني " تحت عنوان )  1382ثور  11(  2003مشترك اول ماه مي اعالميه  -

  " : آارگران 
انجام رساندن هرچه  آميته مشترك مشمولين پروسه وحدت جنبش آمونيستي  افغانستان ، بعد از به

اصولي تر و سريع تر وظيفه تدوين وترتيب مسوده هاي جديد برنامه و اساسنامه مشترك حزبي و 
آميته تدارك براي " ارائه مجموعه  آنها به جنبش آمونيستي براي نظرخواهي وسيع تر ، بصورت 

حاليكه بايد يك  درعيندرمي آيد و ظيفه تدارك براي تدوير آنگره وحدت " تدوير آنگره وحدت 
وظيفه آوتاه مدت باشد و خود بمثابه يك مرحله طوالني ديگر در نيابد ، بايد بصورتي پيش برده 

  . شود آه باعث تنزيل معيارهاي شرآت درآنگره نگرديده وآيفيت آنرا پائين نياورد 
) م  م ل( ازطريق به فرجام رساندن هرچه اصولي تر و سريع تر پروسه وحدت جنبش آمونيستي 

افغانستان وتامين وحدت اين جنبش دريك حزب آمونيست واحد است آه ما مي توانيم براي اجراي 
دامن زدن به گرايشات سكتاريستي ودرغلطيدن به خرده . فعاالنه وظايف مبارزاتي مان آماده شويم 

آاري ها ،تحت هربهانه وعنواني آه صورت گيرددرآخرين تحليل فقط وفقط مي تواند اجراي 
  .فعاالنه وظيفه مبارزاتي ضد تجاوز امپرياليستي و رژيم دست نشانده توسط آنان را خدشه دارسازد

برپايي و پيشبرد مقاومت انقالبي و مردمي ضد تجاوز و اشغالگري امپرياليستي و رژيم دست 
نشانده ، آه درشرايط آنوني آشور شكل مشخص جنگ خلق است ، نه تنها وظيفه اساسي 

اين وظيفه در بعد بين المللي خود . كه وظيفه عاجل و اضطراري مبارزاتي نيز هست مبارزاتي بل
آه همانا برپايي يك قطب رزمنده انقالبي بين المللي نيرومند وفعال عليه آارزار جهاني امپرياليست 

 هاي به سردمداري امپرياليست هاي آمريكايي ، تحت رهبري جنبش بين المللي آمونيستي             
. نيزيك امر عاجل و اضطراري محسوب مي گردد. است ) مائوئيستي  –لنينيستي  –مارآسيستي ( 

برين مبنا به فرجام رساندن هرچه اصولي تر و سريع تر پروسه وحدت جاري يعني تشكيل حزب 
آمونيست واحد نيز وظيفه اي است عاجل و اضطراري آه انجام آن هرچه زودترطلب مي شود در 

شورتحت اشغال و توده ها زير بمباران قرار دارند ، دير جنبيدن مي تواند ترجمه شرايط آه آ
پس بايد وقت را دريابيم و مبارزات مان را شدت و سرعت بخشيم و . مشخصي ازنجنبيدن باشد 

  . هرچه زودتر براي برپايي و پيشبرد مقاومت انقالبي و مردمي آماده شويم 
  

  يك سال پس از اشغال افغانستان
  

  :  29برگرفته از مجله جھاني براي فتح شماره  
  

جنگ " بمثابه اولين بخش از جنگي آه تحت نام  2001امپرياليزم آمريكا  افغانستان را در پاييز 
هواپيماهاي انگليسي و آمريكايي بيش از  2001از اآتبر ... آغاز آرد اشغال آرد " عليه تروريزم 

ده اند و چند هزار نفر ازمردم غير نظامي را قتل عام آرده هزارتن بمب را برافغانستان افگن 100
با آاشتن تخم ترس و وحشت در ميان  مردم ، آمريكا تالش دارد تا با تحميل رژيم دست ... اند 

  . نشانده خود پايه اي برقراري اشغال ميان مدت تا درازمدت آشور ومنطقه را تامين آند 
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ه خواهان افزايش نفوذ خود در منطقه آسياي ميانه وبدست امپرياليزم آمريكا مدت طوالني است آ
آوردن آنترل مخازن نفت و گاز طبيعي آن منطقه و همچنين گشودن راهي براي جريان نفت آنجا 

  . به بازار جهاني از طريق افغانستان باثبات بوده است 
ر بيشتر امكان پذير اما ثبات سياسي در افغانستان بنظر نمي رسد آه از طريق بكاربردن نيروي زو

باشد اعمال تروريستي مكرر آمريكا و متحدينش تنها موفق به مخالفت  بيشتر و بيشتر مردم عليه  
آخرين راه حل ساخته و پرداخته آمريكا يعني زندگي تحت اشغال يك نيروي بيگانه . آنها شده است 

نيمه فيودالي اي آه زندگي را  آه تاريخ افغانستان با آن بارها روبروبوده است فقر روزمره وستم 
براي مردم افغانستان وبخصوص زنان تبديل به جهنمي آرده تغييري نداده بلكه ازجهاتي آنرا 

  .تقويت هم آرده است 
   

  : لويه جرگه رژيم بنياد گرا را تقويت مي كند 
ن شده واقعيت اينست آه رژيم بنيادگراي افراطي طالبان  توسط رژيم بنيادگراي ديگري جايگزي

گوناگون آه عليه ) جهادي ( سازشي است ميان نيروهاي اسالمي " جديد " قدرت سياسي . است 
دولت اسالمي افغانستان را  1990روس مي جنگيدند و بدنبال بيرون آشيدن نيروهايش دراوايل 

نين يك سلسله قوانين طالمانه اسالمي  آه شريعت ناميده مي شود را به مثابه قوا. برقرار آردند 
. آشور تحميل آردند حاال همان نيروهاي سياسي جزء مهمي از رژيم جديد را تشكيل مي دهند 

آقاي آرزي ، شخصيت مورد عالقه غرب آه آمريكا بمثابه رئيس حكومت جديد برگزيد ، موقعيت 
در او نه تنها با همان دولت اسالمي قبل از طالبان  همكاري آرد ، بلكه او همچنين . بهتري ندارد 

به قدرت رسيدن طالبان  سهم داشت و آنها را با پول و اسلحه غربي حمايت مي آرد طالبان اورا 
براي پست سخنگوي بين المللي درنظر گرفته بودند آرزي چند سال دراياالت متحده زندگي آرد و 

  . بمثابه  مشاور شرآت نفتي يونوآال خدمت آرد 
درترآيب ) شوراي فئودالي از روساي قبايل (  2002بعد ازلويه جرگه اضطراري در ماه جون 

قدرت سياسي مختصر تغييري حاصل شد اما نه درجهت تضعيف بنياد گرايي  بلكه  بيشتردرجهت 
سپس آارزاري عليه سكوالريزم و حتي عليه آزادي هاي محدود زنان توسط چهره ... تقويت آن 

  . هاي قدرتمند دولت ، براه انداخته شد 
زلمي خليل زاد مشاور بوش در . امپرياليزم آمريكا بر لويه جرگه افگنده شده بود سايه سنگين  

امور افغانستان ، در پشت پرده فعال بود فرماندهان منفور ، رديف جلوي مجلس را اشغال آرده 
بودند و پشت سرآنها پرازحاميان مرتجعشان بود امپرياليست هاي آمريكايي بدنبال ائتالف وسيعي 

فئودال زمين دار آه درجنگ ساالران بنياد گرا تبلور مي يابند ، مي باشند تا آنها رابه با طبقه  
سرمايه داران بوروآرات تبديل نمايند تاييد آمريكا از ديكتاتوري مذهبي جديد با اين آگاهي آامل 
انجام شده است  آه بنيادگرايي با خشونت هرچه بيشتري عقب مانده ترين سنت هاي جامعه 

  . واين بنوبه خود مناسبات نيمه فئودال نيمه مستعمره را تقويت مي آند . ال مي آند رااعم
اما شرآت آنها در لويه جرگه تنها نقشي . فيصد از جمعيت افغانستان را زنان تشكيل مي دهند  60

آه بدقت انتخاب شده ) با يك فيصد از نمايندگان ( نفره اززنان  15يك گروه . سمبوليك داشت 
د تاييد مقامات بودند گزارش هاي مبني براينكه  همين زنان در حين لويه جرگه مورد تهديد و ومور

  . آزارجنسي قرار گرفتند وجود داشت 
  

  : قوانين اسالمي و ستم بر زنان 
به قدرت رسيدند ، آنها زنان  90وقتي آه بنيادگرايان دردولت جديد ، باراول دراوايل سالهاي ... 

تي و زندگي سياسي آشوربيرون آردند وبسياري از نورم هاي غير قابل تحمل را ازآارهاي دول
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) پوشش اسالمي( آنها همچنين حجاب . سمتي ، چون ازدواج هاي ترتيب داده شده را تحميل آردند 
را اجباري ساختند ، زناني را آه آار مي آردند مورد تهديد قراردادند و تحصيل پسران ودختران 

حكم " ديوان عالي دولت اسالمي افغانستان حكمي را بنام  1994درسال . د را ازهم جدا آردن
را صادرآرد آه به موجب آن از زنان مي خواست در بيرون خانه خود را آامال با " حجاب زنان 

نيروهاي ائتالف شمال تجاوزگروهي سيستماتيك به زنان مليت هاي ديگر را به . برقع بپوشانند 
  . ن دليل مردم به شدت ازآنها وحشت و عميقا نفرت دارند پيش مي برند و به همي

امروز زنان اجازه آار دارند ، به شرط آنكه شغلي براي شان پيدا بشود ويا جرئت آنرا داشته باشند 
اگرچه تنها تعداد معدودي اززنان . آه در مقابل تهديدات و عواقب آن ايستادگي آنند 

اما براي اآثريت زنان . بزرگ قادر به يافتن شغلي هستند ماهردرشفاخانه ها ويا مكاتب شهرهاي 
دختران درآنجا ... هيچ چيز تغيير نيافته است و حتي دورنماي تاريك تري را در پيش رو دارند 

هاي آه براي شان مقدوراست باشوروشوق فراوان به مكاتب بازگشته اند، اما در بسياري مناطق 
شده اند چندين مدرسه دخترانه در چند ماه گذشته به آتش آشيده آنها با تهديد سوزاندن مكاتب روبرو

  . شده است 
دولت نه تنها اقدامي را براي محدودآردن اين نوع حرآت ها انجام نداده است بلكه بااقدامات زن 

حكومت جديد تنها چند روز پس از گرفتن قدرت ، حكم . ستيزانه شان عمال آنها را تشويق مي آند 
امروز حتي رسانه هاي غربي نمي توانند اين واقعيت . ان درمحل آاررا صادرآردحجاب براي زن

ازبسياري جهات . را آه چگونه ستم بر زنان رسما توسط حكومت نهادينه مي شود را انكار آنند 
نيوزويك داستان زن زنداني را انعكاس مجله آمريكايي . حتي همان آار طالبان راادامه مي دهند 

نه درزمان طالبان به اشتباه وتنها برمبناي شهادت شوهرسابقش به زناء متهم شده مي دهد آه چگو
درمنطقه هرات زنان از رفتن . است و حاال تحت دولت جديد محاآمه و به زندان محكوم شده است 

درحاليكه آمريكا به گونه فريب .  به پارك و پوشيدن لباس هاي رنگي درمالء عام محروم شدند 
آزادي زنان را دارد ، آن دستاوري آه با گذاردن يك دولت دست نشانده به قدرت  آارانه ادعاي

طنز . بوجود آمده است حتي به گرد برابري جنسي از نقطه نظر بورژوا دموآراتيك هم نمي رسد 
وقبل ازآن  1980قضيه اينجاست آه شرايط زنان شهري افغانستان امروز عقب مانده ترازسالهاي 

  . فيصد دانشجويان آابل را زنان تشكيل مي دادند  50فيصد داآترها و  40آه است يعني زماني 
  

  امنيت و بھبود براي چه كساني ؟ ، ثبات 
بوده است ، اما بگونه اي " ثبات " يكي از اهداف اصلي امپرياليست ها درافغانستان بدست آوردن 
ن براي نقشه هاي استراتيژيك شان آه آنها ثبات را معني آرده اند اينست آه افغانستان را محلي ام

در منطقه و مسيرامني براي پايپ هاي نفتي و گاز طبيعي از آسياي ميانه آنند يك سال بعد از 
اعالم پيروزي از جانب آمريكا درافغانستان ، اوضاع به هر چيزي نزديك باشد به ثبات نزديك 

ي به نقش تاريخي آنها در دفاع ازاين غير قابل اتكاء بودن فرماندهان و روساي منطقه ا... . نيست 
... به روشني يك منشاء بي ثباتي ... بر مي گردد " و يا آن نيروي استعماري دربازي بزرگ 

اينست آه در دودهه گذشته مرتجعين گوناگون درافغانستان ودردرون حكومت از نظر سياسي 
قر مفرط توده ها دراوضاع واقعيت اين است آه عدم امنيت و ف. پيوسته تغيير جهت داده است 

آنوني توسط تخاصمات قدرت هاي بزرگ برسر نفوذ در آسياي ميانه تكامل يافته است و نه توسط 
جنگ ساالران ويا آشورهاي آوچكتر منطقه ، آه تنها مهره هاي آوچكي درخدمت به تخاصمات 

  . امپرياليستي بوده اند 
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  مريكااشغال عراق واھداف سلطه جويانه امپرياليزم آ
  

آارزار تجاوزگرانه واشغالگرانه امپرياليست هاي آمريكايي و همدستان شان عليه خلق ها وملل 
آنها بعد از تجاوز به افغانستان و اشغال اين آشور ، سه آشورديگر . تحت ستم جهان ادامه دارد 

غالگري تحت سلطه ، يعني عراق ، ايران و آورياي شمالي را بمثابه اهداف بعدي تجاوزات واش
  . هاي شان اعالم آرده بودند 

مارچ بعد از تدارآات جنگي چند ماهه و گردآوري قواي جنگي چند صد هزار نفري  20شامگاه 
مجهز به مدرن ترين سالح هاي زميني و بحري و هوايي امپرياليست هاي آمريكايي و همدستان 

تجاوزگران امپرياليست . ردند آنها ، يورش تجاوزگرانه شان را به عراق آغاز آ... انگليسي و 
توانستند بعد از پيشبرد جنگ فوق العاده خونين و ويران آن چند هفته اي ، رژيم صدام حسين را 

  . سرنگون آرده و عراق را اشغال نمايند 
اما سرنگوني رژيم صدا م حسين به مفهوم پايان يافتن مقاومت عليه تجاوزگران و اشغالگران 

توده ها در اشكال مختلف مسلحانه و غير مسلحانه ، . و شرآاء نبوده و نيست امپرياليست آمريكايي 
آماآان به مقاومت ادامه مي دهند واشغالگران را به سزاي اعمال شان مي رسانند و خود نيز 

حمله امپرياليست هاي آمريكايي و متحدين شان . فداآارانه قرباني هاي عظيمي را پذيرا مي شوند 
اين . رسوا و بي پرد ه تجاوزگرانه و اشغالگرانه امپرياليستي بوده وهست  درعراق يك تهاجم

تجاوزگري رسوا حتي نتوانست از نقش فريبنده باصطالح سازمان ملل متحد براي پوشاندن خود 
استفاده نمايند و قادر نگرديد آه تمامي امپرياليست ها را به حمايت از خود وادارسازد اما مهمتر 

يليون ها نفر ازتوده هاي مردم درخود آشورهاي امپرياليستي و همچنان ازآن مبارزات م
آشورهاي تحت سلطه ، قبل از جنگ و درجريان تهاجم برعراق ، بود آه ماهيت تجاوزگرانه ، 

سلسله اين مبارزات هرچند با . اشغالگرانه و امپرياليستي اين جنگ را آامال افشاء وبرمالء نمود 
  . همچنان ادامه دارد  فرازونشيب و پيچ وخم ،

بهانه هاي آه براي حمله برعراق توسط امپرياليست هاي آمريكايي وانگليسي مطرح گرديده اند ، 
آنها گفتند آه دولت . و بي پايه اند آه فقط مي توانند سزاوار خنده و تمسخر باشند  آنچنان سخيف

د تهديد قرار مي دهد اما اين عراق سالح هاي آشتار جمعي دارد و با اين سالح ها دنيا را مور
بعد از چندين سال جستجو و جب به وجب عراق " سازمان ملل متحد " سالح ها را نه تنها مفتشين 

پيدا نتوانستند ، بلكه قواي اشغالگر نيز بعد از سپري شدن چند ماه ازاشغال عراق ، از يافتن چنين 
لت عراق سالح هاي آشتارجمعي سالح هاي عاجز مانده اند و اقعيت اينست آه حتي اگردو

دراختيار مي داشت  نيز نمي توانست دنيا و بطور مشخص امپرياليست هاي آمريكايي را مورد 
تهديد قرار دهد چرا آه امپرياليست هاي آمريكايي از لحاظ داشتن سالح هاي آشتار جمعي آنچنان 

" شوروي  " ت فروپاشيده داراي برتري استراتيژيك دردنيا هستند آه حتي ميراث خوار ابرقدر
سابق يعني امپرياليزم روسيه درمقايسه با اين نيروي آوچكي بحساب مي آيد ، چه رسد به دولت 

واقعيت عريان ترازآنست آه بزرگترين دارنده سالح هاي آشتار جمعي يعني . آوچكي مثل عراق 
عليه دنيا بحساب مي آيد و حق امپرياليزم اياالت متحده ، خود بزرگترين تهديد باالقوه ويا باالفعل 

اينست آه خلق هاي جهان ، و درقدم اول خلق خود آمريكا ، با مبارزات شان اين ديو خون خوار 
واقعيت ديگر اينست آه مقداري سالح هاي آيمياوي . ودشمن بشريت را به سزاي اعمالش برسانند 

گرفته بود ، اما اين سالح ها  توسط خود امپرياليست ها قبال در اختيار رژيم صدا م حسين قرار
عليه توده هاي عراقي و همسايگان عراق مورد استفاده قرار گرفت و اين استفاده درموقعش مورد 
حمايت امپرياليست هاي آمريكايي بود ، چرا آه به همين خاطر در اختيار رژيم حاآم بر عراق 
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م صدام حسين نيز باقي مي ماند نمي بقاياي اين سالح ها حتي اگر دراختيار رژي.  قرار گرفته بود 
  . توانست تهديدي عليه امپرياليست هاي آمريكايي محسوب گردد 

آنها ضرورت تغيير رژيم ، سرنگوني استبداد صدام و آوردن دموآراسي براي مردم عراق را به 
م ، واضح است آه رژيم صدام حسين بمثابه يك رژيم ارتجاعي وابسته به امپرياليز. ميان آشيدند 

اين رژيم سال هاي سال هم در . محصول سياست ها وعملكرد هاي خود آنان و آل نظام شان بود 
سياست هاي داخلي سرآوبگرانه عليه توده هاي عراقي وهم در سياست هاي  ماجراجويانه جنگي 

حمله برايران با . عليه همسايگان عراق ، مورد حمايت امپرياليست هاي آمريكايي قرار داشت 
فقه امپرياليست هاي آمريكايي صورت گرفت وحتي در حمله بر آويت به نحوي رضائيت موا

آمريكايي ها دخيل بود آمريكايي ها سال هاي سال سياست هاي سرآوب گرانه رژيم صدام حسين 
. عليه توده هاي عرب و آرد عراقي را يا صريحا تائيدآردند ويا به ديده اغماض نگريستند 

يكايي وهمدستان آنها ، تجاوز شان برعراق را جنگ آزادي عراق نام گذاري امپرياليست هاي آمر
اين ها درقدم اول حقوق . آردند و هدف آنرا اعطاي دموآراسي به مردم عراق قلمداد نمودند 

دموآراتيك مردمان آشورهاي خود شان را در رابطه با اين جنگ تجاوزگرانه نفي آردند و 
هيچ قدرتي نمي تواند از طريق نفي حقوق . را ناديده گرفتند  مخالفت وسيع آنها با اين جنگ

دموآراتيك مردمان آشورخود ، دموآراسي را براي مردمان آشور ديگري به ارمغان آورد ،  آنهم 
واقعيت اين . از طريق تهاجم و تجاوز نظامي و آشتار بيدريغ توده ها و ويران سازي آن آشور 

افتاده توسط امپرياليست هاي آمريكايي و شرآاء نه تنها ضد  است آه آارزار تجاورگرانه براه
دموآراتيك ترين آارزار عليه خلق ها و ملل تحت ستم جهان است ، بلكه ماهيت وعملكرد ضد 
دموآراتيك آن عليه حقوق دموآراتيك توده هاي آمريكايي و توده هاي ساير آشورهاي امپرياليستي 

امپرياليست هاي آمريكايي و  –گترين تروريست هاي جهان بزر. نيز آامال رسوا و افشاء است 
تحت نام مبارزه عليه تروريزم به دهشت افگني عظيمي در دنيا مبادرت ورزيده اند ، آنها  –شرآاء 

را ويك دارودسته ساخته و ) اسامه بن الدن ( يك شخصيت محصول سياست هاي خود شان 
را آنچنان قدرت و قوت جادويي بخشيده اند آه در همه جا حاضراند ) القاعده ( شان  پرداخته خود

آنها اين قدرت وقوت جادويي را نه تنها . و در هرحالتي آماده براي نابودي و ازميان بردن آنها 
طالبان ، بلكه عمليات يازده سپتامبر ودرهمكاري با رژيم صدام حسين و درهرجاي  يدرپشت پناه

آه الزم ببينند ، حاضر و ناظر مي سازند تا تحت اين بهانه به تهاجم و تجاوز و مداخالت  ديگري
صرفا در پشت " جادويي " درت امپرياليستي بپردازند واقعيت اين است آه حضور اين قوت و ق

طالبان  يك امر تثبيت شده و روشن بود  و اين همان مورد ي بود آه با حمايت هاي پناهي از رژيم 
تقيم وغير مستقيم خود امپرياليست هاي آمريكايي و پشتيباني هاي بيدريغ وابستگي منطقوي آنها مس

درموارد ديگري منجمله در عمليات يازده سپتامبر و درهمكاري با رژيم صدام . بعمل آمده بود 
نه حسين حضور ودخالت اسامه بن الدن و القاعده قبل ازآنكه يك واقعيت تثبيت شده باشد يك افسا

سازي عمدي از سوي امپرياليست هاي امريكايي و شرآاء است تا گويا براي پيشبرد آارزار 
  . تجاوزگرانه آنها بهانه و پوشش فراهم گردد 

جالب اينجاست آه امپرياليست هاي آمريكايي درعين حاليكه  براي پيشبرد آارزارتجاوزگرانه 
د ، ثبات و اهداف واقعي شان را نيز پنهان واشغالگرانه شان به بهانه هاي واهي متوسل مي گردن

آنها آشكارا ازدرس آموزي هاي دوران امپراطوري روم باستان ، براي تحكيم  سلطه . نمي نمايند 
درين درس آموزي ، نقش برجسته و درجه اول قوت هاي . شان برجهان صحبت بعمل مي آورند 

، گسترش امپراطوري ، آامال نظامي براي تصرف سرزمين هاي دورونزديك ، حفظ و بقاء 
امپرياليست هاي آمريكايي ازينكه در آخرين دهه قرن بيست از موقعيت شان . آشكاروعيان است 

بمثابه يگانه ابرقدرت جهان و داراي قوت عظيم نظامي بي رقيب در دنيا، به اندازه آافي براي 
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استراتيژيك ، آوشش  تحكيم وگسترش امپراطوري شان درجهان از طريق اشغال مناطق حساس و
را جبران " آم آاري " بعمل نياوردند ، پشيمان به نظر مي رسند اينك آنها تصميم گرفته اند آه اين 

صحبت بعمل مي آورند آه آل شمال آفريقا، شرق " شرق ميانه بزرگ آمريكا " آنها از . نمايند 
به مفهوم آنترل بربيشتر ميانه و آسياي ميانه را در بر مي گيرد آنترل براين منطقه بزرگ 

امپرياليست هاي آمريكايي اين رويا را درسرمي پرورانند . ازدوسوم منابع نفت و گاز جهان است 
تنها سلطه شان بر خلق ها وملل آه با برقراري آنترل مستقيم شان براين منطقه استراتيژيك ، نه 
ا نيز جبرا وادار سازند آه به تحت ستم را پايدار سازند ، بلكه ساير قدرت هاي امپرياليستي ر

رهبريت بالمنازع شان گردن نهند و سرازاطاعت نپيچند به اين خاطراست آه آنها درحمله بر 
عراق ، نه تنها خواست اآثريت عظيم  مردمان جهان ، بلكه خواست اآثريت دولت هاي ارتجاعي 

گذاشتن  تمامي قوانين و قواعد و قدرت هاي امپرياليستي مخالف را نيز ناديده گرفتند و با زير پا 
بين المللي اي آه ادعاي پذيرش شان را داشتند ودارند ، باالي عراق حمله آردند وباز به همين 
خاطر است آه بالفاصله  بعد ازاشغال عراق وحتي درجريان جنگ عليه رژيم  صدام حسين ، 

  . پيهم افزايش مي يابد  سوريه وايران مورد تهديد قرار مي گيرند و فشار باالي آنها بصورت
حمله امپرياليست هاي آمريكايي وهمدستان شان بر عراق واشغال اين آشور توسط آنها ، تمامي 

تضاد عمده جهاني يعني تضاد خلق . تضاد هاي اصلي جهاني را بيشتر از پيش حدت بخشيده است 
ان عرب ، شرق ميانه و جه. ها و ملل تحت ستم با امپرياليست ها بيشتر از پيش حدت يافته است 

آسياي ميانه  ، تمرآز گاه اين تضاد محسوب مي گردد واحتمال قوي  وجود دارد آه آسياي جنوبي 
وامپرياليست ها ) پرولتاريا ومتحدينش ( نيز شامل اين مناطق گردد تضاد ميان خلق ها 

سيون و ضد مبارزات  ضد گلوباليزا. درخودآشور هاي امپرياليستي نيز شدت آسب آرده است 
تجاوزگري ها و اشغالگري هاي امپرياليستي درين آشورها با فراز ونشيب پيش مي رود و 
درفراز هاي خود ميليون ها توده مبارز وحتي ده ها ميليون توده را در بر مي گيرد ولي ديگر از 

. است يك جنبش  مبارزاتي توده يي زودگذر فراتر رفته و خصلت پايدار و مستمر را بخود گرفته 
مخالفت امپرياليست هاي . تضاد ميان قدرت هاي امپرياليستي مختلف نيز رو به تشديد است 

سازمان ملل " وساير مرتجعين در فرانسوي ، آلماني و روسي يكجا با مخالفت  مرتجعين چيني 
راي باعث گرديد آه امپرياليست هاي آمريكايي و همدستان شان  نتوانستند از اين  سازمان ب" متحد 

يقينا مخالفت اين قدرت هاي امپرياليستي با . بگيرند " مجوز قانوني " تجاوزاتشان  برعراق 
اما . امپرياليست هاي آمريكايي ، ماهيت امپرياليستي ونيات تجاوزآارانه آنها را تغيير نمي دهد 

مل نمايند موقعي آه قدرت هاي امپرياليستي بنا به تشديد تضاد ميان  شان مي توانند متحدانه ع
  .روزنه هاي بهتري براي پيشبرد مبارزات توده ها فراهم مي گردد 

درچنين جوي است آه مقاومت توده هاي عراقي عليه امپرياليست هاي اشغالگر ادامه دارد  بطور 
مشخص امپرياليست هاي آمريكايي به دليل حمايت  هاي بيدريغ و مستدام شان ا ز صهيونيست 

" جهان عرب " غالگر اسرائيل ، نه تنها در خود عراق بلكه در سراسر هاي ودولت غاصب  و اش
به شدت مورد نفرت توده ها قرار دارند شدت اين نفرت هيچگاه آمتر از نفرت عليه صهيونيست 
هاي اسرائيلي نبوده است  و اآنون آه امپرياليست هاي آمريكايي در سرزمين عراق بمثابه 

اين نفرت عميق و . بانه دارند بيشتر از پيش باال گرفته است اشغالگران امپرياليست حضور غاص
زمينه ساز يك درس آموزي ديگر از نوع درس آموزي از  –وبايد  –ووسيع توده ها مي تواند 

  . ويتنام ، براي امپرياليست هاي آمريكايي و همدستان شان باشد 
ياليست هاي آمريكايي و شرآاء مسئله اينست آه ما خود بمثابه قربانيان تجاوز واشغالگري امپر

وظيفه داريم آن چنان آتش عظيمي  زير پاي اشغالگران  امپرياليست بر پاآنيم آه نه تنها افغانستان 
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خود به جهنم سوزاني  براي آنها مبدل  گردد بلكه  شعله هاي آن ، مبارزات توده ها درعراق ودر 
  . شد هرجاي ديگري از جهان  را گرما دهنده و نويد بخش با

  
  
  
  
  
  
  
  
 

  عراق پس ازاشغال
  جنگ
  

  :  ازسرويس خبري جھاني براي فتح
  

آه درسرويس خبري جهاني براي " عراق بعدازاشغال جنگ " مطالب ذيل گزيده اي است از مقاله 
اين مقاله به جنگ مقاومتي آه از جانب  توده هاي عراقي در . جون آمده است  16فتح بتاريخ 

يكايي بر پا شده است ، اشاره مي آند و نشان مي دهد آه جنگ درعراق برابر اشغالگران  آمر
عليرغم ادعاهاي امپرياليست هاي امريكايي نه تنها پايان نيافته است بلكه وارد فازجديدي گرديده 

  .شعله جاويد  –است و روياهاي اشغالگران را براي آنترل آرام عراق درهم ريخته است 
شاهد حمالت وضد حمالت بزرگي اني براي فتح هفته گذشته سرويس خبري جه 2003جون  16

بوده ايم آه در آن هزاران نفر از نيروهاي آمريكايي عليه گروه هاي آوچك چريكي عراقي و 
حاميان  غير نظامي آنها شرآت آردند در برخي ازاين موارد نيروهاي اشغالگر بسختي مورد 

يادي از سربازان و هواپيماهاي آمريكايي ضربت قرار گرفته اند در موارد ديگري تعداد ز
  . بصورت گسترده  و آاملتري براي مهارآردن  مقاومت عراقيان  به تالش دست زدند 

مقامات آمريكايي از انتشار اطالعات مربوط به حمالت روزمره به نيروهاي شان  امتناع مي 
روزانه ده دوازده بار  روزنامه گاردين  لندن گزارش مي دهد آه نيروهاي آمريكايي. ورزند 

موردهدف شليك تير بار و يا نارنجك قرار مي گيرند آمريكايي ها گزارش داده اند آه از تاريخ اول 
 100آمريكايي و  45جون  12ماه مي روزي آه بوش اعالم آرد آه جنگ اصلي تمام شده است تا 

  . عراقي آشته شده اند 
يك عمليات طوالني مدت در فلوجا از زمانيكه  نفر از نيروهاي آمريكايي براي 4000درحدود 

اپريل آشتند ، به  30و  28نفراز تظاهرآنندگان را در دوواقعه در  18سربازان آمريكايي حد اقل 
نيرويي است آه قبال  6000اين سربازان براي تقويت و آمك به . مرآز مقاومت تبديل شده است 

روزه  در اواخر مي  10ار مي گرفتند در يك دوره دراين شهر مستقر بودند و دائما مورد حمله قر
برخي . سربازآمريكايي در آنجا آشته شده و تعداد بسيار بيشتري مجروح شدند  8و اوايل جون ، 

ازآنها در اثر شليك تفنگ  وحمالت  راآتي آر پي جي آشته شدند و برخي در عمليات  هاي بلند 
، سه گروه  از نيروهاي مي  27ر رودخانه فرات در پروازانه  اي مثل حمله به يك ستون نظامي د

جون تحت پوشش هوايي قبل از طلوع آفتاب وارد اين شهر   15ويژه آمريكايي در حاليكه درروز 

: نشاني جهاني براي فتح   
A WORLD TO WIN 27 OLD GLOUCESTER ST 

LONDON,WCIN 3XX UK  
: نشاني ويب سايت جهاني براي فتح در روي صفحه انترنت   

WWW.AWTW.ORG  
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ساآنين محله . هزار نفره مي شدند از فراز ساختمان ها و خيابان ها مورد حمله قرار گرفتند  200
نيروهاي آمريكايي قادر نبوده . و نورعالمت مي دادند نزديك شدن نيروهاي آمريكايي را با سوت 

اند آه عمليات هاي مخفي انجام دهند چرا آه ساآنين محله سيستمي را ترتيب داده اند آه از پنجره 
ها و پشت بام ها اوضاع را زير نظر مي گيرند وبا روشن  وخاموش آردن چراغ هاي  خانه هاي 

  . نند آه آمريكايي ها دقيقا آجايند شان عالمت مي دهند تا رزمندگان بدا
به تالفي اين آار ، اشغالگران در تمام شب تا صبح روز بعد خانه به خانه به درها آوبيدند ومردم 
را از رختخواب هاي شان  بيرون آورد و سپس خانواده ها را با دستها بر سرشان از خانه هاي 

ي خارجي گزارش دادند آه زنان و مردان هاخبرگزاري . شان بيرون آشيده و همراه خود بردند 
فلوجا بيش ازهرزمان ديگردرتب جنگ بااشغالگران مي سوزند پدري آه دوتا از پسرانش دستگير 

  " حتي صدام هرگز باما چنين نكرد" شده بودند در حاليكه چشمانش پر از اشك بود مي گفت 
يك عمليات سه روزه را در شبه  تقريبا در همان زمان  حدود همان تعداد از نيروهاي آمريكايي

آيلومتر ، شكل يافته ، درست در شمال بغداد  50جزيره اي آه توسط انحناي رود دجله بوسعت 
آغاز آردند دراين منطقه  در چند هفته گذشته  گزمه هاي آمريكايي بطور مكرر ، شبانه مورد 

در حاليكه  توسط طيارات  و حمله قرار گرفته بودند موترهاي نظامي و قايق هاي گزمه رودخانه 
هليكوپتر هاي جنگي حمايت مي شدند ، به طرف شهرهاي دولوبا و باالد نزديك شدند  دوتانك در 
جاده اي بطرف باالد به آمين انداخته شد آنگونه آه گفته شد نيروي بزرگي از شورشيان ابتدا يك 

درجنگي آه تا امروز يعني . دند ماين زميني را منفجر آردند و بعد با آر پي جي راآت باران آر
آمريكايي  4عراقي آشته و  4جون هنوز ادامه دارد  مقامات آمريكايي گفتند ، آه تا بحال  11

باالد با يك آمين ديگر مواجه شدند آه  –مجروح شدند دراوج حمله  آمريكايي ها  در جاده بغداد 
ي در حال خالي آردن  مجروحين يك الري آمريكايي به آتش آشيده شد يك هلي آوپتر آمريكاي

نيروهاي آمريكايي در اين منطقه يعني جايي آه همچون فلوجا هر . آمريكايي ديده شده است  
"  خرابكاري " نفر را  بعنوان  مظنون به  400عراقي يك  دشمن باالقوه محسوب مي شود ، 

قي را قبل از تعرضات  آمريكايي ها  مي گويند آه چند هزار نفر زنداني عرا. بازداشت آردند 
ها زنان و بچه  ها را ) جي اي ( اخير ، نگاه داشته اند  ساآنين محلي به خبرنگاران گفتند  آه 

دست بند زده ويك مرد را تا مرگ زدند و باعث شدند آه مرد ديگري از حمله قلبي بميرد ، چرا آه  
دواهاي اورا بدهند آنها دهان  ند ،داجازه ندادند تا زن و دخترش آه در حال تماشاي صحنه  بو

  . زنش را با چسپ بسته بودند آه نتواند اعتراض آند 
درسومين قسمت ازاين حمالت ، نيروهاي آمريكايي با هلي آوپتر و موترهاي نظامي هومويس و 

ها مكررا  مورد حمله ) جي اي ( جاي آه  . برادلي به شهرهاي آوچك غرب بغداد هجوم بردند 
د دراين عمليات نيز مانند دوعمليات ديگر هدف تالشي خانه ها و گرفتن زنداني بود قرار مي گرفتن

اينجا نيز خانواده  هاي آنهايي آه به بيرون آشيده شده بودند شكايت آردند آه اين حرآات مثل ويا 
يك معلم مكتب  به خبرنگار آسوشيتد پرس گفت آه           . بدتراززمان حكومت صدام بوده است 

  " . مقاومت افزايش خواهد يافت  ، رفتار اين چنيني با ساآنين تروريزم است " 
آيلومتري شمال غربي بغداد حمله  150جون ، ارتش آمريكا به محلي در  12چند روزقبل تر يعني 

آردآه آنرا آمپي برا ي آموزش نظامي  مي ناميد اين تعرض از نوع ديگري بود و تمرآزش را 
  .تار بيشتر هرچه تعداد از مردم گذاشته بود ونه دستگير آردن آنهابر بمب افگندن و آش

بعدازجنگ هاي شديد وقتي آه ظاهراامريكايي ها تصور مي آردند آه در نبرد پيروز شده اند 
اين اولين باري است آه ارتش . چريك ها  براي پايين آشيدن  يك هلي آوپتر آپاچا ظاهر شدند 

گرچه گزارشاتي مبني بر . ي آوپترهايش به پايين آشيده شده است آمريكا پذيرفته آه يكي از هل
  . عراقي آشته شدند  71آمريكايي ها گفتند آه دراين نبرد . سقوط طيارات وجود داشته است 
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درجاهاي ديگر ، درجنوب غرب عراق يك جت جنگنده ، سقوط آرد فرمانده مرآزي آمريكا دليل 
  . م آرد اعال" عوامل نامفهوم " اين سقوط را 

جون دوسلسله انفجارات  حريق غير قابل آنترلي را بر لوله ها نفتي  درماهول در شمال عراق  13
برپاآرد نقشه هاي اشغالگران  براي از سرگيري صادرات نفت  عراق ، به منظور تقويت 
مه انحصارات تاراجگر آمريكايي ، توسط ترآيبي از ناپديد شدن  وسايل ويا خرابكاري ها و ادا

  . جنگ عقيم مانده است 
دريكي از نقاط بازرسي . سرباز آمريكايي در يكي از نقاط بازرسي بغداد آشته شدند  2جون  11در

وقتي آه يكي از مسافران  ناگهان بيرون آمده وبا آر پي جي به طرف سربازان . بغداد آشته شدند 
  . ت شليك آرد و قايع شبيه به آن درپايتخت دراوايل ماه صورت گرف

جون موصل در آردستان ،  شمال عراق ، شاهد درگيري بين صد ها نفر از سربازان ارتش  12
نيروهاي . سابق عراق آه خواهان پرداخت حقوق خود بودند ، با پليس تحت آنترل آمريكا بود 

آژانس فرانس پرن از قول شاهدان عيني گزارش داد آه سه . آمريكايي به سرعت فراخوانده شدند 
نفر دستگير شدند در حاليكه هلي آوپترهاي د رباالي سر  150هر آننده آشته شدند و بيش از تظا

جمعيت خشمگين يك وسيله نقليه نظامي  آمريكا را به آتش آشيد و بخشي از يك . مي چرخيدند 
  . ساختمان اداري را سوزاند 

خواهان بيرون رفتن جون مردم   15هزار نفري در  10دربصره جنوب عراق ، در يك تظاهرات  
  . نيروهاي انگليسي آه آن منطقه را اشغال آرده اند از عراق شدند 

سخنراني و يا نشراتي را آه "  تجمع " سرآرده دولت اشغالي پل برمراعالم آرده است آه آمريكا 
به بي نظمي و خشونت عليه نيروهاي اشغالگران اعالم آرده است آه مساجد زير نظر خواهند بود 

اين افسانه آه . ندان برمرقوانين سانسور آمريكايي مطبوعات عراقي را ترسيم آردند آارم
آنها . آمده اند بيش از اندازه رنگ وروي باخته است " رهايي بخش " امريكايي ها به مثابه نيروي 

آمدند با اين وعده آه به مردم غذا، دارو و آزادي بدهند در عوض آنها به مردم گلوله ، زندان و 
  . ظلم و آشوري ويران دادند 

نفر را آه آنها را هواداران القاعده معرفي آردند در نزديك آرآوك در شمال  74نيروهاي آمريكا 
برخي گزارشات خبري اين اتهام را مورد سوال قرار دادند سرانجام مقامات آمريكا . گرفته اند 

  . پذيرفتند آه اشتباه آرده اند ، اما اين افراد آزاد نشدند 
مبارزين عربي آه براي آشتن " دريكي ا زمقاالت نيويورك تايمز آمده است از امريكا بطوريكه 

جالب  اينجاست آه اين مقاله ارتش . شكايت دارد "  نيروهاي آمريكايي مرتبا به عراق مي آيند 
است ، ياد مي آند و " جنگ ضد شورشي " آمريكا را بمثابه نيروي آه  درحال پيشبرد 

  . خبر مي دهد "  تابستان داغ و طوالني " روبودن با يك  ازروب
آمريكايي  1بعدازاينكه  تانكهاي ام : " جون نوشت  14اي درخبرنگاري بنام مايكل گردون درمقاله 

براي بيرون راندن صدام حسين  به بغداد وارد شدند ، يكي از مسايل مرآزي نظامي  اين بود آه 
دي ممكن است درآجا بجنگد آيا نيروهاي امريكايي ممكن است اضالع متحده آمريكا دردور بع

مارش شان رابه درون سوريه  ادامه دهند ويااينكه آابينه بوش فشار نظامي به ايران را افزايش 
  .دوربعدي جنگ درعراق است : ماه بعد از نبرد بغداد جواب روشن است  2خواهد داد ؟ اينك 

ه آردن افكار عمومي مردم آمريكا براي يك اشغال طوالني و ظاهرا مقامات آمريكايي در حال آماد
من نمي توانم بشما بگويم : " سخت مي باشند يك فرمانده ارشد ارتش آمريكا ديويدمك آييرتان گفت 

آه تا دوماه ديگر ويا يك سال ديگر اينجا آشوري آامال ايمن و امن خواهد بود آنچه آه من مي 
ا به ادامه حضور ارتش آمريكا ، تا جايي آه الزم باشد ادامه خواهيم توانم بشما بگويم اينست آه م

درماه آينده ويادوسه " جون هشدارداد آه جنگ  10را مزفلد دريك آنفرانس مطبوعاتي در " داد 
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متوقف "  دو ياسه بخش از نيروهاي ائتالفي به اين آشور بيايند " يا حتي وقتي آه " ماه آينده 
چندين ) شدن  اين دوبخش تعداد نيروهاي اشغالگر تقريبا دوبرابر خواهد شد باوارد ( نخواهد شد 

دوتا از هرسه بريگاد بخش . موجود است گزارش مبني بر پايين بودن  روحيه نيروهاي آمريكايي 
پياده نظام ارتش سوم آه قرار بود در ماه مي برگردد درعوض به بغداد و فلوجا فرستاده شدند و 

جون يك فرستاده نيويورك تايمز گزارش داد آه  16ه فعال در آنجا بمانددر انتظار مي رود آ
سربازان بريگاد يكم در بغداد از جنگ به  تنگ آمده و وحشت زده شده اند  با آابوس آشتارهايي 
آه مرتكب شده ويا باعث آن شده اند ويا متحمل شده اند ، خسته وعصباني وبطور روز افزوني 

  . نظر مي رسند و روحيه شان بشدت آاهش يافته است بغير عادي وافسرده 
نقشه آمريكا براي حمله به ديگر آشورها بعد از تجاوز به عراق با موانع غير منتظره اي برخورد 

تقريبا نيمي از ارتش فعال آمريكا در عراق درآنار تعداد . عراق هنوز مهارنشده است . آرده است 
ايي آه درتابوت ها به آشورشان باز نمي گردند به اين زودي آنه. زيادي مارين ميخكوب شده اند 

  . ها ازآنجا نمي توانند تكان بخورند 
  
  

  !موج نوين انقالبي جھاني در حال ظھوراست 
  

  2003اول مه 
  

پرولترهاي آه داراي آگاهي طبقاتي هستند و توده هاي انقالبي اول ماه مه  امسال را تحت شرايط 
در سراسر جهان مردم از تجاوز حيوان صفتانه امپرياليست ها به .  استثنائي جشن مي گيرند

مقاومت مردم عراق در روزهاي . عراق، خشمگين بوده و مصممند آه برسرآن تسويه حساب آنند 
كا نشان داد آه آنان خواهان مقاومت ومقابله با امپرياليست ها هستند و درمقياس اول تجاوز آمري

ن ها تن را در بر مي گرفت  توفان آسا صحنه را اشغال آرد اما جهاني  ، جنبشي آه  ميليو
فروپاشي ناگهاني  رژيم صدام يكبار ديگر نشان داد آه دست زدن به يك مبارزه مؤثر عليه 

متحد آردن مردم  ورهبري آنان در . امپرياليزم  تحت رهبري طبقات ارتجاعي امكان ناپذيراست  
ها و طبقات ارتجاعي حاآم در هر آشور، فقط و فقط و ظيفه مبارزه انقالبي عليه امپرياليست 

  . بزرگ پرولتاريا مي باشد 
فقط پرولتارياي بين المللي طبقه اي است آه  در مقياس جهاني درست در نقطه مقابل امپرياليست 
ها قرا ر گرفته است و تنها طبقه اي است آه منافعش در نابودي آامل نظام امپرياليستي ، رهايي 

بلند . مل آليه  ملل ، و آفرينش جامعه بدون طبقات واستثمار يعني يك جامعه آمونيستي است آا
گويان  دشمن شبانه روز و براي ساليان دراز آار آرده اند تا اين رسالت و هدف را غير ممكن و 

بين  رويايي خطرناك قلمداد آنند  اما اين رويا ، رويائي است آه پايه در شرايط مادي پرولتارياي
المللي ، پايه در آار تعاوني اين طبقه ، پايه در شرايط استثمار آن و مبارزه مشترك اين طبقه 

دروغ و تحريف رد مي شود و  اين رويايي است آه بطور مداوم  از سد هاي بزرگ . جهاني دارد 
خود رانشان مي دهد و شور وشوق و حسن جهت مندي و هدفمندي توليد مي آند خطرناآترين 

ريب اين فكر بي نهايت  عجيب است آه گويا مي توان بدون ريشه آن آردن سرمايه  دراي ف
سرمايه داري يك نظام اجتماعي   است آه موتور محرآش استثمار . مشكالت بشريت را حل آرد 

انواع و اقسام  ستم و نابرابري را توليد مي آند ، وزندگي ميليون ها . انسان توسط انسان است  
چنين . را در جنگ هاي ناعادالنه  و سرآوبگرانه  و غارتگرانه  اش قرباني مي آند  انسان  

  . نظامي را هرگز نمي توان اصالح آرد 
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آساني آه ازاين نظام بين المللي انگلي فايده مي برند و نگهبان آن هستند  هرگز به منطق گوش فرا 
حتي و قتي آه اين خواست و اراده  به نخواهند داد و هرگز در مقابل اراده وخواست  مردم جهان 

نزد امپرياليست ها  آلماتي مانند          . شكلي قدرتمند و شفاف بيان شده باشد ، سرفرود نمي آورند 
چه زماني آه با " آزادي  " ، "  توافق شهروندان " ، "  دموآراسي " ، " قانون بين المللي " 

بيرون بيايد يا بصورت عرعرازدهان ) رانگلستان نخست وزي( بالغت آالم از دهان توني بلر 
جورج بوش خارج شود ، يا حتي وقتي آه به فرانسه  و آلماني ترجمه شود ، هيچ نيستند مگر 

  . تزئيناتي براي پنهان آردن  واقعيت عريان 
و مرتجعين  يك اقليت آوچك هستند  و تنها به زور ارتش ها و نيروهاي پليسي امپرياليست ها 

. يتي ، و سالح هاي آشتار جمعي شان مي توانند سلطه خود را بر آره زمين  نگاه دارند وامن
قدرت سياسي از لوله تفنگ .  " جنگ عراق يكبار ديگر حرف حقيقي مائوتسه دون را اثبات آرد 

  " بيرون مي آيد 
ا ؟ زيرا امپرياليست ها در ظاهر خيلي قوي بنظر مي رسند اما آنها در نهايت  ضعيف هستند چر

اين مسئله آنها را منفور مردم سراسرجهان مي . بي عدالتي و تجاوز پيشه آنان است استثمار وستم 
  . حتي مردم  آشورهاي خود شان ازآنان نفرت دارند . آند 

زيرا مي . قدرت زيادي دارد  مائوئيزم  –لنينيزم  –علم و ايدئولوژي آمونيسم يعني مارآسيزم 
مهمتر ازآن ، ايدئولوژي و علمي است . اما فقط اين نيست . صحيح تحليل آند تواند جهان را بطور 

زماني آه پرولتاريا و ستمديدگان اين علم وايدئولوژي . آه  منطبق بر منافع  اآثريت بشريت است  
را درك آنند و به آن مجهز شوند آنگاه تبديل به يك نيروي مادي مي شود  آه مي تواند جهان را 

به هيماليا بنگريد آه جهان بهتري در " ما بار ديگر شعارمان را تكرار مي آنيم  آه . د دگرگون آن
در آنجا ميليون ها زحمتكش سالح برآف برخاسته اند و براي اآثريت مردم قدرت  " . زايش است 

سياسي را آسب آرده اند جنگ خلق ،  گام به گام نيپال را دگرگون آرده  واين آشورعقب مانده را 
ه يك نمونه درخشان از آينده  پرولتاريا و ستمديدگان تمام آشورهاي جهان ، تبديل مي آند و در ب

پرو ، ترآيه ، هند ، فيليپين و نقاط ديگر انقالبيون مائوئيست مصممانه پرچم جنگ خلق را 
  . برافراشته نگاه داشته اند 

. ي خاورميانه را لرزانده است تجاوز امپرياليزم آمريكا به عراق تمام چارچوب سياسي واجتماع
آنچه در حال . مطمئنا درماه ها و سال هاي آينده  خاورميانه شاهد مبارزه طبقاتي حادي خواهد بود 

  .حاضر آمبود است  حضور قدرتمند جنبش آمونيستي اصيل در بسياري از آشورهاي منطقه است
صدها ميليون نفر د رهند ، . آسياي جنوبي يكي از مراآز توفان آساي انقالب پرولتري است  

پاآستان ، سري النكا و بنگالدش زير ستم واستثمار امپرياليستي  و نيمه فيودالي در فقر وفالآت 
عظيمي بسر مي برندبرخالف بسياري از نقاط ديگر جهان آه انرژي انقالبي توده هاي مردم هيچ 

ست اصيل راه را براي يك راه خروج مثبتي پيدا نمي آند دراين خطه  حضور احزاب مائوئي
  . آلترناتيو واقعا انقالبي باز مي آند 

دراروپا ، آمريكاي شمالي  ، جاپان و اقيانوسيه امكان پيش روي هاي بزرگ براي مبارزه طبقاتي 
جنبش قدرتمندي آه عليه تجاوز آمريكا به عراق براه افتاد بازتاب گوشه اي . در حال افزايش است 
  .ورهاي امپرياليستي نسبت به سلطه سرمايه داران انحصاري برجهان استاز نارضايتي مردم آش

رژيم هاي  مستبد . درآفريقا ،  بيماري  و سوء تغذيه  ضربات محكمي بر مردم وارد مي آورد  
ريز و درشت  آه به نيابت  از سوي اربابان  امپرياليست  در آشورهاي آفريقا حكومت مي آنند 

تي جنگ اين آشورها را يكي پس از ديگري در بر مي گيرد امروز ضعيف هستند زدوخورد و ح
اما اين شرايط . اين جنگ ها  براي حق غارت و چپاول است  و قربانيان  آن توده هاي مردمند 
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نشان دهنده آنست آه  امكان يك نوع جنگ آامال متفاوت  يعني جنگ رهايي بخش دراين آشورها  
  . درحال پخته شدن است 

خود مي دانسته است  نتايج سلطه نو " حياط خلوت " زم آمريكا هميشه آمريكاي التين را امپريالي
استعماري آمريكا براين آشورها ، برزندگي اقتصادي اين آشورها ، و تحميل سياست هاي صندوق 
بين المللي پول براين آشورها ،  آامال واضح است و  همه مي توانند آنرا ببينند در آشور ارجنتاين 

بحران هاي . آه زماني يكي از  ثروت مند ترين  آشورهاي اين منطقه بود نتيجه اش را ديده ايم 
  . شديد تر و جابجايي ميليون ها نفر در سراسر اين قاره در چشم انداز است 

مردم  جهان خواهان يك دنياي . اينهايند داليل ظهور يك موج نوين انقالب در سراسر آره زمين 
اين . روز به روز بر عزم شان  افزوده مي شود آه براي ايجاد چنين جهاني بجنگند متفاوت اند و 

. مائوئيست را هرچه عاجل تر و حياتي تر مي آند –لنينيست  –مسئله ايجاد احزاب مارآسيست 
درهرجا آه چنين حزبي موجود نيست  بايد آنرا بوجود آورد هرجا آه موجود اند بايد آنها را تقويت 

ايف انقالبي شان را انجام دهند و اين احزاب بايد دريك انترناسيونال آمونيستي نوين آرد تاوظ
يك گام تعيين آننده درجهت ايجاد اين ) ريم ( متحد شوند جنبش انقالبي انترناسيوناليستي 

  . انترناسيونال است 
اليست هاي امپري. نبرد هاي چند ماهه  گذشته تنها طاليه هاي آن توفاني است آه درراه است 

آمريكايي مجبورند قمار ديوانه وارشان  را آه بازسازي جهان از طريق خشونت  و عميق تر 
اما مردم هيچ آشوري چنين . فروآردن  چنگال هاي شان بر گرده مردم جهان است، ادامه دهند 

ت ها امپرياليس. آينده اي را تحمل نخواهند آرد و برخاستن توفان  مقاومت اجتناب ناپذير است 
هرچقدر هم آه قوي باشند ، قدرت ما را آه در شمار ميلياردي ما نهفته است ندارند، قدرت ما 

تفرعن دشمن طبقاتي هرگز نمي تواند اين واقعيت . بطور باالقوه بسيار عظيم ترازقدرت  آنهاست 
ان همانند را بپوشاند آه آنها مستاصالنه براي دفاع از نظام پوسيده  شان مي جنگند جاي نظام آن

برحست مبارزه . نظام باستاني امپراطوري هاي برده داري ونظام هاي فيودالي در موزيم هاست 
  . بيفزائيد وبراي نبرد هاي بسيار بزرگتر آه از هم اآنون  درافق پيداست آماده شويد 

  !به ضديت و مقابله با جنگ امپرياليزم آمريكا عليه جهان برخيزيد و آنرا درهم شكنيد 
  ! هيماليا بنگريد آه جهان بهتري درزايش است  به

  !احزاب پيشآهنگ مائوئيست  متحد در جنبش انقالبي انترناسيوناليستي را ايجاد وتقويت آنيد 
  
  

  !كميته جنبش انقالبي انترناسيوناليستي 
  

  
  ! به پيشواز روزجھاني كارگران

  
ه آارزار تهاجمي تجاوزآارانه بازهم اول مي ، روز جهاني آارگران فرا مي رسد در شرايطي آ

واشغالگرانه امپرياليستي به سردمداري امپرياليزم آمريكا از يك جانب و مبارزات و سيع و پردامنه 
توده يي عليه  اين آارزار ددمنشانه در سراسرجهان ازجانب ديگر ، اوضاع واحوال جهاني را رقم 

  . تر ورزمنده تر برگزار گردد  مي زند ، جنبش بين المللي آارگران بايد هرچه شكوهمند
مورد خواست امپرياليست هاي " نظم نوين جهاني " اوضاع جهان  بحران زده  وتوفاني است 

آه گويا "  نظم نوين جهاني " اين . آمريكايي بمثابه يك بي نظمي بزرگ جهاني ترجمه شده است 
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در طي بيشتر از يك دهه، قرار بود صحنه آراي يك جهان عاري از جنگ ها و آشمكش ها باشد ، 
  . زمينه ساز يك آارزار جنگي  سبعانه و خونين جهاني امپرياليستي گرديده است 

امپرياليزم آمريكا بعنوان يگانه ابرقدرت امپرياليستي جهان در تالش جنون آميز براي حفظ ، تحكيم 
سعت و دامنه اين  و گسترش سلطه اش درجهان ديوانه وار بازي با آتش را ادامه مي دهد  و بر و

بازي هردم مي افزايد به عراق نگاه آنيد آه  چگونه با بهانه  هاي واهي به خاك و خون آشيده مي 
شود تا گلوي تشنه بخون اشغالگران سيراب گردد نمونه افغانستان بس نبود ونمونه عراق نيز آافي 

شته  و بي مهابا وغرش نخواهد بود فيل سرمست  تهاجم ، تجاوز و اشغالگري ، يانكي سر بردا
وتازمانيكه  با خرطوم بريده و پاهاي پي شده  به زمين انداخته آنان به هرطرف يورش مي برد 
  . نشود ازين سرمستي نخواهد افتاد 

توده هاي جهان عليه اين بدمستي ايستاده اند و بيشتر و بيشتر و باعمق و غناي هردم فزون تر به 
د خلق ها و ملل تحت ستم  آه آماج عمده اين آارزار سرآوبگرانه اين ايستادگي ادامه خواهند دا

خونين قرار دارند و آارگران وساير اقشارتحتاني درآشورهاي امپرياليستي آه بيشتر و بيشتر 
تحت فشار قرار مي گيرند يكجا و درآنار هم درين ايستادگي و مقاومت سهم دارند وسعت اين 

ك ها لندن ، نيويارك ، الس آنجلس ، پاريس و برلين گرفته تا صف بندي مبارزاتي ازجاده ها و سر
خيابان ها وآوچه هاي قاهره ، الجزيره ، عمان ، آراچي ، داآه و سنگرهاي نبرد نپال ، نپال ، 
پرو ، ترآيه  و فيليپين را در بر مي گيرد اين صف بندي روشن گرديده است  ، آنچنانكه  نمي توان 

  . ياليزم  وارتجاع را داشت و در بيرون ازين صفبندي مبارزاتي ايستاد ادعاي مبارزه عليه امپر
آگاه مي خواهد تا به اما جنبش مبارزاتي توده هاي جهان ، منشور روشن و رهبري انقالبي 

سرمنزل مقصود برسد  براي تحقق عملي اين مامول بايد آگاهانه و پيگيرانه مبارزه آرد ما زمينه 
جنبش انقالبي انترناسيوناليستي . راي پيشبرد اين مبارزه را در اختيارداريم ها ،موادومصالح الزم ب

فقط آافي است  به . وساير نيروهاي مائوئيست جهان  نمونه ها و مثال هاي عملي موجود هم داريم 
  ! آوه هاي هيماليا وجهان نويني آه درآنجا درحال قد برافراشتن است نگاه آنيد

سختي ها و مشكالت ،  در تالشيم تا براي برپايي و پيشبرد مقاومت مادرافغانستان ، عليرغم 
اين يك شعار و حرف . انقالبي و مردمي عليه اشغالگران  ودست نشاندگان شان عمال آماده شويم 
  . نيست ، بلكه زمينه هاي عيني و ذهني نيرومندي براي تحقق آن وجود دارد

در طي بيشتر ازيك ونيم سال گذشته  ، درجهت فايق اشغالگران ودست نشاندگان شان نتوانسته اند 
آمدن  بر بحران موجود درآشور موفقيتي داشته باشند و اآنون آه  مرآز توجه ازافغانستان به 
عراق منتقل گرديده است، امكان موفقيت شان بيشتر از پيش ضعيف به نظر مي رسد بازسازي 

زي يك افسانه ملوك الطوايفي ، تامين امنيت دولت سا. اقتصادي افغانستان يك مضحكه رسوا است 
نام مستعار تاخت و تاز آزادانه باند هاي دزدان ، رهزنان ، قاچاقبران  وباالترازآن دست باز 
اشغالگران درقتل و آشتارتوده ها و دموآراسي آزادي عمل ده ها  وصد ها باند مسلح ارتجاعي 

مردم  ناراضي اند واين نارضايتي عمق و  ازتوده هايبراي سرآوبي توده ها بخش هاي بزرگي 
  . گسترش روز افزوني مي يابد واشكال مبارزاتي فعال تري بخود مي گيرد 

مائوئيست هاي افغانستان براي پااليش برنامه ها و متودهاي مبارزاتي شان وبراي تامين وحدت 
اين مبارزه   .آل جنبش  مائوئيستي دريك حزب آمونيست واحد به سختي مبارزه مي نمايند 

عليرغم فرازونشيب هايش موفقانه  به پيش مي رود توفيق هرچه زودتر و اصولي تراين مبارزه 
به مفهوم  آمادگي هرچه زودتر واصولي تر براي برپايي و پيشبرد مقاومت انقالبي ومردمي عليه 

  . اشغالگران ودست نشاندگان شان بمثابه شكل مشخص آنوني جنگ خلق درافغانستان است 
فقط به اين صورت است آه قرباني هاي بي همتاي توده هاي مردم در مقاومت عليه امپرياليست 

فقط به اين صورت است آه . هاي آمريكايي و متحدين ودست نشاندگان شان به هدر نخواهد رفت  
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ن ازدروازه ، با لباس و پوشش جديدي از راه پنجره دوباره بخانه تاالراهزنان بيرون رانده شده 
وفقط به اين صورت است آه سرنوشت توده ها به دست خود شان  تعيين . شده برنخواهند گشت 

  !خواهد شد و مقدرات آشور به دست مردمان آن خواهد افتاد به پيش درين مسير انقالبي ومردمي 
   

  !زنده باد اول ماه مي روز جهاني آارگران 
  !زنده باد انترناسيوناليزم پرولتري 

  !رياليزم  وارتجاع مرگ بر امپ
  !مرگ بر تجاوز واشغالگري امپرياليستي 

  اتحاد انقالبي آارگران افغانستان" 
  "سازمان پيكار براي نجات افغانستان " 

  "حزب آمونيست افغانستان " 
  

  ) 1382ثور  11(  2003اول ماه مي 
  
  
  

  
  
  

  پيشروي ھاي جنگ خلق در نيپال و مداخالت امپرياليزم آمريكا
  

) مائوئيست ( تحت رهبري حزب آمونيست نيپال  1996ق در نيپال آه در فبروري جنگ خل
آغازشد ، توانسته است دراين مدت دست آورد هاي عظيمي بدست آورد دراين مدت آتش جنگ 
خلق در سراسر نيپال شعله افگنده و توانسته است  آه پشتيباني بي دريغ توده هاي وسيع مردم ، 

  . ه و زحمتكش را از آن خود آند بويژه توده هاي ستمديد
دولت نيپال آه نتوانست با حمالت  وحشيانه وانواع توطئه ها وضرب و شتم توده ها مانع پيشروي 

اعالم آتش بس نمود وبه دنبال آن حزب آمونيست نيپال      2003جنوري  29جنگ خلق شود در 
ضمن حفظ ) م ( ح ك ن . د نيز بيانيه اي صادر آرد و فراخوان آتش بس نمو) مائوئيست ( 

هشياري در مقابل توطئه هاي ارتجاع ، از خلق نيپال خواست آه براي آنفرانسي متشكل از همه 
  .احزاب سياسي ، تشكيل دولت مؤقت  وانتخابات براي تشكيل مجلس مؤسسان مبارزه آنند
ده ودرآن اما مرتجعين نيپال واربابان امپرياليست شان در همين اعالم آتش بس صادق نبو

خرابكاري مي آنند ودرتالشند تا دراولين فرصتي آه احساس آردند اوضاع بنفع شان است ، آنرا 
نقض آنند ويا بهم بزنند دراعتراض به اين سنگ اندازي ها طبق گزارش آژانس فرانس پرس ده 

استند هزارنفر از دانشجويان ، گروه هاي زنان و اتحاديه هاي صنفي در آتمندو به تظاهرات برخ
وعبورومروررا درقلب پايتخت متوقف ساختند تا عليه مرتجعين داخلي و امپرياليزم آمريكا آه به 

  . توطئه هاي خود ادامه مي دهند اعتراض آنند و نقشه هاي پليد آنها را افشاء نمايند 
ال و امپرياليست هاي آمريكايي آه بشدت از اوضاع نگرانند، اخيرا مداخالت آشكار خود را در نيپ

اين دخالت ها در اظهارات ديپلماتها و مقامات . بخصوص عليه جنگ خلق افزايش داده اند 
آمريكايي روشنتر مي شود در ماه مارچ دونالد آمپ مقام عاليرتبه وزارت  امورخارجه آمريكا 

    مي تواند مناطق وسيع تري را بي ثبات آند اودرادامه گفت آه   ) نيپال ( اعالم آردآه تحوالت 

 شعله جاويد را بخوانيد ودر
!ميان مردم پخش كنيد   
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نيپال مي تواند سقوط آند و به بهشتي باالقوه براي تروريست ها تبديل شود چيزي شبيه آنچه آه " 
  ) به نقل از سرويس خبري جهاني براي فتح (  "  .درافغانستان بود 

اين بهانه اي بود آه آمريكا براي تجاوز به افغانستان بكار برد ونيز براي عراق ازآن استفاده آرد 
ياليست ها در تالشند تا زمينه ها را براي اشغال و تجاوزگري در نيپال آماده آنند آمريكا اينك امپر

نه تنها در عرصه سياسي بلكه همچنين با آمك هاي مالي اقتصادي و نظامي اين موضع سياسي را 
ميليون دالر آن براي سالح وآموزش  14ميليون دالري را آه  70تقويت مي آند آمريكا يك آمك 

ي درنظر گرفته شده است به نيپال اختصاص داد و علنا اعالم آرد آه يكي از اهداف اين آمك نظام
نتيجه آتش : انها رسما اعالم آرده اند آه . ها جلوگيري از پيروزي مائوئيست ها در نيپال است 

بس هر چه باشد ، ما ازدولت حمايت مي آنيم تاآنترل خود را حفظ نمايد وازمردم نيپال حمايت 
البته برآسي پوشيده نيست آه حمايت دولت نيپال از مردم همان چور وچپاول وستمي است آه . آند

  . برتوده ها روا مي دارد 
آمريكا مصمم است  آه نگذارد آه خلق نيپال سرنوشت خود را بدست گيرد بلكه مرتجعيني آه 

و قيموميت آنرا به دست  نيمه مستعمره را نمايندگي مي آنند –نيمه فئودال مناسبات عقب مانده 
  .مرتجعين خارجي وداخلي مي سپرند برخلق حكومت آند 

دولت امريكا دريك اقدام ضد مردمي و مرتجعانه ديگر خود درماه مي حزب آمونيست نيپال 
  .را درليست سازمان هاي تروريست خود قرارداد) مائوئيست (

ازارتش رهايي بخش ونيروي  اين درحالي است آه توده هاي خلق هرروز پشتيباني خود را
افزايش مي دهند و دولت ارتجاعي را ) مائوئيست ( رهبري آننده آن يعني حزب آمونيست نيپال 

  . در چارچوب مراآز نظامي  ودولتي و شهرهاي بزرگ محدود آرده اند 
مي اين درحاليست آه سيستم ارتجاعي حاآم در نيپال آه امپرياليزم آمريكا از آن بي پروا حمايت 

آنها . ارتجاعي است آه مردم نپال را پيوسته مورد مورد رعب و وحشت قرار مي دهد آند سيستم 
خانه هاي شان را به آتش آشانده وحدود . را شكنجه آرده زنان را مورد تجاوز قرار مي دهد 

  . سال به شهادت رسانده است  7نفر از بهترين دختران وپسران خلق نپال را دراين  6000
ين مسايل نشانه وحشت تروريست هاي واقعي يعني امپرياليزم آمريكا ونوآرانشان ازبه همه ا

اين امرنشان مي دهد آه نيروهاي انقالبي چه ازطريق جنگ خلق و چه . قدرت رسيدن  خلق است 
ازطريق مبارزات سياسي عرصه را برمرتجعين تنگ آرده اندوآنها مذبوحانه دست وپاي مي زنند 

  .آه پيروزي قدرت مردمي در نپال نزديك تر از هر زمان ديگر خودنمايي مي آند واقعيت اينست 
  
  
  

   
  ) "حبيب " تايپ مجدد توسط (  


