
 

 

 
 
 
 
 

        
      ارگان مركزي        

 
 حزب كمونيست افغانستان

 
  

  1372سال                 ثوروجوزاماه                   دوره دوم                        شماره  نھم   
 

  به پيش درمسير ترسيم شده
   مائو تسه دونتوسط 

  
تسه دون  اين آموزگار آبير پرولتارياي جهاني اول مه امسال همزمان با صدمين سال تولد مائو

جنبش آمونيستي بين المللي  . وجنبش آمونيستي  بين المللي پس از مارآس ولنين ، فرا رسيد
. ومشخصا جنبش انقالبي انترناسيوناليستي ، صدمين سال تولد مائوتسه دون  راجشن مي گيرند

مونيست پرو ، اعالم نمود، اين جشن بايد همانطوريكه  رفيق اسير ، صدر گونزالو ، صدر حزب آ
) مائوئيستي  –لنينيستي  –مارآسيستي ( جنبش بين المللي آمونيستي . نشدني  باش جشن فراموش 

اين جشن را به طرق مختلف ومتناسب با اوضاع وشرايط هر منطقه وآشور ، درسراسرجهان ،  
آموزش هاي انقالبي ح نمودن بمثابه يك  گام جدي مشخص  براي هرچه عميق تروجدي ترمطر

مائوتسه دون در ميان توده ها ، برگزار مي نمايد ، تا توده هائي آه براي پيشبردمبارزات شان 
انقالبي نياز مند هستند ، اين سالح را به آف  –عليه ارتجاع وامپرياليزم به ايدئولوژي  علمي 

ردن آن تحت رهبري پيشآهنگ آورند ، آنرا عميقا از خود سازند وبا هرچه بيشتر آبديده آ
  .پرولتري، نظم آهن را  به مصاف طلبيد

اميال آارگران جهان ، درشرايطي فرارسيد آه جنگ صليبي ضد آمونيستي  جشن بين المللي
امپرياليستها ومرتجعين به رهبري امپرياليزم  امريكا ، عليه آمونيزم  بين المللي وپرولتارياي 

آن به زنگ زدگي  وموريانه  وسالح ها وتجهيزات ستگيجهاني ، بيشتر از پيش به ورشك
هاي يانكي ها ومتحدين  امروز آيست نداند آه  مستي ها وعربده آشي.خوردگي افتاده است  

ي امپرياليستهاس از مرگ آمونيزم دروغين سوسيال آمونيزم، پ ومرتجع شان ازمرگامپرياليست 
  .ي مورد دلخواه آنها نيانجاميده است شوروي وفعاالن شان ، به نظم نوين صد ساله جهان

جنگ " موازنه جهاني دوران  جهان اينك دستخوش تالطم وزلزله وتوفان وبعد از فروپاشي
اغتشاش وشوروي آران تا .است ، بدون اينكه موازنه  جهاني ديگري جايگزين آن شده باشد  "سرد

ا ، آفريقا وآمريكاي التين به ، اغتشاش وشورش آه نه تنها آسيآران جهان را در برگرفته است 
سابق را در مي نورديد، بلكه به درون خنه وآاشانه  امپرياليستها  شمول قلمرو آسيائي شوروي

اآنون ديگر دربدري  وآوارگي پديده اي نيست .درقلب اروپا ودرقلب اتازوني نيز آشانده شده است 
 الت اقتصادي ناشي از ارتجاعآتش جنگها  ومشك. آه خاص اهالي آشور هاي تحت  سلطه باشد 

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

  لنينيزم–انقالبي ماركسيزم براساس تئوري
–سبك انقالبي ماركسيستي  وبه )مائوييزم - (

پايه گذاري شده باشد، ) مائوئيستي  - (لنينيستي
نمي توان طبقه كارگر و توده ھاي وسيع مردم را 
براي غلبه بر امپرياليزم و سگھاي زنجيري اش 

  .رھبري كرد 
) مائوتسه دون( 
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آنوني ، هزاران هزار ازتوده هاي بالكان وشرق اروپا را آواره وبي خانمان  ساخته ، آنچنان آه 
  .بعضي ازين  آوارگان حتي بسوي آشورهاي تحت سلطه براه افتاده اند 

به طاليه هاي اين برآمد نوربخش . عرصه جهان  آبستن وشاهد يك برآمد انقالبي نوين است 
دون پيرايه وخالي ازهر ب. وضوح درافق نمايان گرديده  واين جا وآنجا را روشنائي بخشيده است 

يك  دليل . الف وگزافي بايدگفت  آه مائوئيست ها درراس اين برآمد انقالبي نوين  قرار دارند 
رين روشن براي اثبات  اين حقيقت ، پيدايش جنبش سياسي عظيمي است  آه د ردفاع از معروف ت

زنداني سياسي آنوني جهان يعني صدر گونزالو ، صدر حزب آمونيست پرو ، درسطح  بين المللي 
اين جنبش آه صد ها حزب وسازمان  سياسي وتشكالت  صنفي مختلف را در . شكل گرفته است 

به جرئت مي توان گفت آه پيدايش  . ، شامل ميليون ها نفر درسراسر جهان  استبر مي گيرد 
ش سياسي عظيمي  د ردفاع از يك زندان سياسي  انقالبي تاحال  در تاريخ سابقه نداشته چنين جنب

اين جنبش بي سابقه  تاريخي پشتوانه معنوي بين المللي عظيمي براي جنگ خلق در .است 
جنگ خلق د رپرو، . پروفراهم آورده وبه  پروسه پيشرفت  موفقيت آميز آن ياري رسانده است 

تجعين پروئي وامپرياليستهاي مدافع آنها ودر راس شان امپرياليزم  آمريكا، برخالف توقعات مر
پس ازدستگيري رفيق گونزالو فروآش نكرد، بلكه همچنان به پيشروي، ضربه زدن به دشمن 

  .وتسخير قلوب توده هاي ميليوني ادامه مي دهد 
خاسته  تحت رهبري آنها هاوتوده هاي  بپا پرويك نمونه درخشان از مبارزات انقالبي مائوئيست 

به زودي درپهلوي خود نمونه هاي ديگري نيز داشته   -وبايد  - اما اين نمونه  مي تواند  . است 
احزاب وسازمان هاي مائوئيست ، در آشور هاي مختلف جهان براي برپائي  وپيشبرد جنگ .باشد 

اسرع وقت ممكنه ، درينجا در  –وبايد –اين فعاليت ها ي تدارآي ميتواند . خلق تدارك مي بينند
  . بلكه دو ، سه ، چهار ويا چند پرو خواهيم داشت  وآنجا به ثمر بنشيند وآن وقت ما نه يك پرو،

اول مه امسال  زماني فرارسيد آه يكسال از وقوع فاجعه هفت ثور در افغانستان گذشته است ، 
  .يكسالي آه يكي از سياه ترين صفحات تاريخ آشور را مي سازد 

ايات ، وحشيگري  ها وچپاولگري هاي ضد انقالبي  وضد بشري جهادي هاي حاآم وياران تازه جن
مسلما ن شده  شان ، در طول اين يك سالي آه گذشت ، با ابعاد بي سابقه  وافسانه مانند به نمايش 

مي  حاآم دوام نموده ورژيم اسال توام با آن ، جنگ وآشتار وچند دستگي  ميا ن مرتجعين. درآمدند 
. همچنان منشعب ومتشتت باقي مانده است  –عليرغم  مذاآرات وتوافقات  متعددميان جهادي ها  -

اين عوامل باعث گرديد آه  پايه هاي  اجتماعي تنظيم هاي جهادي در ميان مردم به شدت تضعيف 
گر  از اين حالت ا. شده وتوده ها به نحوروز افزوني از دارودسته هاي  ارتجاعي فاصله بگيرند 

يكجانب تالش جهادي ها  ، براي جلوگيري  ويا حد اقل به  تعويق انداختن سرنوشت محتوم شان 
يعني سرنگوني ونابودي قدرت  وسلطه آنها  ، راباعث گرديده ، ازجانب ديگر  بروز عكس العمل 
هاي سياسي مخالف  حاآميت اسالمي را درداخل وخارج آشوربه نحوروز افزوني باعث گرديده 

ثوري وطيف وسيعي از نيروهاي وشخصيت هاي سياسي  8است  ، آنچنانكه  اينك مخالفين رژيم  
  . د رداخل وخارج آشوررا در بر مي گيرند 

آن مخالفتي آه  مبتني بر نفي تام وتمام نظام ارتجاعي حاآم  ، سرنگوني قهري آن وبر پائي نظام  
آمونيست افغانستان  مظهر ، عامل وحامل  انقالبي ومردمي بجاي آن است ، همان است آه حزب 

 8حزب آمونيست افغانستان  از همان ابتداي  وقوع فاجعه .اصلي ومحوري اش به شمار مي رود 
ثور درابرازمخالفت وايستادگي در مقابل حاآميت اسالمي ، لحظه اي درنگ نكرد وخواستار 

هيم ايستاد ودر راه تحقق آن با تمام ما پيوسته  برين موضع مان ايستاده وخوا. سرنگوني آن گرديد
  .قوت وايثار آوشيده ايم وبازهم خواهيم آوشيد 
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پيدا نمودن جائي براي خود مان در درون نظام  ارتجاعي حاآم نيستيم وبه ما درصدد پيدا نمودن 
ما درفش . همين جهت سرنگوني آامل اين نظام ضد انقالبي و ضد انساني را هدف قرار داده ايم 

ارتجاعي رابلند نمي نمائيم وبخوبي مي دانيم آه بلند نمودن اين درفش ، بدون طرح صلح  
سرنگوني حاآميت اسالمي ، جز تالش براي ايجاد حكومت يك دست جهادي ها مفهوم ديگري نمي 

خواهي بدون سرنگوني حاآميت جهادي  و نظام حاآم و  ما توهم دموآراسي. تواند  داشته باشد 
ه هاي انقالبي را بخود راه نمي دهيم و مي دانيم آه تا زمانيكه  سلطه مرتجعين پيروزي قهري تود

ما بر اساس . ونظام ارتجاعي بر قرار است ، توده هاي مردم  دموآراسي اي نخواهند داشت 
اين حقايق و واقعيت هاي انكار ناپذير، عميقا باورمنديم آه انقالب دموآراتيك نوين يگانه تمامي 

ياسي اصولي در مقابل وضعيت فعلي حاآم بر آشور و مردمان مااست وراه جنگ توده الترناتيو س
  . اي  طوالني يگانه راه درست و انقالبي براي مبارزه وسرنگوني ضد انقالب حاآم 

برپايه اين موضع گيري هاي انقالبي است آه حزب ما ، عليرغم محدوديت ها و آمبودهاي اجتناب 
ه پيشروي آمي وآيفي ادامه مي دهد ، پايه هاي خود را گسترده مي سازد ناپذير واجتناب پذير ، ب

اوضاع بحراني و شديدا متشنج جامعه ، . صالحيت و نفوذ مبارزاتي خود را افزايش مي بخشد و 
نسل نويني از انقالبيوني را به ميدان مي آورد آه پيشروان آن بتدريج بسوي حزب جلب مي شوند 

 –وبايد  –مامي توانيم .  رزميدن تحت درفش حزب جستجو مي نمايند  و آرمان هاي شان را در
  . درجهت هرچه عميقتر ساختن و گسترده ساختن اين روند آار وپيكار نمائيم 

. ما بدنبال پيروزي سريع نيستيم و مي دانيم آه راه انقالب طوالني و مسير آن پر پيچ وخم است 
نبازانه بپيمائيم ودر منجالب سازش و تسليم در جا مهمي اينست آه راه مبارزه را مصممانه و

  . نغلطيم يعني فعاالنه امر تدارك براي برپائي و پيشبرد جنگ خلق را به پيش ببريم 
ثور مطرح گردد براه نمي  8حزب آمونيست افغانستان ، بدنبال هر مخالفتي آه عليه جنايت آاران 

ويه جرگه ايها ، طرفداران شان شاه سابق ، بخشي ما مخالفت هاي ل. افتد ، وبراي آن آف نمي زند 
از روساي قبايل و روحانيون با نفوذي آه نان ونوايي از خوان احزاب جهادي بكف نياورده اند 
دعوت آنندگان از ملل متحد سازمان آنفرانس آشورهاي اسالمي براي مداخله و لشكر آشي به 

ثوري  8يستي وارتجاعي خارجي عليه رژيم ومزدوران غير جهادي قدرت هاي امپريالافغانستان 
را مخالفت هاي مي دانيم آه بخش هاي از ارتجاع عليه بخش هاي ديگر آن راه مي اندازند ولذا اين 

  . نيروها را بيرون ازآماج انقالب و مبارزات انقالبي قرار نمي دهيم 
ر وفضاحت بار است درين ميان وضع آن باصطالح نيروها، دسته ها وشخصيت ها واقعا فالآت با

آه ادعاي انقالبي گري دارند ، اما عمال چشمان شان را بر روي تمامي جنايت آاري ها و وحشي 
ثوري بسته اند ؛ مهر سكوت برلب زده اند وتمامي بدبختي ها ، مصيبت ها،  8گري هاي دژخيمان 

. تماشا نشسته اند  بيخانماني ها ، بيعزتي ها ، گرسنگي ها ، وسيه روزي هاي مردمان مان را به
بوم سخن گشوده اند ، اما، اينك لب ببدترازآنها ، آسان ديگري اند آه پس ازمدتها سكوت وخاموشي

اينان آه سعي مي نمايند با نمايشات مسخره . مي سرايند وار پيام مصيبت مي دهند و آواي نحس 
وآراسي اي مي خواهند آه آميز و تهوع آوردل اربابان حاآم بر جهان را بر آف آورند ، صلح ودم

از بارگاه آنان صدقه داده شوند ، آنچنان صلح ودموآراسي اي آه حتي بخشي از بنيادگرايان را 
ازپاماندگان مبتال به ضعف براي اين " فضاي قابل تنفس" نيز خوش آيد ومقبول افتد ودرنتيجه 

" نفي مي نمايند تا درفش  را يكسره" هيزم هاي وارداتي " برخي از اينان . النفس، ايجادگردد 
و نصب شده بربرچه هاي سربازان " ملل متحد " مورد دلخواه خود شان بعنوان درفش " هيزم 

وگرگ خون آشام پير وارد آشور گردد ... آمريكايي وانگليس وپاآستاني و البد بار ديگر روسي و 
  . م زده ما وارد گردد و فرتوت وبي رمق ازغار روم برخيزد ودوباره بر آشور باالآشيده ومات
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ثوري آارد را به استخوان مردمان زجر آشيده ما  8حال آه جنايت آاري هاي قدرت مندان 
رسانده ، ضرورت مبارزه و ضرورت ايستادگي در مقابل ارتجاع و امپرياليزم ، پيش برد 

شبرد درين عرصه ، ضرورت پي. مبارزات جدي عليه اپورتونيزم را اجتناب ناپذير ساخته است 
مبارزات جدي عليه تسليم طلبي ها ، اپورتونيزم ، ريفرميزم وپاسيفيزم آن دسته از قاعدين 

نبش انقالبي آشور آه ديگر آشكارا به تائيد گران خاموش و مسكوت ومتقاعدين و توابين  ج
دق "  صلح ودموآراسي " مرتجعين بدل شده اند ويا دروازه هاي امپرياليست ها را براي گدائي 

باب مي نمايند و دنباله روي ازمرتجعين جهادي غير جهادي و حتي جنايتكاران خلقي و پرچمي ال
  . مي دهد  را پيشه آرده اند ، بيشتر از پيش خود را نشان

حزب آمونيست افغانستان يكبار ديگر درين روز جشن بين المللي آارگران جهان ، تعهد خارائين 
آرمان هاي واالي انقالب جهاني و انقالب افغانستان را تازه خود براي رزميدن تا پاي جان در راه 

  . مي نمايد و جانبازانه درمسير ترسيم شده توسط مائوتسه دون به پيش مي رود 
  !زنده باد اول مي  -
 ! پرشكوه باد جشن صدمين سال تولد مائوتسه دون  -
 !براي دفاع از جان ورهائي صدر گونزالو مبارزه نمائيم  -
 ! مائوئيزم  –لنينيزم  –سيزم زنده باد مارآ -
   
  
  
  

  به مناسبت دومين سالگرد تاسيس
  حزب كمونيست افغانستان

  
  حقيقت حزب كمونيست افغانستان

  
حزب ما . اول ماه مي امسال مصادف است با دومين سالگرد تاسيس حزب آمونيست افغانستان 

  . ولدش را اعالم نموددرست به دوسال قبل در چنين روزي با برگزاري آنگره مؤسس خود ، ت
تاسيس حزب آمونيست افغانستان ، در مقطع حساس از تاريخ جهان و آشورما بوقوع پيوست ؛ 

بعد از اعالم خروج قواي اشغالگر " مرگ آمونيزم " درموقعيتي آه سروصداي گوش خراش 
يم هاي شوروي ازافغانستان وبه تعقيب آن فروپاشي بلوك شرق و سرنگوني رژسوسيال امپرياليزم 

استبدادي ورويزيونيستي حاآم بر اين آشور ها واوج گيري بحران در مقر فرماندهي بين المللي 
رويزيونيزم معاصر، يعني درآشورسوسيال امپرياليستي شوروي آه مرگ رويزيونيزم خروشچفي  

  . و شرآاء را اعالم مي نمود ، هرطرف شنيده مي شد 
يال امپرياليزم شوروي با بروزبحران دراردوگاه درافغانستان نيز دولت دست نشانده سوس

رويزيونيستي بالك شرق آه پايگاه بين المللي آن بشمارمي رفت ، دريافته بود آه ديگر نمي 
" مصالحه ملي " براريكه قدرت باقي بماند ، ازين رو با پيشنهادي مشي تواندبراي مدت درازي 

، ارتجاع منطقه وعرب را در پيش گرفته با راسازش وتباني با احزاب اسالمي وابسته به غرب 
" حزب دموآراتيك خلق " ، منحل نمودن " انقالب ثور" محكوم نمودن باصطالح دستآوردهاي 

وانتقاد ازايدئولوژي رويزيونيستي شان آه گويا مهر آمونيستي داشت ، به آغوش اسالم پناه آورده، 
  .خدمت گاري به احزاب اسالمي ابراز نمايندحاضر شدند آمادگي خود را به تقبل نقش درجه دوم و 

 درراه تطبيق فعاالنه شعار آارزار صدمين
! سال تولد مائوتسه دون قاطعانه به پيش رويم 
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بعد از درگذشت مائوتسه دون  – 1357ثور  7درحاليكه مدتها قبل يعني در آستانه آودتاي 
وپيروزي آودتاي رويزيونيست هاي چيني و ارتداد انورخوجه و بوجود آمدن بحران جنبش بين 

تحت رهبري خط ايدئولوژيك  1344جنبش آمونيستي بوجود آمده در سال  –المللي آمونيستي 
ه تنها ن. رفيق اآرم ، دچار تفرقه گرديده در منجالب اپورتونيزم و رويزيونيزم دست وپا مي زند 

" سازمان رهايي " و " ساما " ثور در غالب  7بخش هاي ازين جريان منشعب آه بعد از آودتاي 
ل شده و به غير ضروري عرض وجود نموده بودند ، به موعظه گران مشي جمهوري اسالمي تبدي

پافشاري داشتند بلكه جناح هاي ! ؟ " م . ل . م " بودن وحتي زيان بار بودن مفيديت يك حزب  
ديگري مثل خواجه ايست ها و سنتريست ها نيز ازاواسط سالهاي شصت هجري شمسي به شكلي 

فته و به موعظه از اشكال ، آشكار وپنهان ، راه سازش وتسليم طلبي ملي وطبقاتي را در پيش گر
باين ترتيب درآستانه تشكيل حزب آمونيست افغانستان اآثريت قريب باتفاق بقاياي . آن پرداختند 

گروه هاي قبال منسوب به جريان دموآراتيك نوين ، عمال از ادعاي آمونيستي شان دست برداشته 
  . بودند بودند ؛ ادعاي آه برخي ازين گروه ها هيچگاه بصورت علني نيز مطرحش نكرده

درك عميق اين شرايط ، تحليل درست و شجاعانه : حقيقت حزب آمونيست افغانستان عبارتست از
نگهداشتن درفش انقالب وآمونيزم ودرآشوري آه امپرياليستها ازآن وتقبل رسالت برافراشته 

ده ايفا نمو" آمونيزم " ومرتجعين اسالمي آنرا آشوري وانمود ميسازند آه نقش مهمي درسرنگوني
  ! است ؟ 

  ... : ومسئله تاسيس حزب "  م . ل . م " اھميت تكيه اصولي روي 
مي خواستيم اولين سالگرد تاسيس حزب مان را تجليل نمائيم در  1992وقتي دراول ماه مي سال  -

روي زمينه هاي " آمونيزم زنده است " در مقاله اي تحت عنوان " شعله جاويد " شماره چهارم 
ازجمله يكي هم اهميت تاثيرات مثبت وسازنده ايدئولوژيك . صحبت نموديم ... ب مساعد تشكيل حز

  . در پروسه شكل گيري وتاسيس حزب مان بود ) جاآ( جنبش انقالبي انترناسيوناليستي 
  وتاثيرات مثبت وسازنده ايدئولوژيك " م . ل . م " درواقعيت امر بدون دست يافتن به ايدئولوژي 

اين علم را بوجه بهتري صيقل "  م . ل . م " زه براي دفاع خلق از آمونيزم و آه درمبار" جاآ " 
داده است و درك هرچه عميقتر اين علم رهايي بخش وزدودن جنبه هاي انحرافي طي يك مبارزه 

  . چند ساله ، ممكن نبود راه تشكيل حزب آمونيست افغانستان هموار گردد
با انحرافات در طي يك پروسه مبارزاتي چند ساله خود را  و مبارزه" م . ل . م " دست يابي به  -

، انحالل طلبانه وتسليم طلبانه ملي هاي اپورتونيستي عمدتا در قالب نقد آشيدن  اصولي خط ومشي 
و طبقاتي از يكطرف وعزم به ايستاده شدن روي موضع مستقل پرولتري وپيشبرد مبارزه تحت اين 

استراتيژي جنگ خلق از طرف "  م . ل . م " شي اصولي درفش مستقل ودستيابي به يگانه م
ديگرمتبلور گرديده و اين امكان را فراهم نمود تا موانع ايدئولوژيك وسياسي موجود درراه تشكيل 
حزب برطرف گرديده ، زمينه تاسيس آنچنان حزبي فراهم شود آه بدون هيچ ترسي ، با استواري 

عار دارند مقاصد خود را پنهان دارند ، آنها آشكار اعالم مي  آمونيست ها:  " تمام اعالم نمايد آه 
  ... نمايند آه 

بيشتر از اهميت ضرورت  اين فرصت را نيز فراهم نمود آه با درك"  م . ل  . م "  دستيابي به  -
براي پيشبرد وظايف انقالب وآسب  –حزب آمونيست افغانستان  –موجوديت پيشآهنگ پرولتري 

م عميقتر از حزب چه بايد آردي لنيني درمسير مبارزاتي چند ساله وبخصوص آگاهي الزم و فه
ودرخالل آنگره مؤسس پيشبرد بحث هاي خالق و سازنده تكميلي درجريان مبارزه براي تاسيس 

آنگره مؤسس با صراحت وجديت تمام روي ضرورت تاسيس حزب مصمم به مبارزه انقالبي و 
توهمات جرياني و حدت همه بخش هاي جريان يا اآثريت تن آمونيستي تاآيد شده وباعث بدورريخ

بر مبناي اين چنين يك موضع گيري . گردد  –اآثريتي آه ديگر وجود خارجي هم نداشتند  –آن 
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اصولي بود آه آنگره مؤسس با بررسي ظرفيت تشكيالتي سازمان آمونيست هاي انقالبي 
وتولد حزب آمونيست  داده ء راياتفاق آراافغانستان حاضر شد براي تقبل مسئوليت هاي بزرگ با

باين ترتيب حزب آمونيست افغانستان اساسي ترين سالح مبارزه طبقاتي . افغانستان رااعالم نمايد 
. و پيشآهنگ پرولتارياي افغانستان متولد شد واينك ما دومين سال تاسيس آنرا تجليل مي نمائيم 

انستان حزب متولد شده ازخالل يك مبارزه فعال اينست جنبه ديگري از حقيقت حزب آمونيست افغ
  . ايدئولوژيك ، سياسي وتشكيالتي 

  : حزب كمونيست افغانستان سالح رزم طبقاتي و پيشآھنگ پرولتاريادر افغانستان 
وقتي مي گوئيم حزب آمونيست افغانستان سالح رزم طبقاتي و پيشآهنگ پرولتاريا درافغانستان 

  : معناست آه است ، قبل از همه به اين 
حزب آمونيست افغانستان برخالف خط ومشي انحالل طلبانه وتسليم طلبانه ملي وطبقاتي ، به 

ه تمام مظاهر بي عدالتي واستبداد درفش مستقل خود تكيه نموده وبا هويت مستقل خود ، علي
موجوددرجامعه مبارزه نموده و خواهان برقراري يك جامعه دموآراتيك نوين و ديكتاتوري 

نه صرفا ازروي اعتقاد ايدئولوژيك زيرا حزب آمونيست افغانستان . دموآراتيك خلق مي باشد 
دهه پنجاه وشصت خود بر اصل درفش مستقل تكيه مي نمايد ، بلكه ازروي تجارب مبارزات 

آشور آه درجلو چشمانش قرار دارد و تجارب مثبت ومنفي مبارزات ملي ، دموآراتيك وانقالب 
به تمايالت مللي دريافته است آه با دنباله روي از توده هاي عقب مانده ، تمكين درعرصه بين ال

رميستي ، ونوع خروشچفي ،  فعاليت پوششي ، ريفبورژوا دموآراتيك آهن ، دموآراسي خواهي 
، نمي تواند راه مبارزه انقالبي ، جلب حمايت توده ها وبسيج آنها را اسالم خواهي واسالم پناهي 

متاسفانه تمام گروه ها ودسته ها ي قبال موجود ومتعلق به جريان . ارزه اي هموار نمايد در چنين مب
در آشورمثل افغانستان و با يك چنان حالت :  دموآراتيك نوين را اين توهم فراگرفته بود آه 

سلطه مذهبي ، توهم توده ها در مقابل ماهيت آودتاي  –خاصي آه اين آشور در آن گيرآرده است 
ر ، وقواي اشغالگر سوسيال امپرياليزم شوروي ، سلطه احزاب اسالمي ومساعدت داخلي ثو 7

وبين المللي براي اين سلطه از يكطرف وادعاي ترقي خواهي ودفاع از حقوق آارگران و دهقانان 
  . ممكن نيست روي درفش مستقل بخصوص درفش آمونيستي تكيه شود  –... از طرف ديگر 

مسلمان بوده وسلطه مذهبي برآنها معرض محرز است جاي شكي وجودندارد  اينكه مردم افغانستان
يك قضيه منفردبه افغانستان نيز نمي باشد ، اين مشكل نه تنها درآشورهاي اسالمي، واين موضوع 

  . بلكه درآشورهاي ديگري هم وجود دارد آه مردمان آنها حتي گاو وگوساله پرستش مي نمايند 
ثوري و تجاوز قواي اشغالگر با ماسك آمونيستي ومدافع  7دست نشانده  هكذا ادعاهاي رژيم هاي

منافع خلقها و گويا بدنام ساختن آمونيزم توسط اين نيروهاي سياه ، به هيچ صورت مدعيان حمايت 
محكم گرفتن درفش آمونيزم انقالبي وتكيه براين درفش و افشاي ماهيت  آننده از آمونيست را از

نمي آرد ، وآنها حق نداشتند در تبليغات ضد آمونيستي با احزاب ارتجاعي رويزيونيستها معاف 
همين همنوايي . اسالمي و دستگاه هاي تبليغاتي امپرياليستها به شكلي ازاشكال همنوايي نشان دهند 

و سكوت باعث شد تا درفرجام بقاياي اين جريانات بعد از خروج قواي اشغالگر وفروپاشي 
! را يك واقعيت وحقيقت مسلم پنداشته ؟ " مرگ آمونيزم " و بالك شرق ، رويزيونيزم خروشچفي 

  . توهمات قبلي شان تا اين سرحد تكامل منفي نمايد 
حزب آمونيست افغانستان ، فروپاشي بالك شرق وسوسيال امپرياليزم شوروي را مرگ 

ست آه بعد از رويزيونيزم و صفائي هرچه بيشتر اصول آمونيزم مي داند ، زيرا براين باورا
درگذشت استالين و آودتاي خروشچف مرتد درسي وچهار سال قبل رويزيونيست ها حاآميت 

آمونيزم انقالبي و رويزيونيزم رويزيونيست ها پيروز سياسي را سرنگون نمود ودرمبارزه بين 
 باين ترتيب حزب آمونيست افغانستان با آگاهي آامل از همه مشكالت موجود درسر. شده بودند 
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راه انقالب آشور ، برخالف  مواضع انحالل طلبانه و تسليم طلبانه روي درفش مستقل آمونيستي 
تكيه نمود و با ورآامل دارد آه  فقط با تكيه اساسي براين درفش مستقل است آه مي تواند 

ثوري با قاطعيت هر چه بيشتر سالح رزم طبقاتي را در  8درپيشبرد مبارزه عليه ارتجاع اسالمي 
ت گرفته ،  زمينه متحقق شدن رسالت رهبري پرولتاريا را براي پيشبرد انقالب ازطريق تامين دس

ست افغانستان آه بايد پيوسته اين است جنبه ديگري از حقيقت حزب آموني. رهبري اش توام نمايد 
ي بآن منحيث خط فاصلي بين راه حزب وراه اپورتونيستي ، انحالل طلبي وتسليم طلبي ملي و طبقات

  . توجه صورت گيرد 
  : حزب كمونيست افغانستان  وچگونگي به نمايش گذاردن درفش مستقل 

حزب آمونيست افغانستان به مثابه يك حزب متعهد و پيشآهنگ پرولتاريا درافغانستان نه تنها  
تحليل ها ومواضع سياسي  خود را، بلكه مواضع ايدئولوژيكي  اش رانيز با صراحت آامل در 

به اين ترتيب حزب آمونيست افغانستان  مسئله به نمايش گذاردن . خود بيان مي نمايد مرامنامه 
درفش مستقل را قبل از همه د ررابطه  با توده ها مد نظر داشته ، بدون هيچ رياآاري وپرده پوشي  
اين مرامنامه را در اختيار آن ها  قرا ر مي دهد ،  تا آن ها از سياست و خط ومشي حزب 

افغانستان  آگاهي يافته وبا ديد روشن تحت رهبري حزب مبارزه خود را عليه ارتجاع  آمونيست
  . اسالمي وامپرياليزم به پيش برند 

رهبري و پيشآهنگي در مبارزه بخاطر : ست درين بحث عبارت است ازحزب آمونيحقيقت 
ن ، تداوم اين واستقرار جمهوري دموآراتيك نوي نيمه استعماري –سرنگوني نظام نيمه فئودالي 

مبارزه بالفاصله بعد ازپيروزي اين انقالب حرآت درراستاي سوسياليزم ، تضمين ومستحكم 
ساختن سوسياليزم از طريق برپائي انقالبات متعدد فرهنگي ومبارزه براي تحقق آرمان آمونيزم 

با اجراي نه توقف درنيمه راه وقانع شدن به يك نظام وابسته به امپرياليزم . در سراسر جهان 
به امپرياليزم ساختن آنها ته ها ووابسه برخي ريفورم ها واصالحات نيم بند به منظور فريب تود 

  .هي ودموآراس خواهي ا، صلح خو بوژوا ليبرالييه شعارهاي جهاني از طريق ارا
  

  !رفقا
بيائيد . را ه انقالب پرخم وپيچ است ،  درعين مساعدت ها ، نا مساعده هاي واقعي هم وجود دارند 

بار ديگر درموقع تجليل ازدومين سالگرد تاسيس حزب مان وگذر به سومين سال مبارزه انقالبي 
درفش پرولتارياي جهاني ويگانه تعهد وتجديد پيمان نمائيم آه درفش حزب آمونيست افغانستان ، 

آرمان  درراهدرفش تا بآخر انقالبي  در آشور را هرچه رفيعتر به اهتزاز مي آوريم وحاضريم 
  ! آمونيزم ، همه توان خود را وقف انقالب آشور وانقالب جهاني بنمائيم 

  ! آارگران ، دهقانان وروشن انديشان آشور 
ملل " مبارزه با ارتجاع اسالمي وائتالفيون خلقي وپرچمي آنها را نمي توان به ترحم وآرم  مداخله 

ت تان بر سرنوشت خودتان ، با مداخله واگذار نمود ، ونه صلح ، دموآراسي وتامين حاآمي" متحد
وانتخابات آزاد پارلماني مي تواند تامين  ، به رسميت  شناخته شدن قانون احزاب " ملل متحد " 

وتامين حاآميت  ) دموآراسي  نوين( براي تامين صلح واقعي ، دموآراسي واقعي .وتضمين گردد
  . آمونيست افغانستان وجود ندارد تان راهي جز برپائي و پيشبرد جنگ خلق تحت رهبري حزب 

بيائيد با مبارزه  عليه توطئه هاي نو استعماري وپيشبرد مبارزه درراه برپائي جنگ خلق ،  
توهمات را بدورانداخته ، با تقويت صفوف حزب آمونيست وهمكاري با آن ، مبارزه انقالبي را 

  ! شگوفا سازيد 
   !دراهتزاز باد درفش آمونيزم در سراسر جهان 

  !حزب آمونيست افغانستان خجسته باد دومين سالگرد تاسيس 
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  افشاگري جرايد احزاب اسالمي  عليه ھمديگر
  

يكي از خصايل دسته هاي ارتجاعي ودشمنان سوگند خورده مردم زحمتكش ما مثل هردسته 
  ،آنهاارتجاعي ديگر، اينست آه با وجود دشمني شان به مردم وآوشش درجهت  به انقياد نگهداشتن 

وقتي به دليل موجوديت دسته بندي هاي گروهي ، محلي واختالفات ناشي از وابستگي شان به اين 
وعرب ، بجان هم افتند ، درآنصورت با هروسيله ممكن يا آن امپرياليست ، حلقات ارتجاعي منطقه 

طبقاتي آنها زيرا همگوني عام منافع .ودردست داشته به آوبيدن ونابود نمودن همديگرآمرمي بندند 
  .نپرند وگلوي همديگر را ندرند برسروروي همديگر شمانع از آن نمي شود تا برسرمنافع آتي خوي

ثور مي  7اسالمي آه ريشه آن به دوران قبل از آودتاي موجود بين دسته هاي ارتجاعي اختالفات 
آن تااين حد رسد ، باين دليل نمي توانست درزمان موجوديت قواي اشغالگر ورژيم دست نشانده 

شدت وحدت اختيار نمايد آه آنها درآنزمان مجبوربودند مطابق به پالن هاي غرب ودررآس آن 
آنها هنوز .  امپرياليزم آمريكا عمدتا به مبارزه عليه قواي اشغالگر ورژيم مزدور مصروف باشند 

فراهم  راه دراز وزمان بيشتري ضرورت داشتند تا راهي را براي حصول مقاصد غرب وخودشان
براي اين دسته بندي ها قدرت  وانتقال مسالمت آميزوقتي اين موانع با استعفاي نجيب . نمايند 

مساعد گرديد، آن ائتالف هاي نيم بند و گذشت هاي مؤقتي دوران جهاد شان ، جاي خود را به 
ا هردسته بزرگتر در صدد بدست آوردن امتيازات  بيشتري برآمده وب. رقابت هاي شديد داد 

  .بوجودآوردن ائتالف هاي جديد ، تالش ورزيد تا بصورت عمده حاآميت را دراختيار داشته باشد
ديگر ، بلكه دسته هاي خوردتر) حزب اسالمي وجمعيت اسالمي ( نه تنها دودسته قدرتمند و رقيب 

هم ، هريك بر حسب توان وارد معرآه شده براي تصاحب چوآي وزارتي برآله همديگر آوفته 
موضع سومي ديگري ، حرفي  دوباارائهشكلي از اشكال درموافقت و مخالفت با يكي ازاين وبه 

  . بزبان رانده وگام هاي در جهت تحقق آن برداشته وبرمي دارند 
احزاب اسالمي رقيب نه تنها براي توجيه جنگ هاي خونين ووحشاينه شان آه بيشترين قربانيان آن 

كه براي توجيه موضعگيري هاي ارتجاعي شان تحميق توده توده هاي مظلوم وبي دفاع اند ، بل
نه هاي خبري اعمال شده  از جانب آنها ، در رساهاي مردم وواداشتن آنها در قبول  مصيبت هاي 

شان اعم از تلويزيون، راديو، جرايد وغيره دست به تبليغات وسيعي زده اند  آه بدون هيچ ترديدي 
چهره هاي خود اين مرتجعين وآفتابي شدن حقايق پنهان  اءيك بخشي از اين تبليغات باعث افش

ولي مرتجعين بازرنگي خاص آوشيده اند سمت اصلي . نگهداشته شده درمورد خود شان خواهد شد
تالفيون بار اصلي گناهان خود را به دوش ائتبليغات خود را به گونه اي سازماندهي نمايند آه درآن 

  ! ! بيندازند ) ا ونيروهاي مسلح آن ها بشمول مليشه ها خلقي ها ، پرچمي ه( دست دوم شان 
" افغان ملتي" و "  مائوئيست ها " مرتجعين اسالمي  به اين هم اآتفا نكرده ،  غرب ونوآران آن ، 

ها را نيز مقصر وانمود ساخته اند ، تا اگر ممكن باشد با شكستاندن خسته به پاي عملكرد هاي اين 
  : با يك تير دوهدف  را بزنند  ! ؟ " ق بين مجاهدين ايجاد نفا" دسته ها در 

بحران سياسي بعد از بوجود آمدن  حكومت اسالمي و به راه آتمان نقش اصلي شان در تشديد  - 1
انداختن جنگ  ها ي جنايتكارانه وخانمان  سوز در آابل وبرخي واليات ديگر مثل هلمند ، هرات ، 

  .بي به امتياز بيشترنظور دستيابه م... قندهار ، آاپيسا ، پروان و 
آوشش درجهت بدنام  ساختن وسياه جلوه دادن آمونيزم با اتكاء به عملكردها ديروزي  - 2

  .وامروزي ائتالفيون خلقي وپرچمي شان

 نقدي برجرايد احزاب اسالمي
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اتهامات دروغين بر مائوئيست "  در مقابه آوتاهي تحت عنوان " شعله جاويد" ما درشماره هشتم 
واعترافات وادعاهاي حكمتيار نشان داديم آه اختالفات "  اميد " مجله  ها ،  با استناد به ادعاهاي

بين احزاب اسالمي بخصوص  ، حزب  وجمعيت ، به گذشته هاي بسيار دور تر ، حتي به دوران 
از جانب ديگر اين را نيز تذآر داده بوديم  آه، نقش خلقي ها ، .بر مي گردد ثور 7قبل ازآودتاي 

افغاني ملتي ها ، وحتي آن باصطالح  مائوئيست هاي شامل در ائتالف ،  پرچمي ها ، ستمي ها ،
  .دارنددر ايجاد نفاق و تشديد اختالف  دربين احزاب اسالمي ، جنبه تابع داشته و نقش درجه دو

درشماره حاضر بازهم با اتكاء به اعترافات خود شان ، آوشش مي نمائيم تا هرچه بيشتر در 
وضد مردمي آنها و وابسته بودن شان به امپرياليزم وحلقات ارتجاعي  شناساندن ماهيت ارتجاعي

پرده اي از از جانب ديگر مي آوشيم . راآمك نمائيم " شعله جاويد " منطقه وعرب ، خوانندگان 
روي آن تبليغات آنها نيز برداريم آه جنايات خود را درزير پوشش نقش ائتالفيون درايجاد نفاق بين 

  . و آوزه وآاسه را به گردن آمونيزم مي شكنانند  آنها پنهان داشته
  احزاب اسالمي وسلسله پروتوكولي ھاي شان 

  : با جناح ھاي رژيم خلقي وپرچمي 
، احزاب اسالمي  بخصوص حزب و " ملل متحد" بعد از استعفاي نجيب وپناهنده شدن آن دردفتر 

ز رژيم مزدور ، هريك با يك جناح آن جمعيت به سلسله ارتباط ها  وروابط قبلي شان با جناح هاي ا
بصورت عمده اي ائتالف نموده ، حاضر به تحويل گيري زمام امور بصورت مسالمت آميز از 

چون حزب اسالمي مطمئن بود آه بيشترين نيروهاي . دست آن جناح ها براي دولت اسالمي شدند 
ائتالف با وي قرار دارند،  مسلح و آادر رهبري دولت مزدور مثل وزارت دفاع ، داخله وغيره در

لذا زمينه حصول قدرت به صورت انحصاري براي اين حزب را ممكن دانسته ، توجه چنداني به 
گلب الدين شخصا رهسپار لوگر شد ، وازآنجا نيروهايش را از .  پروسه مذاآرات پشاور نكرد

ناي ميدان هوايي و طريق همكاري با جناح خلقي ها وارد آابل نموده ومواضع حساسي را به استث
  . راديو تلويزيون تصاحب نمود 

بدون ريختن يك  1371حزب اسالمي در پنجم ثور " وارد شهر آابل شدن " فاتحانه " اصطالح 
ادعا شده بود  ، فقط مي " شهادت " جريده  1372ثور  5آه در شماره روز يكشنبه " قطره خون 

ي نيروهاي شوراي نظار همان طوريكه ول. توانست بصورت واقعي بگونه فوق متحقق گردد 
مسعود در صحبت مخابره وي اش با گلب الدين گفته بود ، نخواهد گذاشت تاحزب اسالمي به گلب 
الدين حمله نمايد و مانع ازآن خواهد شد ، دست بكار شده در همكاري با نيروهاي مسلح جنرال 

ؤتلفه حزب را بعقب رانده ، نگذاشتند مؤمن ، با به جان  ، آصف دالور و رشيد دوستم ، نيروهاي م
زيرا جمعيت نيز حق خود ميدانست تا در همكاري با . حزب اسالمي به آرزويش دسترسي يابد 

  . پرچمي ها نقش اساسي اي در حاآميت آتي را بعهده داشته باشدشاخه 
ر ، رفيع، وضاحت دهيم آه نه معاهده جبل السراج ونه معاهد ه حزب اسالمي باوطنجااين را بايد 

اين معاهدات به سلسله . پاآتين ، منگل وغيره معاهده ها وپيمان هاي اند آه يك شبه گل آرده باشند 
جلسه ماه " تني درپيشبرد آودتاي مشترك با حزب اسالمي و توافقات توافقات قبلي ، چون توافقات 

ااحمد شاه مسعود در ، آاوياني ، وآيل و آشتمند بشمسي ببرك آارمل ، فريدون مزدك  1370جدي 
آه شماره شهادت مورد بحث ما بعد از يكسال سكوت و حذف معاهده جبل " راه هاي سالنگ 
حتي قبل ازاين نيز پروتوآول . تبليغاتي خود ، آنها را علم آرده ، اتفاق افتاده است  السراج از لست

ا استاد فريد آه هاي چون پروتوآول آتش بس احمد شاه مسعود با روسها و پروتوآول نجيب ب
افتخار اولين صدر اعظم حزب اسالمي درآابينه اسالمي رباني را داشتند ، در واليت آاپيسا 

  . ازاين هم قبل تر توافقات و پروتوآول هاي ديگر بعمل آمده بود . صورت گرفته بود 
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 برعالوه پروتوآول هاي متذآره فوق ، مكتوب ها و اوامري به امضاي شخص گلب الدين صادر
شده است آه درآن از قوماندان هاي خود مي خواهد ، اگر ضرورت بيفتد ، مي توانند بدون تاخير 

بهمين ترتيب احمد . با روسها همكاري نموده و قوت هاي مخالف خود را در منطقه سرآوب نمايند 
شاه مسعودنيز درعمل اين چنين مواقع را به نفع استحكام رژيم دست نشانده و به ضرر حزب 

آه نمونه بارز آن همانا بازنگهداشتن راه سالنگ . اير گروه هاي اسالمي از دست نداده است وس
.   حكومت موقت راولپندي بود  بوجود آمدن بعد از غرض اآمال دولت نجيب در جنگ جالل آباد 

  " ) . شوراي نظار وجنگ جالل آباد " مراجعه شود به مقاالت شهادت و دفاعيه مسعود در جزوه ( 
كذا مكتوب هاي نيز بين اتحاد سه گانه سابق ودولت دست نشانده مبادله شده بود آه درآن طرفين ه

براساس همين روابط حسنه بود آه حضرت . به همكاري با يكديگر رضائيت نشان مي دادند
ثور شد ، وبراي  8خواستار عفو ورهايي نجيب در دوره دوماهه ممثلي دولت اسالمي از بعد از 

ء نمود ، سليمان اليق را درمهمانخانه اش در تم لقب مجاهد بزرگ و سترجنرالي عطارشيد دوس
" خالد بن وليد" مولوي منصور نيز در موقع بازديد از مزار ورشيد دوستم وي را . پشاور پناه داد 

  . آشورش خواند 
ورده وهابيان اينقدر بر غير رابطه داشتن اين دست پر" اميد " اما در مورد آقاي  سياف آه مجله 

با خلقي ها و پرجمي ها تازيد ه ، حزب و جمعيت را به شالق انتقاد مي آوبد ، بايد بگوئيم آه مجله 
حمايت قرار  موردآغوش آشيده و بخوبي مي داند آه سياف نه تنها جنرال ظريف خلقي را ب اميد

ت قرار گرفتن سياف  در مورد حماي( حفيظ اهللا امين " نان ونمك " داده بود ، بلكه به دليل پاس 
خانواده حفيظ اهللا امين  را با مصئونيت از شهر آابل ) زندان پلچرخي  ونجات آن از چنگال مرگ 

درحاليكه حفيظ اهللا امين جالد ، حتي . تا پشاور انتقال داد ، وازآنجا تا اروپا گسيلش داشت 
مي افتاد بدون ) آام (   برجوالي ويك فرد عامي هم رحمي نمي آرد  وهرآه در چنگال خاد وي

اينكه مجرم  بودنش ثابت شود در گورهاي دسته جمعي به خاك سپاريده مي شد، ولي سياف اين 
چهره مشهور نهضت اسالمي مورد شفقت وي قرار گرفت و بعدا هم ببرك آارمل نام اين مجاهد 

  . را در لست آن هاي آه مورد عفو قرار گرفتند شامل نمود 
حاال نيز در حكومت  ائتالفي رباني شريك است و گروهش مسئوليت چند وزارت همين آقاي سياف 

اگر ديروز بقول مجله اميد ، سياف وگلب الدين  مشترآاء به سرآوب .  خانه  را  برعهده دارد 
حزب وحدت  آه درائتالف با رباني  قرار داشت ، مي پرداختند ، امروز همين سياف در پهلوي 

لقي وپرچمي  از سنگر دولت ائتالفي حمايت  نموده وبخاطر استحكام پايه مسعود  و جنراالن  خ
اينست گوشه اي از حقايق و واقعيت ها  آه امروز  جناح هائي از احزاب ! هاي آن مي جنگد ؟ 

  . عليه يكديگر آنرا بازگو وبر سروروي يكديگر شان حواله مي نمايند ياسالمي در مبارزه رقابت
  : ، شهادت ، فتح  وساير نشرات احزاب اسالمي " اميد " از مجله اما يك پرسش آوتاه  

" نان ونمك " عرب ها ، "  نان ونمك " ما ازگردانندگان  اين نشرات آه بدون ترديد عالوه  بر  -
مي توانند نشان دهند آه ازسياف گرفته  تا گلب : غربي ها  رانيز زهر جان مي نمايند ، مي پرسيم 

حاضر شده وجرئت نموده باشند ... ز حضرت گرفته تا پير و مولوي محمدنبي و الدين و مسعود ، ا
ثوري  7متعلق به خود شان در طي دوران  حكومت  روابط پروتوآولي تنظيم هايتا بريكي از 

مي توانند مثالي بياورند آه مثال "  وفا " و "  فتح " شهادت "  اميد " اعترافي نموده باشند ؟  مجله 
رهبران ، سياف  ، گلب الدين و غيره  فالن قوماندان خود را به دليل رابطه گيري يكي ازاين 

  باروسها ، با دولت  دست نشانده آن احضار ومحاآمه نموده باشند ؟ 
تمام اين جرايد مزدور مي دانند ، اين سازش ها نه عمل متعلق به يك تنظيم بوده و نه هم تحقق آن 

زيرا حرآت در . دون اجازه رهبران مي توانست ممكن وعملي باشد با اين  چنين يك پيمانه وسيع ب
يك چنين مسير سازش وتباني  نه با منافع سياسي وطبقاتي اين احزاب اسالمي مغايرت داشته است 
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بود د رافغانستان  بين ونه بعد از متبارز شدن روند تباني در مناسبات بين شرق وغرب ، ممكن 
ازينرو تامين  ارتباط و روابط . سازش به يك روند مسلط تبديل نگردد نوآران اين دوجناح تباني  و

پروتوآولي با بخش هائي از دولت مزدوربه يك جريان معمول وحتي مورد مسابقه بين گروههاي 
  . مجاهدين تبديل شد 

  در... نقش بقاياي حكومت  سابق و 
  :تشديد اختالفات  بين تنظيم ھاي جھادي

  
سابق در چوآات  وزارت دفاع و همكاري "  آمونيستي " رژيم روهاي مسلح انتقاد از موجوديت ني

فعال پرچمي ها با رژيم  رباني آه سياف  فعال يگانه حمايت آننده جدي آن بشمار ميرود ، از 
وآوشش مشترك  مجله اميد  و شهادت با وجود اختالفات جدي شان در  جانب حزب اسالمي

خلقي ها ، پرچمي ها ، ستمي ها، افغان ملتي ها و              آه نقش  برجسته نمودن اين موضوع
ها در بهم اندازي وايجاد نفاق  بين مجاهدين تعيين آننده بود ، وبنا به قول آن ها " مائوئيست " 

درتنظيم هاي جهادي وبطور خاص ي شامل " عناصر فرصت طلب مجاهد نما " زمينه را براي 
، فقط به عنوان يك حربه تبليغاتي براي استتار چهره هاي آريه  حزب وجمعيت  فراهم نموده است 

  . اين تنظيم ها بكار گرفته مي شود 
بحران اعتماد   خود تحت عنوان  31و  30اگرمجله اميد به مقاله چاپ شده  درشماره مسلسل 

ه حكمتيار آ 1365و 1361شهادت به بيانات سالهاي  وجريده"  ي ترين  مشكل دوران جهاد اساس
اقتباس نموده ايم ، مرور مجدد نمايند ، متوجه خواهند شد "  شعله جاويد " ما ازآنها در شماره هفتم 

آه پايه و بنياد اختالفات بين اين احزاب دراساس ، در چگونگي موقف ومواضع سياسي اين تنظيم 
مي ازآن نه در نقش نيروهاي آه امروز تمام نشرات اسال. ها ورهبران شان متمرآز گشته است 
  .ياد آوري وآن را برجسته مي نمايند

مورد بحث امروزي شما بدون شك درتشديد پروسه اختالفات شما تاثيرمعيني دارند ، عوامل 
بخصوص خلقيها و پرچمي ها با ايجاد چنين ائتالفي با رهبران شما توانستند نقش معيني درافشاء 

آه بازهم مسئوليت آن به دوش رهبري .ء نمايندشما وحتي بهترنماياندن خود شان نسبت به شما ايفا
  . وخصلت ارتجاعي ونوآرمنشي رهبران ومواضع سياسي ارتجاعي تنظيمهاي شما نهفته است شما

ما ازتمام نشرات  احزاب اسالمي  بخصوص مجله اميد وشهادت مي پرسيم ،  چرا اين تنظيم هاي 
د سياف تا اين حد روي اصول خود ئي مثل  جمعيت ، حزب واتحاوبنياد گرا" اصول پرست " 

پامانده و خود را درلجن زار همراهي ورفاقت با خلقي ها و پرچمي ها فروبردند تابه آله دست آنها 
  تبديل شوند ؟ 

گذشته  وبا دردست داشتن سال  14چرابجاي  انتخاب اين چنين يك راه ، نتوانستند  در ظرف 
  آوشيده وآنرا بر طرف نمايند ؟فرصت هاي بسياري  براي رفع اختالفات خود  

آيا ممكن نبود وقتي همه به قيادت مولوي محمد نبي در وجود حرآت انقالب اسالمي توافق آرده 
بودند ، آنرا مورد حمايت قرار داده و تداوم  مي بخشيدند  ، ونمي گذاشتند بار بار نهضت اسالمي 

گر چنين مي شد درآن صورت سياف به دست جنرال ضياء وعرب ها به انشعاب آشانيده مي شد؟ ا
مي توانست به رهبري اتحاد اسالمي رسيده وآن رابراي خود قبضه نمايد ؟ با اينكه  مولوي محمد 

  عليحده ، عليحده مي شدند ؟... رهبر عليحده و نبي صاحب  تنظيم عليحده وگلب الدين 
طرف  ومنافع حلقات معيني آيارهبران اين تنظيم ها نيستند آه بخاطر  منافع گروهي  شان از يك

ازمرتجعين آشورهاي اسالمي وغربي از طرف ديگر باتشديد جنگ ها وآشتار مردم بيگناه راه را 
  براي حصول مقاصد خود وپياده شدن  پالن هاي مرتجعين مساعد مي گردانند؟ 
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) ي ايران  و وهابيت سعود( آيا جنگ بين اتحاد وحزب وحدت در واقع جنگ بين دو دولت مرتجع 
درافغانستان نيست ؟ درآجاي تشديد اين جنگ ها وتشديد اختالفات  بين دسته هاي اسالمي نقش 
درجه اول بدوش بقاياي  حكومت سابق است ؟ بدون هيچ ترديدي  ما بقاياي  حكومت سابق را 

رايط فعلي شريك جرم ورفيق همراه شما مي دانيم ، شما هردوسر وته يك آرباس هستيد، ولي در ش
  . ثور نقش اصلي راشما به عهده داريد  8د ازبع

  واقعيت دسايس غربي ھا ومخالفت 
   :احزاب اسالمي باآن 

  
مجله اميد وجريده  شهادت بسيار با آب وتاب در باره عمده ترين دسايس غرب آه عبارت از عدم 

اختالفات در افغانستان با شد، حرافي نموده و گناه موجوديت " اصيل اسالمي " قبول يك حكومت 
را به گردن  نوآران آنها درسازي با گروههاي        بين احزاب نيرومند جهادي مثل حزب وجمعيت

  . ديگر مي اندازند " الحادي " 
بوجودآيد آه در آن بر "  وسيع حكومتي  با قاعده " اينكه غربي ها آرزو دارند در افغانستان  

، ظاهرخان ،  اسالمي  –رفته تا جنبش ملي عالوه احزاب بنيادگرا ، ديگرا ن از حزب وطن گ
ولي . بيروآرات هاي سابق و روشنفكران غرب  زده نيز شرآت داشته باشد ، جاي شكي نيست 

مخالفت  اين احزاب بنيادگرا با غربي ها ،  نه مخالفت آنها باغرب ، بلكه مخالفت آنها با نوع 
بنيادگراها  شكوه. ت گذشته شان مي باشد پيشنهاد غرب بوده ، نوعي چانه زدن براي حفظ امتيازا

ازغرب اينست  آه چرا مانند  گذشته همه امكانات وحمايت خود را  !!؟  يغربمنجمله سياف ضد
هاي بنابرخواسته ها ومنافع  وضعيت آنوني شان ، يعني  نثارآن ها نمي آند ، درحاليكه  غربي

ين نوآر ها ، باديگر داوطلبين ونوآران آرزو دارند ، ا" نظم نوين جهاني " آوشش درجهت تطبيق 
غربي ها  بر پايه اين چنين سك سمت . سابقه  شان مشترآا حمايت  خود را بر مردم اعمال نمايند 

حرآي است آه با وجود تبليغات به نفع  لويه جرگه اي ها وتكيه بيشتر بربوجود آمدن يك دولت 
آمد اين نوآران پنهان نكرده ، واز آمادگي شان باقاعده وسيع  نآرزوها ونيات نيك شانرا براي جور

  . درجهت  آمك به اين احزاب به خاطر توفيق يافتن به رفع بحران آنوني مضايفه نكرده اند 
به اين ترتيب آماآان احزاب بنيادگراي اسالمي نوآران غرب بوده وعلم  آردن مبارزه  با دسايس 

تان  فقط مبارزه رقابتي بين دسته هاي نوآر براي غربي ها  وافشاء نقش نوآران  غرب در  افغانس
دستيابي به امكانات غرب از يكطرف ،  وآشاندن توده هاي ناآگاه  درين مبارزه درجهت  خود شان 
براي اعمال فشار به غرب از جهت ديگر  مي باشد تا بتوانند در نتيجه پيشبرد اين مبارزه به 

  " ! مبارزين ضدغرب " ، زهي بيشرمي براين امتيازات بيشتري دست يابند ؟ زهي وقاهت 
  

  افشاء مزدوري ھا وخوش خدمتي ھا به غرب 
  :  ارتجاع عرب و منطقه

  
برقراري حكومت اسالمي وتشديد اختالفات بين دسته بندي هاي اسالمي  جرايد اسالمي اين بعد از 

ازآنرا اقتباس نموده  احزاب نيز حمالت شانرا عليه يكديگر شدت بخشيده اند  آه در ذيل بخش هاي
  . ودرصورت ضرورت تبصره مختصري هم خواهيم نمود 

  : مجله اميد درمورد جريده شهادت 
شماره مسلسل  2ستون   40دررابطه  با جلب آمك مالي حزب اسالمي از منابع مختلف در صفحه 

ثرا گردانندگان اآ(  نويسندگان مجله اميد : "  چنين مي خوانيم " اميد "  1371دلو وحوت  39و  38
"  چند توضيح پيرامون شهادت روز " و ! ! " وخارديگري " مجله ازحمله نويسنده دو مقاله 
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مقاله نويس در ميثاق خون  جمعيت بوده اند آه ) تارش ( همكاران سابقه  جريده شهادت وعبداالحد 
" اميد " رد      به دليل مخالفت روي  امكانات مالي  وپول بيشتر سياف ووهابي هاي عرب  به گ

دربرابر آار وزحمت  مشروع خود آه ترجمه  آتابهاي اسالمي  از عربي بفارسي ) حلقه زده اند 
حتي يك ... وطبع ونشر وتوزيع آن براي مجاهدين  ومهاجرين  بود ، اجوره دريافت مي داشتند 

دت ورفقايش شهاروپيه مفت نمي گرفتند وگدائي نمي آردند ، اما چه بسا آه  مسئول بي هنر
) عبداهللا اعزام مي باشد " مكتب الخدمات " منظور نويسنده  ( آچكول گدائي  به دربار اين اغيار 

وامثال شان دررابطه  عالم اسالمي ، هبه االغاثه ، لجنه الدعوه و موسسا ت آمريكائي وغربي 
، آمك هاي يهودي برده وبا پيش آردن خط ها وسفارشات  معتبر از رهبر وتنظيم وصليبي و 

  ! ! " . بيدريغ آن هارا دريافت داشته اند  
را بخاطرنوآرصفتي وخدمت گاري " بي هنر شهادت"آري،گردانندگان مجله اميد وقتي گردانندگان

رده مي دهند  ، پ صفت حال آن هاست مورد انتقاد قراره چه عرب ، چه غرب آ" اغيار" شان  به 
  . قي آه بدون هيچ ترديد دامن آن ها را نيز در بر ميگيرد ازروي پاره حقايق  بر مي دارند ؛ حقاي

وقتي گردانندگان مجله اميد  با فخر از نوآري خود به موسسا ت عربي يادآوري مي نمايند ، نمي 
هيچ  چيزي به آبروئي ، آه اصال ... دانند يا متوجه نمي شوند  آه با حذف موسسات آمريكائي و 

نه تنها در روده وشكم گردانندگان  جريده شهادت وقوماندان هاي . د فاقد آن اند افزود نمي توانن
وف كن، راآت وآالش حزب اسالمي، بلكه درروده وشكم سياف وگردانندگان مجله اميد پول شتنگن

سياف ومجله اميد ، روي ديگر آن سكه ايست آه شهادت وگلب الدين  يك . باال وپائين مي رود 
  . روي آن را مي سازد 

  : در مورد شهادت " فتح "  جريده
خود زير عنوان        1371/  10/  30ارگان جمعيت اسالمي  در شماره دوازدهم  " فتح " جريده 

اينكه چقدر دستگاه تبليغاتي حزب از : "  مي نويسد "  ماهيت  وشگرد تبليغاتي حز ب اسالمي " 
ومستفيد شده باشد معلوم نيست تجارب ومهارت هاي تبليغاتي بنگاه هاي خبري استعماري متاثر 

ولي  يك مطلب بوضوح با مراجعه  سريع به  بنگاههاي خبري  وتبليغاتي ، هويدا مي گردد آه 
... حزب شگرد شگردهاي عوام فريبانه را در تبليغات خو د بكار مي برند دستگاه هاي پروپاگندي

از هر وسيله ممكن بايد )  ! !قدرت ( يا مثال ايشان تصميم گرفتند جهت رسيدن به هدف مقدس 
وبعدا ايشان در توجيه حمالت ... استفاده آنند ، بنابرآن حمله  راآتي معروف خود را آغاز آردند 

وبه همه ابالغ مي داشتند آه ... به دوش مليتها مي انداختند قاتالنه خود به آابل ، همواره گناه را 
ولي حاال حكمتيار صاحب به دشمنان ! ! ...  جنگ ما با مليشيا است  نه با برادران مجاهد جمعيت

ديروز خود يعني جنرال دوستم  وحزب وحدت آشتي آرده اند ودست هاي پيرانه حضرت صاحب 
را به چشم آشيده  ودوزانو نزد پير صاحب نشسته  عهده صدارت ايشان را قبول دار مي شوند  و 

د ، بحيث يكي ازهمياران مهمش قبول زندگي آن دوستم راآه قبال حاضر نبود حتي در افغانستان 
جمعيت سبب : " مي آند ، اينجاست يك بار ديگر واقعيت چهره بدل  مي آنند وايشان مي نويسند  

  ! ! ... " . همه جنگ ها وآشتارها وويراني در آابل است 
در  نيز همانند مجله  اميد وقتي در مورد حزب اسالمي داد سخن مي دهد ، درواقع"  فتح " جريده 

ازمقدار استفاده حزب "  فتح " جريده . آئينه قد نمائي به نظاره تمام وآمال خويش مي نشيند 
مقدار استفاده . مي زند" حسن چپ " اسالمي از تجارب استعمار مي داند ولي خودرا به آوچه 

ما ا. با مقدار استفاده جمعيت اسالمي ازآن تجارب حزب اسالمي  از تجارب استعمار برابر است 
نيز شما آه شما برحزب اسالمي نسبت داده ايد ، درين مورد!! ) " قدرت ( هدف مقدس " درباره 

هردوي شما به عين حدت وشدت وعالقمندي  درين . از گلب الدين  وشرآاي آن هيچ آمي نداريد 
يد شما هم در مقابل مليشه ها ، خلقي ها ، پرچمي ها  از گذشت ومدارا آار مي گير. راه روانيد 
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وبراي جلب مجدد مليشه هاي دوستم ورفع  آشيدگي فعلي همين حاالچندين هيئت  شما بنا به ادعاي 
نه تنها شما پرده از روي حقايقي برداشته ايد ، بلكه حزب . حزب اسالمي  در مزارتشريف دارند 

دار سخنگوي  طرف"  وفا " اسالمي  وجريده  –اسالمي ، اتحاد سياف ، حزب وحدت ، جنبش ملي 
مداخله ملل متحد ولويه جرگه اي ها هم حقايق وواقعيت ها ي را بر مال وافشاء مي نمايند ، ولي 

انقالبي وعقب ماندگي  سياسي توده ها ، زحمتكشان   متاسفانه به دليل آمبود شرايط مساعد ذهني 
  .آشور نمي توانند بصورت آامل  وهمه جانبه چهره ارتجاعي دورنگ شما را ببينند

اميد واريم اين حالت دير نخواهد پائيد توده ها با سرعت به مقاصد شوم شما پي خواهند برد وبا ما 
مساعد شدن هرچه بيشتر فضاي مبارزاتي براي حزب آمونيست  وبرپائي جنگ خلق شيپور مرگ 

  ! تان به صدا در خواهد آمد 
  : جريده شهادت در مورد شوراي نظار واحمدشاه مسعود 

ثور پنحمه زموژ  5"  جريده شهادت در مقاله  تحت عنوان  1372پنجم ثور  شنبهشماره يك 
روز پنجم ثور سال  گذشته در تاريخ جهاد ما از : " مي نويسد" جهادي  تاريخ ديوبل ازميشت 

اهميت بسيار بزرگي  برخوردار مي باشد، درين روز  تاريخي قوت ها ي فاتح مجاهدين مومن به 
ازمراآز نظامي  دون ريخته شدن حتي قطره خوني قسمت هاي زيادي شهر آابل داخل  شده وب

مگر نيرنگ وتوطئه آفر جهاني مردم مؤمن مارا با اين ...  وناحيه هاي شهر را تصرف نمودند 
آس ديگري به آن نشده آه به استثناي  چند بيننده فكور توجه هيچ  چنين يك آزمايش روبرو ساخت

برخي مجاهدين ديوانه  قدرت در پهلوي  ده آردن اين توطئه خونيندرافغانستان براي پيا... بود 
شمسي   1370آمونيست ها  و چهره هاي  غالم صفت ايستاده  شدند ، درين ميان جلسه ماه جدي 

قابل يادآوريست آه  دريكي از دره هاي سالنگ بين برخي چهره هاي مجاهد نما و غالمان 
آه ببرك آارمل ، فريد مزدك ،  آاوياني ، وآيل ، آشتمند درآن جلسه .  ترتيب شده بود آمونيست 

وبرخي مجاهدين ديوانه قدرت  آه احمد شاه مسعود درراس آن قرار داشت ترتيب شده بود فيصله 
شده بود آه بخاصر دفاع از حقوق اقليت هيا بايد دست هم ديگر را بگيرند و به هر ترتيب آه شده 

بر اساس توافقنامه اين جلسه . مجاهدين جلو گيري نمايند از بوجود آمدن يك حكومت نيرومند 
اعضاي آابينه وبيشترين اعضاي آابينه وهسته مسعود رئيس جمهور وبرخي مجاهد نماهاي ديگر 

  ... "مرآزي قدرت بدست آمونيست ها رسيده بود 
موضع حزب اسالمي با استفاده از موقع معين و مطابق  اينست  پاره هاي از حقايق ديگري آه 

گيري مطابق به ضرورت  روزش ، در مقابل جمعيت ،  شوراي نظار واحمد شاه مسعود  ارائه 
ولي شهادت به عنوان يك نشريه مدعي مؤمن بودن و  متعهد اسالمي نمي گويد ، چرا اين  .  نمود 

حقايق را  در وقت وزمانش افشاء نكرد ؟ چرا ديروز بجاي  افشاي اين معاهده ، روي افشاء 
  تكيه مي نمود ؟ ) معاهده مسعود با رشيد دوستم ( اهده  جبل السراج مع

آه خود اين احزاب ارتجاعي عليه يكديگرمي نمايند،حد اقل اين بگذارمردم مابا افشارگري هاي 
موضوع رادريابند آه همه آنها سروته يك آرباس اند،وهمه بخاطر اقتدارميجنگند وبا سوء استفاده 

  . عتقادات مذهبي شان ،آنهاراگوشت دم توپ مقاصد آزمندانه خود ساخته اند ازنافهمي مردم ما وا
  دادن  ونسبت"  يوه مائوب" گروه چھارنفره  

  : گردانندگان جريده شھادت به اين گروه 
  

در مضموني تحت  1371آخر خود منجمله شماره ماه دلو وحوت  مجله اميد  درطي چند شماره 
باند بيوه مائو در حزب : " چنين بر حزب اسالمي  مي تازد " ... ! ! وخاري ديگر " عنوان 

اين باند آثيف فضائي را در حزب بوجود . اسالمي آار باند بازي درداخل  حزب  را تشديد آردند 
 يگانه راه ارتقاء ورسيدن به مقامات حساس در حزب ، پيوستن  به اين باند آثيف ... آورد آه 



 شماره نهم                                                                 شعله جاويد

 

15

اين است چهره حزب اسالمي از زبان  گردانندگان ... ه است وحاصل نمودن حمايت  همين گرو
  ) اميد  35ص " ( ارگان نشراتي آن 

باند هاي سياه ارتجاعي اند  آه به آمك ... اينكه حزب اسالمي  نيز همانند اتحادسياف جمعيت و 
باند  ولي مجله اميد از طريق مقايسه.  امپرياليزم  عرض وجود آرده اند ، ترديدي وجود ندارد 

حزب اسالمي  با گروه چهار نفره تحت رهبري جيان چين همسر ورفيق همرزم مائو وبدين وسيله 
رويزيونيست رهبران "  نان ونمك " اين جناح انقالبي  را يك باند آثيف  خواندن ،  حقا آه پاس 

آمك ها  زيرا مجله اميد مي داند ، اين احزاب بنياد گرا از! چينايي  را نيز اداء نموده است 
همدردانه  رفقاي مرتجع چيني شان نيز براي پيشبرد اهداف مشترك شان  استفاده نموده بودند ،  
ونا روا مي شد اگر مجله اميد دراين مورد از طريق نسبت دادن  باند سياه حزب اسالمي  به گروه 

  . مصدر خدمتي به مرتجعين چينائي نمي شود "  بيوه مائو " چهار نفره ، 
فرين  برهمه شما مرتجعين آه اين  گونه با مهارت  وشيادي خاص مي خواهيد با يك تير ننگ ون

  ! چند هدف را شكارنمائيد ؟ 
 ا در افغانسنتان وحزب علم بردار منحيث ارگان مرآزي حزب پيشآهنگ پرولتاري" شعله جاويد" 
ها وبرخوردهاي معامله با تمام توان خواهد آوشيد ، با وجود خيانت ها ، ارتداد " م . ل . م " 

گرانه وسكوت هاي معني دار رفقاي نيمه راه ، نگذار مرتجعين اين چنين  خيره سرانه  وبا خاطر 
ما دربدل هرحمله مرتجعين  يقينا با سازماندهي يك ضد حمله مناسب . آرام  بر پيشگامان ما بتازند 

  ! پاسخ آنها را خواهيم داد 
  ! مرگ بر احزاب ارتجاعي اسالمي  -
 ! برافراشته باددرفش انقالب وآمونيزم  -
  

  مروري بر نشرات ضد دولتي
  

گرچه اين . درين اواخر جنب وجوش محسوسي در ساحه  نشرات ضد دولتي بچشم مي خورد 
جنب وجوش  هنوز بسيار ضعيف وآم دامنه است اما بهر حال با مقايسه  سال گذشته وضعيت  تا 

مداوما از مخالفين رژيم فعلي تقاضاي موضع گيري  رسمي حزب ما آه . حدودي بهبود يافته است 
بعمل آورده است  ، از جهاتي اين  وضعيت را با ديد مثبت ارزيابي مي نمايد ، چون اولين  سود 

گسترش دامنه  مبارزات ضد دولتي است و دومين  سود آن روشن شدن  مواقع واقعي گروه ها آن 
  . ودسته ها ي مختلف 
نشريه معرفي مي گردد و جوانب مثبت  ومنفي مواضع آنها ،  آه همان   درمبحث فعلي چند

. مواضع گروه  هاي انتشار دهنده  آنها است ، مختصرا مورد  تحليل وارزيابي  قرار  ميگيرد 
ناگفته پيداست آه اين تحليل وارزيابي بنا به  خصلت ابتدائي خود ، هنوز نا تكميل بوده  ودر بر 

نب مواضع حزب ما در قبال گروه هاي متذآره  نمي باشد و فقط خطوط اوليه  گيرنده تمامي  جوا
  . موضع گيري هاي ما را در مورد آنها نشان مي دهد 

  ناي 
شماره اول منتشره اول حمل وشماره . تاحال  دوشماره ازين نشريه دراخيتارما قرار گرفته است 

شريه تاحال سازماندهي با اسم ورسمي انتشار دهندگان اين ن.  1372دوم منتشره هشت ثورسال 
  . ندارند ونويسندگان  با نام هاي مستعار مطالب شانرا منتشر مي نمايند 

دراساس يك  نشريه افشاگرانه باشد ، اما درعين حال مي توان مشاهده " ناي " به نظرمي رسد آه 
قالبي را درخود آرد آه نطفه هاي بارورمبارزه  براي سرنگوني نظام حاآم ودعوت به جنگ ان
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همچنان درمورد خواست جدائي دين از دولت  به روشني صحبت مي نمايد و باالتر از . نهفته دارد 
  . آن ضرورت انقالب دموآراتيك نوين  را  نيز مطرح مي آند 

آمبود اول نبود بحث روي مسايل بين المللي در صفحات آنست ، .  دو آمبود جدي دارد "  ناي " 
آمبود . مي تواند در جهت رفع اين نقيصه مفيد واقع شود " نامه اي از بهشت " ته آه دنباله نوش

دوم  ، سبك نگارش خام وابتدائي بعضي ازمقاالت  آن است آه ممكن ناشي از تازه آار بودن 
  . نويسندگان آن مقاالت باشد 

آن نقش درجه البته پختگي  و يا خامي سبك نگارش  يك نوشته سياسي نسبت  به مواضع سياسي  
ولي اين بدان معني نيست  آه فقط بايد مواضع سياسي يك  نوشت يا نشريه را مد نظر .  دوم دارد 

سبك نگارش نارسا و ناپخته ، در بسياري موارد . داشت  و نسبت به سبك نگارش آن بي توجه بود 
هاي يك نشريه قادر به توضيح و تشريح درست و دقيق  مسايل نيست  و لذا افشاگري ها ودعوت 

حتي . را مي تواند مغشوش ودرهم جلوه دهد ودر نتيجه تاثيرات سياسي الزمه را برجاي نگذارد 
اي با مواضع سياسي در مواردي ممكن است ، يك سبك نگارش نا مناسب ، براي خوانندگان نشريه 

  .ه دهددرست و اصولي  ، سوء تفاهم ايجاد نمايد و در نتيجه آن مواضع را طور ديگري جلو
  

  فرياد 
  

است  آه اولين "  شوراي دموآراسي براي افغانستان " نشريه يك گروه ائتالفي  بنام " فرياد " 
آنطوريكه  نشريه . منتشر شد ه است  و ما آنرا فعال در اختيار داريم   1372شماره آن در ماه حمل 

ده از روشنفكران  آشور توسط يك ع"  شوراي دموآراسي براي افغانستان " فرياد توضيح داده  
" يك " معراج اميري "  در مقاله اي به امضاي . تشكيل گرديده است  در اروپا و بويژه آلمان

نيز درج گرديده واز " طرح پيشنهادي  براي آغاز آار شوراي دموآراسي  براي افغانستان 
ين جهت عالوه  بر از.  ديگران خواسته شده است  آه پيرامون  آن نظرات شان را  ارائه نمايند

اينكه  بايد نشريه فرياد را مورد بررسي و دقت قرار داد ، ضروريست آه طرح پيشنهادي شورا 
  . را نيز بصورت مشخص تحليل وارزيابي نمود

طرح پيشنهادي شوراي دموآراسي  داراي متن بسيار مختصري است  و نقل آامل آن  ،  –اول 
بار نمي آورد و برعالوه بر رسي گذراي ما "  ه جاويد شعل"  مشكلي از بابت محدوديت  صفحات 

بد نيست متن اين طرح پيشنهادي  را بصورت مكمل درين . روشن تر ومستند تر نيز مي سازد را
  . جا نقل مي نمائيم 

  "طرح پيشنھادي " 
  "براي آغاز كار شوراي دموكراسي " 

  "براي افغانستان " 
صلح آرامش وثبات درآشورخواست همه ي مردم افغانستان ، تامين شرايط آنونيبا در نظر داشت 

تعدد مرامي، قومي،مذهبي ونظامي همراه با پيامد هاي خشونت باروالينحل آن در چهارچوب .است
رژيم موجود،عامل موجبه ايست آه سرنوشت صلح و ثبات سياسي پايداررا با دموآراسي  پيوند 

ويژگي هاي افغانستان است آه منافع اجتماعي،  ميزند و فقط درپرتو دموآراسي با درنظر داشت
  . سياسي واقتصادي تمام اقشار، طبقات ومليت هاي مسكون درافغانستان تضمين  مي گردد 

. تالش هاي بين المللي  و منطقوي براي  بر پاداشتن صلح  تا آنون عمدتا به فاجعه انجاميده است 
لي  بوده وفقط مردم افغانستان است آه خود بنابرين اين حرآت  اصوال داراي  جهت گيري داخ

  . تامين صلح را فراهم آرده مي توانند  زمينه هاي
  

! مرگ بر اپورتونيزم و تسليم طلبي   
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تالشهاي جناح هاي  جنگ افروز  براي استقرار قدرت يكدست  دولتي ، از آنجائيكه  مظهر اراده 
بناء ، مردم  نبوده وبنا بر خصلت وابسته  و غير مستقل خود نمي تواند متضمن منافع ملي ما باشد

طيف گسترده اي از عناصر ناهمگون سياسي ، اجتماعي ،  مذهبي ، قومي و طبقاتي را طوري 
مايل به صلح گردانيده  آه پهناي آن ازنيروهاي ملي وترقي خواه تا جناحهاي از بنياد گرايان 

 خواست اينكه همه  اين عناصر نا همگون  به نيروئي عليه  جنگ.  اسالمي را در بر مي گيرد 
  .افروزي ، دهشت و نفاق مبدل گردد ، نتايج ذيل را بدست مي دهد  

  . دموآراسي بايد در سطح عام وملي مطرح گردد ) الف 
  . دموآراسي بايد فصول مشترك همه نيروهاي اجتماعي را آشف وتبليغ بدارد ) ب 

ي پا به حرآت آمبود هاي مزمنآنوني وآنهم درجامعه افغانستان  از بوته ي دموآراسي در شرايط 
از نبودن پايه هاي اقتصادي ، تا آمبود هاي ذهني  وساختاري همه  موانعي را بوجود . مي گذارد 

آمبود ذهني در نبودن فرهنگ سياسي .  دموآراسي را مورد سوال قرار ميدهد مي آورد آه آينده 
وجود دموآراسي وآمبود ساختاري در نبودن عنصر متشكل علني و حاضر در صحنه ، عرض 

  : با درنظر داشت آمبود هاي فوق ، وظايف ذيل در مقابل جنبش قرار  مي گيرد . مي آند 
  . خود سازي دموآراتيك بصورت همه جانبه و تبليغ موازين آن  –الف 
  . رعايت سلوك دموآراتيك وتحمل متقابل افكار ونظريات متفاوت   - ب 
نند  آزادي عقيده وبيان  ، آزادي هاي فردي ، مبارزه براي تامين حقوق دموآراتيك مردم ، ما – ج

آزادي بيان ،  ، آزادي اجتماعات ، آزادي  احزاب وفعاليت هاي سياسي ، احترام به آرامت انساني 
  . و موازين حقوق بشر 

خواست صلح ودموآراسي درسطح ملي بيانگرخواست ما در سطح منطقوي وجهاني بوده 
درمنطقه ، پيوند هاي ناگسستني با هم دراد ، روابط مودت  وازآنجائيكه سرنوشت ملت هاي مسكون

وحسن همجواري ، دفاع ازصلح وثبات ، همكاري هاي منطقوي واحترام به روابط و منافع متقابل 
  . مردمان اين منطقه ، اصول اساسي تضمين صلح منطقوي وروابط دوستانه ملت ها مي باشد 

و  ملي ، نه با اصول قبول شده دموآراسي با بدون ترديد تصوير دموآراسي  د رسطح عام 
جهتگيري ملي ومردمي در تناقض است وبنه مايل ويا قادر است تاجلوبرداشتها وعملكرد هاي 

از نظر ما اين طرح پيشنهادي در لحظه آنوني  مي تواند . ديگران را از دموآراسي سد بكند 
طابق به سطح  موجود جامعه و حرآت نوپاي دموآراسي  را از طريق آموزش  دموآراتيك وم

خود سازي دموآراتيك به چنان جنبش سياسي فراگير قرين گرداند آه خال هاي موجود ذهني  
  . وساختاري را در سطح ملي جبران آند 

سياسي عناصر تكشيل دهنده شوراي دموآراسي براي  افغانستان ، حق دارندمبلغ ومروج افكار 
خود شان به تبليغ ، ترويج ، دعوت وسازماندهي مطابق به  خود باشند ودرمحدوده هاي مختص به

نيست ،  اين دو سبك آار نه تنها با همديگر متناقض. جهان بيني فلسفي  وايدئولوژيك خود بپردازند 
  . بلكه  ازلحاظ آينده دموآراسي  بسيار سودمند نيز مي باشد 

قق دموآراسي و پيروزي طرويكه مالحظه مي گردد طرح پينشهادي شوراي دموآراسي ،  تح
خواست اصلي و پايه اي  اين طرح تامين صلح ، آرامش وثبات . انقالب را باهم پيوند نمي زند 

برپايه .  سياسي د رآشور است ، بدون اينكه  مسئله سرنگوني نظام ارتجاعي حاآم درميان باشد 
دموآراسي ايكه اما .  مي گردد اين خواست اساسي است آه ضرورت تامين دموآراسي مطرح 

خواسته مي شود يك دموآراسي مافوق طبقاتي وبه بيان ديگر عموم  طبقاتي است آه منافع 
اجتماعي ، سياسي واقتصادي تما اقشار وطبقات را تضمين مي نمايدوفصول مشترك همه نيروهاي 

يه داري سرما روش تر اينكه ،  اين دموآراسي ، تامين منافع . اجتماعي  را آشف وتبليغ مي آند 
دالل و نيمه فئوداليزم را از يكطرف  وتوده هاي مردم از جانب ديگر  را مد نظر دارد و برين پايه 
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رابايد آشف   -مثال خود شورا وبنيادگرايان اسالمي   -فصول مشترك تمامي نيروهاي اجتماعي 
ان اسالمي  است آه نقطه آغاز براي اين آار اتحاد با آن جناح هائي از بنياد گراي. وتبليغ نمايد 

روشن است آه قبل از اتحاد با اين جناح هاي بنياد گرا، . خواهان  تامين صلح در آشور هستند  
وطرفداران  شاه سابق ، يا عمال حل گرديده  ويا حل شده  " ميانه روهاي اسالمي " مسئله اتحاد با 

ويژگي هاي " ه به اين ترتيب ،  طرح پيشنهادي  شوراي دموآراسي ب. فرض شده است 
بسيار روشن فعلي آن آه عبارت از سلطه احزاب  ونيروهاي "  ويژگي " ودرواقع به " افغانستان

اسالمي بر آشور باشد ، تسليم مي گردد و درچوآات دولت اسالمي  در صدد يافتن جائي براي 
عبارت به همين جهت است آه حتي آلمه اي هم از اصلي ترين شعار دموآراتيك آه . خود است 

باشد ، شعاري آه در شرايط خاص افغانستان از اهميت بسيار تعيين " جدائي دين ازدولت " از 
  . آننده  اي برخوردار است  ، در طرح پيشنهادي  شوراي دموآراسي مطرح نگرديده است 

ازجانب ديگر ،  صرفا گفتن اينكه ، جناح هاي  جنگ افروز خصلت  وابسته وغير مستقل دارند 
و در پرتو دموآراسي منافع تمامي ! كه بنيادگرايان مخالف جنگ اين خصلت ها را ندارند گواين

مليت هاي مسكون درافغانستان  تضمين مي گردد ، به روشني بدين معني است  آه از برخورد 
مسئله ملي  چه در . صريح وقاطع  و گويا نسبت به مسئله ملي و مشكالت آن صرفنظر گردد 

ي امپرياليستي وچه در رابطه باستم ملي شووونيستي آن موضوع بي اهميتي نيست رابطه با ستم مل
اين آلمات . آن اداء گردد با گفتن چند آلمه  گنگ وسردرگم وحتي غلط ، حق مطلب درمورد آه 

گنگ  و نارسا و غلط نه مي توانند جاي طرح مبارزه عليه  امپرياليزم  وآزادي ملي از قيد سلطه 
نه جاي مبارزه عليه شوونيزم  وآزادي از قيد سلطه شوونيزم  مليت حاآم ودر يك آنرا بگيرد  و

به اين ترتيب روشن است .  را "  حق تعيين سرنوشت مليت ها بدست خود شان " آلمه جاي شعار 
آه طرح  پيشنهادي  شوراي دموآراسي ،  نه آدام موضع مشخصي عليه امپرياليزم  دارد ونه آدام 

 دموآراتيك را سرچپه –مثل اين است آه اين بار انقالب ملي . يه شوونيزم موضع مشخصي عل
آساني ديروز انقالب ملي . دومرحله اي  ساخته باشند ،  آنهم با حذف آلمه  انقالب از ابتداي  آن 

را يك مرحله به حساب مي آوردند وانقالب دموآراتيك را مرحله ديگر آه  بايد بعد از آن شروع 
را مطرح مي نمايند ،  گو اينكه "  ناب " ا و ياران تازه شان ، امروز فقط دموآراسي همانه. ميشد

  .انقالب ملي يا ديگر بايد مرحله اش سپري شده باشد ويابعد ازمرحله دموآراسي بيايد
اين چنين است آه عليرغم نظر منفي طرح پيشنهادي شوراي دموآراسي  درمورد تالش هاي بين 

درمقاله    "  صاعد " وتكيه روي مردم آشور ، دوآتور اي صلح درافغانستان المللي  ومنطقوي بر
صادقانه نظر اصلي خودش ومضمون "  سرنوشت  پانزده سال جنگ وسرنوشت فرداي  ما " 

از جستارهاي : " اصلي طرح پيشنهادي شوراي دموآراسي را به اين صورت فرموله مي نمايد 
به اين نتيجه مي رسيم آه ازداخل افغانستان آن اميدي ... سياسي پانزده سال جنگ افغانستان  

ا برنخواهد خاست آه با قبول هويت ملي ميهني  جلوخونريزي را گرفته فضاي قابل تنفسي ر
آنچه باقي مي ماند صحنه بين المللي است آه  عليرغم  سكوت وبي تفاوتي آن مي . بوجودآورد 

گان افغانستان  وعاملين جنگ داخلي  از خونريزي تواند با اعمال نفوذ و قدرت خود برهمساي
  ." . وويرانگري بيشتر جلو گيري آند 

آن صحنه ايست آه مي تواند بر ايران ، پاآستان "  صحنه بين المللي " معلوم است آه منظور از  
ونيز سعودي وهمچنان بر حكمتيار ورباني و دوستم ومزاري  وديگران فشار وارد آورد ؛  واين 

  .ملل متحد ويابدون آن"  قانوني " هيچ نيست جز امپرياليزم آمريكا و متحدينش ، با مجوز  صحنه
اما آي بايد وجدان خفته  بين المللي را در قضيه افغانستان : " مي پرسد "  صاعد" دوآتور 

طيف وسيع مبارزان ملي و نيروي مسكوت خارج از آشور :  "  بيدارآند ؟ وخود جواب مي دهد 
در خاتمه نتيجه گيري مي . خود شان و شوراي دموآراسي  شان و ديگراني همانند شان  يعني" 
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وجدان خفته بين المللي " و " و جدان مدعيان  دموآراسي بيمار و حقوق بشر چند چهره را " نمايد 
  " . را با قبول  هرگونه خطر بيدار نمايد 

ليزم امريكا ورفقايش قرار دارد آه بنا به پس راز تحقق دموآراسي  در افغانستان در دستان امپريا
" عملكردهاي دولت  واحزاب  اسالمي  در افغانستان " در مقاله " دآتور آبير مهري "  گفته 

نسبت به احزاب اسالمي بي توجه شده اند پس تا دير نشده ، به پيش  در راه جلب دوستي اين  
  ! ناجيان صلح و دموآراسي  در افغانستان

يب  بخوبي واضح است آه بر خالف ادعاي  مطرح شده  در طرح شوراي دموآراسي ، به اين ترت
آن دموآراسي اي آه شورا مي خواهد با اصول قبول شده دموآراسي با جهت گيري ملي ومردمي 

تا  چه خوب بود اگر اين  ادعاي نادرست اصال مطرح نمي شد ،. از پايه و اساس درتناقض است  
ائتالفي دموآرات و پاسيفيست و غرب گرا سروآار مي داشتيم ونه با حد اقل با يك نيروي 

نيروئيكه تمامي اين صفات را دارا هست ، اما درعين حال از دموآراسي مردمي حرف مي زند 
نيروهائيكه در افغانستان بدنبال بنيادگراهاي       . ويا حد اقل به عدم مخالفت با آن تظاهر مي نمايد

افتاده و درسطح بين المللي بجاي تكيه بر خلق هاي جهان  دروازه قدرتمندان براه "  صلح طلب " 
  . حاآم را دق الباب مي نمايد ، حق ندارد از عدم مخالفت با دموآراسي مردمي حرف بزند 

نيز مي "  فرياد " درباره طرح پيشنهادي شوراي دموآراسي  گفتيم ، در متن مقاالت  آنچه –دوم 
  . ين مورد از بحث مفصل مي گذريم و فقط به چند نكته مهم اشاره مي نمائيم در. توان يافت 

" صاعد" به قلم دوآتور  "  درمقاله سرنوشت پانزده  سال جنگ و سرنوشت فرداي ما  –الف 
قطع اميد از داخل افغانستان و دل بريدن از مبارزات مردم افغانستان به روشني درج است و 

درين مورد . مايت قدرتمندان جهان آشكارا مطرح گرديده است برعكس تالش درجهت جلب ح
  . نكاتي را قبال تذآر داديم و به همان اآتفا مي نمائيم 

تكيه  بجاي... "  توجه عميق به دين ، فرهنگ وسيستم ارزشي مردم  :  " درمرام نشراتي   -ب 
ش درجهت آفرينش نظام روي جدائي دين از دولت ،  مبارزه عليه فرهنگ فئودالي  مسلط و تال

  . ارزشي دموآراتيك وانقالبي 
درين " : رحيم " به قلم " نگاهي به نقش سازمان ملل متحد در معضله افغانستان  " در مقاله  -ج

آنچه درمورد قواي صلح ملل متحد "  محترمانه " مقاله عليرغم  طرح مباحثي  با زبان ديپلماتيك  و
آه بتواند پايه قانوني براي دعوت  ل جبهه ملي وسيعي است در فرجام خواسته  مي شود ، تشكي

" وجدان خفته  بين المللي " قواي صلح ملل متحد فراهم آورده  آه البد بايد پس از  بيدار سازي 
  . مورد تقاضاي دوآتور صاعد ، بايد عملي گردد 
اسي ايست آه نشاندهنده موضع گيري سي" فرياد " خالصه ، طرح پيشنهادي صلح ومتن مقاالت 

اينها آه شور وشوق انقالبي شان . در ميان متقاعدين جنبش انقالبي  آشور تقريبا عموميت دارد 
، اصالح طلبانه و سازشكارانه روي آورده اند ،  فروآش آرده وبه سياست هاي ريفورميستي

 البي گريزاناينها از انقالبيون وسياست هاي انق. درآلمان بيشتر از هرجاي ديگر تجمع آرده اند 
اند و تالش دارند  متحديني در ميان بوروآرات هاي  ظاهرخاني ، نيروهاي به اصطالح ميانه رو 

  . اسالمي  وحتي بنيادگراها براي شان پيدا نمايد 
يك مخالف سازشكار، ريفورميست  وپاسيفيست  " شوراي دموآراسي براي افغانستان : " نتيج اينكه 

  .د آه  طرفدار غرب  و طرفدار مداخله غرب  درافغانستان استرژيم فعلي  به حساب مي آي
  

  : جزوه اي ازاتحاديه عمومي 
اتحاديه عمومي در آلمان از چند سال به اين طرف مهر سكوت  به لب زده و خاموش اختيار نموده 

"  به  پيشواز حاآميت مردم بدست مردم و براي مردم " ولي درين اواخر جزوه اي بنام . بود 
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است در برگيرنده  نظرات  12/1/1993اين جزوه آه تاريخ انتشار  آن . تشر نموده است من
.  عمومي اتحاديه  نيست زيرا آه مسئوليت آن برعهده يكي از اعضاي اتحاديه  گذاشته شده است 

ازياد داشت مقدمه گونه جزوه بر ميآيد آه اتحاديه عمومي بخاطري اينگونه برخورد آرده است  تا 
هماهنگ سازد و اين چيزي " دموآراتيك  افغانستاني  –همه عالقمند هاي ملي " تش را با نظرا

وطرح پيشنهادي آن و نيز در صفحات " شوراي صلح براي افغانستان " است آه  بعدادر تشكيل  
بدين جهت درين مختصر مي بينيم آه بر اساس آدام . متحقق گرديده است "  فرياد " نشريه 

شوراي " اتحاديه  عمومي تا سطح "  ...در جزوه گ به پيشواز حاآميت مردم  مواضع مطروحه
و طرح پيشنهادي آن سقوط نموده  و ضمن اين سقوط از آدام موضع گيري ها ي ... " دموآراسي 

  . جزوه صرفنظر آرده است 
ع ومواض... " به پيشواز حاآميت مردم  "  دونكته مشترك بسيار اساسي  ميان  مواضع جزوه 

  : شوراي دموآراسي وجود دارد 
  .انصراف ازانقالب  - 1
 پاسيفزيم  - 2

مطالب معيني راجع به ارتجاع حاآم اسالمي و خواست ... " پيشواز  حاآميت مردم " درجزوه به 
، تحقق آزادي ، حق تعيين هائي از قبيل دموآراتيزه آردن  حيات اجتماعي   ، جدائي دين ازدولت 

اما هيچ يكي از اين . بچشم مي خورند  ... ميان زنان و مردان و سرنوشت  ، برقراري تساوي  
در سراسر نوشته با ترس  و . ضد ارتجاعي حاآم  پيوند داده نمي شود خواسته ها با امر انقالب 

دوبدين صورت خواسته هاي مطرح شده در واقعيت وحشت از ذآر نام انقالب خودداري مي گرد
  .بانه  بخود مي گيرد امر جنبه ريفورميستي  واصالح طل

  
است و تحقق صلح )  صلح طلب ( پاسيفيست  ... "  به پيشواز حاآميت مردم  "  برعالوه  ، جزوه 

و آرامش را بصورت  مجرد و بدون ارتباط باسرنگوني نظام حاآم و پيروزي انقالب است وتحقق 
زي انقالب ، بار يروصلح و آرامش را بصورت مجرد وبدون ارتباط با سرنگوني  نظام حاآم و پ

  . بار مطرح مي نمايد 
به پيشواز " بدين ترتيب ، اتحاديه  عمومي بر پايه ريفورميزم و پاسيفيزم  مطرح شده در جزوه 

م مي گيرد و با اين حرآت آن سه" شوراي  دموآراسي " در تشكيل ... "  حاآميت مردم 
اتحاديه عمومي  در عين تكامل  .  دهد ريفورميزم و پاسيفيزم  را عميقا بصورت منفي  تكامل مي 

از خواسته هاي جدائي دين از دولت ، تساوي حقوق ميان مردان وزنان ،  حق تعيين سرنوشت ملل 
  . بدست خود ملل و مبارزه عليه امپرياليزم 

برجامعه ومردم  صرفنظر مي آند  ، تا با توجه عميق به دين ، فرهنگ ونظام ارزشي حاآم فعلي
به پيشواز حاآميت " اتحاديه عمومي خوانده شود ودعوت جزوه  "  مواضع مثبت "  ي فاتحه تمام

ويقينا  -مواضع غلط ديروزي  از جمهوري اسالمي  خواهان براي منصرف شدن از ... "  مردم 
  . امروزي شان ، معكوسا ، مورد تطبيق قراربگيرد 

ارگان نشراتي اتحاديه  " ثور  23"  آهو عده داده است ... "  به پيشواز حاآميت مردم " جزوه 
آدام طرف مي ايستد ، " ثور  23" بايد منتظر ماند  و ديد آه . عمومي به زودي منتشر خواهد شد 

  . بطرف اعتال يابطرف سقوط 
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  رزم زن 
. است "جمعيت انقالب زنان افغانستان "  يك گروه انشعابي از " سازمان انقالبي زنان افغانستان " 

روه قبال برنامه  واساسنامه خود را منتشر نموده است  ، آه ما در بررسي مختصر فعلي اين گ
در زمستان گذشته  شماره " سازمان انقالبي زنان افغانستان .   " فرصت مرور برآنها را نداريم 

را منتشر ساخته است آه از متن مندرجات آن تا حدود معيني مي " رزم زن " اول مجله اي به نام 
  . ان مواضعش را درمسايل مختلف درك نمود تو

" پيام زن" به چشم ميخورد آه تا حدودي با مواضع " رزم زن " مواضع مثبتي درمندرجات مجله 
موضعگيري عليه رژيم .  تفاوت دارد  "جمعيت انقالبي زنان افغانستان " مجله منتشره توسط 

و مواضع آم وبيش ضد "  دموآراسي مردمي" فعلي و مرتجعين حاآم درمجموع ، طرح 
" پيام زن " را از "  رزم زن " امپرياليستي و مشخصا ضد آمريكائي، آن نكات مثبتي اند آه 

چند "  پيام زن " و "  رزم زن " اما از جانب ديگر ميان مواضع .  متفاوت جلوه گر مي سازد 
  . نكته  انحرافي مشترك بسيار جدي نيز وجود دارد 

" ميناي شهيد" خود را همچنان  رونده راه ترسيم شده  توسط " نان افغانستان سازمان انقالبي ز" 
است و رونده اصلي آن "  جمعيت  انقالبي زنان افغانستان " مي داند آه در حقيقت امر همان راه 

..." سازمان انقالبي زنان "  باشد ونه ... " جمعيت انقالبي زنان افغانستان " راه نيز فقط مي تواند 
به ... " جمعيت انقالبي زنان " حقيقت در پيوند با اين موضع مشترك است آه دليل انشعاب  از  در

  .صورت عمده  دليل تشكيالتي ذآر مي گردد ونه دليل ويا داليل سياسي وايدئولوژيك 
وغير واقعي خود را  سازمان  بصورت غير اصولي ... " جمعيت  انقالبي زنان " چنانچه ميدانيم 

سازمان  انقالبي " تشكيل دهندگان . نان افغانستان اعالم  آرده و همچنان اعالم مي نمايد مستقل ز
را قبول دارند وروي آن پافشاري مي نمايند ، اما مي "  سازمان مستقل زنان "  طرح ... " زنان 

سازمان مستقلي نيست واز مرجع باالتري هدايت و ..." جمعيت  انقالبي زنان " گويند  آه 
نمائي مي گردد،  وآنهاازين  جمعيت انشعاب آردند تا يك سازمان مستقل زنان را تشكيل دهند، راه

ادعا مي گردد آه .  سازماني آه درآن زنان بتوانند مستقالنه تصميم بگيرند و مستقالنه عمل نمايند 
  . چنين سازماني است "  سازمان انقالبي زنان افغانستان " 

در مورد اينكه يك تشكل مستقل زنان ... " جمعيت انقالبي زنان " اي اوال صاف وساده  ، نه ادع
..." سازمان انقالبي زنان ..." . " سازمان انقالبي زنان " است ، واقعيت دارد و نه هم ادعاي 

قرار  –شايد مرجعي شامل زنان و مردان  رهبري آننده  –همانقدر تحت رهبري يك مرجع عاليتر 
هردو تشكل درواقع بخاطر ضرورتهاي  تبليغاتي جهت جلب ..." بي زنان جمعيت انقال" دارد آه 

به " سازمان مستقل زنان " ثانيا طرح . آمك هاي خارجي اين ادعاي غيرواقعي را علم آرده اند 
روشني  يك طرح فيمينيستي است آه مبارزات  مشترك زنان ومردان انقالبي  را آه اصوال بايد 

برده شود ، مورد سوال قرار مي دهند وبر عالوه درشرايط افغانستان تحت رهبري واحدي به پيش 
  . تشكيل چنين سازمان مستقلي  ممكن نيز نيست 

 –بويژه در رابطه با حقوق زنان  -رژيم اسالمي  در مورد "  رزم زن " بهر حال افشاگري هاي 
رفته  جنبه هاي صورت گرفته است  ، روي هم"  پيام زن " با وجوديكه با همان سبك وشيوه 

..." سازمان انقالبي زنان " اولين و آخرين نشريه "  رزم زن " اميد است شماره اول . جالبي دارد 
  . نباشد واين مجله بازهم منتشر گردد 

  پيام مليت ھا 
تعلق دارد آه " شوراي  متحد دفاع از حق تعيين سرنوشت مليت ها " به "  پيام مليت ها " نشريه 

  . منتشر شده است  1993در ماه جون   شماره اول آن
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گروهي است با خواست هاي  ناسيوناليستي " شوراي متحد دفاع ازحق تعيين سرنوشت  مليت ها " 
جوانب درينجا قصد اين نيست آه . روشنفكران ناسيوناليست مليت هزاره ،  و متشكل از يك تعداد 

چه اين موضوع بحث مفصلي راايجاب مي مختلف  ناسيوناليزم اين گروه مورد بحث قرار بگيرد ، 
ورد ارزيابي  ودقت م"  پيام مليت ها" مندرجات نشريه  در عوض در سطح محدودتري ، . نمايد 

ومحدوديت هاي  ..." شوراي متحد " قرار مي گيرد ومشخصا نكات مثبت تازه موضع گيري هاي 
  مايد ، مد نظر قرار مي گيرد بسيار جدي اين مواضع  آه خط ناسيوناليزم محل گروه تحمل مي ن

نشريه . خواست جمهوري اسالمي  مطرح گرديده بود ... "  شوراي متحد " درمنشور اوليه   – 1
اما . اين خواست را مطرح نكرد ه است  ويا حد اقل آنرا مسكوت گذاشته  است  " پيام مليت ها " 

رابري مليت ها مبتني بر اخوت مزين است و از برادري وب"  بسم اهللا " درعين حال نشريه با 
مهمترازآن خواست جدايي دين از دولت و "  ) گره آورحاآميت " درمقاله ( اسالمي حرف مي زند

وحدت ملي بخش آه براي احقاق حقوق ملي مليت هزاره احقاق غير مذهبي شدن ساختار دولتي 
ت و هم از جهت متفرق جعفري ، اسماعيلي وسني مذهب اين مليت داراي اهميت جدي اسهاي 

اساسي ستم مذهبي  مذهب اهل سنت برمذهب تشييع درافغانستان ، نه تنها مطرح نگرديده نابودي 
  .بلكه اشاره هم در مورد آن بعمل نيامده است 

اينك . بايستد " حزب وحدت اسالمي " تا حال سعي داشته است پشت سر...  "  شوراي متحد "   - 2
گره آور " مثال در مقاله . ري دچار تغييرات معيني گرديده است به نظر مي رسد آه اين موضع گي

اصالجنگ موجود به عنوان يك پديده منفي در آليه اذهان مطرح : " مي خوانيم آه " حاآميت 
مشي يكساله نيروهاي موجود در طي جنگها و مذاآرات : " و چند جمله بعدازآن ... " گرديده است 

وبحران آنوني آه سران گروه ها از حل تضاد هاي موجود  پياپي به خوبي روشن ساخته است
ما تنها راه حل بحران آنوني آشور را ، بيطرفي  ودوري : "  وبعد اعالم مينمايد "   عاجزاند

قرار دادن جريان  مردم و خلقهاي ستم آشيده ميهن از تخاصمات گروه ها دانسته وفقط با درانزوا
و بايكوت نمودن جريان هاي فاشيستي از طرف توده ها مي هاي وابسته وارتجاعي از طرف مردم 

  " . تواند از ادامه و گسترش دامنه جنگ خانمانسوز بكاهد 
، موضعي آه  بهر حال در  اين ، يك موضع مشخص در قبال جنگهاي ارتجاعي فعلي است 

ام مثبت  يك گ... " شوراي متحد " مقايسه با حمايت  از جنگ هاي  حزب وحدت اسالمي ، براي  
اما چنانچه روشن است اين طرح هنوز يك طرح پاسيفيستي  است . به پيش محسوب مي گردد 

ما معتقديم آه : "  واين پاسيفيزم  بويژه  وقتي روشنتر مي شود آه چند سطر  بعد تر مي خوانيم  
تضادهاي  طبقاتي از (         )  تضاد هاي  ملي ، مذهبي وزباني ( تمامي تضاد هاي  دروني جامعه  ما 

ديالوگ  " و " پروسه  تقاهم ملي" واقع بينانه  واصولي در  با برخورد) ذآري به عمل نيامده است 
  . " در چوآات  نظام فيدرالي مبتني بر دموآراسي و حقوق بشر قابل حل خواهد بود  " بين مليتي 

واحترام د و نه دموآراسي روشن است آه قدرتمندان حاآمي چون گلب الدين وهم قماشان قبول دارن
ازين جهت آار . اعالن جهاد داده اند "  آمونيستي " به حقوق بشر را عليه اين خواست هاي 

باشد به جاي نخواهد " مشي مصالحه ملي "  آه درواقع  همان " ملي پروسه تفاهم " پاسيفيزم 
  . رسيد 
و مجموع مندرجات  ... "شوراي متحد " با مجموع موضع گيري هاي تاآنوني  درمقياس - 3

 : حالت استثنايي دارند " ب وتعهد اد" جمالت زير درمقاله " پيام مليت ها " شماره اول  
هنري ناشي از ديد فلسفي و انساني است ، يعني هنرمند جهان را چگونه جهان  –تعهد ادبي " ... 

سان ، در زمينه هنرمندي آه با ترسيم ازجهان وان. را مي بيند و انسان را چگونه مي شناسد 
ن جهت اين نتيجه رسيده است آه انسان ها برابر و برادر اند ، هنر خويش را در همياجتماعي به 

با وحدت انسان ها را نابود مي آندو جامعه هاي ) عواملي ( بكار مي گيرد يعني با تمام عامل 
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ريشه فساد را به زد ، انساني را دچار تفرقه و تجزيه مي آند وازجامعه واحد به مبارزه بر مي خي
لباس هاي فرسوده ، اين اين شكم هاي گرسنه ، اين :  تحليل مي گيرد و به مردم هشدار مي دهد آه 

آشور بي حاصل ، اين شب تاريك ، اين همه فقر وجهل ، اين عقب ماندگي علمي ، اين دزدي ، اين 
بي عفتي و اين خانه جنگي ،  قمار بازي ، اين فحشاء ، اين هرزگي ، اين تجاوزات اخالقي ، اين

همه ناشي از سيستم اجتماعي است، سيستمي آه درآن اقليت برخوردارواآثريت محروم باشد، 
امرحتمي است و تاسيستم تغيير بنيادي سيستمي آه درآن بي ايماني وبي وجداني افتخار باشد، فساد 

  "  . نكند فساد است
، جمالت نزد نويسنده مقاله وجود دارد " هنر " و " ادب " صرفنظر از اغتشاشي آه ميان مفاهيم 

اما . را نشان مي دهد " اآثريت محروم " فوق نوعي گرايش بسوي موضع گيري طبقاتي و نفع 
درادامه اين جمالت ، طرحي آه بميان آشيده مي شود بسيار ناقص و آوته بينانه و آم وبيش 

  : انارشيستي است  –پوپوليستي 
توده ها است نه آار نخبگان معدود ، توده ها زماني به اين آار دست مي يازند  تغيير سيستم آار"  

آه از وضع آگاهي يابند ، پليدي ها را بشناسند ، آثار سيستم فاسد را بر زندگي اجتماعي ، اقتصادي 
ودرك نمايند آه تباهي زندگي ما ريشه در نظام اجتماعي دارد   ، اخالق و فرهنگي خويش حس آنند

  " . آنگاه امكان دارد آه هنر مندان هنر خويش را وقف ارتقاء شعور اجتماعي آنند  واين
بر سياست مداران انقالبي الزم است پس تا آن موقع آه هنرمندان آار خويش را انجام نداده اند ، 

" را جاي تمامي "  هنرمندان" به نظر مي رسد نويسنده ! بي جهت زحمت نكشند و صبر ننمايند ؟ 
بهر . ، اديبان ،  دانشمندان  وسايرين نشانده است جامعه اعم از سياست مداران انقالبي " ان نخبگ

حال اصل مطلب بيان شده  توسط نويسنده روشن است  وآن اينكه تغيير سيستم  آار توده ها است و 
  . فقط آگاهي دادن به توده هاست "  نخبگان " وظيفه  

در اساس آار توده هااست و اين توده )  انقالب ( ر سيستم  البته اين حرف  درستي است آه تغيي
تنها وظيفه آگاهي دادن به توده ها  را برعهده دارند  بلكه "  نخبگان " اما . هايند آه تاريخ ساز اند 

اين ها بايد توده ها را .  عالوه برآن  نقش پيشآهنگي  تود ه ها در مبارزه  را نيز به عهده دارند 
بدون توده " نخبگان .        " ، سازماندهي نمايند و در ميدان مبارزه رهبري شان آنند آگاهي دهند 

آاري نمي توانند درجهت تغيير بنيادي سيستم انجام دهند ، اما توده ها در امر پيشبرد  ها هيچ 
شت پا عدم توجه به  اين امر درآخرين تحليل  پ.  پيشرو را داشته باشند "  نخبگان " انقالب  بايد 

رسالت نخبگان صرفا اين نيست آه با آار فرهنگي  .  زدن  به علم و دانش پيشرو انقالبي است 
وقف ارتقاي شعور اجتماعي توده ها بنمايند، بلكه مكلفيت دارند محدود ،  خود شانرا به اصطالح 

ت را سازمادهي راه  مبارزه را بنمايانند ، در پيدايش مبارزات تود ه ها قرار بگيرند واين مبارزا
با آار فرهنگي  صرف، براي ارتقاء شعور اجتماعي توده ها نيز نميتوان آار . ورهبري  آنند 

حاصل مي گردد  ونه زيادي انجام داد ، چون اين ارتقاء اساسا درجريان پيشبرد مبارزات انقالبي 
از وارد شدن به اگر آسي فقط به آار فرهنگي آرام قناعت ورزد و . از طريق آار فرهنگي  آرام

صحنه مبارزات جدي عملي استكاف ورزد ، نمي توان چنين فردي را  با فشار واردصحنه  
مبارزات جدي نمود ؛ ولي چنين فردي  حق ندارد همگي را  بسوي آار دعوت نمايد آه خود مي 

  . خواهد آنرا انجام دهد و به آن قناعت دارد 
  : رآت مي نمايد ادامه  مقاله بازهم درجهت منفي بيشتري  ح

درادبيات انقالبي هميشه  چرا ما در امور مبارزاتي هميشه دنبال الگوهاي خارجي هستيم ؟ " 
چهره هاي  غير را آه با ما چندان پيوند ندارند به عنوان الگو هاي مبارزاتي خويش ترسيم مي 

گر آنها را بشناسيم آنيم و حال آنكه چهره هاي  برجسته انقالبي در ميان خود ما وجوددارند آه ا
آن وقت است آه مبارزه وهم . عيني  پيدا مي آند  –وبشناسانيم ادب  ومبارزات  ما سابقه تاريخي 
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ادبي  –ادبي  به غناي تاريخي  –درآادر اصولي  قرار مي گيرند  وما را از فقر تاريخي  ادبيات
  " . مي رسانند 

:  لگوهاي  خودي معرفي مي شوند  عبارت اند از بر پايه استدالالت فوق ، الگوهاي  آه به عنوان ا
  .عبدالخالق ، چهل دختران وسيد جمال الدين 

اوال اين حرف نادرستي است آه  گفته شود در ادبيات  انقالبي آشور ما ،هميشه الگوهاي خارجي  
نشريه  و ازآدام آتاب ويا اين گفته به احتمال قوي . بعنوان الگوها ي مبارزاتي  معرفي گرديده اند 

در غير آن آيست آه نداند ادبيات انقالبي افغانستان  الگوهاي . مجله خارجي  نقل گرديده است 
مبارزاتي داخلي برجسته و شناخته شده اي دارد ؛  شهيد عبدالرحمن محمودي وشهيد اآرم 

نه  سخندان ، شهيد مجيد آلكاني  و ده ها وصد ها الگو ونمو ودرسطح  پائين تري  شهيد سيدال
قرار دارد ، چون هم "  ادب وتعهد " اينها  بسيار باال تر ازنمونه  اي ارائه شده  در مقاله . ديگر 

اند حاضر وقائم  "  نخبگاني " رهبران سياسي  اند ، هم پيشگامان  قرباني وجانفشاني  وهم 
اقصي اند و  به درحاليكه الگوهاي  معرفي شده  در نوشته ،  الگوهاي بسيار ن.  درميان توده ها 

  .يك معني اصال نمي توانند الگوهاي مبارزاتي انقالبي باشند 
عبدالخالق نمونه  يك مبارزه فداآارانه اما انفرادي وغير سازمان يافته  است وبرعالوه ديد سياسي 

است وهيچ ربطي با مبارزه "  ديد اماني " اش درواقعيت امر ارتجاعي است ودر آخرين تحليل 
تم هزاره ندارد ، چون  اين پيوند بايد به حساب ديد سياسي مدنظر قرار بگيرد ونه مليت تحت س

  . صرفا به حساب تعلق مليتي اين يا آن فرد 
اين . حماسه چهل دختران چيست ؟  خود آشي بخاطر اسير نشدن توسط سربازان عبدالرحمن خاني

. نفي ودرواقع غير مبارزاتي نيز عمل  يك جنبه مقاومتي داشته است ، اما در عين حال يك جنبه م
ما به زنان ودختران  مبارزه خود آشي را به  عنوان يك حرآت مبارزاتي عالي آيا درست است آه 

و "  تورپيكي " ، " ماللي "  چرا بايد به آن ها الگوهاي مبارزاتي چون . الگو وار معرفي نمائيم 
  . در ميدان پيكار جان باختند  را معرفي نكنيم  آه خود آشي نكردند بلكه" ناهيد " 

اما درمورد سيد جمال الدين  ، اوال افغانستان بودن ويا ايراني بودن اين  سيد تحت دعوا ومرافعه 
ثانيا اين سيد بنيان گذار پان اسالميزم معاصر  است وربطي  با مبارزات ملي ملت ها . قراردارد 

قرار داشت  خر عمر درپيوند با سالطين وشاهان ثالثا يك سيد اشرافي ودرباري  است وتاآ. ندارد  
براي الگو وار بودن  در  به اين ترتيب اين سيد هيچ جنبه مثبتي. ودر پيوند با توده هاي مردم نبود 

مبارزات انقالبي ندارد واين فقط ته مانده هاي تفكر پان اسالميستي  در ذهن نويسنده است آه 
  . سيم مي نمايد ازوي يك الگوي مبارزاتي  انقالبي تر

بعني ناشي از "  ناشي از ديد فلسفي وانساني است " ازجانب ديگر بنابه گفته خود نويسنده  
برين اساس تعهد يك ناسيوناليست تنگ نظر محلي  براساس الگوهاي مبارزاتي . ايدئولوژي  است 

ي گيرد آاتب فيض محمد  و چپه شاخ  وغيره شكل مچون عبدالخالق  وچهل دختران  والبد 
الگو . وترسيم اين الگوها است آه وي را به شورووجد مي آورد و احساسات وي را  بر ميانگيزد 

هاي تود ه هاي مذهبي  شيعه حسين وعباس  و زينب اند  و يا اينها است آه آنها را به خشن ترين 
اند ، بلكه اصال  اما براي انقالبيون  اين الگوها نه تنها بسيار ناقص. خود آزاري ها وا مي دارد 

اينها البته الگوهاي مبارزاتي اين چون محمودي،  اآرم ، سيدال و ديگر الگو هاي . الگو نيستند  
" اينها في المثل . وطني را دارند ، اما در پهلوي  آنها ،الگو هاي مبارزاتي خارجي  را نيز دارند 

را "  گونزالو" اينها مثال . هيچ نيست "  چهل دختران " را دارند آه در مقايسه با آن "  چيان چين 
   .مبارزاتي است  الگوهاي دارند آه مقايسه  عبدالخالق با آن نادرست، ناروا و حاآي از فقدان  

اگر قصد نويسنده ازين بحث اين باشد آه بابرخورد ضد علمي  با ايدئولوژي سياسي ، تمامي  
رالك خود خزيدن وبه اصطالح  براي دستآورد هاي علمي  انقالبي بشري را نفي نمايد و د
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ملي هزاره گي  سينه زدن را تجويز نمايد ، درآن صورت ما بايك ناسيوناليست ايدئولوژي 
مرتجع سروآار داريم  آه با ايدئولوژي  سياسي نه به مثابه علم مبارزه  بلكه بمثابه يك چيز 

ي  هيچگاه در محدوده  علم وانديشه هاي علم. غير علمي  و ضد علمي بر خورد مي نمايد 
ازآن .   مرزهاي آشوري وملي محدود نماند ه اند و هميشه  اين موانع را در نورديده اند 

گذشته  انديشه هاي بشري  بصورت عام  آه نه تنها علوم ومسلك هاي سياسي ، بلكه  اديان 
باقي  " ملي وقومي " و مذاهب بزرگ  را نيز شامل مي شود  ، هيچگاهي  در تاريخ بشر 

اين حكم         . نماينده اند ولو اينكه در محدوده هاي خاص ملي  وقومي بوجود آمده باشند 
را بعنوان  يك مسلك التقاطي نيز در بر مي گيرد چنانچه منشاء تفكرات  " ناسيوناليزم " 

  . خود نويسنده  در اساس منابع غير هزاره گي است 
براي ايجاد جبهه  واحد را مورد دقت .. " .شوراي متحد " درينجا الزم است دعوت 

شواري متحد دفاع از حق تعيين سرنوشت مليتها از تمام آسانيكه در راه آبادي  .  " قراردهيم 
واعتالي وطن  و قطع جنگ خانمانسوز آنوني وتحقق برابري  و برادري مليت ها واخوت 

دا درخواست مي نمايد آه اسالمي مبتني بر اصل آزادي و دموآراسي  ، مصمم هستند  ، ج
اآنون . دائمي همراه  با توده ها فرياد خود  را بلند نمايند براي قطع جنگ وبرقراري صلح 

زمان آن فرا رسيده است آه تمام نيروهاي صادق ودلسوز به مردم از اختالفات  سليقه اي ،  
همراه با مردم    قشري  و گروهي دست برداشته  ودرراه ايجاد يك جبهه  واحد و قدرتمند  ،

  " . گامهاي سريع وعملي بردارند " خسته از جنگ " ستمديده ميهن و 
، اما صلح " قطع جنگ وبرقراري صلح دائمي : " پاسيفيزم اين درخواست  روشن است  

هم "  اخوت اسالمي " بيرق . داريم تا صلح ، صلح ارتجاعي هم داريم و صلح انقالبي هم 
بي جهت براي به ... " شوراي متحد " لدين ومسعود تعلق دارد و در اصل به سياف و گلب ا

..." شوراي متحد " اما جبهه واحد ، به اين صورتيكه  .اهتزاز درآوردن آن تالش مي نمايد 
اگر قراراست ازاختالفات دست برداشته .  يد ، اصال نمي تواند تشكيل گرددمطرح مي نما

وقتي ايجاد جبهه مطرح مي گردد بايد . واحد شود چرا بايد جبهه ساخت  و نه يك حزب 
سياسي وجود دارند آه نمي شودازآنها دست برداشته  –توجه داشت آه اختالفات ايدئولوژيك 

جبهه واحد بر اساس نكات  نظر و خواست هاي مشترك نيروهاي مختلف ايجاد مي . شود 
  . باهم مي داشته باشند   - وچه بسا اختالفات مهم  واساسي  -گردد، نيرو هاي آه اختالفات 
درانتقاد از " دوستم " از دارودسته ... "  شوراي متحد " حرف آخراينكه ، هواداري 

سقوط بعضي ازتوابين جنبش انقالبي . موافقتنامه جالل آباد ، شرم آوراست  و خجالت آفرين 
لي  مديحه تغيير اوضاع ملي و بين المل" آشور واقعا دهشت ناك است ، تا آن حدي آه  از 

  .سرائي براي جنايتكاران خلقي وپرچمي را نتيجه مي گيرند 
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  شبح مائوتسه دون برفراز
  نظم نوين جھاني در گشت وگذار است

  !ميراث مائوتسه دون را بطور عميق و گسترده  اشاعه دھيد 
  1993اول ماه مه  

  
اين سالگرد در . ون است صدمين سالگرد تولد رهبر وآموزگار آبيرانقالبي مائوتسه د 1993

جهان . دوراني فرا مي رسد آه  از اهميتي بسزا براي پرولتارياي بين المللي برخوردار است  
دستخوش آشوبي عظيم است و امكان اينكه موج مبارزاتي نوين  نظام امپرياليستي  را به لرزه 

تي به يك نتيجه سراسر متفاوت اما اينكه  اين دور مبارزا. درآورده  اينك در افق نمايان گشته است 
: يعني رهائي حقيقي وانقالب پرولتري خواهد رسيد  يا نه ، به يك عامل  تعيين آننده وابسته است 

مائوئيستي  پرولتارياي بين المللي  اين مبارزات آوبنده را  –لنينيستي  –آيا ايدئولوژي مارآسيستي 
  رهبري خواهد آرد ؟ " نوين " عليه نظم آهن و 

ده هاي ستمديده وانقالبي در پي آن ايدئولوژي هستند آه بتواند نظام موجود را دفن آنند ونه اينكه  تو
فقط ضرباتي  برآن وارد آورد ، آنها ديده اند آه بسياري از مبارزات  محقانه شان  از مسير 

ل از  منحرف شده  ، وجه المصالحه قرار گرفته  يا نتوانسته موانعي آه الزمه  يك گسست آام
ازنظر مقاومت ، شجاعت ،  فداآاري وآينه عميق طبقاتي آمبودي . امپرياليزم است  را آنار زند 

 –لنينيست  –اما توده ها بدون رهبري  ايدئولوژي  پرولتري  ويك حزب مارآسيست . نيست 
  . مائوئيستي نمي توانند بطور آامل ازاين آيفيات براي پيروزي  استفاده آنند 

به  آنها پليدآارانه. واستثمار گر  سراسيمه برآنند آه ايدئولوژي  ما را ريشه آن آنند  طبقات حاآم
 150تحريف تاريخ  ودرسهاي پرولتارياي بين المللي  بويژه دستآورد هاي  بي سابقه اش طي  

آنها براي آسب سود با سالح هاي مرگبار .  سال گذشته  مي پردازند و مي آوشند  آنرا محوآنند 
ايدئولوژي  . آه شكست ناپذيرند طريق له آردن و حشيانه و روزمره  انسانها اعالم مي آنند  واز

بورژوائي مبتني بر منافع تنگ نظرانه  شخصي هيچ نيست مگر دفاعي ترحم  انگيز از برده داري 
پس مسلم است آه مي بايد . مدرن ،  حال آنكه ايدئولوژي  ما بيدار آننده و رهائي بخش است 

ادخانه هاي عظيم  فرهنگي شان را بكار اندازند تا ايدئولوژي  ما را ازاذهان  و دستان مشتاق زر
مردم زحمتكش  دور نگهدارند  ، مردمي آه تحت انقياد آنها هستند ، و امپراطوري هاي  سود شان 

سورهاي اگر چنين نكنند  چگونه ميتوانند باقيافه حق بجانب  داينا. بر گرده آنها بنا شده  است 
دسايس خود را تبليغ آنند و در مقابل به مسخره آردن  لنين  ارتجاعي وآاپيتاليستي  نظير يلتسين

ومائوتسه دون وانقالبات  دوران ساز ميليوني تحت رهبري آنها بپردازند ؟ چگونه مي توانند 
نداني  شورشگران قهرمان  فلسطين ولوس آنجلس  آه براي آزادي وعدالت  مي جنگند را جوانان

  تصوير آنند آه نمك مي خورند  ونمكدان مي شكنند  و خانه وآاشانه خود را  به آتش  مي آشند ؟
امروز تقابل اين دو جهان بيني متضاد روشن تر از هرجا در آشور پرو مشاهده مي شود  ؛ در 

قدرت  جائيكه مرتجعين و امپرياليستها ديوانه وار تالش مي آنند تا جنگ خلق توفنده را توسط
درجنگ خلق  . سياسي و ايدئولوژيك به محاصره در آورند  نظامي متوقف سازند و آنرا از لحاظ
مائوئيست  اين آشور آارگران ودهقانان  را  –لنينيست  –پرو ، حزب آمونيست  مارآسيست 

رهبري مي آند و حمايت بخشهاي گسترده  اي از روشنفكران  واقشار ديگري  از طبقاتي مياني  
آسب آرده است تا رژيم  فاسد و دست نشانده امپرياليزم  امريكا را درپرو سر نگون آرده را

درست هنگاميكه حكام  جهان مرگ چاره ناپذير آمونيزم را . ودولت نوين پرولتري را خلق آند 
واز رده خارج شده  معرفي نموده اند ، يك دولت " بي مصرف " را  اعالم آرده و اين ايدئولوژي 
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بار ديگر براي ظاهر شدن درصحنه سياسي  خود را آماده مي اي نوين تحت رهبري پرولتاريا توده
وبه همين خاطر است آه . آند ودر دل ستمديدگان  سراسر جهان آتش اميد را شعله ور مي سازد 

آنها مجبورند خطر آرده  وبطور تمام وآمال به رفيق گونزالو صدر حزب آمونيست پرو ورهبر  
ميليونها تود ه حمله آنند واورا بعنوان  خطر ناآترين فرد روي زمين  مورد لعن ونفرين انقالبي 

  خطرناك براي چه آساني ؟ . قرار دهند 
ما بايد در اول ماه مي امسال درحاليكه جنگ خلق  به پيشروي  ادامه ميدهد ، براي  بسرانجام 

رچهار گوشه جهان براه افتاده  رساندن نبردي تاريخي  آه در دفاع از جان صد ر گونزالو د
آار زار هر روز حاميان جديدي پيدا مي آند  واين ضد حمله قدرتمند مرتجعين .  همچنان برزميم 
را وا مي دارد آه سراسيمه وبيش از پيش براي  ممنوع وخاموش آردن  مخالفت  وامپرياليستها

دوستان ودشمنان  روشنتر  مرزهاي طبقاتي ميان. جهاني با جنايات شان در پرو تالش آنند 
همه اين امور براهميت ارتقاء مبارزه براي دفاع از جان رفيق گونزالو . ازگذشته  ترسيم مي شود  

تاآيد گذارده  وآنرا بااضطراردرمقابل پرولتاريا مطرح مي آند تادر سطحي گسترده تر دوستان 
  . وياران خود را متحد آرده ورهبري نمايد 

آنها ازطريق  جهاد ضد آمونيستي  خود . آابوسي است براي  حكام جهان   ميراث مائوتسه دون
اول ماه مه امسال  . مي خواهند ستمديدگان را از  مسلح شدن به ايدئولوژي  رهايي بخش منع آنند 

با برپائي ضد حمله  ايدئولوژيك  خود و مبارزه بخاطر انقالب در سراسر جهان  اين ميراث  را 
ر اشاعه خواهيم داد  تا گردان هاي جديد انقالبيون  پرولتر در شماري عميقتر و وسيع ت
همانگونه آه رفيق گونزالو با قاطعيت واطمينان  از پشت ميله هاي زندان . بسيارتريبت شوند 

  : دشمن پيام داد 
  

  ! باشد تاصدمين سالگرد تولد مائوتسه دون را بطريقي فراموش نشدني جشن بگيريم 
  

  ! مارآس  ، لنين ومائوتسه دون را هرچه رفيعتر به اهتزاز درآوريد درفش هاي سرخ 
  ! زمين وزمان را دردفاع از  جان صدر گونزالو بهم بريزيد 

ما به رفيق گونزالو درجايگاهش آه صف مقدم انقالب پرو و جنبش بين المللي آمونيستي است نياز 
  ! براي آزاديش نبرد آنيد !  داريم 

  ! مه سرخ  روز انترناسيوناليزم پرولتري  زنده باد  اول ماه -
 ! زنده باد جنبش انقالبي انترناسيوناليستي  -

  آميته جنبش  انقالبي انترناسيوناليستي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مائوئيزم  –لننييزم  –ع از مارآسيزم بدون دفا
وپايه آار قراردادن آن غلبه بر رويزيونيزم 

 .وارتجاع بطور عموم ناممكن است 
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  تنظيم اسالمي  دھم ، درحال رسمي شدن
  

شكست تالشهاي  مرتجعين حاآم درينكه حاآميت شانرا چهره منتخب  ببخشند ، به يك مضحكه 
بعنوان رئيس "  شوراي اهل حل وعقد " الدين رباني در  پس ازآنكه  برها ن.  دل گرديد سياسي مب

آويخت  ومتحدين سياسي وپولي اش در به گردن " اولي االمري " جمهور تعيين  گرديد ، آوس 
نص صريح  وي آه خود را  بر خر مراد سوار مي ديد ، بنا به . پشت سروي به صف ايستادند 

همه را به فرمان  برداري واطاعت " اطيعو اهللا واطيعوالرسول واولي االمرمنكم " آيت قرآني  
" امير المومنين" فراخواند ونافرمانبرداران  ونا مطيعان را ياغي وباغي واشرار وشورشي عليه 

  .حقه  وسقه و منتخب شده شوراي شرعي خواند 
لعنه اهللا "  اتكيه  برآيت قرآني درمقابل ،  صف اسالمي وجهادي مخالف ، نه  هراسيد و ايضا ب

، رباني  واطرافيانش را دروغ گو ، متقلب و دسيسه باز خواند آه با پخش " علي القوم الكاذبين 
پول وپيسه وبا وعده و وعيد چوآي هاي نان دار وروغن دار، آساني راخريده وفريفته  وشوراي 

  . تقلبي برگزار نموده اند
آه عليرغم " اسالمي  افغانستان  –جنبش ملي " شيد دوست يا تازه مسلمان شده هاي دار، مر

در آن شرآت داده  نشدند وچيزي بدست شان  " شوراي اهل حل وعقد" حمايت آم وبيش آشكار از
نيفتاد ، بيشتر ازپيش از آنار رباني و مسعود دوررفتند و به نظاره گري جنگ ودرگيري ميان 

امه دار از پاآستان ، ايران ، سعودي ، آمريكا ، وانگريز ،  شهادتنمسلمان هاي سابقه دارومجاهدين 
اين آار براي رباني واطرافيانش تشنج وتشويش و تحريك بارآورد، درحاليكه .  به تماشا نشستند 

  . آلمه گويان صف مقابل شان را بيشتراز پيش درياغي گري وياغيگري شان تشويق وترغيب نمود 
قوت وشدت بر مواضع ياغي وباغي بزرگ يعني  مجاهد سترگ      نتيجتا اردوي دولت اسالمي با 

يورش برد وبراي  چندمين بار جنگ شديدي ميان  نيروي اصلي " االخي جلب الدين حكمتيار " 
  ) * . (ثوري از طرف ديگر در گرفت  5ثور از يكطرف وانقالبيون اسالمي  8انقالب اسالمي 

ي ها و پنج ثوري ها  بهم خورده بود ، تعداد زيادي از اما ازآنجائيكه  صف بندي ميان هشت ثور
 هشت ثوري ها عمال پهلوي پنج ثوري ها  ايستاده بودند و  دوستمي ها با نيروي اصلي تامين آننده

پيروزي  انقالب اسالمي  هشت ثور خود شان را آنار آشيده بودند اردوي دولت اسالمي  با 
شد ، افسران عاليرتبه  اردوي دولت اسالمي سراسيمه وقتي چنين . شكست هائي مواجه  گرديد 

مداخله  رابه پاآستان نزد جنرال حميدگل پاآستاني شتافتندوويرا ودرمجموع دولت
همان موقعي آه  جنرال حميد . برقرار گردد " صلح " درامورداخلي افغانستان فراخواندند تا آشكار

" برادران " دي ، براي تامين صلح ميان گل وساير پاآستانيها يكجا با رئيس استخبارات سعو
شكستانده شد  وبر اقشار مردم  آنچه آمد حزبي  وجمعيتي تالش مي آردند ، خسته با پاي شيعيان 

  . آه بر هرمنطقه ومردم تحت يورش لشكريان اسالم آمده است و خواهد آمد 
  
قالب اسالمي  تجليل نمود، درحاليكه ساير حزب اسالمي حكمتيار ، روز پنجم ثور را بعنوان روز پيروزي ان ) *( 

" جشن " انقالب اسالمي  روز هشتم ثور را بعنوان روز پيروزي -تنظيم هاي اسالمي بويژه جمعيت اسالمي  
  . گرفتند 

رفيع و پكتين ،  مواضع حساس دولتي را در آابل بي  –پنجم ثور روزي بودآه نيروهاي  موتلفه  گلب الدين 
از مواضع حساس  داخل  هشتم ثور روزي بود آه پس از شكست  واخراج پنج ثوري ها . ند سروصدا اشغال آرد

بابه جان و مومن ، پرچمي هاي مؤتلف هشت ثوري ها ،   –دوستم  –شهر آابل توسط نيروهاي ائتالفي مسعود 
  . رسما اداره دولت رابه صبغت اهللا مجددي سپردند وبه دولت اسالمي  بيعت آردند 
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دولت مداران  پاآستاني، سعودي وايراني ، دست پروردگان  شانرا دراسالم آباد گرد هم ،  بهرحال
آوردند هرطوري بود موافقت نامه  اي ميان شان به امضاء رساندند وبه مكه بردند شان  وبه 
حجراالسود سوگند شان دادند آه باهم نزاع نكنند ،  از جنگ عليه همديگر بپرهيزند ، مشترآا 

رابنام اهللا ، اسالم ،  قرآن ، جهاد و حكومت اسالمي  به اتفاق هم وبا " خلق اهللا" آنند ، و حكومت 
  . سعه  صدر نسبت به هم بچابند و بكوبند 

هم آمدند وغير مستقيم در " اسالمي  –جنبش ملي " در مذاآرات اسالم آباد تازه مسلمان شده هاي
ها قرار گرفت  وباعث شد "خالصي " عتراض اين موضوع صرفا مورد ا. گفتگوها شرآت نمودند

بااغماض نسبت به  اين مسئله " جهادي ها" ما سايرا.آه آن ها از نشست اسالم آباد بيرون بروند 
  .دفاع نمايد " تنظيم اسالمي دهم " برخورد آردند ، اما هنوز آسي ازآنها جرئت نكرد آه آشكارا از

موضوع را روشن سازد آه چه آسي  بايد در پست وزارت موافقتنامه اسالم آباد نتوانسته بود اين 
فيصله شده  بود آه اين مسئله بايد در . دفاع قواي نظامي دولت اسالمي  را در آنترل داشته باشد 

اين دعوا آه ظاهرا بر سر يك . حل وفصل گردد "  اميران جهادي " مذاآرات  بعدي ميان 
را نشان "  جهادي ها " اختالف ودشمني ميان   حكومت بود ،  عمقموقعيت مشخصي در دستگاه 

را دردست داشته باشد ، متمرآزشده "  شمشير" همه دعوا ها بر سراينكه چه آسي  بايد . مي داد 
  . بود واين نشان مي داد آه  مسئله بر سرآنار آمدن باهم نه ، بلكه بر سرآنار زدن هم است 

    بنام گلب الدين حكمتيارماند مانند سلف خودصدراعظم حكومت وارده ازآنسوي رود سيحون آه 
، شاه شجاع گونه به جالل آباد قدم گذاشتن ودرآنجا جلسه اي دعوت آردندوبعد ازآن "مجددي" 

اين آوششها بجائي نرسيدند وجناب شان همچنان در اما .درچهارآسياب آابل نشستي فراخواندند
آه هيچگاهي خاموش نشده بودند، شدت آسب  درنتيجه درگيريها.بيرون ازشهرآابل باقي پائيدند

  . آردند 
ونائب اميران  جهادي در جالل آباد ، چند هفته بطول انجاميد وتازمانيكه نتايج نشست اميران 

" نتيجه اي " را معلوم نكرد، اين نشست نتوانست  به " روباه پنجشير" درگيري هاي آابل تكليف 
جهادي  مخالف با تسليمي  عليه نيروهاي" مكار آابل  فاتح" پس ازآنكه لشكر آشي هاي . برسد 

لواي جنرال مومن در قصرداراالمان به مخالفين ، به شكست  انجاميد ،  "  ر عمدي غي" عمدي يا 
  . وزير دفاع ، ولو بصورت ظاهر ، به زير آشيده شد وجاي آنرا آميسيون وزارت دفاع گرفت 

حدت اسالمي  آه در خلوص نيت  وفرمانبرداري شان درجريان نشست جالل آباد ، نماينده حزب و
از دولت جمهوري اسالمي ايران  شك وشبهه اي وجود ندارد ودر نتيجه مسلماني شان بي غل 

"  اسالمي  –جنبش ملي " وغش وغير قابل سوال است ، پاپيش گذاشت  وخواهان  شموليت افراد 
آساني آنرا . اين پيشنهاد به مخالفت برنخاست   هيچ امير ونائب امير جهادي عليه.  درآابينه گرديد 

" به اين ترتيب . آنرا به بعد موآول آردند  آم وبيش تائيدد آردند و آساني فيصله نهائي درمورد 
  . يك گام ديگر بطرف  رسمي شدن به پيش برداشت" تنظيم اسالمي دهم 

ن خالد بن وليد جهاد اسالمي اينچنين بود آه ، مجاهد آبير ستر جنرال عبدالرشيد دوستم  ، اي
افغانستان ، درآخرين روزهاي  مذاآرات جالل آباد ،  رهبران جهادي را بحضور در آابل و حل 

اما وقتي اميران ونائب اميران  جهادي .  وفصل مسايل باقيمانده  در داخل پايتخت دعوت نمود 
جالل آباد برخاستند وآنرا يك   توافقات شانرا اعالم آردند  وبا بوق وآرنا به وصف وتمجيد نشست

نشست تاريخي  وسرنوشت ساز خواندند وخالصه با هر چال ونيرنگي بود خود شانرا ازحلقه 
رئيس . بيرون آشيدند ،  بيشترين ومهمترين شان به آابل نرفتند " منسوبين جهاد " محاصره 

برگشت  چون گفته مي جمهور به پاآستان مسافر شد ويا به بيان بهتر از مسافرت  بسوي خانه 
پشاور ويا اسالم آباد ويا شايدهم فعالدر ( اهل وعيال شان در پاآستان شود  هنوز آه هنوز است 
برعالوه مراتب ادب  به پيشگاه  ولي نعمت مهربان .  بسر مي برند ) تفرجگاه آوهستاني  مري 
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رخ نما گردد آه گويا همي خانخانان  خان غالم اسحاق خان  نيز بجا آورده  شد تا مبادا سوء تفا
. دست پروردگان افغانستاني شان ديگر  خود سر شده اند و خود سرانه جلسه تشكيل داده اند 

اطميان داده شد آه نشست جالل آباد ، ادامه نشست اسالم آباد وهمان  نشستي بوده آه درموافقتنامه 
فيصله هاي اسالم آباد مورد توافق   اسالم آباد پيشبيني  شده بود وهيچ نكته اي در جالل آباد خالف

  . قرار نگرفته است 
صدراعظم از جالل آباد به چهار آسياب برگشت و  خرسند ازينكه حريف مكارش را از منصب 
وزارت دفاع دور آرده است ، به اميد داخل شدن به شهر آابل  وبويژه قصر صدارت بكار 

ها ودر گيريهاي نظامي  و درحاليكه سلسله برخورد اما اين فعاليت ها نتيجه نداد . وفعاليت پرداخت 
دوباره از سر گرفته شد  وي و آابينه اش بناچار در بيرون از شهر آابل دريك قلعه  فئودالي 
قديمي، يعني قلعه  حيدرخان حلف وفاداري ياد نمودند وبرگزاري جلسات  آابينه ، بيرون از شهر  

  . ديمي داراالمان باشد ،  شروع گرديد در قصر سابقه شهنواز تني آه همان قصر ق
 ) *( "  اسالمي افغانستان  –رهبر محبوب جنبش ملي "  حاال مسابقه مضحكي براي جلب وجذب 

از   ) * * (ميان اميران جهادي وخاصتا ميان رباني ومسعود از يكطرف  و قلب الدين حكمتيار 
" تنظيم اسالمي دهم " ت يل زياد رسمحاصل اين مسابقه به احتما. براه افتاده است ديگر جانب

وشرآتش درآابينه خواهد بود آه مفهموم آن عبارت  است از قبول بقاياي پرچمي ها  ، خلقي ها ، 
تنظيم اسالمي . ، گروه آار وساير مزدوران  شوروي سابق بعنوان  يك تنظيم اسالمي  ستمي ها 

مي سازد وست غرب وروسيه يلتسين لب ولباب سياستش  رااستقرار يك حكومت اسالمي  دايكه 
. آه آنرا صرف نظر از چگونگي  سياست داخلي  اش يك حكومت غير بينادگرا مي خوانند 

بدينسان ديگر  آسي از اميران جهادي  ازجاي نداشتن  بقاياي رژيم  سابقه در حكومت اسالمي 
  .حرفي نخواهند زد 

  
  
  

  !كارگران سراسر جھان متحد شويد
  

، محبوب ما در نتيجه يك سانحه به شدت تاسف بار دروضعيتي دشوار بسر مي بردرامروز آه رهب
سپتامبر از زندان صادر شد را به  24باعزمي راسخ فراخوان شجاعانه و مصممانه وي آه روز 

  : او گفت .  اجرا در مي آوريم 
ئيد خود را گول بيا. مادرلحظاتي تاريخي  بسر مي بريم وهمه بايد بر سر اين مسئله روشن باشيم 

وبه . هم اآنون بايد تمام عوامل مساعدرا بكار گيريم تا بااين مشكالت  رو دررو گرديم . نزنيم 
انجام وظايف خود ادامه دهيم تا اينكه  به اهداف خود  دست يابيم ، به موفقيتهائي ناي شويم و 

  ! اينست آنچه بايد به انجام رسانيم ! پيروزي را آسب آنيم 
  
  
  
  . تلويزيون تاشكند و مطبوعات ازبكستان ، رشيد دوستم را اينگونه مي ستايند  - راديو ) *( 
در مي " گلب الدين " وجود ندارد  ، اخواني هاي عرب در تلفظ آلمه " گ " حرف چون درزبان عربي   ) * * (

گليم " مي گويند همانگونه  آه   "قلب الدين " وگاهي هم "  غلب الدين " گاهي "  حلب الدين " آنها مانند ولذا گاهي 
چليم " را بصورت ) تلفظ نمي شود " جمع " آلمه " ع " حرف  است ودرمكالمه "  گليم جمع " آه دراصل " ( جم 
  . در مي آورند " جم 

 اطالعيه ازآميته مرآزي حزب آمونيست پرو



 شماره نهم                                                                 شعله جاويد

 

31

  
  

واينست آاري آه حزب ما ازآن زمان تاآنون از طريق رهبري  جنگ وقفه ناپذير خلق براي 
زطريق رشد بيشتر تعادل استراتيژك وساختمان قدرت سياسي آسب سراسري قدرت سياسي ، ا

نوين ، وامروز از طريق سازمان دادن  جبهه رهائي بخش  خلق آه شكل تشكيالتي عمده آن ارتش 
بكار بست مصممانه قرار هاي پلنوم سوم آميته مرآزي آه  رهائي بخش خلق است ، و از طريق 

ما اآنون  در بحبوحه انجام نقشه  . انجام داده است  ، خي وپراهميت بودينشستي شكوه مند ، تار
چهارم براي رشد استراتيژيك جنگ خلق  جهت آسب قدرت سياسي نقشه نظامي ششم  ، تحت 

ازرهبري " عنوان اولين آارزار اين نقشه ، . هستيم ! " آسب قدرت راسازمان دهيد "  عنوان 
اين آارزار آه درشكل . بود ! "  نمائيم  خود دفاع آرده و عليه ديكتاتوري آدم خوار مبارزه

عمليات پرغريو مسلحانه به اجرا درآمد ، امپرياليستها و بورژوازي بزرگ و مالآين را به هراس 
افگند و نيز در ميان نوآران رويزيونيست و اپورتونيست آنان و نويسندگان مزدور شان آه 

  . ولرزه براندام شان انداخت هراس افگنده  مذبوحانه مي آوشند بر يك واقعيت روشن پرده افگنند ،
ما شديدا دروغ هاي پليدي را آه  توسط جالد خائن ملي وگله سگان آاسه ليس پخش مي شود را 

صد ر گونزالو عاليترين الگوي يك آمونيست . زب وانقالب مي آوشد تا ازنظم آهن دفاع آند ح
ودر طول دوازده سال مبارزه .   خلق شكست ناپذير مخفي شداو از زمان آغاز جنگ . است 

در چنين . دالورانه و پيگيرانه و بي باآانه ، از مخفي گاه انقالب را گام بگام رهبري نمود 
اما خلق ما بايد . اسير گشت " دينكوت " شرايطي بود آه در دوازدهم سپتامبر توسط جاسوسان 

طريق سازمان تبهكار   ايي آه ازبداند آه اين دستگيري تحت نظارت رهبري امپرياليستهاي امريك
جنگ " امپرياليزم آمريكا با تمام قوا به پاي گسترش باصطالح . عمل مي آردند عملي شد " سيا " 

  .  در آشور ما رفته است " باشدت پائين 
ما اآيدا به فوجيموري اين جالد خائن  ملي و به نيروهاي مسلح و متخصصان  بزدل و جاني وي 

ما به مقاومت غير مسلح را مي مكند هشدار مي دهيم آه شكست خواهند خورد ؛ آه خون توده هاي 
آليسا، قضات و بوروآراتهاي آه از آشتار جمعي پشتيباني مي آنند ، و ارباب بزرگ اين نوآران 
يعني امپرياليزم بويژه امپرياليزم آمريكا ، هشدار ميدهيم آه آنها در قبال زندگي و سالمت رهبر ما 

ا جان خود وجان اعوان وانصار در صورتيكه براي وي اتفاقي بيفتد آنها ب.  خواهند بودجواب گو 
ما خواهان . وبراي اين ،ما هر بهائي را خواهيم پرداخت .  ، بهايش را خواهند پرداخت خود 

احترام بحقوق زندانيان جنگي بوده و مي خواهيم آه سازمان هاي بين المللي موضعي اتخاذ آنند و 
ه آنهاست  ، ستن آن عهد نامه ها وقيود قانوني آه خود ارتجاع برقرار آرده و مدعي احترام ببكارب

  . تضمين شود 
نگذاريد آه توسط نقشه هاي نفرت انگيزي آه  –خلق دالور ما  بايد هشياري خود را حفظ آند 

جنگ با شدت "  بوسيله ديكتاتوري آدم خوار طبق اوامر اربابان امپرياليست يانكي او براي پيشبرد
آه توسط اين آدم آشان " ندامت " ما قانون باصطالح .  ، گمراه شويد ريخته مي شود " پائين 

وآنها بر پايه اين قانون ، آوهي از دروغ و شعبده بازي هاي .  ترتيب شده است را محكوم مي آنيم 
راه " ،  يا اينكه " ند صد ها نفر خرابكار خود را تسليم آرده ا" آه گويا  مضحك را انداخته اند

پايگاه هاي راه درخشانيها در " با اين آه  " درخشاني  ها بطور دسته جمعي دستگير شده اند 
ما مجددا تاآيد . " ، هواالگا وغيره بمباران ونابود شده است  ) ، واري پاتا  ويز آانتان ( آياآوچو 

نديشه گونزالوي ما شكست ناپذير مائوئيست  ،ا –لنينيست  –مي آنيم  آه جنگ خلق مارآسيست 
اين امر وابسته به  تمنيات يك نوآر تازه  بدوران . است  و پيروزي آن اجتناب ناپذير مي باشد 

خود حساب باز آند ،  نمي "  مدت وآالت " رسيده  آه حتي نمي تواند  روي به اتمام رساندن 
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آه بار ها از جنگ  پرياليزم يانكي نيروهاي مسلح  آدمكش  وبا مقاصد امباشد، حتي به آرزوهاي 
آنها از طريق توطئه  چيني تالش مي آنند به روي . بستگي ندارد  خلق  ضربه خورده اند ، 

بدين طريق آنها  . بشدت وخيم  دولت آهن ، بروي شرايط چاره ناپذير آن ، پرده افگنند  شرايط 
بودن  خسته شده اند  را الپوشان  مي خواهند فرارده ها وده ها  سربازاني آه از گوشت دم توپ

آنند  و نابودي صد ها تن از نيروهاي مسلح را بدست ارتش  رهائي بخش خلق ، پنهان نمايند ، 
آنها مي خواهند  به روي تضاد هاي حادي آه بين دوجناح بورژوازي بزرگ موجود  است ودرون 

  .د صفوف نيروهاي  مسلح پوسيده شان  منعكس مي گردد ، پرده افگنن
ما ازهمبستگي  پرولتارياي بين المللي ، جنبش انقالبي  انترناسيوناليستي ، احزاب  آمونيست  
وسازمانهاي خلقي وخلقهاي  جهان آه  صداي اعتراض ومشتهاي قدرتمند خودرا در دفاع از جان 
  صد ر گونزالو بطرق گوناگون  از صدور بيانيه گرفته تا ، برگزاري ميتينگ ها ي توده اي ،

ماهمه را فرا مي خوانيم  آه اين . تظاهرات وعمليات مسلحانه  اعالم آرده اند ، قدر داني مي آنيم 
  . پيوند داد ! وظايف را بجلو سوق دهند ؛ بايد اين وظايف را با آارزار زنده باد مائوئيزم 

جهان   مائوئيزم در حاليكه توسط مردم: "  درسومين پلنوم آميته مرآزي  صدر گونزالو گفت 
واو " .  جذب مي شود ، ميرود  تا رهبري موج آبير نوين انقالب  پرولتري جهاني را آسب نمايد 

ما به  چه نياز داريم ؟  ما نياز داريم مارآسيزم را  : " سپتامبر  خود گفت  24در سخنراني 
ند تا بتوانند وبراي اين آار بايد احزاب آمونيست  را بظهور رسا. همانگونه آه هست ، جذب آنيم  

،  " اين موج آبير انقالب پرولتري جهاني آه در حال فرارسيدن  است را جهت داده ورهبري آنند 
وما درحال . بايد اين سده را جشن بگيريم . سال آينده صدمين سالگرد  تولد صد مائو خواهد بود "  

برنامه را در پيش گرفته ما اين "  سازمان دادن  مشترك اين امربا ديگر احزاب آمونيست هستيم 
ايم چرا آه  مائوئيزم  مرحله سوم ، جديد وعالي ايدئولوژي  پرولتري بين المللي  است و تعيين 

  .  آننده مي باشد 
، حزب و انقالب مامجددا آمادگي تزلزل ناپذير خود را  براي جانباختن در راه  صدر گونزالو

شد جنگ خلق براي آسب قدرت سياسي از ما مجددا عزم راسخ خود جهت ر. اعالم مي آنيم 
طريق بكاربست وفادارانه ، پيگيرانه و پر شور ايدئولوژي فناناپذير وقدرت مند مان يعني ، 

  . مائوئيزم ، انديشه گونزالو را اعالم مي آنيم  –لنينيزم  –مارآسيزم 
  !زنده باد مائوئيزم  -
 ! زنده باد صدر گونزالو  -
 ! ه پا خيزيد به دفاع ازجان صدر گونزالو ب -
 ! مائوئيزم ، انديشه گونزالو  –لنينيزم   -زنده باد مارآسيزم  -
 ! پيش بسوي گسترش بيشتر تعادل استراتيژيك  -

  آميته مرآزي حزب آمونيست پرو 
  

  1992دسامبر  –پرو 
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  قطعنامه 
، صدر آميته مرآزي حزب آمونيست پرو با شور فراوان به رهبر  محبوب ، قهرمان و دانايمان 

مائوئيست در قيد حيات استراتيژيست بزرگ سياسي  –لنينيست  –گونزالو ، بزرگترين مارآسيست 
 –ونظامي ، فيلسوف ، آموزگار آمونيستها ، مرآز وحدت حزب ما ، آسي آه خالقانه مارآسيزم 

، ضامن مائوئيزم را به شرايط خاص انقالب پرو توفيق داده وبدين طريق انديشه گونزالو  –لنينيزم 
  . پيروزي انقالب است  را بوجود آورده ، درودمي فرستند 

تبعيت آامل ، آگاهانه و بي قيد وشرط خود از آميته مرآزي حزب آمونيست پرو مجددا بر 
  . رهبري شخص صدر گونزالو تماميت نظامي رهبري حزبي را اعالم مي آنند 

: آنگره اول ، مجددا تائيد مي گذارد آميته مرآزي حزب آمونيست پرو بر قرارتاريخي متخذه در 
ادامه دهنده مارآس ، لنين و صدر مائووبعنوان ما اعضاي آنگره ، صد رگونزالو را بعنوان " 

. آسي آه سر فصل تاريخي واصلي حزب را استوارانه پي  ريزي آرده ،  به رسميت مي شناسيم 
 –لنينيستي  –ارآسيستي بعالوه باشور آمونيستي به وي بخاطر آغاز ورهبري ضد حمله م

اين حرآت ، حمله ضد انقالبي نويني آه . درود مي فرستيم مائوئيستي ، انديشه گونزالوئي ، 
درراس آن قرار دارند را درهم خواهد شكست ودرادامه رشد خود ، گورباچف ودين سيائوپين 

ين به تكاملي نوين مائوئيزم را بمنزله  مرحله جديدسوم وعالي مارآسيزم برقرار خواهد آرد ، وا
  3" . ، درخدمت به انقالب پرولتري جهاني تارسيدن به آمونيزم منجر خواهد شد در مارآسيزم 

  )  1989اول جون ( 
  
  
  
  
  

  بيستمين اطالعيه به مناسبت 
  سالگرد شھادت ابراھيم  كايپاكايا
  بنيان گذار حزب كمونيست تركيه

  لنينيست –ماركسيست 
  

. ايپاآايا در زندان رژيم ارتجاعي ترآيه قرباني جناياتي ناجوانمردانه شد بيست سال پيش ابراهيم آ
رفيق آايپاآايا به هنگام مرگ بيست وچهار سال بيشتر نداشت ، معذالك خدمات بزرگي به جنبش 

لي مرگ او ضايعه بزرگي براي پرولتارياي ترآيه وجنبش بين المل. انقالبي ترآيه آرده بود 
ز رهبري و آموزگاري محروم شد آه درعمل و تئوري خدمات ارزنده اي به آمونيستي بود زيرا ا

  . انقالب پرولتري آرده بود 
ابراهيم آايپاآايا را مي توان بخشي از مبارزه اي دانست آه درسالهاي زندگي آوتاه اما پر ثمر 

ت تح .بين مارآسيزم انقالبي ورويزيونيزم ضد انقالبي در سطح جهاني جريان داشت  1960
رهبري رفيق مائوتسه دون و عمدتا باالهام از انقالب فرهنگي آه مائوتسه دون آغاز نموده بود 
انقالبيون سراسر جهان به مبارزه سرسختانه عليه مواضع ايدئولوژيك سياسي و تشكيالتي 

در اغلب موارد اين به معناي گسست از احزاب رويزيونيست قديمي بود . رويزيونيزم آغاز نمودند 
ديگر حتي تظاهر به انقالب هم نمي آردند ، و ايجاد احزاب انقالبي نويني متكي برايدئولوژي  آه

  . مائوئيست  –لنينيست  –مارآسيست 

مبارزه ! ازجنگ خلق در پرو حمايت آنيم 
!براي  دفاع ازصدر گونزالو را گسترش دهيم   
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او به نقد . رفيق ابراهيم آايپاآايا رهبري اين روند را در تمام وجوه آن بعهده گرفت درترآيه ، 
هه ها پرداخت و مهمتر اينكه رهبري اين خط هوشيارانه و جانانه اي عليه رويزيونيزم در همه جب

تالش جدي د رتاريخ ترآيه جهت شروع يك اين آار بويژه با آغاز اولين . را درعمل بدست گرفت 
ابراهيم آايپاآايا اصلي ترين و پرشورترين مدافع خط رفيق . جنگ خلق واقعي رقم مي خورد 

دروغين مائوتسه دون  آه مي " فعان مدا" مائوتسه دون در ترآيه بود و سرسخت ترين مخالف 
ابراهيم آايپاآايا فعاليت . آوشيدند ما ئو را از محتوي انقالبي پرولتريش تهي آنند محسوب مي شد 

را آه مي خواستند " ق شف" ، قانون گرايانه و اآونوميستي رويزيونيستهاي گروه  هاي رفرميستي 
رفيق ابراهيم آايپاآايا بيرحمانه . ب آنند افشاء آرد به توده ها غال" آار توده اي انقالبي " بعنوان 

از التقاط گرائي مسموم رويزيونيستي پرده بر داشت و بطور قانع آننده اي اين بحث را مطرح آرد 
. "  اين عالي جنابان بورژوا فكر مي آنند با تعويض اسم مي توان محتوي را تغيير داد " آه 

ر مورد عوام فريبي رويزيونيستي آماآان جهت درك مبارزات مالحظات رفيق ابراهيم آايپاآايا د
  . سياسي امروز معتبر است 

يك انقالب تنها راه حل واقعي ستم به ملت ترك بوضوح نشان داد آه  بعالوه رفيق ابراهيم آايپاآايا
  . دموآراتيك نوين به رهبري پرولتاريا و حزبش مي باشد 

چه در زندگي وچه بعد از مرگ همواره هدف حمله دشمنان  باين داليل است آه ابراهيم آايپاآايا
به خط ابراهيم آايپاآايا را چه مخالفان توسعه انقالب حمله . رنگارنگ انقالب قرار گرفته است 

آنها آه به دليل شخصيت متعالي رفيق ابراهيم آايپاآايا با . مستقيم و چه خجوالنه الزم دانسته اند 
از ) و مرتدان ديگر " بلشويك ها " امثال ( ميراث وي هستند  عوام فريبي مدعي دفاع  از

ابراهيم آايپاآايا انتقاد مي آنند يا خط اورا تحريف آرده وبه شكل " آمبودي هاي " باصطالح 
ما ئوئيستها . آاريكاتور در مي آورند تا تئوري هاي معوج خود را به توده هاي انقالبي  قالب آنند 

  . ابراهيم آايپاآايا هوشيار باشند" دافعان م" بايد در مقابل اين 
. رژيم ارتجاعي ترآيه به حاآميت ترور بر توده ها ي خلق ونيروهاي انقالب ادامه مي دهد 

آما في  )لنينيست  –مارآسيست ( هواداران ابراهيم آايپاآايا ، نيروهاي حزب آمونيست ترآيه 
با اين وجود . د شده ويا درزندان بسر مي برند السابق تحت پيگرد بوده و تعداد زيادي از رفقا شهي

در حقيقت اين ترور عكس العملي است به انفراد شان ازتوده ها . حاآميت ارتجاعي  محكم نيست 
موقعيت منطقه عليرغم وجود رژيم هاي ارتجاعي در همه جا بيش از پيش به نفع مبارزه انقالبي 

پيشروي در !  ر است و شكست خواهد خورد رژيم ارتجاعي شكست پذي. خلق براي رهايي است 
  . راهي آه ابراهيم آايپاآايا طراحي آرده براي رسيدن به اين پيروزي ضرورت دارد 

رفيق ابراهيم آايپاآايا زنده نماند تا پيروزي و پيشروي بزرگ پرولتارياي جهاني آه ايجاد جنبش 
قالبي انترناسيوناليستي به همراه ديگر جنبش ان. را ببيند انقالبي انترناسيوناليستي  معرف آنست 

شكل گيري . نيروهاي مائوئيست ،  وارث مارآس ، انگلس ، لنين ، استالين و مائوتسه دون است 
تجربه پرولتاريا و خلقهاي . اين جنبش ثمره ارزشمند مبارزه پرولتاريا وستم ديدگان جهان مي باشد 

نشينانش ، در آنار مبارزان نقاط مختلف جهان ، در ستم ديده ترآيه ،  تجربه مبارزه ابراهيم و جا
 –مارآسيست ( انترناسيوناليستي منعكس شده است و حزب آمونيست ترآيه بيانيه جنبش انقالبي 

  . يكي از امضاء آنندگان اين بيانيه مي باشد ) لنينيست 
بلوك شرق را امروز ، امپرياليستها و مرتجعين باوجود اينكه سقوط سوسيال امپرياليستها در 

جشن مي گيرند ،  نمي توانند انكار آنند  آه مائوئيستها به منزله سر "  مرگ آمونيزم " بعنوان 
جنگ خلق در پرو تحت . سخت ترين رزمندگان عليه اين نظام پوسيده  درحال پيشروي هستند  

  . ي استرهبري حزب آمونيست آن آشور  وصدرگونزالو ، پيشرفته ترين بيان اين گرايش  جهان
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امپرياليستهاي يانكي  به نوآر خوددر پرو يعني رژيم  فوجيموري  براي دستگير آردن صدر 
ولي مائوئيست . گونزالو آمك آردندتا شايد اين مهمترين جنبش انقالبي جهان را  از ميان بردارند 

جنبش . دها وتوده ها ي انقالبي  جهان و متحد انشان با شجاعت در مقابل اين مصاف بپا خاستن
زمين وزمان را براي " انقالبي  انترناسيوناليستي ازهمه مائوئيستها وتوده هاي  انقالب خواست آه 

همانطور آه آميته جنبش انقالبي انترناسيوناليستي اظهار " . دفاع از  صد ر گونزالو بهم بريزيد 
اسر جهان بحساب مي دستگيري رفيق گونزالو ضربه اي  درد ناك براي مردم انقالبي  سر" داشته 

به اين حمله بايد بمنزله يك مصاف نگريست ؛  اين . جان رفيق به شدت  در خطر است . آيد 
براي جلوگيري  از آشتن رفيق گونزالو توسط مرتجعين بپا خيزيم  واين : صالي نبرد  ماست 

ر آساني آه وي  هدف را با موفقيت  به انجام رسانيم  ؛  مبارزه  را با هدف تحميل شكستي بزرگ ب
دفاع از جان  رفيق گونزالو به معناي دفاع از حق شورش . را به بند آشيده اند به پيش بريم 

مائوئيستهاي  سراسر جهان از "  . بردگان است  ؛ بمعناي دفاع از  انقالب وآمونيزم است  
ن رفيق امروز پرچم سرخ براي دفاع از جا. مصافي آه  در مقابل شان بود استقبال آردند 

در پنج قاره بلند است و يك جنبش  توده  اي  در سراسر جهان  وبه طرز چشمگيري در " گونزالو
مهم است آه درينجا از فعاليت حياتي آميته اضطراري  بين المللي ياد . ترآيه شكل گرفته است  

ند تا بسوي با دستگيري صد ر گونزالو ، امپرياليستها و مرتجعين سنگ بزرگي  را برداشت. آنيم  
توده ها  پرتاب آنند ، اما شمار فزاينده مردمي آه  به نبرد بر خاسته اند  در صددند اين سنگ را 

  . بروي  پاي دشمنان بيندازند 
آميته اين  جنبش . سده مائوتسه دون  را جشن مي گيرد امسال آل جنبش انقالبي انترناسيوناليستي 

ده هاي انقالبي خواسته تا سده مائو را بطرزي ازهمه احزاب وگروه هاي  جنبش و همه تو
فراموش نشدني جشن بگيرند وازاين فرصت براي  پيشبرد يك ضد حمله  قدرتمند ايدئولوژيك عليه 

  . حمله ضد آمونيستي  امپرياليستها و مرتجعين سود جويند 
به اهميت تاريخي  رفيق آايپاآايا نه تنها قاطع ترين  مدافع مائوتسه دون درترآيه بود بلكه بسرعت

به ( لنينيزم  بسطحي نوين  –جهاني انقالب فرهنگي  آبير پرولتاريائي و تكامل علم مارآسيزم 
  . توسط مائوتسه دون  پي برد )  عالي ترين سطحش 

. مهمترين راه  گرامي داشت  خاطره رفيق آايپاآايا پايداري  درجاده انقالب  و پيشروي بر آنست 
. مائوئيزم همچون پرآاري است  آه نقشه راه را ترسيم مي آند  –لنينيزم  –م ايدئولوژي  مارآسيز

اين همان  جهت گيري  اساسي است آه توسط  بيانيه جنبش انقالبي انترناسيوناليستي عرضه مي 
با پشتكار دراين  راه  با تحكيم اتحاد پرولتاريا در سطح جهان  ودرون گردان هايش در هر  . شود 

  . نيم پيروزمندانه به پيشروي ادامه دهيم آشور مي توا
  ! زنده باد  خاطره ابراهيم آايپاآايا  -
 ! زمين وزمان را  براي دفاع از جان صدر گونزالو بهم بريزيد  -
 ! صدمين سالگرد تولد مائوتسه دون  را بطرزي فراموش نشدني جشن بگيريد  -
  

  آميته جنبش انقالبي انترناسيوناليستي
  1993مه                                                                                

  
  
  
  
  



 شماره نهم                                                                 شعله جاويد

 

36

  پيروز باد اعتصاب مسلحانه
  ماه مه 19و  18،  17روز ھاي 

  
  

  :  به پرولتاريا و خلق پرو 
  
  

به منزله بخشي از جنبش رهائي ) پايگاه ليما ( جنبش طبقاتي زاغه ها  با شادي عظيم انقالبي ، 
به پرولتاريا وخلق قهرمان انقالبي  پرو ، بويژه  بمناسبت جشن سيزدهمين  سالگرد بخش  خلق 

، سيزدهمين  سالگرد جنگ خلق  آه جنگ توده هاست  و پيروزمندانه مبارزه مسلحانه  درآشور 
سيزده سال پيشرفتهاي افتخار آفرين  توسط حزب آمونيست پرو رهبري گشته ، درود مي فرستد 

 –مارآسيزم ( ، اعتبار مارآسيزم  تمام اعتبار انكار ناپذير اصول آمونيستي ما ي انقالبي به روشن
توسط   قدرتآسب اعتبار قهر انقالبي  به منزله تنها راه ) مائوئيزم ، انديشه گونزالو  –لنينيزم 

اينكه توده ها سازندگان تاريخند  وشوري اعتبار ) حزب آمونيست ( اعتبار حزب طبقه وخلق ، 
زيرا اين توده ها هستندآه  تحترهبري . است  را در برابر جهانيان  به اثبات مي رساندبرحق 

حزب آمونيست  تاريخ را مي سازند ، جنگ  را به پيش مي برند  وبا تبديل فقر خويش  به سالحي 
جنگ خلق را تضمين مي آنند واين راه  بوسيله مبارزه خاموش  فوالدين وآبديده  موجوديت وتكامل 

آنها هستند آه تعادل استراتيژك  رابر قرار آردند ؛  اين مرحله اي . شدني آنان  روشن مي شود  نه
ما در لحظاتي تاريخي  .است آه انقالب دموآراتيك درآشورما ازسرمي گذراند وشكوفا مي شود 

بزرگداشت اين سر فصل عظيم يعني آغاز . بسر مي بريم  و اين نكته را بروشني درك مي آنيم 
جشن عظيم  صدمين سالگرد تولد صدر : بارزه مسلحانه درچارچوب مهمي انجام مي پذيردم

مائوتسه دون ودرچارچوب ماه مه سرخ ، ماهي آه حاوي روزهاي مهمي براي طبقه  وخلق است 
اول ماه مه روز بين المللي  پرولتاريا و نخستين سالگرد روز مقاومت قهرمانانه  حاوي ؛ ماه مي 

آانتوگرانده ور نبرد قهرمانانه زندانيان  جنگي وسياسي حزب آمونيست پرودر زندان منظ. ( است 
  ) . توضيح از مترجم  –مي باشد آه به شهادت بسياري از  رفقا انجاميد  1992در سال 

ازسوي ديگر  مرتجعين ، دولت فاسد و فرتوت پرو آه تحت رهبري ارباب اصليش يعني 
قواي ارتش و پليس ، احزاب  رنگارنگ ارتجاعي منجمله   امپرياليزم آمريكاقرار دارد ،

رويزيونيستها با تالش هاي عريان و بيهوده خود سعي مي آنند دولت  آهنه را بازسازي وتقويت  
آاري آه قادر بانجامش ( آنند ، جنگ خلق را نابود نمايند و سرمايداري بوروآرات  را نيروبدهند

به اين  اهداف به اشكال جديدي از  آشتار عمومي و سرآوب  آنها براي دست يافتن. )  نيستند 
مقانه اي مي گويند انقالب را بكوبند وسعي بيش از گسترده عليه خلق ما دست يازيده و بطرز اح

بهمين علت است آه در زاغه ها  ، امواج . گذشته  حقوق طبقه و خلق ما را منكر مي شوند  
اسم . به پيش مي برند " جنگ با شدت آم "  به اصطالح گسترده  سرآوب را بمنزله  بخشي از  

دستگيري  گذاشته اند آه  چيزي نيست جز اشغال نظامي زاغه ها ، " خانه گردي " اين آار را 
هاي گسترده ، بازجويي خياباني ، دزدي و غارت مايملك مردم غير مسلح ، همه اينكار ها نشانه 

موآراتيك به عنوان راه رهايي آغاز گشته  ، ما مسئوليت حاال آه پي ريزي راه د. بزدلي آنهاست 
هاي پليد نو جنون آميز امپرياليزم  خدمت  به ايجاد جبهه رهائي بخش  خلق وبرهم زدن خواب

وارتجاع  ، دولت فرتوت پرو ، فوجيموري و جالد و ارتش و پليس او و آل ارتجاع را بر دوش 
آه همچون  زائده اي به سرنيزه  هاي خون آلود ارتش  اين قاتل توطئه گر فوجيموري . مي گيريم 
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همراه ساير مرتجعين آشتار . آشتار گر آويزان شده و بازيچه دست  امپرياليزم م يانكي است 
بخشي اينكار نقشه  پليد و بزدالنه  ايست آه بريا قتل .  مي برند مشترآي را عليه خلق ما به پيش 

اين رهنمود هاي آميته مرآزي ما  مجددا.  راحي آرده استصدر محبوب ومحترم ما ، گونزالو، ط
ما قاطعانه به فوجيموري  جالد اين خائن به آشور، به قواي : "  را مورد تاآيد قرار مي دهيم  آه 

مسلح  آتشار گر آه تحت هدايت  وي قرار دارند و تخصص آنها  در شكست خوردن و ارتزاق  
آه مدافع و مبلغ قتل دستگاه آليسا ، به قضات و بوروآراتها از قبل توده ها غير مسلح  است ، به

عام هستند و ارباب اعظم آنها يعني امپرياليزم  بويژه  امپرياليزم  يانكي هشدار مي دهيم آه  ، شما 
آه شده شما   مسئول جان وسالمتي  رهبر ما هستيد و اگر هر اتفاقي  براي او بيفتد بهر قيمتي

  " . خود بهايش را خواهيد پرداخت وهمنوعان شما با جان 
فراخوان  بموقع و صحيح تدارك  روز هاي قدرتمند " جنبش رهائي بخش  خلق "  بدين ترتيب  

ماه مه  خطاب پرولتاريا و خلق  19و  18،  17ك اعتصاب مسلحانه را در  مبارزاتي تدارك ي
د  تاآيد مجدد قرار خواهيم دراين  روز ها ما رزمندگي انقالبي خويش را مور. صادر آرده است 

، ضربه اي  قدرتمند و تكام دهنده بر دولت فرتوت ارتجاعي وارد خواهيم آورد و بدين طريق داد 
از حقوق  و خواسته هاي طبقه  و خلق عليه  گرسنگي ،  بيكاري وبحران  ، و بخاطر زمين ، 

طر حقوق خلق وجنگ خلق ، سرآوب گسترده  ، و بخادستمزد ودرآمد سرانه  ، و عليه قتل عام و 
اين دولت آهنه  .  وبخاطر جمهوري خلق  پرو ، دفاع خواهيم آرد  عليه دولت  آهن و امپرياليزم ، 

و فاسد تا مغز استخوان بيش از پيش  به عمق بحران عمومي جامعه معاصر پرو آشيده مي شود ، 
پس . را بدوش  آنها بياندازد مي آوشد با فقير تر آردن خلق و نفي حقوق خلق باربحران  عمومي 

ما در زاغه ها  به نبرد با . خلقي بيش از پيش به فراخوان نبرد مقاومت  گوش فرا مي دهند  طبقات
بهمين .  آنها خواهيم پرداخت ، بويژه  بخاطر حق مسكن ، آب ،  برق آه جزء حقوق خلق است 

حزب است درودوپشتيباني خود را آه سازماني ايجاد شده توسط " جنبش  طبقاتي زاغه ها " علت 
تحت رهبري  حزب آمونيست پرو " جنبش رهائي بخش  خلق " نثار فراخوان بموقع  وصحيح 

ماه مي مي آند و پرولتاريا و خلق بويژه  اهالي زاغه  19و   18،  17مبني بر اعتصاب مسلحانه  
خلق به خيابان بيايند و ها را فرا مي خواند آه براي نبرد و مقاومت بخاطر حقوق خلق و جنگ 

از طريق  جنگ خلق است آه ما به دورنماي . جنگ خلق ادامه دهند  بدين طريق به گسترش
درخشان و تاريخي آسب قدرت و پيشروي بسوي هدف خدشه ناپذير آمونيزم  طاليي وهمواره 

  . نور افشان نزديكتر مي شويم 
شي از مبارزات پرولتارياي بين المللي و ماه مه بخ 19و  18،  17اعتصاب مسلحانه  قهرمانانه 

اين مبارزات در چارچوب موج عظيم انقالب عظيم جهاني پرولتريست آه . ملل ستمديده است 
ائوئيزم درآن بمنزله مرحله نوين سومين وعاليترين مرحله ايدئولوژي پرولتارياي بين المللي ، م

اين اعتصاب مسلحانه  بويژه . گيرد  بمنزله فرمانده ورهنماي انقالب جهاني پرولتري شكل مي
ازجان صدر گونزالو مه روزهاي پراهميت وتاريخي عملياتي جهت دفاع  15و  14همگام با 

بزرگترين آمونيست در قيد حيات جهان است بنابراين ما باين فراخوان درود مي فرستيم و مطمئنيم 
قه ، پرولتارياي بين المللي ، را ين روز ها ضربه مثبت قدرتمند طبآه امپرياليزم وارتجاع در ا

  . خواهند چشيد 
ماه مه را  19و  18،  17خالصه آنيم بر پرولتاريا و خلق است آه روز هاي قهرمانانه مبارزه در

  . بر پا دارند 
عليه ديكتاتوري  ماه مه براي دفاع ازرهبري 19و  18،  17پيروز با داعتصاب مسلحانه  -

  !جالد
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ماه مي ، براي دفاع از جان صدر  15و  14ي بين المللي آه از پيروز باد روزهاي عمليات -
 !گونزالو 

 !عليه گرسنگي ، بيكاري و بحران بخاطر زمين ، دستمزد ودرآمد سرانه   -
 ! عليه قتل عام و سرآوب گسترده ، بخاطر حقوق خلق و جنگ خلق  -
 !عليه دولت آهنه وامپرياليزم ، بخاطر جمهوري خلق پرو  -
 !هاي سرآوب گرانه مرگ بر ماليات  -
 !نبرد و مقاومت آنيد ، فاضالب و برق ،  بخاطر تامين آب! پرداخت قروض خارجي موقوف  -
 ! دفاع از حقوق و آسب حقوق در گرو مبارزه ماست  -
 ! زنده باد جنبش رهائي بخش خلق  -
-  

 1993ليما ، ماه مي 
  "جنبش طبقاتي زاغه ها " 

  پايگاه ليما
  

  ) حبيب:  بازتايپ آننده ( 
  ) 2011جوالي (                             

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


