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  شعله جاويد

  ناشر انديشه ھاي دموكراتيك نوين  
  
  
  

                                     
  

  ع       1968    اپريل      18      ھــ    1347     حمل     29      پنجشنبه        شماره سوم

  
  پيكار با فرھنگ مالكي

  ونيمه استعماري
  

پديده اي است طبقاتي ودرواقع فرهنگي آه مافوق  جهان بيني علمي بما مي آموزد آه فرهنگ
طبقات وجدا از سياست باشد وجود ندارد و ازاينرو هر طبقه اي آه در مسند قدرت سياسي 

پاسدار منافع اوست با اساليب وشيوه تكيه مي زند فرهنگ خويش را آه انعكاس دهنده آرمانها و
  .هاي گوناگون ترويج و تعميم مي بخشد 

بخوبي آگاه اند آه فرهنگ مترقي و پيشرو در دست توده ها سالح خصم مرتجع  طبقات حاآمه
افگني است آه زمينه را براي به وقوع پيوستن سهولت بنيادي و عميق آماده مي سازد از 
اينجاست آه فرهنگ نوين همواره با دشمن سرسخت و روش آين توزانه طبقات بهره آش 

و پاسداران نظام هاي فرتوت و زوال يابنده  وآليه ستمكاران وسردمداران جهان آهن
زيرا آنان در اين فرهنگ سيماي شكست نا پذير ترين دشمن طبقاتي خويش را روبروشده است 

  . مي بينند 
طبقه حاآمه آشورما آه دشمن سوگند خورده انديشه هاي پيشرو و مخالف نرمش ناپذير بلند 

ده و قرون وسطايي خويش را با دسايس رفتن سطح آگاهي سياسي مردم است فرهنگ تاريخ ز
امتيازات ننگين  دادنوحيل برمردم تحميل مي آند و همانگونه آه در زمينه اقتصادي از 

واسارت بار به امپرياليست ها و دنباله روان نوين آنان خودداري نكرده امور فرهنگي آشور 
  . را نيز بدست آنان سپرده است

ستعمار نوين نيز از آنجائيكه از اوجگيري جنبش هاي نجات آشورهاي امپرياليستي و مدافعين ا
بخش ملي و تجلي اراده مردم هراس دارند در پخش وگسترش اين فرهنگ زهرآگين تالش مي 

  . ايجاد مي آند " محيط مساعد " ورزند زيرا براي تاراجگري آنها 
ويش را در طبقه حاآمه آشور ما سخت در تالش است تا ماهيت پوسيده و منحط فرهنگ خ

پرده سالوس وريا بپوشاند وبلندگويان و سازمان هاي نشراتي وابسته به دولت ازبسط وتوسعه 

مابايد ازآن اصل فرهنگي پيروي 
آموزش و پرورش را در آنيم ، آه 

خدمت سياست توده اي قرار داده 
وبا آار توليدي درهم مي 

درمكاتب ومدارس مختلف با .آميزد
ري تمام پروگرامي را تجويز يپيگ

آنيم ، آه دانش پژوهان امكان يابند 
خود را از نظر اخالقي ، معرفت 
وجسماني رشد وتكامل دهند و به 
 زحمتكشان با معلومات وداراي

انديشه هاي پيشرومبدل  آگاهي
  .گردند
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قي و از انكشافات علمي و هنري دانش از معارف متوازن ، از شيوه آموزش و پرورش متر
ولي تالش آنان تالشي است ناآام ومذبوحانه آه به شكست و رسوائي مي انجامد  مي رانند سخن
ا واقعيت ها ي عيني بيانگر آنست آه افغانستان آشوري است استعمار زده و گرفتار زير

سرپنجه اهريمن مقررات فرتوت ، آشوري است آه اقتصاد آن درمسير زيان بخش و ناسالمي 
سير مي آند ، آشوري است آه در زمينه توليد ، بخش آموزش وپرورش و خالقيت علمي و 

  . مانده است  هنري سالها از سطح جهاني عقب
در چنين آشوري دستگاه پوسيده  بدانگونه آه نمي تواند شرايط تامين رشد سريع اقتصادي را 

  .فراهم آرد نيروي پايه گذاري بناي يك فرهنگ شكوفان را نيز ندارد 
در آشور ما طبقات زحمتكش از فراگرفتن دانش محروم اند دروازه هاي مكاتب و موسسات 

دهقانان و بسياري از نيمه رنجبران بسته است و رزندان رنجبران ، باصطالح علمي بروي ف
آناني هم آه اين بخت ياري عظيم ؛ را حاصل مي آنند پس از سالها  مغز فرسايي حتي به 
مبادي ومقدمات دانش بدرستي آشنا نمي شوند چه اساسا برنامه هاي آموزشي آه بوسيله 

تحرير حقيقت و رشد افكار تنظيم مي شود از  آارشناسان و مشاورين ممالك امپرياليستي ،
  .و مشتي اراجيف و الطائالت را در مغز دانش آموزان مي گنجاندمترقي جلوگيري مي آند 

گري ددمنشانه سيستم ملي نيز بيدادمي آند پايي استبداد طبقاتي واستثمار و غارتدرآشور ما هم
ن مادري خويش را ندارد و وجهي از مردم مملكت حق درس خواند ن بزباوبخش سزاوارت

وحتي بقدر يك سطردرروز نامه بزبان آنان پخش نمي شود  مطلبيدرراديوي دولت آوچكترين 
ها و جرايد دولتي نوشته اي را بزبان مادري خويش نمي يابند چون طبقه حاآمه سرنوشت 

ذ روش آزادنه خودرا با سرنوشت امپرياليزم وارتجاع بين المللي وابسته مي داند و توانايي اتخا
اي مطابق با مقتضيات رشد آشورمارا ندارد ، دروازه هاي آشور بروي فرهنگ هاي فاسد 

  . ممالك امپرياليستي باز است 
وپخش فرهنگ ارتجاعي طبقه حاآمه فاقد هرگونه آفرينندگي و تحرك سودمند است گروهي از 

و بي اعتنايي به مسايل سراشيبي سقوط شخصيت و الاباليگري جوانان وروشنفكران مارا در 
  . سياسي واجتماعي سرازير ساخته است 

ي نيرومند جلوگيري مي آند هنر وادبياتي آه دولت مروج آنست از شگفتن و باليدن قريحه ها 
  .و مداحي و دلقكي و شارالتانيزم را توسعه ميدهد 

دموآراتيك دراين مرحله برسرسپردگان فرهنگ مترقي و پيشرو است تا درراه حقوق انديشه 
نوين مبارزه آنند زيرا درفش فرهنگ نوين آنگاه بر افراشته خواهد شد آه انديشه هاي 

  . دموآراتيك نوين به ظفرمندي نهايي برسد 
برروشنفكران مترقي و پيشرواست آه با تمام افكار اشتباه آميز تمام گياهان زهرآگين وتمام 

  .اشاعه آن باز نگذارند اهريمنان افعي صفت مبارزه آنند و راه را براي 
برهنرمندان واقعگراي ومترقي است تا افكار و احساسات خود را با افكار واحساسات توده ها 

ميزند وجامعه خويش را بصورت همه جانبه ودقيق بررسي آنند طبقات گوناگون جامعه بسيار 
آثار هنري شان ومناسبات و پيوند هاي دوجانبه آنان را مورد مطالعه قرار دهند ودر غير آن 

  . محتوي ارزنده و ثمر بخشي نخواهد داشت 
  

  قھرمانان فنا ناپذير اند
  

در اثر مداخله دولت در انتخابات پارلماني گروهي )  1331حمل 31(شانزده سال پيش ازاين 
فقيد  از روشنفكران ، محصالن پوهنتون  و دانش آموزان مكاتب به پيوستگي دآتر محمودي

زيرا طبقه حاآمه نمي خواست دآتر محمودي وعده اي ديگري از . د دست به مظاهره زدن
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نمايندگاني آه از تريبون پارلماني به مثابه آله افشاي طبقه  حاآمه آار مي گرفتند ، در پارلمان 
  . شرآت داشته باشند 

اذهان مردم اگر چه اين جنبش دموآراتيك بوسيله پاسداران ارتجاع سرآوب شد ولي تاثيرآن بر 
  .تاثيري است رزم انگيز ، عظيم و ديرپاي  ما

جريده شعله جاويد آه سنن پرافتخار انقالبي خلق افغانستان وخلقهاي سراسر جهان را بديده 
بزرگ داشت مينگرد ميخواهد با اين نوشته خاطره آن جنبش ارزشمند آه پيشآهنگ فقيد آن 

ش انديشه هاي پيشرو و دآتر محمودي را آه در سراسر زندگي سياسي خويش درراه گستر
متشكل ساختن نيروهاي مترقي افغانستان تالش  آرد و مانند مشعل فروغناآي رهنماي 

  . همراهان و همرزمان خود بود ، دراذهان مردم ما زنده سازد 
ه به افسردگي بگرايد واين سمت آوشش خلق افغانستان هيچگاه نخواهد گذاشت آه شعله مبارز

آشش نيرو با وجود تالشها و فسون هاي اهريمني بيدادگران خود  طبيعي ستم آشان است اين
  . افق سرخ پيروزي و رهايي خلقها مي آشاند را بسوي جلو بسوي 

  
  

  . بگذار پيكارهاي پرافتخار آزادگان پيشين الهام بخش مبارزان امروز باشد 
  .غانستان درود بر محمودي فقيد فرزند قهرمان خلق اف. درود بر قربانيان راه آزادي 

  
  داكتر ھادي محمودي 

  

 داري  ورشكستگي راه رشد غير سرمايه

  ھند در
  

آه  ملي بيش از بيست سال است آه هندآزادي سياسي خودرا بدست آورده است حزب آانگرس
دردوران مبارزات آزاديخواهي ملي بيش از ساير احزاب سياسي درهند فعاليت و نفوذ داشت ، 

دراوايل از آنجائيكه هند لكه هاي . را در اختيار خويش گرفت  پس از آزادي حاآميت دولتي
سياه استعمار شوم را هنوز بر چهره خوداحساس مي آرد دولت جوان ، سياست اقتصادي 

را درپيش گرفت ، به بالك هاي نظامي نپيوست ، بي طرفي اختيار آرد و به تدلي باالنسبه مع
الح حال دهقان دست زد و سكتور دولتي خت ، به تدابيري جهت اصاستقراض خارجي پردا

درحقيقت حزب . داد " سوسياليزم " اقتصاد را بنيان گذاشت و به همه اين اقدامات عنوان 
آانگرس ملي از سرمايه داران بزرگ و زمينداران بزرگ ترآيب شده بود ، سرشت طبقاتي 

. وجه مترقي نبود اين حزب ، با آنكه در مبارزات آزاديخواهي رهبري را بدست داشت بهيچ
ر درجه اول و هميشه برآوردن وتاحد د)  يوازآنجمله سوسياليزم مش( سياست دولت هند نيز 

درچنين . امكان تامين  منافع طبقات سرمايه داران و زمينداران بزرگ هندي بوده است 
هندي براي پيشرفت واقعي هند ، برنامه هاي طرح " مترقيون " شرايطي برخي از باصطالح 

آنها مي گفتند ، دروضع . يختند آه ماهيت آنرا ميتوان راه رشد غير سرمايه داري خواند ر
آنوني هند ، الزم نيست مبارزه پيگير و قاطع عليه حزب آانگرس ملي بعمل آيد ، بلكه ميتوان 
           چنان شرايطي ايجاد نمود آه ا ز يكسو برمبناي تقويه سكتور دولتي ، از نفوذ اقتصادي

امپرياليستهاي خارجي وهمچنان از رشد سرمايه داري خصوصي داخل ) ودرنتيجه سياسي  (
بدين ترتيب آزادي اقتصادي و سياسي آاملي براي آشور تامين آرد واز سوي هند جلوگرفته و

ديگر همزمان با تحوالت نامبرده در زمينه اقتصادي ، فعاليت توده ها را در راه مبارزات 
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آميز سوق داده و از راه تحصيل اآثريت هاي پارلماني به ايجاد حكومت  پارلماني و مسالمت
آنها مدعي بودند ، آه برنامه ايشان با درنظرگرفتن شرايط . دموآراسي ملي تحقق بخشيد 

تحجر آهنه فكري بوده و چيزي مشخص هند و تحوالت عميق جهان آنوني طرح شده و دوراز 
د سياست مترقي حكومت نهرو را از نظر دور داشت ، خالق وابتكاريست آنها مي گفتند نباي

نبايد نقش توازن نيروهاي جهاني را آه هردم روبه تغيير به نفع خلقهاست ناديده گرفت ونبايد 
به عوامل اقتصادي ايجاد حكومت دموآراسي ملي درهند آم بها داد ازآنجا آه محك هر نظريه 

را  نتايجي به بار آورد آه سطح ادعائي هو هرادعا ، عمل و تجربه است ، اگر عمل وتجرب
  .خيراآند آنگاه مي توان ادعاي مذآور را علمي خواند و پذيرفت واال تائيد

  تجربه بيست ساله ھند چگونه بوده است ؟
سكتور دولتي هند در اقتصاد هند رشد بي نظيري يافته ، سرمايه مالي موسساتي آه در سكتور 

قرار . سرمايه مالي تما م موسسات هندي را در بر مي گيرد دولتي حصه دارند ، تقريبا نصف 
 1964-65تا سال  1956 – 57ظرف هشت سال از سال مالي  احصائيه هاي حكومت هند ، در 

  " باقي دارد "       183شامل اند از هفتاد و چهار به " بخش عامه " تعداد موسساتي آه در 
  

  انجينير محمد عثمان 
  

  زھرآگينانعكاس انديشه ھاي 

  جريانات سياسي در

  
آمر امپرياليستهاي درنيمه اول قرن بيستم درست بعد از نخستين جنگ جهاني يعني آنگاه آه 

فرانسه وانگليس در زير بار قروض امپرياليزم آمريكا خم گرديده و تازه اين آشور مقام خودرا 
آهن آه هسته ضد  به حيث نخستين و بزرگترين آشور سرمايه داري تثبيت مي آرد استعمار

آن در آشورهاي عقبمانده روبه قوت بود و استعمار گران آهن را در آتش خود مي سوخت 
آهن را در قسمت عظيم دنيا درهم  روبه زوال رفت تا آنكه دومين جنگ جهاني گليم استعمار

 مرتجعين باختيار خود از ستيژ تاريخ آنار نمي روند وتاآخرين مرحله" چيد ولي ازانجا آه 
استعمار آهن قيافه خودرا با آب " نابود نمي شوند ساطور قصابي را از دست نمي گذارند 

ورنگ تازه تري مكياژآرد و بشكل استعمار نو درصحنه ملل عقب مانده ظاهر شد يعني در 
واقع طبق ضرب المثل قديمي ما شمشير را از آف نهادند و تزوير را بدست گرفتند شيوه عمل 

تجلي مي آند اما ) ؛(ودوستي ها ومنافع متقابل ) 1(طريق آمكهاي بالعوض  استعمار نوين در
وهمه جانبه در آار است تا مشاهده نمايد آه منافع متقابل بين ظالم و مظلوم اينجا بينش ژرف 

  نو يعني چي؟يعني استثمار اخيرالذآر برچه منوال است ببينيم فرضيه استعمار
يري ازبحران داخلي خويش ناگذير از صدور سرمايه و ممالك بزرگ امپرياليستي براي جلوگ

تاسيس موسسات تجارتي در ساير آشورها هستند زيرا از نخستين جنگ جهاني بدين سو 
سرمايه داري بين المللي و در راس آن سرمايه داري آمريكا بدست شرآت هاي انحصاري      

داري آمريكا بدست دنياي سرمايه متمرآز گرديده است لذ ا دنياي سرمايه ) آارتل و تراست ( 
داري ناگذير است تا براي جلوگيري ازحاد شدن تضاد آار وسرمايه در آشور خويش از يكسو 
و سرازير نمودن ثروت سرشار آشورهاي عقب مانده به آيسه سرمايه داران و تاسيس يك 

رابه حيث شعار " بده آاالي صنعتي بگير موادخام " بازار دايم التوسعه از سوي ديگر مسايل 
  . روز خود قرار دهند 
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از جنگ جهاني دوم پير دهن دريده استعمار آهن در جامعه يك ميمون شياد با اسما والقاب بعد 
به آشورهاي باصطالح آم ) ؛ ( فريبنده مانداها ، دومينيون ها ، آامنولت ها و بااالخره آمك 

اي آاذب خويش جهان را به توپ و رشد تظاهر آردند وآناني آه تا ديروز براي تسكين اشته
گرفتند تازه وقتي آار مانداها و خمپاره بسته بودند نقاب دايه مهربان تر از مادر به او

دومينيونها نيز به رسوايي افتضاح آشيد امپرياليست ها و درراس آن امپرياليستهاي آمريكا 
ريقا و آمريكاي التين درداخل آشورهاي آسيا ، آفسازي و يافتن عمال وايادي متوجه دسيسه 
سرمايه داري بين المللي آه بنيان گذارايدئولوژي پيشرو پيش بيني مي آرد  نسانيگرديدند و آ

شيوه  توليد خود را جهاني ساخت و با اين عمل خود در آشورهاي عقب مانده طبقه نويني را 
تاجر دالل    آه با استعمار بين المللي وحدت منفعت مستقيم دارد بوجود آورد اين طبقه 

است آه حامي سياسي آن تاجر بوروآرات مي باشد از سوي ديگر بوروآراسي ) آمپرادور(
اين آشورها آه آاري جز رشوه خواري ، اختالس ، قاچاقبري ودزدي ندارند عايدي را آه از 
طريق رشوه خوري ها و قاچاقبري مداوم خود بدست مي آورند چون اقتصاد زراعتي نوع 

ر آشورهاي شان است اين بوروآرات ها نيز زمين مي خرند آه اين خود مالآين آهن دامن گي
آه مالك بوروآرات داراي شان را به مالك وابسته به زمين مالآي بوروآرات تفكيك مي آند 

پايه و مايه اي سياسي است و زراعت آشور خود را در مسير منافع استعمار بين المللي يعني 
سوق مي دهد ودر واقع اين  قشر مالآان نيز با امپرياليزم بين ) غيره پنبه و( توليد مواد خام 

  . المللي وحدت منفعت دارند 
درسالهاي اخير آه انحرافات تاسف آوري چون علف هاي هرزه در بوستان ايدئولوژي مترقي 

دعت گران آن مبارزه طبقاتي در مقياس بين المللي دست به رقابت اقتصادي جوانه زده و ب
) آه با زار اين رقابت با الطبع آشورهاي عقبمانده است ( ت آميز ويا سرمايه داري زدند مسالم

ديگر رفرم هاي صد در صد ارتجاعي در قالب ايديولوژي مترقي جازده شد آه دنباله روان 
اين معامله گران سياسي عصر ما بدون . منحرف آن به مدافعين استعمار نوين تغيير شكل دادند 

سخه يك روش اقتصادي بوروآراتيك نيمه استعماري را تن ماهيت طبقاتي دولت ندر نظر گرف
قب مانده تجويز آردند تا بجايي آه بنام باصطالح راه رشد غير سرمايه داري به آشورهاي ع

مرتجع ترين حكومت ها و جريان هاي مربوط به دستگاه حاآمه اين نسخه را دست بدست 
نندگا ن منحرف آن با ايقان به اينكه طبقه ا زدند ولي تجويز آآردند و در مرام نامه هاي خود ج

حاآمه آشورهاي عقب مانده را مالك بوروآرات وتاجر بوروآرات تشكيل مي دهد و تقويه 
باصطالح سكتور دولتي نه تنها از تاسيس يك اقتصاد سالم ملي جلوگيري مي آند بلكه خود 

شود براي اغفال توده ها استحكام بنياد موجب پيدايش يك سرمايه داري بوروآراتيك مي 
  : اقتصاد وسياست آشور ما چنين رجزخواني مي آنند  پيراموندستگاه حاآمه طبقاتي 

ساله مقرر نموده  5به موجب وظايف جديد اقتصادي آه دولت افغانستان  در سومين برنامه " 
  ...ود است قرار است در زمينه سرمايه گذاري تغييرات  بنياني صورت داده ش

در سومين برنامه پنجساله  توليدات صنعتي  با سرعت زيادي  پيشرفت خواهد نمود حجم 
مجموع محصوالت صنعتي با سرعت زيادي پيشرفت خواهد نمود حجم مجموع  محصوالت 

برابر گردد قدرت آارخانجات برق يك برابر ونيم افزونتر  9/2صنعتي  بايد ظرف پنجسال  
 45برابر سال   5/2يعني در آخرين سال  سومين برنامه پنجساله  1350درسال . مي گردد 

  ...نيروي برق توليد خواهد شد 
هزار  680مدرسه افتتاح خواهد شد وعده دانش آموزان دبيرستان ها به  380ظرف پنجسال   ...

درصد  38عده دانشجويان دانشگاه ها و آموزشگاه هاي عاليه ظرف پنجسال . نفر خواهد رسيد 
  . يش خواهد يافت افزا

حقايقي آه دراينجا ذآر شد گواه آنست آه سومين برنامه پنجساله به معني ورودافغانستان به 
  . " مرحله جديد بسط و توسعه اقتصاد ملي وپيشرفت جديد اجتماعي مي باشد 
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درحاليكه نگاهي آوتاه به منابع مالي موجود در آشور وابستگي بيشترمارا به امپرياليزم و 
عين استعمار نوين نشان مي دهد ، آندي شرم آور رشد فرهنگ اصالح ارزش بحث گفتگو مداف

  .سرانجام اين تبليغات گمراه آننده نتايج آتي را نيز بدنبال دارد. را ندارد 
براي مرتجعين آشورهاي عقب مانده و حكومت هاي ضد ملي ايشان وسيله ايست براي  – 1 

د بخاطر تحكيم و حفظ منافع خويش و سرآوب نمودن خواسته برپاآردن گردباد تبليغ و پروپاگن
مسكن آليه " ي آه ظاهرا هاي اساسي مردم محروم آشور خود به وسيله اين آسپيرين باير

  " دردهاست 
تاييد اصالحات نيمه آاره و نيم بند حكومت هاي ضد ملي ، توسط جريان هاي باصطالح )  – 2

انحرافات آگاهانه ويا غير آگاهانه به طبقات فاسد سياسي اين آشورها آه زير تاثير همچو
وارتجاعي آشور خود خوش رقصي ميكنند ولي ما اندازه قامت اين معامله گران سياسي را در 

به هر صورت . بر آنند مي شناسيم و حناي شان نزد ما رنگ باخته است  هرجامه اي آه به
اين عوامل استعماري وانديشه هاي زهرآگين بعلت اينكه در ترآيب طبقاتي آشورهاي عقب 

 صبغهلطبع امانده موثراند در بوجود آوردن جريان هاي گوناگون باصطالح سياسي نيز آه با 
مدافعين استعمار نوين است با هاي آه معلول نظريات  طبقاتي دارد اثر مي آند حتي جريان

ست مانند فلس ماهي آه دينار روي صحنه مي آيند  ولي در) ؛ ( جريان هاي مترقي  ماسك
نيست اما دينار نما هست اينگونه جريان ها تا فرصت آوتاهي مي تواند توده هاي محروم را به 

واقعا ملي آه خواستار دگرگوني عميق اميد آب بسوي سراب برند نتيجه براي جريان هاي 
اجتماعي وسياسي باشند مبارزه با اين عمال ومدافعان استعمار نو وآهنه اهميت قاطع وحياتي 

همچنان نگاهي آوتاه به جهان پرهياهوي ما نمودار اين حقيقت مسرت بخش آسب مي نمايد 
مپرياليزم آمريكا هم قادر است آه عصر زوال امپرياليزم فرا رسيده و ديگر حتي قدرت اتومي ا

نيست ويرا از توفان جنبش آزادي خواهي و خشم عادالنه ملل آسيا ، آفريقا و آمريكاي التين 
پيروزي هاي آبير خلق قهرمان ويتنام شكست ننگين و افتضاح آميز امپرياليزم . نجات دهد 

ت عظيم مي باشد آمريكا را نويد مي دهد جهان ما به نفع خلق ستمكش و مظلوم آبستن تحوال
بناء در چنين حالتي فقط انديشه هاي عصر زوال امپرياليزم است آه به حيث سالح نيرومندو 

ين خود مقتضي آنست آه شكست ناپذير خلقهاي ستمكش جهان موقعيت خود را تثبيت مي آندوا
اينكه  امپرياليست ها و مدافعين استعمار نوين از صحنه ملل مظلوم تجريد و بكلي ترد گردند نه

مبارزات خروشان ( به ايشان فرصت مصالحه و سازشكاري داده شود وضع مساعد آنوني 
يگانه معيار تشخيص جريان مترقي از غير مترقي است ) خلقهاي ستمديده بر ضد بهره آشان 
در جنبش هاي آزاديبخش ملي ملل آسيا ، ) درعمل و نظر ( جرياني آه بطور صميمانه و جدي 

اي التين وهمچنان از تشديد  تضاد آار و سرمايه در آشورهاي امپرياليستي آفريقا و آمريك
قاطعانه پشتيباني آند و آنرا خطري براي صلح جهان ندانسته بلكه اهرمي براي رهايي خلقها 

آن جرياني وجود ندارد مگر آنكه عمال و از قيد اسارت و بردگي تلقي آند مترقي است درغير 
فعين استعمار نوين و ارتجاع باشد و تفكري يافته نمي شود مگر آنكه ايادي امپرياليزم ، مدا

  . انعكاس انديشه هاي زهرآگين واستعمار باشد 
  
 
  
  
  
  
  
  
  

هرآسي در برابر خلق قد علم آند ، بدست خلق 
سرنگون خواهد شد ، هر آسي در جهت مخالف 
روند تاريخ حرآت آند ، بدون ترديد  روند تاريخ 

 . او را نابود خواهد آرد 
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  داآتر عبداهللا محمودي 
  

  جنگ پيروزمندانه خلق ويتنام
  

بل خلق ويتنام به مبارزه قهرمانانه عليه امپرياليزم دست زد ، آه در نتيجه بيست و هشت سال ق
وبر اساس سلطه استعمار گران فرانسوي را در خاك و خون برانداخت  1954سال  در

صلح در آنجا بر قرار شد ديري نگذشته بود آه امپرياليستهاي آمريكايي به بهانه  ژنوآنفرانس 
  . آمك هاي نظامي واقتصادي به تدريج جاي استعمار گران فرانسوي را اشغال نمودند 

نگوديم مشاورين نظامي خود را به ويتنام به منظور تحكيم رژيم امپرياليست هاي آمريكايي 
فرستادند و اردوي مزدور را تاسيس آردند ، بعدا ويتنام جنوبي را به عضويت پيمان سياتو آه 

تاسيس شده بود درآوردند آه اين اقدامات مخالف روحيه موافقت نامه هاي ژنو  1954در سال 
حاآميت استعمار آهن را در ويتنام پايان داد و حق حاآميت  –بود ، همچنين موافقت نامه ژنو 

استقالل ، وحدت و يك پارچگي ويتنام را برسميت شناخت ، اآيدا در مقاله اي ذآرگرديده بود 
بمنظور وحدت دوباره و مسالمت آميز خلق و يتنام انتخابات آزاد  1956جوالي  20آه بتاريخ 

لي حكومت دست نشانده آمريكا در ويتنام جنوبي به و عمومي در سراسر ويتنام صورت گيرد و
در پنج . و با همكاري آمريكا عليه منافع خلق و يتنام عمل آرد اين موافقت نامه وقعي نگذاشت 

سال اول پس از مقاوله نامه ژنو خلق ويتنام بمنظور تامين وحدت استقالل دست به مبارزه 
ر ساخت راه انقالب آگست يعني راه مبارزه مسالمت آميز زدند و لي ار تجاع آنها را مجبو

بيك ضرورت تاريخي مبدل شد بناء اتحاد نيروهاي دموآراتيك . مسلحانه را در پيش گيرند 
جبهه آزادي ملي ويتنام بوجود آمده آه امروز عليه ارتجاع داخلي امپرياليزم آمريكا به پيكار 

  . مقدسي مشغول است 
–بيون ملي ، سوسياليست ، راديكال و دموآرات مي باشد جبهه آزادي مرآب از سه حزب انقال

برعالوه تعداد زيادي از سازمان هاي آارگري ودهقاني و انجمن هاي مذهبي آه مجموع شان 
سلطه  تراك دارند هدف جبهه براه انداختنسازمان مي رسد  در جبهه آزادي ملي اش 30به 

بتواند عقب ماندگي را آه خود ميراث آمريكا از ويتنام و تاسيس دولت مستقل ملي است آه 
جبهه آزادي ملي آه از چهارده ميليون خلق آشور . استعمار است هر چه سريعتر از بين ببرد 

 چنانچه از شروع جنگ عادالنه. نمايندگي مي آند جدا مصمم است تا پيروزي نهايي بجنگد 
حصه  5/4يتنام جنوبي آيلومتر مربع مساحه خاك و 000/170ضد امپرياليستي خود از جمله 

مناطق آزاد شده زندگي مي آنند نفوس آشور در  3/2آنرا از دشمن رها ساخته و هم اآنون 
ميليون نفر از  5/1جبهه آزادي ويتنام در طول هفت سال جنگ عادالنه ضد امپرياليستي 

روند ف 8560نفر آمريكايي شامل هستند ،  00/300عساآر دشمن را نابود آرده آه در آن جمله 
باشگاه  4754آشتي جنگي را غرق   463عراده وسايط نظامي را نابود و  15835هواپيما ، 

 1967موج انقالب درويتنام جنوبي در سال . پل را منفجر نموده اند  1302دشمن را تخريب 
ياس در ويتنام ، سال بحران  وارد مرحله نويني شد چنانكه اين سال براي آمريكا سال شكست و

د شدن مبارزه طبقاتي در آمريكا بود ، جنگ ويتنام ومصارف هنگفت نظامي آن فشار دالروحا
بزرگي از حيث بلند رفتن تكس ها آاهش عوايد طبقه آارگر باالي طبقات محروم و زحمتكش 
وارد نمود آه درنتيجه در بيش از صد شهر آمريكا چندين ميليون نفر در مبارزه ضد سياست 

لق ويتنام تي آمريكا شرآت آردند ولي برعكس همين سال براي ختجاوزي حكومت امپرياليس
 7000نفر عساآر دشمن آه منجمله  000/365سال پيروزي و موفقيت بود چنانكه درين سال 

آشتي  200فروند هواپيما و  3200عراده وسايط نظامي ،  8500نفر آن آمريكايي بودند و 
پيروزي خلق ويتنام و شكست امپرياليستها و نظامي دشمن را نابود آردند سال جاري نيز سال 

نود هزار نفرعسكر دشمن توسط  1968دنباله روان شان مي باشد چنانچه در دوماه اول سال 
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نفر  200نفر آمريكايي بود برعالوه آن  000/20ها آشته ويا اسير شدند آه از جمله ت آانكوي
عراده وسايط ديگر  1300پيما و فروند هوا 1800، عساآر دشمن به ويت آانكها تسليم شدند 

  . آشتي جنگي دشمن غرق شد  90نابودشدند و 
مدتهاست آه امپرياليزم آمريكا در سرزمين ويتنام به زانو درآمده متحدين و دنباله روان خود 
را به آمك مي طلبد ولي هيچ نيروي نتوانسته آه از شكست حتمي آنها در آنجا جلوگيري نمايد 

، نه اسلحه مدرن ونه دالر ) زهري ( بمب هاي توآسيك ه روانش و نه نه متحدين و دنبال
  . امريكايي 

سوالي بميان مي آيد آه علت چيست ، بزرگترين قدرت امپرياليستي قرن بيست با وجود آمك 
  ميليون نفوس مي باشد به زانو در ميآيد ؟ 14يارانش در مقابل آشور آوچكي آه داراي 

آمريكا در ويتنام جنگ غير عادالنه است آه بر ضد حق حاآميت علت اول آنست آه جنگ  ) 1
  . بخش جنوبي ويتنام جريان دارد و مخالف جهت جريان تاريخ است ملي و حق دموآراتيك خلق

خلق بخش جنوبي ويتنام آه بدور جبهه آزادي ملي گرد آمده اند و جبهه بزرگ ووسيعي آه ) 2
معقول و منطقي متحد ساخته است بوسيله جنگ اآثريت اعظم خلق را بر اساس يك برنامه 

انقالبي و عادالنه با جنگ تجاوزي ضد انقالبي وغير عادالنه امپرياليستهاي آمريكا مقابله مي 
آنند جنگ انقالبي آه بر اساس احساسات عالي ناسيوناليستي ، دموآراسي طلبي و روحيه 

حتي در مقابل وحشيانه ترين حمالت  انقالبي تسليم ناپذيري خلق متكي است ، خلقي آه هيچگاه
  . و تهديد دشمن عقب نشيني نمي آند 

خلق بخش جنوبي ويتنام با درك قوانين استعمار نوين و قانون مندي جنگ عادالنه مشي ) 3
و نقشه هاي  –درستي را اتخاذ نموده ، انواع مختلف مبارزه را درهم آميخته و بكار مي برند 

  : سازند ، پيروزي خلق ويتنام اين حقيقت را ثابت مي سازد آه  تجاوزي دشمنان را خنثي مي
عيف باشد همين آه متحد گرديد ، قيام آرد و درعصر آنوني ما يك ملت هرچند آوچك وض

آماده فداآاري در راه آرمان ها و اهداف خود شد وبايك خط مشي سياسي صحيح پيكار نمود 
  . زم آمريكا برآن غلبه يافته نمي تواند هيچ قدرت امپرياليستي در جهان حتي امپريالي

دراين اواخر امپرياليستهاي آمريكا اعالم آردند آه تجاوز خود را به ويتنام شمالي محدود تر 
سازند ولي بعضي محافل مداح جهان به اصطالح آزاد و مدافعين استعمار نوين اين عمل را به 

ولي خلق هآي آسيا ، آفريقا و  –ردند مثابه نيت خيرخواهانه امپرياليستهاي آمريكا تلقي آ
آمريكاي التين مسلما مي دانند آه امپرياليزم هرنقابي را آه بر چهره آشد هرگز طبيعت 
متجاوزو جنگ افروزانه خود را تغيير نمي دهد ولي اين عقب نشيني موقتي به منظور آاهش 

  . باشد  بحران دالر ويا به منظور استفاده جويي در انتخابات رياست جمهوري
سرانجام خلق ويتنام پيروز مي شود زيرا نه تنها از حمايت بيش از هزار ميليون نفوس بشريت 
مترقي خلقهاي آسيا ، آفريقا و آمريكاي التين بر خوردار است بلكه طبقه آارگر وزحمتكشان 

  . آشورهاي سرمايه داري نيز پشتيبان آنهاست 
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  ) زماني ( محمد هاشم 

  
  رـيـيـاني تغـــزم د

  
  آزاد وي ني مظلوماــږيړدظلم شځنځير 

  ويــيان ندـــد ظلم ظالمان بځنځير دي پ          
  تغيير دوخت پيدا شه زمانه رنگ بدلوي

  وي غريبانه شادا ن کښيظالم ورآي په الس           
  ي ــږيــنگ شه د ظالم جادو ماتزځنځير د ظلم 

  اوس خونه نه دجادو هم داخوران ويرانوي 
  غيير دزماني دي چه دا رنگ آوي آارونه ت

  وخت به شه نغمه بل مظلومان فرحانوي          
  يړما شومانه داشا به آواز آړه وږدمورد غي

  دي شي ظالم چه عاجزان پريشانويړچه م          
  هنگ د ساز خپل بدلويآول ټــه مطربان ړزا

  وخت بل زمانه نوي مطربان اعالنوي           
  ي ږه نه ورآيځياند ساز آوازي م مطرب ړدزو

  ه ايجان روانوي ښمطرب نه وي سرود په           
  ياره په دي پوهه شه ښتغيير د زماني دي هو

  د ژوند نوي آواز شه هوشياران حيرانوي           
  ړه ارمغان نوي راوړبدل زماني رنگ آ

  افغان په ژوند خبر شه ظالمان گريانوي           
  
  

  آژانس دلخك
  

حمل يك نفر از آارگران فابريكه جنگلك  14به روز چهارشنبه  خبرنگار ما گذارش مي دهد آه
آه براي اجراي آار رسمي از محل وظيفه خويش بسوي يكي از شعبات روان بود وبارئيس 
فابريكه مقابل شد بدون اينكه مراتب احترامي را آه رئيس فابريكه از آارگران متوقع است بجا 

  : آرد براه خود ادامه داد 
اين حرآت آارگر جوان را نسبت بخود بي احترامي تلقي آرده باالي وي حمله  رئيس فابريكه

آرد و اورا مورد ضرب وشتم قرار داد و سپس به مامورين خود امر آرد آه از آار اخراجش 
  . آنند

شعله جاويد اين روش جابرانه را شديدا تقبيح مي آند و از آارگران خواستار است آه براي 
ت قانونا دست بكار شوند و نگذارند آه يكي از همرزمان آنها مورد جلوگيري همچو تعديا

  . اجحاف و اهانت قرار گيرد 
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  انجينير محمد عثمان 
  

  دجامعي د اوسني طبقاتي ږمون

  نهـــړيڅروابطو يوه 

  
ي قشر يوه متزلزله سياسي موقف لري او په بعضي اوقاتو آي ترمشخصو ړني لومډاوددي 

  . ي ږونو د جوپوري آوالي شي چه دخلك په قطار آي ودريشرايطو الندي ترمعي
رخونكي دمملكت د مولده طبقات دي چه په رنجبر ، نيمه څولو مادي نعموتو د توليد ټـــد 

وسيله نه لري  څير اآثريت او د توليد هيډدرنجبر طبقه چه . رنجبر او بزگران ويشل شوي دي 
يعو آي او په معد ن او په آليو آي د مالآينو او د رونو آي عموما به نيمه استعماري صنا اښپه 

  . خت دي و په خدمت بړمتوسطي طبقي د غ
تن دي خپل څښه هم د توليد ابتدايي وسايلو څارو او په آليو آي دي آه ښنيمه رنجبران آه په 

د جمعيت تقريبا  ږخه تامينو او دا طبقه زموڅي د خپل شرافتمند آار او توليد ځژپلي ژوند يوا
دتوليد شيوه مالآي  نکه رڅدي بزگران تشكيلوي او ڼ گ ږه تولو آي زياته برخه تشكيلوي زموپ

. دا طبقه ده په مملكت آي د لد توليد اساسي قدرت او داراي اصلي موده نو په حقيقت سره 
ه ده او ړونكي پشه د بزگرو په باقوته او ژه والړه وــټــگرو اقتصادي او اجتماعي گ داستثمار

 ه آيد تحليل په آخرين. رخ د خپل په اردو آي دوي پر بد بختيو نورهم زياتوڅد ژوند  عيدجام
د . ي يــږول ددوي په اوژو بارډدروند بار په مستقيم يا غير مستقيم  .د مالياتو هر رنگ 

  . اقتصادي او اجتماعي اوسني وضعيت بدلون د ا طبقه خورا مهمه قدرت تشكيلوي 
تونكي دي بايد د ښــد هيواد د نوي آولوته علمي تفكر پر اساس غو ږهريوه جريان چه زمو

  .بزگرو طبقي اهميت د مخي ذآر شوي هدف د رسيدو د پاره جدي په نظر آي ونيسي 
 د هغه پيشرو ږي چه د يوواقعي دموآراسي تامينول زموـــږرگنديڅــ له پورته حقايقو نه دا

ي خلك ته ړهغه جريان چه غوا) ل عصر دي چه دامپرياليزم د زوا( و پر اساس ښــنانديد
ي بايد په  رنجبرو د پيشآهنگ په حيث نيمه رنجبران اوبزگران د متحده او عمده ړخدمت وآ

او په . ي ړير تكيه وآڅقدرت نزدي رنجبرو ته او متوسطه طبقه د رنجبرو متحد دوست ته 
بري الندي را ي قشر خپل رهړمشخصو شرايطو آي وآوالي شي چه د متوسطي طبقي لوم

  .من باندي بريالي شي ښــو چه دخلك پردڅي تر ړو
   
  

  نامه يك رنجبر
  

آارآنان جريده شعله جاويد  درود گرم وآتشين خود را به نمايندگي تمام رنجبران  آشور به 
موفقيت . همه تان تقديم ميدارم  و مساعي شمارا در نشراين جريده ارزنده تقدير مي نمايم 

  . ي قلبي ما رنجبران  مي باشدشايان تان آرزو
پيروزي و شادآامي  نصيب ما و شما خواهد بود زيرا زندگي  ساخته دست ما رنجبران وشما 
روشنفكران مترقي مي باشد اگر امروز ارتجاع نيرومند است وخلقها  را بزنجير مي آشد 

  .باالخره سيل خروشان خشم سازندگان تاريخ نابودش خواهد ساخت 
آامل دارم آه آزادي  حقيقي طبقات رنجبر فقط بدست خود رنجبران مي تواند انجام من هم يقين 

  . گيرد
  كارگر  ا  –رفيق ھمرزم شما م   -پيروز باشيد 
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  باختري " مضطرب "
  

  رقص آتش
  

  من اي همرزم وهمزنجير وهم سنگر همي دانم 
  من اي همرزم وهمزنجير وهم سنگر همي دانم 

  " ياهي وين فسونگاري آه جاويدان  نباشد اين س" 
  " ندارد پايه ديرندگي  از رنگ اهريمن " 
  "سرايد اين شب تاريك وغمگستر " 
  " ودر فرجام اين تاريكي تلخ وروان فرسا " 
  " برآيد  آفتاب سرخ از خاور " 

        *  *  *  
  
  

  من اي همرزم وهمزنجير وهم سنگر همي دانم 
  نم من اي همرزم وهمزنجير وهم سنگر همي دا

  آه از حمامه اين شعله برق خشم خواهد جست 
  شگوفا تر گل خونين رستاخيز خواهد خاست 

  وزين گل ميوه آزادي جاويد خواهي چيد 
  طنين نعره  پيكار جويان در دل صحراي رعب آور

  صالي مرگ دژخيم است 
  من اي همرزم وهمزنجير وهم سنگر همي دانم 

  است " رقص آتش وخون " آه اين حماسه 
  ستيغ آهسار از خون ما گلرنگ خواهد شد

  "سنگر پيكار هستي ساز دشمن سوز" بدور پيكر خونين مادر 
  شفق هر شامگاهان  رقص شور انگيز خواهد آرد 

  
*   *   *  

  
  من اي همرزم وهمزنجير وهم سنگر همي دانم 

  هست و گران سنگ است "  آوه" نيست " پري قو" آه مرگ ما 
  : اي  مگونگ چنين گويد پيام مردم رزمنده دلت

  چه باك از مرگ آخر زندگي در بردگي ننگ است 
  تو در پيكار آزادي  بجز زنجير خود چيزي نخواهي داد  و خواهي برد ،

  . جهاني را  آه مزدشست رنج بيكران تست
  تواي همرزم  وهمزنجير وهم سنگر زجا برخيز

  همچون دانه اندر آشتزار خاطر برزيگران روييم : آه 
  گوفان تر شويم  آنگاه وبا نيروي  رعب انگيز وتوفان زايش

  برافرازيم پرچم را وافروزيم آتش را
  وجاويدان آنيم  اين رقص آتش خيز رزم آرا

  ...آه تا اين ناآسان  سوزند و آن اهريمنان سوزند 


