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ششم جدی ،سياه روزتھاجم نظامی وحشيانه سوسيال -
امپرياليسم شوروی را برافغانستان  ،شديداً تقبيح ميکنيم!
سی سال قبل  ،بتاريخ  27دسمبر 1979ميالدی )  6جدی سال  1358خورشيدی( ابرقدرت سوسيال
امپرياليستی اتحاد شوروی وقت باارتش مجھز) (120ھزارنفری افغانستان را اززمين وفضا وحشيانه
موردحمله قرارداده وآنرابه مستعمره کشيد.اين اشغال نظامی وسلطه استعماری برای يکدھه ادامه يافت.
دولت اتحاد شوروی درآن زمان درجھت تحقق اھداف غارتگرانه اش درمنطقه  ،افغانستان را منحيث
استراتژيک دانسته وتصرف اين کشورراجھت سلطه برپاکستان ورسيدن به بحرھند ،
يک ھدف
ِ
درنظرداشت.اتحاد شوروی سوسيال امپرياليستی که درتوسعه طلبی وسلطه برجھان باابرقدرت
امپرياليستی امريکا دررقابت شديد قرارداشت؛ سعی می کرد تا ازيکطرف برخلقھا وملل تحت ستم
مسلط شده وذخايروثروتھای اين کشورھارا دردرازمدت غارت کند وازجانب ديگرسلطه ونفوذ رقيب
امپرياليسم امريکا رادراين منطقه محدود وياقطع نمايد .ولی تزاران نوين زمانی اقدام به تصرف نظامی
افغانستان کردند ،خالف تصورومحاسبات آنھا بامقاومت ھمه جانبه وشديد مردم افغانستان مواجه شدند.
باآلخره دولت اتحاد شوروی با قبول خسارت بيش ازيکصد ميليارد دالری مصارف جنگ ومصارف
دولت پوشالی درکابل وقتل بيش ازبيست ھزارازافرادارتش»سرخ« وده ھاھزارزخمی به شکست
نظامی فضيتحباری مواجه شده وھمه روياھای رھبران کرملين به کابوس مبدل گرديد .زمانيکه
غارتگران اتحاد شوروی خاک افغانستان راموردتجاوزنظامی قراردادند تا مردم آنرادربند
استعماربکشند ،جنگ ومقاومت گسترده عليه رژيم کودتائی باندھای رويزيونيست »خلقی پرچمی ھا«
دراکثرمناطق کشورجريان داشت.
ازآنجايکه کودتای ننگين ثوربه دستوروحمايت ھمه جانبه کرملين انجام شده بود ورژيم وابسته به
مسکوعمدتا ً دوھدف راتعقيب می نمود :يکی تحکيم پايه قدرت سياسی واقتصادی رژيم کودتائی
وديگری تامين منافع ھمه جانبه سوسيال امپرياليسم شوروی درافغانستان ومنطقه .رويزيونيستھای خلقی
پرچمی ،بعدازانجام کودوتای خونين و قتل ولی نعمت شان داوودخان وھمه اعضای فاميل وکابينۀ وی؛
ديگردرسايه قدرت کرملين واردوگاه سوسيال امپرياليستی چنان نشۀ قدرت بودند که به مردم افغانستان
منحيث رعايای شان می نگرستند .اين جانيان ازھمان ابتدا روشنفکران مترقی مردمی وافراد واقعا ً
ميھن دوست کشورراموردھدف خصمانه قرارداده ودرصددحذف ونابودی آنھا بودند .نه تنھا
روشنفکران مردمی ھرکسيکه ازتاييد بی چون وچرای رژيم آنھا ابا می ورزيد ويا رژيم ضد
دموکراسی وضد مردمی رامورد انتقاد قرارمی داد نيزمورد سوء ظن وخصومت واقع می گشت .اين
باندھای ضد مردمی وخاين سعی می کردند تا برنامه ھای اصالحی ناچيزوبرنامه اصالحات ارضی
غيردموکراتيک شانرا ،خدمت به مردم وميھن جابزنند؛ درحاليکه ازماھيت وخصلت اين رژيم بوضوح
پيدابود که آنھا ھراقدامی راکه انجام می دادند ويا ھرپالن وپروژه ای را که به منصه اجرامی گذاشتند،
منظوراصلی آنھا تقويت رژيم کودتائی وتامين منافع سرمايه ھای سوسيال امپرياليستی بود.واصالحات
ارضی غيردموکراتيک ھم به منظورضربه زدن به فئوداليسم ومھياکردن زمينه ھای سود سرشاربرای
سرمايه ھای بوروکراتيک وسرمايه ھای سوسيال امپرياليستی درکشوربود ،ونه بھبود شرايط زندگی
دھقانان وکارگران وسايرزحمتکشان کشور.ازاينرورھبران اين رژيم مزدورباتمام ادعاھای دروغين
شان ،کوچکترين وجھه ملی واحساس مردم دوستی نداشتند .وتمام افشاگريھا وادعاھای گروه ھا
وشخصيتھای انقالبی ومترقی کشوردرباره ماھيت ايدئولوژيک سياسی ،اھداف پليد ونقشه ھای خاينانه
وجنايتکارانه باندھای تبھکارخلقی پرچمی وسازائی وباداران روسی آنھا درافغانستان ومنطقه وجھان
برواقعيتھای غيرقابل انکاری استواربود که درعمل باثبات رسيد .مردم افغانستان ھمه جنايات سخيف
اين مزدوران واشغالگران روسی را باپوست وگوشت ومغزاستخوان شان لمس واحساس کرده اند.

ھنوزآن زخمھای ناسور برپيکرمردم ما التيام نيافته است ،ھنوزآثارتخريبات وويرانگريھای غارتگران
روسی ورژيم خلقی پرچمی ھا وديگرسازمانھای مزدورروسی موجوداست.
باگذشت چند ماه ازکودتای ثور ،رژيم دست نشانده باثرعملکردھای ضدمردمی اش ،ديگرکمترين اميد
واعتماد خودرابه مردم ازدست داده بود وبالمقابل مردم ھم کمترين اميد وانتظاری ازاين رژيم وحشی
نداشتند .رژيم باطرح توطئه ھا وبھانه تراشی ھا اقدام به دستگيری وزندان وقتل طيفھای مختلف
مخالفينش نمود .اقدامات سرکوبگرانه ووحشيانه رژيم عليه مخالفين سياسی وايجاد رعب ووحشت
درجامعه؛ نه تنھا اينکه اوضاع را به نفع رژيم بھبود نبخشيد ،بلکه ھرروزنفرت وانزجارمردم عليه آن
بيشترشده وبه وخامت اوضاع افزوده می شد .فشاراستبداد واختناق وبگيروبه بند وزندان وشکنجه
واعدام ھای بی رويه ،فضای جامعه رابيش ازپيش ملتھب ومتشنج ساخت.ناگفته نماند که روشنفکران
مردمی عمدتا ً "منسوبين جريان دموکراتيک نوين" وسايرگروه ھا وافرادمترقی وميھن دوست جامعه
بادرک مسئوليت ورسالت شان دربرابرمردم وميھن وشناختی که ازماھيت فکری سياسی واھداف
خاينانه اين باندھای مزدورداشتند تاجای امکان وازطرق مختلف ماھيت مزدوری وضد مردمی رژيم
کودتائی واھداف غارتگرانه باداران روسی آنھا را درافغانستان ،منطقه وجھان ،برای مردم افشا می
کردند .به مرورزمان عامه مردم افغانستان ديگردربرابرفشارستم واختناق واستبدا فاشيستی رژيم تاب
تحمل راازدست دادند وجزواکنش قھری ديگرراھی برای آنھا باقی نمانده بود.ھمان بود که مردم
درمناطق مختلف کشوربرعليه رژيم قيام کردند که بزرگترين آن قيام  24حوت  1357مردم واليت
ھرات وواليت بادغيس بود .اگرچه دولت خونخوارقيامھای خودجوش مردم را وحشيانه بخون کشيد
وسرکوب کرد؛ ولی ازخون وخاکسترآن دسته ھای گريالئی مردم سربلند کردند .آغازجنگ مسلحانه
مردم عليه رژيم برشدت مقاومت ھمه جانبه مردم درشھرھا ودھات باشکال وشيوه ھای گوناگون عليه
رژيم نيزافزود .ودرطی چند ماه دولت مزدوررادرپرتگاه سقوط کشاند .سوسيال امپرياليستھای روسی
که ازطريق کودتا ی نظامی نتواستند درافغانستان ومنطقه به اھداف شان دست يابند؛ برای نجات رژيم
دست نشانده وپيشبرد استراتژی ھا واھداف شان درمنطقه متوسل به اقدام نظامی واشغال واستعمارشدند.
ارتش فاشيست روسی ورژيم مزدورآن درطی يک ونيم دھه حدود دوميليون ازمردم مظلوم راکشتند
ويک ونيم ميليون رامعلول ومعيوب کردند ،ويرانيھای گسترده رابرکشورواردکرده ونظام اقتصادی
وتوليدی ،نظام آموزشی وفرھنگی کشورفروپاشيد.
باھجوم نظامی اتحاد شوروی به افغانستان جبھات جنگ ومقاومت بيشتری بمقابل اشغالگران روسی
ورژيم مزدورگشوده شدند .پژواک آزادی خواھانه مردم و فريادھای مرگ براشغالگران روسی ورژيم
مزدوردرکران تاکران کشورشنيده می شد .درآن زمان دفاع ازميھن ومردم دربرابرمتجاوزين روسی
ومزدوران داخلی آن برای مردم افغانستان وگروه ھای مترقی ،ميھن پرست ومردم دوست بيک وجيبه
ملی مبدل شده بود .ھمچنان فرارمردم ازترس بمباران طيارات دشمن ونجات جان شان
وفرارازدستگيری وشکنجه واعدام وگريزازخدمت عسکری برای رژيم حاکم ازنگرانيھای مھم ميليونھا
مردم اين کشوربود .درطی يک ونيم دھه ،مليونھا انسان آواره شدند که تاحال که سه دھه می گذرد،
حدودپنج ميليون آنھا امکان بازگشت بوطن رانيافته اند .ودرکشورھای پاکستان وايران توسط نظامھای
حاکم وطبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادوراين کشورھا بشدت استثمارشده وموردستم ھمه جانبه وتوھين
وتحقيرقرارمی گيرند.ازجھت ديگرباوقوع کودتای ننگين ثوروتجاوزوحشيانه نظامی سوسيال
امپرياليسم شوروی که منجربه کشتاروزندان وفرارمليونھا نفرازمردم ما وويرانی وبربادی کشورگرديد
بلکه شيرازه حيات اجتماعی ميليونھا تن ازمردم کشورازھم گسيخت وھزاران فاميل رابه فالکت
وادباروبه ورطه نابودی کشاند .کودتای ثوروتجاوزنظامی اتحاد شوروی زمينه مداخله وتجاوزھمه
جانبه را برای دولتھای ارتجاعی منطقه خصوصا ً ايران وپاکستان ودولت عربستان سعودی وقدرتھای
امپرياليستی غربی تحت رھبری امريکا مساعد ساخت .ھمچنين زمينه برای گروه ھای ارتجاعی
اسالمی ازسراسرجھان نيزآماده شد تا درخاک افغانستان النه کرده وبه ھمدستی ارتجاع داخلی وبکمک
امريکا ودولتھای پاکستان وسعودی برسرنوشت سياسی مردمان ما دخالت وتجاوزکنند.
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بعدازآنکه مردم افغانستان باتمام ازخود گذری وقربانی درميدان نبرد ،اشغالگران روسی ومزدوران
بومی آنھا را شکست دادند ،اما بال فاصله تحت سلطه گروه ھای ارتجاعی اسالمی وھمين گروه ھای
پرچمی خلقی ھا وخاديستھا دردولت اسالمی قرارگرفتند .رژيم اسالمی ازائتالف واتحاد گروه ھای
مزدورامپرياليستھای غربی وامپرياليسم فدراسيون روسيه تشکيل شده بود .وھمه قماشھای دشمنان سو
گند خورده وخونخوارمردم افغانستان درآن شرکت داشتند؛ منجمله باندھای مزدورجھادی ومليشه ای
وگروه ھای خلقی پرچمی وسازائی .وگروه القاعده متشکل ازگروه ھای ارتجاعی عرب وغيرعرب
بالشکرچند ده ھزارنفری آنھا تحت رھبری اسامه بن الدن ميليونرسعودی بحيث يک نيروی
سرکوبگرمردم درکنارآنھا برمردم وميھن حاکم شدند .گروه ھای متشکله دولت اسالمی که ھرکدام
درجھت برآورده ساختن اھداف باداران خارجی شان تالش می کردند؛ ھرچند گروه آنھا باھم به اتحاد
وائتالف رسيده وعليه گروه ھای مئوتلفه رقيب به جنگ قدرت پرداختند .ناگفته نماند که تنظيمھای
ارتجاعی اسالمی مزدوردولتھای پاکستان وايران درجريان جنگ مقاومت مردم افغانستان عليه
اشغالگران روسی ورژيم خلقی پرچميھا که درمناطق روستائی تسلط داشتند وحشيانه ترين ستم ومظالم
وسبعانه ترين جنايات رابرخلق مظلوم رواداشتند .ونيزدرطی پنج سال جنگ برسرقدرت دولتی
شھرکابل راويران کردند وده ھا ھزارنفرراکشتند ،جنايات ننگينی رامرتکب شدند وصدھا ھزارتن
رامجبوربه فرارازکشورکردند .درمعرکه تسخيرقدرت درشرايطی که افغانستان بين اين گروه ھای
جانی تقسيم شده بود ،مردم ازشدت وحشت وجنايات اين گروه ھای جانی به ستوه آمده بودند وفرياد
درد ورنج آنھا گوش فلک راکرمی کرد .تاآنکه دولت امريکا به کمک دولت پاکستان وکمک مالی دولت
سعودی گروه تازه ای ازمزدورانش رابرای گرفتن قدرت سياسی سراسری واردميدان کرد.
بارديگرجنگ بين اين گروھای مزدوررقيب شدت يافت ومصايب اين جنگ خانمان سوزوستم واستبداد
وجنايات وتجاوزات ھردوجناح عليه مردم به اوج خود رسيد .تاکه حادثه  11سپتمبر 2001بوقوع
پيوست وشرايط برای پياده کردن نقشه ھا واھداف استراتژيک امريکا درافغانستان ومنطقه آماده گرديد.
ھنوزخون گرم اززخمھای اين خلق گرسنه ،ستمديده وبی رمق جاری بود که بتاريخ  7اکتوبر 2001
ابرقدرت جھانخوارامريکا عزم اشغال اين سرزمين ويران وسوخته واسارت اين مردم بالکشيده را
نمود.ھشت سال است که مردم ما توسط بمھای آتشين امريکا وناتووگلوله ھای آتشين دولت
مزدوروانفجارات مرگبارگروه ھای طالب وگلب الدين بخون می غلتند ،جان می دھند ،معيوب ومعلول
می شوند ،کلبه ھای محقرشان ويران ومزرعه ھای کوچک شان توسط ارتشھای متجاوزامپرياليستی
تخريب می شود ،به حيثيت وغرورانسانی وملی آنھا توھين می شود ووحشيانه موردآزاروشکنجه
وزندان قرارمی گيرند .درچند سال اول ارتشھای فرعونی دربرابرکشتاربيرحمانه وقتل عام مردم
مظلوم حتی حاضرنبودند اظھارتاسف بنمايند .اما درطی دوسال اخيربه اين ترفند متوسل شده اند که
گويا برای قربانيان شان »خون بھاء« می پردازند .اين خون بھاء درباالترين حدآن ،آنھم اگروکيل
وياوکالی »انسان دوستی« پيداشود وموضوع کشتارھای دسته جمعی مردم راازطريق مطبوعات
بگوش مردم جھان برسانند وبدين وسيله برمقامات عالی دولتی درکشورھای
اشغالگرفشارواردکنند؛درآنصورت برای ھرکشته توسط ارتشھای دولتھای مھاجم،
ھزارتادوھزاردالرامريکائی خون بھا وبرای ھرمعلول ومعيوب ھزاردالرامريکائی خسارت پرداخت
می شود .آيا سياه روزی ونگون بختی وبيچارگی وحقارت ھم ازاين بيشترمی شود که مردمی که
باشجاعت وشھامت تمام ازنيمه قرن نوزدھم تا اوايل قرن بيستم بامبارزۀ خونين شان سه بارپوزه
بزرگترين امپراتوری استعماری امپرياليستی انگليس را به خاک ماليدند ودراواخرقرن بيستم ابرقدرت
سوسيال امپرياليستی ورژيم مزدوآنرا شکست نظامی دادند؛ ولی ارتجاع داخلی وامپرياليست ھای
خارجی چنان شرايط وحشتبارورقت انگيزی رابرآنھا تحميل کرده وچنان آنھارا بيچاره وزبون ساخته
اند که حتی حاضراند اين خون بھای تحقيرآميزرادربرابرخون عزيزان شان ،بگيرند .اين ناچيزترين
بھائی است که امپرياليستھا ودولت مزدوردربدل خون قربانيان شان درافغانستان می پردازند
وبزرگترين توھينی است به خلق افغانستان.
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تذکرات مختصرفوق ،پرداخت به شمۀ ازقتلھا وجنايات وستمگريھا واجحافات ومظالم امپرياليستھا
ونوکران داخلی آنھا ازباندھای خلقی پرچمی تا حکومت کرزی وديگرنوکران امپرياليستھا ودولتھای
ارتجاعی پاکستان وايران ھند وعربستان سعودی ،دولت ترکيه وامپرياليسم فدراسيون روسيه ودولت
امپرياليستی چين وغيره دولتھا ونھادھای ارتجاعی جھان برخلق مظلوم وستم کشيده افغانستان درطی
سی سال اخيراست .تاريخ جنايتباروسياه سه دھه اخيرکشورکه باکودتا واشغال نظامی وسلطه استعماری
وخونريزی وجنايت عليه خلق آغازشده وبااشغال نظامی وسلطه استعماری وکشتارواعمال ستم وانواع
جنايات وتجاوزات برخلق افغانستان ھنوزھم ادامه يافته دارد .بررسی اوضاع افغانستان ،منطقه وجھان
نشان می دھد که دورنمای برای پايان اين اشغالگری نظامی وسلطه استعماری وحاکميت باندھای
جنايتکارمزدورکه دردولت دست نشانده جمع شده اند ،به نظرنمی رسد.اوبامای» صلح طلب« که به
»يمن خدماتش« به »رفع تشنجات بين المللی« وکوشش برای آوردن »صلح وامنيت« به افغانستان
وعراق جايزه »صلح« نوبل را ازآن خودساخت؛ قصد دارد تابافرستادن ده ھاھزارارتش ديگرجنگ
عليه »تروريزم بين المللی« راتاآخرادامه دھد .درحقيقت ادامه کشتارخلقھا دراين مناطق تارسيدن به
اھداف امپرياليسم امريکا .چراکه خواستھا واميال غارتگرانه امپرياليستھا پايانی ندارد وتاامپرياليسم
درجھان وجوددارد ،جھان روی صلح وآرامش رانخواھد ديد ،وتانظام سرمايه داری وامپرياليسم نابود
نشود ،خلقھای زحمتکش جھان ازستم واستثماروبی عدالتی رھائی نخواھند يافت.
ازآنجاييکه قصرسفيد امريکا آسيای مرکزی ومنطقه شرق ميانه را رسما ً جزومناطق استراتژيک اش
اعالم کرده است؛ ازاينرواشغال نظامی وسلطه استعماری امريکا ومتحدين آن برافغانستان وعراق در
منطقه آسيای مرکزی وشرق ميانه بزودی پايان نخواھد يافت .البته دولت امريکا جھت راضی
نگھداشتن متحدين اش بخشی ازاين غارتگريھا را برای چند دولت قدرت مند عضوناتوھم واگذارخواھد
کرد .ولی به حکم منطق سرمايه وامپرياليسم سھم زورمندان ازاين چپاولگريھا بيشتراست .دراوضاع
کنونی جھان خلقھای افغانستان وعراق بيشترازسايرخلقھا وملل تحت ستم جھان قربانی خواستھا واميال
امپرياليسم امريکا وناتوقرارگرفته اند .وھمه طيفھا وقماشھای ارتجاعی ازتشکالت وافراد قالده نوکری
امپرياليستھارابه گردن کرده وباقدرتھای اشغالگريکجا برخلقھای مظلوم وبجان رسيده ستم وجنايت می
کنند .باين صورت خلقھای افغانستان وعراق دوراه پيش روی دارند يا تن دادن به سلطه استعماری
امريکا وکشورھای عضوناتو ودولت ھای دست نشانده ومزدورازخاين ترين وجانی ترين گروه ھا
وافراد وياروی آوردن به مبارزه انقالبی ورھائی ازاين ورطه تباھی وحاکم شدن برسرنوشت سياسی
خويش.تاکتيکھا ،شيوه ھا وترفندھا واغواگريھای امپرياليسم امريکا باکمک متحدين آن درطی ھشت
سال اخيرنشان می دھد که اين قدرت بزرگ مالی ونظامی جھان استعمارگری رادرقرن بيست ويکم
زيرعنوان»جنگ عليه تروريزم« وترفند»اعاده دموکراسی« و» بازسازی« و»تامين حقوق بشر«
آغازکرده است .دولت امريکا قبل ازآغازحمله برافغانستان موج عظيمی ازتبليغات گمراه کننده رابراه
انداخت تا اذھان خلقھای افغانستان را که درطی سالھای متمادی درزيرستم طبقاتی وملی وستم مذھبی
واستبداد وفاشيسم رژيمھای ضد مردمی موردحمايت امپرياليستھای روسی وھمين قدرتھای امپرياليستی
به ستوه آمده بودند درباره تھاجم نظامی اش مغشوش سازد .ھمچنان درابتدای تھاجم نظامی امريکا به
افغانستان افشاگريھای نيروھای انقالبی ومترقی درباره اھداف توسعه طلبانه وغارتگرانه
امريکاومتحدين آن برای توده ھای مردم کمترموثربود؛ ولی بعدازآنکه چھره اصلی استعماروامپرياليسم
رادرعمل مشاھده نمودند ووحشی گريھا وجنايات آنرا لمس واحساس کردند؛ صدای اعتراضات آنھا بلند
شد .بعد ازآنکه قدرتھای اشغالگربکمک مزدوران داخلی آنھا سلطه استعماری خودراتحکيم کردند به
سرکوب خونين اعتراضات مردم پرداختند .قدرتھای اشغالگرطبقات ارتجاعی راخريدند ودردولت دست
نشانده نصب کردند ،ده ھه تن ازروحانيون ومالھا وھزاران تن ازتحصيل کرده ھا را باتطميع ورشوه
خاصتا ً ازطريق تشکيل دوونيم ھزار)ان جی او( با»معاشھا وبخششھای« مناسب درخدمت به اھداف
شان گماشتند .بنابرين افشای ھرچه بيشترچھره استعماروامپرياليسم وارتجاع مزدوروآغازمبارزه ملی
وطبقاتی ،جزازطريق مبارزه انقالبی سازمان يافته درجھت بيداری وآگاھی توده ھای مردم وبسيج آنھا
برای مقاومت ومبارزه ممکن نيست .پس انقالبيون واقعی ونيروھای مترقی افغانستان درجھت تدارک
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برای مبارزه ملی وطبقاتی برعليه اين ھمه دشمنان خارجی وداخلی خلق وميھن بايد ھرچه بيشتربه
لحاظ فکری وسياسی وتشکيالتی خودرا آماده کنند.
چند تذ کرضروری درباره تدارک وآغازمبارزه ملی وطبقاتی درکشور:
 -1درطی سی سال اخيرچندين ھزارتن ازافراد وشخصتھای انقالبی ومترقی وميھن دوست
کشوريادرزيرتيغ جالدان خلقی پرچمی وفاشيستھای روسی وآدم کشان سازمان ھای ارتجاعی اسالمی
نوکران امپرياليستھای غربی قرارگرفته ونابودشده اند ،يادرزندانھا زيرشکنجه ھای وحشيانه عذاب
کشيده اند ويابخاطرنجات جان شان مجبوربه فرارازکشورشده اند .بعبارت ديگردرطی سه دھه
اخيربيشترين ضربه رانيروھای انقالبی ومترقی کشورمنسوب به "جريان دموکراتيک نوی" متحمل
شده اند .وبا تاسف که دراوضاع وحشتباراين مدت زمان عده ای زيادی ازاين افراد ترک مبارزه کرده
ويابکلی باآن وداع کرده اند .عده ای ھم به آرمان خلق وميھن پشت کرده وبه مزدوری امپرياليسم
وارتجاع درآمده اند .نسل جوان کشورھم که محصول شرايط سی سال اخيراست وحدود دوسوم نفوس
کشورراتشکيل می دھد؛ تحت سلطه ونفوذ ايدئولوژيھا وفرھنگھای ارتجاعی وضد مردمی چه درداخل
وچه درکشورھای که به آنھا مھاجرت کرده اند؛ قرارداشته ودارند .درشرايط وحشتبارسی سال اخيرچه
درداخل کشوروچه درکشورھای پاکستان وايران وسعودی؛ اين نسل کمترامکان يافته است تابه
ايدئولوژی وفرھنگ مترقی وانقالبی دسترسی پيداکند .ودرکشورھای سرمايه داری امپرياليستی ھرچه
بيشترافکارواذھان آنھا باايدئولوژی وابتذاالت فرھنگ امپرياليستی مسموم شده است.اين نسل
امروزبيشترازايدئولوژی وفرھنگ فئودال کمپرادوری وامپرياليستی متاثراست .وامپرياليسم وارتجاع
درداخل کشوربه شدت کوشش می کنند تا ازطريق نشرات کتبی ووسايل سمعی وبصری وياازطريق
انترنت ھرچه بيشتراذھان توده ھای مردم خاصتا ً نسل جوان رامسموم ومتوھم سازند .درعمل ديده می
شود که درطی ھشت سال اخيردرحالی که بيش ازدوثلث نفوس کشوردرفقروگرسنگی کامل به سرمی
برند وازکمترين امکانات رفاھی که برای يک انسان الزم است ،محروم اند .اما اشغالگران دربخشھای
اشاعه فرھنگ وھنرارتجاعی وامپرياليستی به منظورگمراه کردن بيشترتوده ھای مردم خاصتا ً نسل
جوان ،ساالنه صدھا ميليون دالرسرمايه گذاری کرده وبه مصرف می رسانند.
 -2گروه ھای سياسی منسوب به جنبش انقالبی ومترقی کشورھستند که درتحليل ھای شان بدون
درنظرداشت ويژگيھای اوضاع وشرايط سالھای  1357و) 1358که بعدازکودتای ننگين ثوروتجاوز
نظامی سوسسيال امپرياليسم شوروی بوجودآمده بود( وشورشھا وقيامھای خودجوش توده ھای مردم
عليه رژيم مزدوروبعد گسترش واوج گيری اين قيام ھا ومقاومت ھا وتداوم آنھا بعدازھجوم نظامی
اتحادشوروی به کشور؛ آن اوضاع وشرايط را با اوضاع وشرايط ھشت سال اخيرکشوربه مقايسه
گرفته وتصورمی کنند که بدون آمادگی فکری سياسی وتشکيالتی وبدون آماده کردن افکارعمومی
جامعه وتدارک الزم ميتوان مانند شرايط سالھای  57و 58مقاومت ومبارزه مسلحانه را عليه
امپرياليستھای امريکائی وناتوودولت مزدورآغازکرد.البته درشرايط کنونی نيزکشورتوسط بيش ازچھل
کشورامپرياليستی وارتجاعی به اشغال نظامی درآمده و توده ھای خلق درچنگال استعمارگران ودولت
دست نشانده آنھا اسيراند وازشدت ستم ومظالم وجنايات آنھا به ستوه آمده اند؛ اما آيا می توان بدون
تدارک وآمادگی سياسی وتشکيالتی الزم توده ھای مردم را به شورش وقيام وبه آغازمبارزه مسلحانه
ترغيب کرد؟ اين درست است که شدت فشارجنايات وستم امپرياليستھای اشغالگرودولت مزدور ،مردم
رابستوه آورده وراھی جزشورش وتداوم مقاومت ومبارزه عليه آنھا وجودندارد .بلی! "شورش عليه
ھرناحقی برحق است" و" ھرجای که ستم است مقاومت ھم ھست" .ھمين حاالمردم ما به انواع واشکال
مختلف عليه اشغالگران ودولت دست نشانده آنھا مخالفت واعتراض خودراابرازکرده ومقاومت نشان
می دھند .ولی آنچه که برای توده ھای مردم وتمام نيروھای انقالبی ومترقی اھميت دارد ،مبارزه
ومقاومت سازمان يافته ورھبری شده است .شايد ھم روزی باثرشدت ووسعت ستم وجنايات ارتشھای
اشغالگرودولت مزدورتوده ھای مردم بارديگربطورخودجوش اقدام به قيام وشورش کنند ،واين
امرازارادۀ ھرنيروی سياسی منجمله نيروھای انقالبی ومترقی نيزخارج است .ولی آنچه که
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حايزاھميت است ،که ھمه گروه وافراد انقالبی ومترقی وآزادی خواه جامعه به لحاظ فکری سياسی
وتشکيالتی برای رھبری مبارزات مردم آمادگی وتدارک الزم رابگيرند.درغيرآن بارديگرجناح ديگری
ازارتجاع اين شورشھا وقيام ھاراتحت کنترول ورھبری شان درآورده ودرجھت اعمال فشاربه
منظورامتيازگيری ازامپرياليستھا ی اشغالگرازآن استفاده خواھد کرد.
 -3درسالھای  57و 58خورشيدی به لحاظ آمادگی شرايط عينی؛ آنچه که درآن وقت بيشترازھرعامل
وياعوامل ديگری محرک وانگيزنده برای شورشھا وقيامھای خودجوش توده ھای مردم بود ،عامل
وحشت واختناق وستم واستبداد ھمه جانبه رژيم خلقی پرچمی ھا بود .باآنکه درآنوقت رژيم حاکم
رفورمھای اجتماعی سطحی رادرجامعه به منصه اجراقرارداد و رفورم ارضی را ظاھراً بنفع دھقانان
بی زمين وکم زمين نيزانجام داد؛ ولی ھرگزنتوانست حمايت مردم راجلب کند ويا مانع شورش وطغيان
آنھا گردد .درشرايط کنونی با آنکه انگيزه ھای زيادی بيش ازآن زمان برای تحريک مردم به قيام
وشورش عليه قدرتھای اشغالگرودولت نوکرآنھا وجوددارد وشرايط عينی درجامعه بشدت آماده است:
منجمله کشتارمردم بوسيله ارتشھای اشغالگرودولت مزدورخاصتا ً درواليات شرقی وجنوب غربی
وغربی کشور،ستم ومظالم حکام دولت مزدوروباندھای مسلح دردھات واطراف شھرھای بزرگ،عدم
مصئونيت جانی ومالی ،نبودامنيت ،اختطافھا ،تجاوزبه زنان وکودکان ،بيکاری گسترده ودوامدار،
گرسنگی شديد وبی سرپناھای مليونھا انسان ،تنگدستی وعسرت زندگی وفقرجانکاه بيش ازنصف نفوس
کشور،شيوع سريع امراض مکروبی مانند ايدزوتوبرکلوز ،ازدياد سريع تعداد معتادان به موادمخدر؛
سرگردانی وبی سرپناھی وبی سرنوشتی صدھا ھزارعودت کننده ازکشورھای ايران وپاکستان ،ترويج
فحشا به اشکال مختلف ،دزدی وغارت اموال وجايداد مردم ،فساداداری ومالی ،فشارستم
واستثمارباندھای مافيائی موادمخدربردھقانان فقيرتوسط قرضه ھا ی کمرشکن به آنھا ،کشتارمردم
بيگناه بوسيله انفجارھای انتحاری وانواع ديگرمصايب وبی عدالتيھا که برمردم رواداشته می شود .ولی
باتمام اين ھمه وحشت وبربريت وزندگی جھنمی خلق کشور ،بآنھم طوريکه مالحظه می شود ذھنيت
ھای عامه مردم برای قيام وشورش عليه ارتشھای اشغالگرودولت مزدورکرزی طورالزم ھنوزآماده
نيست .ناگفته نماند که درآن شرايط تبليغات طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادور ،خوانين وسران اقوام،
روحانيون ومالھای مرتجع پرنفوذ دربين کتله ھای مردم خاصتا ً دردھات ،وتبليغات گروه ھای
ارتجاعی اسالمی که وابسته وھوادارامپرياليستھای غربی ودولتھای ھمجواربودند ،ورژيم وطن
فروشان خلقی پرچمی را »کمونيستی« و»بی دين« تبليغ می کردند وسلطه استعماری امپرياليستھای
روسی راسلطۀ يک قدرت »کمونيستی« می خواندند که دربرانگيختن احساسات مذھبی توده ھای مردم
به شورش وقيام عليه رژيم مزدورواشغالگران روسی تاثيرخودراداشت .ھمچنين تاثيرگذاری نفوذ
فئودالھا وخوانين وسران اقوام وقبايل رابراساس تعلقات وروابط قومی وقبيله ای برتوده ھای مردم
درھردوشرايط نبايدازنظردورداشت .ولی درشرايط ھشت سال اخيراکثريت ھمين طبقات ،نيروھا
وگروھای فوق الذکربه شمول عده ای ازروشنفکران منسوب به جريان دموکراتيک نوين وگروه ھای
ناسيوناليست وبوروکراتھا ،وباندھای مزدورخلقی پرچمھا وسازائيھا تسليم امپرياليستھای اشغالگرشده
وروحيه وفرھنگ انقياد ملی وتسليم طلبی را دربين مردم ترويج ميکنند .وبرخالف آن شرايط ؛ طبقات
ارتجاعی ومالھا وروحانيون دراين شرايط دولت مستعمراتی کنونی رايک دولت جمھوری اسالمی می
خوانند واشغال نظامی وسلطه استعماری امپرياليستھای اشغالگرکنونی راجنگ عليه »تروريزم« و
کمک به »باسازی« کشوربرای توده ھای ناآگاه توجيه و تبليغ می کنند.عامل ديگراينکه مردم خاطرات
تلخ شکست مقاومتھا ومبارزات شانراعليه رژيم مزدورواشغالگران روسی توسط ھمين باندھای
ارتجاعی اسالمی فراموش نکرده اند.
 -4ازمقايسه دومقطع زمانی درکشورودوشرايط عينی درجامعه يعنی وضعيت مستعمره بودن
کشوروحاکميت دولت مستعمراتی ومزدوردرھردو دوران؛ نبايد دچاراين ذھنی گری شد که :درشرايط
کنونی بسيج توده ھای مردم برای آغازمبارزه عليه ارتشھای اشغالگرودولت مزدورمانند شرايط
سالھای  57و 58به سھولت امکان پذيراست .البته چنانچه قبالً تذکريافت درآن زمان بنابرعوامل معينی
شرايط عينی درجامعه بسيارمساعد بود وانگيزه ھای قوی دربرانگيختن توده ھای مردم برای مقاومت
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ومبارزه عليه دولت خلقی پرچميھا واشغالگران روسی وجودداشت ،وديده شد که عمالً توده ھای مردم
بطورخود بخودی به شورش وقيام وجنگ مسلحانه روی آوردند .دراوضاع کنونی نيزبنابرعوامل
متعددی شرايط عينی به شکل ديگری درجامعه بسيارمساعد است .ليکن بايد دقت نمود که درھمان
شرايط ھم مبارزه انقالبی ومترقی آسان نبود؛ ولی درآنوقت اوضاع طوری بود که بنابرعوامل
اجتماعی سياسی که قبالً تذکرداده شد )بعالوه عوامل منطقه ای وبين المللی( شرايط نسبت به شرايط
کنونی کشورومنطقه وجھان ،متفاوت بود .درآن شرايط تحريک وبسيج توده ھای مردم به مقاومت
ومبارزه درزمينه آن ھمه نارضائيھای عمومی وتنفروانزجاروطغيان وقيام ھای خودجوش توده ھای
مردم برای روشنفکران انقالبی ومترقی سھل تربود .ولی درآن شرايط ھم نمی شد که استراتژی ونقشه
مبارزه را برمبنای روحيه واحساست محض توده ھای مردم وسايراقشاراجتماعی که عليه رژيم
واشغالگران قرارگرفته بودند ،طرح کرد .البته که درآن موقع آمادگی روحيه وذھنيت کتله ھای مردم
امرنھايت خوبی برای بسيج وسازمان دھی آنھا بود وتاحدی نمايندگی ازآمادگی شرايط ذھنی درحد
جيننی آن درجامعه می کرد؛ اما موضوع اصلی ومھم آگاھی دادن به مردم ومسئله رھبری آنھا توسط
انديشه ھای انقالبی پرولتری بود .ودرعمل ديده شد که عدم آماد گيھای الزم ايدئولوژيک سياسی
وتشکيالتی سازمانھا وگروه ھای مربوط به جنبش چپ انقالبی کشورواشتباھات وانحرافات غليظ عده
ای ازاين گروه ھا درعرصه مبارزه ملی وطبقاتی عمدتا باعث آن شد که نتوانند بطوراصولی وعلمی
جنبش خودجوش توده ھای مردم را حتی دربخشی ازکشوربرای مدت طوالنی رھبری کنند .البته
عوامل مھم ديگری ھم درزمينه ذی دخل بود منجمله نقش حمالت وحشيانه قاتالنه گروه ھای ارتجاعی
اسالمی درجبھات جنگ مقاومت درداخل کشورودرکشورھای ھمجوارعليه تشکالت وافراد جنبش چپ
انقالبی ،ھمچنان عوامل منطقه ای و بين المللی درزمينه به شدت نقش بازی کرد که موجب شکست اين
نيروھا گرديد .بعبارت ديگرتوازن قوا به خسران نيروھای انقالبی مردمی ومترقی درحد وحشتناکی بی
تناسب گرديد وجنبش خودجوش توده ھای خلق به کمک وحمايت ھمه جانبه امپرياليستھای غربی
ودولتھای ارتجاعی تحت رھبری نيروھای ارتجاعی اسالمی قرارگرفت ،وآن جنبش ملی ضد
استعماری گسترده مردم به شکست کشانده شد.
 -5درشرايط کنونی مردم افغانستان برای رھائی واقعی شان اززيرسلطه استعماری بيش ازچھل
کشورامپرياليستی وارتجاعی جھان ودولت دست نشانده استعمارفقط يک راه پيش رودارند ،راه مبارزه
انقالبی ومترقی .مبارزه انقالبی طوالنی مدت برای حصول استقالل وآزادی ملی ورھائی ازسلطه وستم
فئوداليزم ،کمپرادوريزم وامپرياليسم وتشکيل دولت دموکراتيک خلق .اين مبارزه انقالبی استراتژی
وتاکتيکھای خاص خودرادارد .پيش برد اين استراتژی ورسيدن به ھدف نھائی ،ازطريق مبارزه
ومقاومت ھمه جانبه مردم افغانستان عليه قدرتھای اشغالگرودولت مزدورآنھاميسراست .يعنی به
پيروزی رساندن انقالب ملی -دموکراتيک درکشور.دراينجا به موضوع مھمی بايد اشاره کرد وآن
اينست که ھرجنگ ومقاومت وھرشورش وقيامی نمی تواند به پيروزی توده ھای مردم وآزادی
کشورانجاميده ومردم برسرنوشت خويش حاکم گردند .مردم ما خاصتا ً روشنفکرانی که به نجات مردم
وميھن شان فکرمی کنند بايد تاريخ جنگھا ومقاومتھا وقربانيھا وفداکاريھای مردم رابرعليه رژيم
مزدورخلقی پرچمی ھا واشغالگران روسی دقيقا ً مطالعه کرده وعميقا ً بآن توجه نمايند که چرا آن ھمه
فداکاريھا وقربانيھا وآن ھمه کشته ومعلول که مردم دادند وآن ھمه ويرانی وتباھی کشور ،درفرجام به
استقالل واقعی کشوروآزادی مردم نانجاميد و مردم به حاکميت ملی وطبقاتی شان دست نيافتند .بعبارت
ديگرمبارزه آزادی خواھانه وضد استعماری مردم به شکست کشيده شد وحاصل ھمه مبارزات شان
راگروه ھای ارتجاعی اسالمی وامپرياليستھا تصاحب کردند.
 -6تجربه مبارزات خلقھا وملل جھان اين امرراباربارباثبات رسانده است که مبارزه ای به پيروزی می
انجامد که توسط انديشه انقالبی پرولتری رھبری شود .مثالً :ازچند سال ياين طرف گروه طالبان
وحزب اسالمی گلب الدين وگروه حقانی عليه ارتشھای اشغالگرودولت مزدورمی جنگند .ولی اين جنگ
درحقيقت نه جنگ مردم است ونه ھم ھدف واقعی برای استقالل وآزادی کشوروحاکميت ملی مردم
دارد .فقط آن جنگ ومقاومتی می تواند به استقالل کشوروآزادی وحاکميت مردم بانجامد ،که توسط
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خودمردم وتحت رھبری نيروھای انقالبی ومترقی به پيش برده شود .جنگ کنونی را که گروه ھای
طالبان وگلب الدين وحقانی به کمک وحمايت ھمه جانبه نظامی ولوژستيکی دولت وارتجاع پاکستان
وکمک مالی ارتجاع کشورھای عربی وکمک مستقيم لشکرطالبان پاکستانی ولشکرالقاعده ونظاميان
)آی اس آی( پاکستان عليه ارتشھای اشغالگرودولت کرزی به پيش می برند ،جنگی است بين قدرتھای
امپرياليستی ومزدوران خلع قدرت شدۀ آنھا .باآنکه مردم افغانستان دربرابراشغال نظامی وسلطه
استعماری امريکاوناتووحاکميت گروه ھای جنايتکارومزدوربشدت ابرازمخالف امی کنند وازستم
ومظالم وجنايات ووحشی گريھای ارتشھای اشغالگرودولت مزدورمنزجرومتنفراند ،اما گروه ھای
طالبان وگلب الدين وحقانی را حمايت وپشتيبانی نمی کنند .زيرا مردم افغانستان خاطرات ستم واستبداد
وجنايات اين گروه ھای وحشی رادردوران حاکميت دولتی آنھا بياد دارند .ودرشرايط کنونی ھم مردم
آن مناطقی که زيرکنترول نيروھای طالبان وگلب الدين وديگران قراردارند ،ازستم ومظالم قرون
وسطائی اين گروه ھا عذاب می کشند .ھمچنان که ارتشھای اشغالگروارتش دولت مزدوربه زورتوپ
وتانک وطياره وبمھای ويرانگربرتوده ھای خلق مظلوم تحميل شده اند ،گروه ھای طالبان وگلب الدين
وحقانی نيزبشکل ديگری وبنام ديگری بزوربرچه برمردم مظلوم اين مناطق تحميل اند .فقط افرادی
ازحلقه تشکيالتی اين گروھھا وياافرادی که درداخل کشورازوجوداين گروه ھا نفع مادی می برند وھم
عده ای ازعناصرارتجاعی تحصيل کرده ھواداراين گروھھا درخارج کشورازطريق برنامه ھای
تلويزيونی دربيرون ازکشورجنگ طالبان وگلب الدين را»مقاومت ملی« مردم افغانستان تبليغ می کنند.
اما اين نکته نيزقابل تامل وتاسف است که دروضعيت کنونی درعدم حضورگروه ھای انقالبی ومترقی
اين نيروھای ارتجاعی وضد مردمی ازپتانسيل اين ھمه نارضائيھا،ضديتھا ونفرتی که مردم عليه
اشغالگران ودولت مزدوردارند ونيزازروحيه ضداستعماری مردم عليه قدرتھای اشغالگرودولت
مزدور ،بنفع شان بھره می برند.
 -7باين امربايد دقيقا ً توجه شود که برای آغازمبارزه وپيشبرد انقالب ملی  -دموکراتيک درکشوری
مانندافغانستان وشرايطی که برآن حاکم است ،نمی شود باصرف شعارھای تندوتيزوغليظ
ازدورونزديک اکتفا کرد .بلکه اولترازھمه بايد جامعه وشرايط حاکم برآنرا مورد تحليل وارزيابی
واقعی وعينی قرارداد؛ دوستان واقعی ودشمنان رنگارنگ مردم را مشخص کرد؛ و برای اينکاربايد به
تحليل طبقاتی جامعه پرداخت وباشناسائی تضادھا ی جامعه به شيوه علمی وديالکتيکی ،تضاد عمده
واساسی رامعين ومشخص نمود .درقدم دوم به تدارک فکری سياسی وتشکيالتی اين مبارزه وانقالب
توجه کرد :بعبارت ديگراول بايد مردم را) البته درقدمه ھای ابتدائی بخشی ازمردم خصوصا ً
روشنفکرانی که درکنارمردم قراردارند وازمنافع آنھا دفاع می کنند(  ،آگاھی داد تاازوضعيت
کشورخود آگاھی حاصل کنند وھمچنين آن بخش ازدشمنان مردم وميھن راکه به لباس دوست خود نمائی
می کنند ،با آنھا شناساند .بعد توده ھای مردم را بسيج ومتشکل کرد ومبارزه عليه دشمنان راآغازنمود.
انجام اين وظايف  ،آمادگيھای فکری سياسی وتدارکات الزم ديگربرای مبارزه نھايت ضروری ھستند
تابتوان مبارزات توده ھای مردم راعليه ارتشھای اشغالگرودولت مزدوررھبری کرد .دراين شرايط
قدرتھای امپرياليستی اشغالگرودولتھای ارتجاعی خارجی ودولت مزدورکرزی وتمام خائنين ملی
دريکطرف وتوده ھای مردم وھمه نيروھای انقالبی ومترقی کشوردرطرف ديگرقراردارند .درشرايط
کنونی وظيفه اول وعمده رامبارزه درجھت پيروزی سب مرحله اول انقالب )انقالب ملی( تشکيل می
دھد وبعدازطردسلطه استعماروسرنگونی دولت مزدوربالفاصله مبارزه طبقاتی برای پيروزی سب
مرحله دوم )انقالب دموکراتيک نوين( آغازمی شود.بعبارت ديگرسرنگونی سلطه
فئوداليزم،کمپرادوريزم وامپرياليسم وتشکيل دولت دموکراتيک خلق .درسب مرحله اول انقالب حل
تضاد عمده جامعه مطرح است ودرسب مرحله دوم انقالب حل تضاداساسی جامعه وتشکيل نظام نوين
خلق .ناگفته نماند که اين دوزيرمرحله انقالب کشورازھم جدانيستند ومرحلۀ واحدی راتشکيل می دھند.
ھمچنين باين نکته نيزبايد توجه داشت که درترکيب نيروھای شامل در"جبھه متحد ملی" نيروھای
طبقاتی ای وجود دارند منجمله جناح چپ بورژوازی ملی واقشارمرفه خرده بورژوازی وغيره گروه ھا
که بعدازطردسلطه استعماری قدرتھای امپرياليستی وسرنگونی دولت مزدور،ھدف آنھا برآورده می
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شود وديگرحاضرنيستند انقالب را درسب مرحله دوم) پيروزی انقالب دموکراتيک نوين( ھمراھی
کنند .ھمچنين اين نيروھا درجريان مبارزه ملی تالش می کنند تا رھبری مبارزه وانقالب راازنيروھای
انقالبی پرولتری بگيرند وانقالب رابعدازطرد سلطه استعماری امپرياليسم ودولت مزدورآنھا توقف دھند
ودولت طبقاتی خودرا تشکيل دھند .ويا اين خطرنيزوجود دارد که با قدرتھای امپرياليستی وطبقات
فئودال وکمپرادوربه سازش ومصالحه برسند .اين فقط طبقه پرولتاريا خاصتا ً بخش پيشروآن ونيروھای
انقالبی پرولتری واقعی ھستند که مبارزه طبقاتی را تا پيروزی نھائی انقالب ونجات خلق ازھرستم
واستثماری ادامه می د ھند.
برای پيش بردامرمبارزه ملی وطبقاتی به رھبری انقالبی مردمی نيازاست .واين رھبری فقط ازعھده
يک حزب انقالبی پرولتری متشکل ازانقالبيون واقعی است .ھمين حزب انقالبی پرولتاريا است که
وظيفه دارد تا شرايط ذھنی ،آمادگيھای ذھنی رادرجامعه برای انقالب آماده کند،ھسته ھای ارتش خلق
راتشکيل دھد وتمام نيروھای ملی ،دموکرات ومترقی کشوررابا کارگران ودھقانان فقيرومزدوران
فالحتی وکارگران روزمزدی وروشنفکران مردمی دريک جبھه متحد ملی مترقی ،متحد کرده ومبارزه
راعليه اشغالگران ودولت مزدورآنھا آغازکند .مسايل فوق فقط طرح نظريات ابتدائی مربوط به انقالب
ملی  -دموکراتيک درکشوری مستعمره ونيمه فئودالی است .وبکاربست تئوريھای اين انقالب درعمل،
ازطريق تحليل طبقاتی جامعه وشناخت تضادھا ودشمنان طبقاتی وملی وبا طرح تاکتيکھا واستراتژی
انقالبی خاصتا ً طرح استراتژی جنگ توده ای درازمدت ونقشه ھای درست وکارا درجھت رھبری
مبارزات ملی  -دموکراتيک مردم ،وظيفۀ حزب واقعا ً انقالبی طبقه کارگراست.

مرگ برامپرياليستھای اشغالگرودولت مزدور!
نابود باد امپرياليسم وارتجاع بين المللی!
پيروزباد مبارزات انقالبی پرولتارياوخلقھای جھان!
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