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  - سوسيال  وحشيانهجدی، سياه روزتھاجم نظامی مشش                

  !کنيمً شديدا تقبيح مي، برافغانستان  رایشوروامپرياليسم                

  

ابرقدرت سوسيال )  خورشيدی1358 جدی سال 6(  مي?دی 1979 دسمبر27، بتاريخ  سی سال قبل
وحشيانه  ھزارنفری افغانستان را اززمين وفضا )120( مجھزشوروی وقت باارتش امپرياليستی اتحاد

.  ادامه يافتبرای يکدھهاين اشغال نظامی وسلطه استعماری .قرارداده وآنرابه مستعمره کشيد موردحمله
 منحيث  درمنطقه ، افغانستان را اش اھداف غارتگرانهزمان درجھت تحققدولت اتحاد شوروی درآن 

،  بحرھند رسيدن بهجھت سلطه برپاکستان وتصرف اين کشوررا وِيک ھدف استراتژيک دانسته
جھان باابرقدرت سلطه بر که درتوسعه طلبی و سوسيال امپرياليستیشوروی اتحاد.درنظرداشت

  تحت ستم ازيکطرف برخلقھا ومللتاد  کر سعی می؛داشترامپرياليستی امريکا دررقابت شديد قرا
  رقيبسلطه ونفوذ وازجانب ديگرنددردرازمدت غارت کرا ا اين کشورھوثروتھایذخايرومسلط شده 
  نظامی زمانی اقدام به تصرف تزاران نوينولی. دنماي وياقطع دراين منطقه محدود رامريکااامپرياليسم 

 .غانستان مواجه شدند افمردم شديد ھمه جانبه وامقاومتب آنھاومحاسبات نستان کردند، خ?ف تصورافغا
مصارف صد ميليارد دfری مصارف جنگ ويک بيش ازقبول خسارتبا اتحاد شوروی  دولت باdخره

 وده ھاھزارزخمی به شکست »سرخ«ازافرادارتشزبيست ھزار وقتل بيش ادرکابل پوشالی دولت
زمانيکه  . مبدل گرديدبه کابوس  کرملين  رھبرانياھایروھمه نظامی فضيتحباری مواجه شده و

 تا مردم آنرادربند  راموردتجاوزنظامی قراردادندغارتگران اتحاد شوروی خاک افغانستان
» خلقی پرچمی ھا« جنگ ومقاومت گسترده عليه رژيم کودتائی باندھای رويزيونيست ،استعماربکشند

  .دراکثرمناطق کشورجريان داشت

 ورژيم وابسته به  ھمه جانبه کرملين انجام شده بودوربه دستوروحمايتازآنجايکه کودتای ننگين ث
 رژيم کودتائی  سياسی واقتصادی يکی تحکيم پايه قدرت: می نمودًا دوھدف راتعقيبکوعمدتمس

 رويزيونيستھای خلقی .درافغانستان ومنطقهروی وديگری تامين منافع ھمه جانبه سوسيال امپرياليسم شو
؛ کابينۀ ویداوودخان وھمه اعضای فاميل وکودوتای خونين و قتل ولی نعمت شان پرچمی، بعدازانجام 

  مردم افغانستان به که نشۀ قدرت بودند چنان واردوگاه سوسيال امپرياليستیديگردرسايه قدرت کرملين
ً  واقعا روشنفکران مترقی مردمی وافرادازھمان ابتدااين جانيان .  می نگرستنديث رعايای شانمنح

تنھا نه  . بودندنابودی آنھاحذف وودرصدد  کشورراموردھدف خصمانه قرارداده دوستميھن
 ضد رژيميا وورزيد ابا می   آنھای رژيم ازتاييد بی چون وچرا ھرکسيکهروشنفکران مردمی

اين .  واقع می گشتخصومت ومورد سوء ظننيزمی داد دموکراسی وضد مردمی  رامورد انتقاد قرار
وبرنامه اص?حات ارضی امه ھای اص?حی ناچيزمی کردند تا برنخاين سعی وضد مردمی باندھای 

ح ون رژيم بوضماھيت وخصلت اياز  درحاليکه خدمت به مردم وميھن جابزنند؛نرا،غيردموکراتيک شا
 ،اجرامی گذاشتند را که به منصه يا ھرپ?ن وپروژه ای و آنھا ھراقدامی راکه انجام می دادندکهپيدابود 

واص?حات .بودع سرمايه ھای سوسيال امپرياليستی  وتامين مناف کودتائیآنھا تقويت رژيم منظوراصلی
 سود سرشاربرای  ھایارضی غيردموکراتيک ھم به منظورضربه زدن به فئوداليسم ومھياکردن زمينه

نه بھبود شرايط زندگی وسرمايه ھای بوروکراتيک وسرمايه ھای سوسيال امپرياليستی درکشوربود، 
باتمام ادعاھای دروغين  مزدور رژيمرھبران اينوازاينر. کشور وکارگران وسايرزحمتکشانناندھقا
 وتمام افشاگريھا وادعاھای گروه ھا .ندمردم دوستی نداشتاحساس ، کوچکترين وجھه ملی وشان

 ونقشه ھای خاينانه  پليدھيت ايدئولوژيک سياسی، اھدافوشخصيتھای انق?بی ومترقی کشوردرباره ما
نايتکارانه باندھای تبھکارخلقی پرچمی وسازائی وباداران روسی آنھا درافغانستان ومنطقه وجھان وج

 ھمه جنايات سخيف مردم افغانستان. بود که درعمل باثبات رسيدبرواقعيتھای غيرقابل انکاری استوار
 .دنه ا لمس واحساس کرد شانخواناستمغزباپوست وگوشت وواشغالگران روسی را اين مزدوران 
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ويرانگريھای غارتگران  و ھنوزآثارتخريباتھنوزآن زخمھای  ناسور برپيکرمردم ما التيام نيافته است،
  . وديگرسازمانھای مزدورروسی موجوداستپرچمی ھا رژيم خلقی روسی و

 رژيم دست نشانده باثرعملکردھای ضدمردمی اش، ديگرکمترين اميد ماه ازکودتای ثور، باگذشت چند
شی   وح  رژيماينکمترين اميد وانتظاری ازوبالمقابل مردم ھم مردم ازدست داده بود به واعتماد خودرا

رژيم باطرح توطئه ھا وبھانه تراشی ھا اقدام به دستگيری وزندان وقتل طيفھای مختلف . نداشتند
رعب ووحشت  اقدامات سرکوبگرانه ووحشيانه رژيم عليه مخالفين سياسی وايجاد. مخالفينش نمود

 آننفرت وانزجارمردم عليه  ھرروز را به نفع رژيم بھبود نبخشيد، بلکه اينکه اوضاع تنھاعه؛ نهدرجام
ان وشکنجه فشاراستبداد واختناق وبگيروبه بند وزند.  وخامت اوضاع افزوده می شدبيشترشده وبه

کران ناگفته نماند که روشنف.ساختومتشنج رابيش ازپيش ملتھب واعدام ھای بی رويه، فضای جامعه 
  دوست جامعهيرگروه ھا وافرادمترقی وميھنوسا" منسوبين جريان دموکراتيک نوين"ًمردمی عمدتا 

ماھيت فکری سياسی واھداف ی که از مسئوليت ورسالت شان دربرابرمردم وميھن وشناختبادرک
 مردمی رژيم ماھيت مزدوری وضداين باندھای مزدورداشتند تاجای امکان وازطرق مختلف خاينانه 

 مردم افشا می  درافغانستان، منطقه وجھان، برایرا باداران روسی آنھااھداف غارتگرانه کودتائی و
  تاب رژيم واستبدا فاشيستی عامه مردم افغانستان ديگردربرابرفشارستم واختناق به مرورزمان.کردند

د که مردم ھمان بو.بوده  وجزواکنش قھری ديگرراھی برای آنھا باقی نماندندازدست دادتحمل را
 مردم وfيت 1357 حوت 24 که بزرگترين آن قيام عليه رژيم قيام کردندبرمناطق مختلف کشوردر

قيامھای خودجوش مردم را وحشيانه بخون کشيد اگرچه دولت خونخوار.  بود ووfيت بادغيسھرات
حانه  آغازجنگ مسل.ندکرد سربلندمردم گري?ئی خاکسترآن دسته ھای خون وکرد؛ ولی ازوسرکوب 

 عليه مردم عليه رژيم برشدت مقاومت ھمه جانبه مردم درشھرھا ودھات باشکال وشيوه ھای گوناگون
سوسيال امپرياليستھای روسی  .مزدوررادرپرتگاه سقوط کشاندماه دولت  ودرطی چند. افزود نيزرژيم 

 نجات رژيم  براینطقه به اھداف شان دست يابند؛که ازطريق کودتا ی نظامی نتواستند درافغانستان وم
.  متوسل به اقدام نظامی واشغال واستعمارشدند درمنطقه شان ھا واھدافدست نشانده وپيشبرد استراتژی

ليون ازمردم مظلوم راکشتند ي حدود دومت روسی ورژيم مزدورآن درطی يک ونيم دھهارتش فاشيس
نظام اقتصادی ردکرده وواورکردند، ويرانيھای گسترده رابرکشليون رامعلول ومعيوب يويک ونيم م

  .فروپاشيدوتوليدی، نظام آموزشی وفرھنگی کشور

 روسی نا جبھات جنگ ومقاومت بيشتری بمقابل اشغالگری به افغانستانوشور باھجوم نظامی اتحاد
 ورژيم  روسی مرگ براشغالگرانھای فرياد پژواک آزادی خواھانه مردم و.ندورژيم مزدورگشوده شد

ين روسی زتجاوم دربرابر ومردمدرآن زمان دفاع ازميھن. ورشنيده می شدکران تاکران کشدرمزدور
 پرست ومردم دوست بيک وجيبه ميھن، مترقی  مردم افغانستان وگروه ھایومزدوران داخلی آن برای

  شان ونجات جانازترس بمباران طيارات دشمن فرارمردم ھمچنان .ملی مبدل شده بود
 ميليونھا  ازنگرانيھای مھم رژيم حاکم برایعسکریخدمت ازيزرارازدستگيری وشکنجه واعدام وگرفو

که سه دھه می گذرد، ھا انسان آواره شدند که تاحال  مليون،درطی يک ونيم دھه. بود اين کشورمردم
ھای  توسط نظامرھای پاکستان وايرانو ودرکش. امکان بازگشت بوطن رانيافته اند آنھاليونيحدودپنج م

ھمه جانبه وتوھين بشدت استثمارشده وموردستم اين کشورھا روئودال وکمپرادتجاعی فحاکم وطبقات ار
سوسيال نظامی وحشيانه  ثوروتجاوزکودتای ننگينوقوع باازجھت ديگر.وتحقيرقرارمی گيرند

گرديد  کشور وبربادیويرانی شوروی که منجربه کشتاروزندان وفرارمليونھا نفرازمردم ما وامپرياليسم
به ف?کت ھزاران فاميل راوازھم گسيخت کشور مردم ميليونھا تن ازجتماعی اشيرازه حياتبلکه 
 مداخله وتجاوزھمه شوروی زمينه ای ثوروتجاوزنظامی اتحادکودت .کشاند ودی ابوبه ورطه نوادبار

 وقدرتھای  سعودیعربستاندولت ًبرای دولتھای ارتجاعی منطقه خصوصا ايران وپاکستان وجانبه را 
گروه ھای ارتجاعی ھمچنين زمينه برای .  مساعد ساخت تحت رھبری امريکاياليستی غربیامپر

ک  fنه کرده وبه ھمدستی ارتجاع داخلی وبکم تا درخاک افغانستان نيزآماده شداس?می ازسراسرجھان
  .ياسی مردمان ما دخالت وتجاوزکنند برسرنوشت س وسعودیامريکا ودولتھای پاکستان
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 اشغالگران روسی ومزدوران ،درميدان نبردگذری وقربانی  اتمام ازخودان بازآنکه مردم افغانستبعد 
گروه ھای ھمين  تحت سلطه گروه ھای ارتجاعی اس?می وب? فاصله شکست دادند، اما را  آنھابومی

 گروه ھای واتحادائت?ف  ازرژيم اس?می. ا دردولت اس?می قرارگرفتندپرچمی خلقی ھا وخاديستھ
 دشمنان سو  قماشھایھمهو.  بود تشکيل شدهغربی وامپرياليسم فدراسيون روسيهمزدورامپرياليستھای 

 جھادی ومليشه ای باندھای مزدور منجمله؛ درآن شرکت داشتند افغانستانخورده وخونخوارمردم گند
 گروه ھای ارتجاعی عرب وغيرعربوگروه القاعده متشکل از. خلقی پرچمی وسازائیوگروه ھای 

نيروی ليونرسعودی بحيث يک ي تحت رھبری اسامه بن fدن مفری آنھابالشکرچند ده ھزارن
که ھرکدام  متشکله دولت اس?می گروه ھای.  حاکم شدند درکنارآنھا برمردم وميھنسرکوبگرمردم

به اتحاد باھم  گروه آنھا درجھت برآورده ساختن اھداف باداران خارجی شان ت?ش می کردند؛ ھرچند
 ناگفته نماند که تنظيمھای . رقيب به جنگ قدرت پرداختند مئوتلفهوه ھایوائت?ف رسيده وعليه گر

ارتجاعی اس?می مزدوردولتھای پاکستان وايران درجريان جنگ مقاومت مردم افغانستان عليه 
ستم ومظالم  تسلط داشتند وحشيانه ترين اشغالگران روسی ورژيم خلقی پرچميھا که درمناطق روستائی

 پنج سال جنگ برسرقدرت دولتی درطیونيز. ت رابرخلق مظلوم رواداشتندسبعانه ترين جناياو
وصدھا ھزارتن  ، جنايات ننگينی رامرتکب شدندکشتندراشھرکابل راويران کردند وده ھا ھزارنفر

 درمعرکه تسخيرقدرت درشرايطی که افغانستان بين اين گروه ھای. ازکشورکردندرامجبوربه فرار
 ازشدت وحشت وجنايات اين گروه ھای جانی  به ستوه آمده بودند وفرياد ، مردم تقسيم شده بودجانی

لی دولت ا دولت امريکا به کمک دولت پاکستان وکمک متاآنکه.  گوش فلک راکرمی کرددرد ورنج آنھا
. درت سياسی سراسری واردميدان کردبرای گرفتن قسعودی گروه تازه ای ازمزدورانش را

وستم واستبداد  شدت يافت ومصايب اين جنگ خانمان سوززدوررقيببارديگرجنگ بين اين گروھای م
 بوقوع 2001 سپتمبر11 تاکه حادثه . رسيد خودوجنايات وتجاوزات ھردوجناح عليه مردم به اوج

  .منطقه آماده گرديدافغانستان و استراتژيک امريکا در واھداف وشرايط برای پياده کردن نقشه ھاپيوست

 2001 اکتوبر 7تمديده وبی رمق جاری بود که بتاريخ  گرسنه، سين خلقا ھنوزخون گرم اززخمھای
ب?کشيده را اسارت اين مردم سوخته و ويران واين سرزمينابرقدرت جھانخوارامريکا عزم اشغال 

 آتشين دولت توسط بمھای آتشين امريکا وناتووگلوله ھایھشت سال است که مردم ما .نمود
 بخون می غلتند، جان می دھند، معيوب ومعلول  وگلب الدين طالبگروه ھایانفجارات مرگبارمزدورو

ی متجاوزامپرياليستی  کوچک شان توسط ارتشھا ھای ومزرعه محقرشان ويران ھایمی شوند، کلبه
موردآزاروشکنجه وحشيانه  آنھا توھين می شود ومی شود، به حيثيت وغرورانسانی وملیتخريب 

وقتل عام مردم کشتاربيرحمانه ی فرعونی دربرابرل ارتشھادرچند سال او. وزندان قرارمی گيرند
وسال اخيربه اين ترفند متوسل شده اند که اما درطی د. نمايندب رتاسفااظھ حتی حاضرنبودند مظلوم

  درباfترين حدآن، آنھم اگروکيلاين خون بھاء. می پردازند» خون بھاء«گويا برای قربانيان شان 
  وموضوع کشتارھای دسته جمعی مردم راازطريق مطبوعاتاشودپيد» انسان دوستی« وياوک?ی

کشورھای در دولتی  عالیبرمقاماتبگوش مردم جھان برسانند وبدين وسيله 
،  دولتھای مھاجم توسط ارتشھای برای ھرکشتهدرآنصورتند؛فشارواردکناشغالگر

خت اد پری خسارتول ومعيوب ھزاردالرامريکائخون بھا وبرای ھرمعلامريکائی ھزارتادوھزاردالر
که می شود که مردمی  ھم ازاين بيشتر وحقارتآيا سياه روزی ونگون بختی وبيچارگی. می شود

 سه بارپوزه  خونين شان بامبارزۀاوايل قرن بيستم تا  نوزدھمقرنه باشجاعت وشھامت تمام ازنيم
 ابرقدرت رقرن بيستم ک ماليدند ودراواخ به خاتی انگليس رابزرگترين امپراتوری استعماری امپرياليس

 ياليست ھایسوسيال امپرياليستی ورژيم مزدوآنرا شکست نظامی دادند؛ ولی ارتجاع داخلی وامپر
 ساخته  وزبون وچنان آنھارا بيچاره انگيزی رابرآنھا تحميل کردهخارجی چنان شرايط وحشتبارورقت

 اين ناچيزترين. ن، بگيرندرادربرابرخون عزيزان شا تحقيرآميز خون بھای حاضراند اينکه حتیاند 
 می پردازند  درافغانستان قربانيان شان خوندربدلودولت مزدورست که امپرياليستھا بھائی ا

  .وبزرگترين توھينی است به خلق افغانستان
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 امپرياليستھا  واجحافات ومظالمھا وستمگريجناياتقتلھا وشمۀ از  پرداخت به،تذکرات مختصرفوق
کرزی وديگرنوکران امپرياليستھا ودولتھای ھای خلقی پرچمی تا حکومت ندنوکران داخلی آنھا ازباو

 دولتارتجاعی پاکستان وايران ھند وعربستان سعودی، دولت ترکيه وامپرياليسم فدراسيون روسيه و
 برخلق مظلوم وستم کشيده افغانستان درطی امپرياليستی چين وغيره دولتھا ونھادھای ارتجاعی جھان

باکودتا واشغال نظامی وسلطه استعماری که  سه دھه اخيرکشوروسياه جنايتبارتاريخ .سی سال اخيراست
واعمال ستم وانواع غال نظامی وسلطه استعماری وکشتاروبااششده وخونريزی وجنايت عليه خلق آغاز

  وجھانمنطقه،  افغانستانبررسی اوضاع . يافته داردادامهرخلق افغانستان ھنوزھم جنايات وتجاوزات ب
حاکميت باندھای  ون اين اشغالگری نظامی وسلطه استعماری پايا برای دورنمایان می دھد کهنش

ه به ک» صلح طلب« اوبامای. به نظرنمی رسده دردولت دست نشانده جمع شده اند،جنايتکارمزدورک
به افغانستان » امنيتصلح و«آوردن برای کوشش  و» رفع تشنجات بين المللی«  به»يمن خدماتش«

جنگ ده ھاھزارارتش ديگرفرستادن بادارد تا  نوبل را ازآن خودساخت؛ قصد»صلح« جايزه وعراق
يدن به تارسکشتارخلقھا دراين مناطق حقيقت ادامه  در.ادامه دھدراتاآخر »تروريزم بين المللی« عليه

مپرياليسم  وتاا خواستھا واميال غارتگرانه امپرياليستھا پايانی نداردچراکه. اھداف امپرياليسم امريکا
 تانظام سرمايه داری وامپرياليسم نابودديد، و درجھان وجوددارد، جھان روی صلح وآرامش رانخواھد

  .د يافتنماروبی عدالتی رھائی نخواھ ازستم واستث، خلقھای زحمتکش جھاننشود

ًرا رسما جزومناطق استراتژيک اش ازآنجاييکه قصرسفيد امريکا آسيای مرکزی ومنطقه شرق ميانه 
 در  وعراقافغانستانطه استعماری امريکا ومتحدين آن براشغال نظامی وسل؛ ازاينروع?م کرده استا

 البته دولت امريکا جھت راضی . پايان نخواھد يافت وشرق ميانه بزودیمنطقه آسيای مرکزی
 واگذارخواھد برای چند دولت قدرت مند عضوناتوھم  رانگھداشتن متحدين اش بخشی ازاين غارتگريھا

وضاع  درا. بيشتراستزاين چپاولگريھاولی به حکم منطق سرمايه وامپرياليسم سھم زورمندان ا .کرد
ازسايرخلقھا وملل تحت ستم جھان قربانی خواستھا واميال  بيشتری افغانستان وعراق خلقھاکنونی جھان

افراد ق?ده نوکری  تشک?ت وزھمه طيفھا وقماشھای ارتجاعی او. اندامپرياليسم امريکا وناتوقرارگرفته 
بجان رسيده ستم وجنايت می  وھای مظلومبرخلقيکجا  وباقدرتھای اشغالگرگردن کردهبه امپرياليستھارا

 يا تن دادن به سلطه استعماری نستان وعراق دوراه پيش روی دارند باين صورت خلقھای افغا.کنند
  گروه ھارين وجانی ترينامريکا وکشورھای عضوناتو ودولت ھای دست نشانده ومزدورازخاين ت

 وياروی آوردن به مبارزه انق?بی ورھائی ازاين ورطه تباھی وحاکم شدن برسرنوشت سياسی وافراد
متحدين آن درطی ھشت  باکمک تاکتيکھا، شيوه ھا وترفندھا واغواگريھای امپرياليسم امريکا.خويش

گری رادرقرن بيست ويکم اراستعم  اين قدرت بزرگ مالی ونظامی جھانسال اخيرنشان می دھد که
» حقوق بشرتامين «و» بازسازی« و» اعاده دموکراسی«وترفند» گ عليه تروريزمجن«زيرعنوان

ليغات گمراه کننده رابراه  موج عظيمی ازتبقبل ازآغازحمله برافغانستاندولت امريکا . آغازکرده است
زيرستم طبقاتی وملی وستم مذھبی  را که درطی سالھای متمادی در خلقھای افغانستاناذھانانداخت تا 

 قدرتھای امپرياليستی  موردحمايت امپرياليستھای روسی وھمينواستبداد وفاشيسم رژيمھای ضد مردمی
 به ی تھاجم نظامی امريکاھمچنان درابتدا.  تھاجم نظامی اش مغشوش سازددرباره آمده بودندبه ستوه 

  توسعه طلبانه وغارتگرانهباره اھدافدر يروھای انق?بی ومترقیگريھای نافشاافغانستان 
 استعماروامپرياليسم چھره اصلیود؛ ولی بعدازآنکه امريکاومتحدين آن برای توده ھای مردم کمترموثرب

مشاھده نمودند ووحشی گريھا وجنايات آنرا لمس واحساس کردند؛ صدای اعتراضات آنھا بلند درعمل را
خودراتحکيم کردند به ان داخلی آنھا سلطه استعماری دورکمک مزبعد ازآنکه قدرتھای اشغالگرب. دش

 قدرتھای اشغالگرطبقات ارتجاعی راخريدند ودردولت دست .سرکوب خونين اعتراضات مردم پرداختند
باتطميع ورشوه ازتحصيل کرده ھا را ھزاران تن  و، ده ھه تن ازروحانيون وم?ھانشانده نصب کردند

ھداف درخدمت به ا مناسب »معاشھا وبخششھای«با) جی اون ا( دوونيم ھزار ازطريق تشکيلًخاصتا
وآغازمبارزه ملی ارتجاع مزدورامپرياليسم واستعمارو ھرچه بيشترچھره افشای بنابرين .شان گماشتند
بسيج آنھا  و وآگاھی توده ھای مردم انق?بی سازمان يافته درجھت بيداریزازطريق مبارزهوطبقاتی، ج

انق?بيون واقعی ونيروھای مترقی افغانستان درجھت تدارک پس .  نيست ممکنبرای مقاومت ومبارزه
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برای مبارزه ملی وطبقاتی برعليه اين ھمه دشمنان خارجی وداخلی خلق وميھن بايد ھرچه بيشتربه 
  . آماده کنندکری وسياسی وتشکي?تی خودرا لحاظ ف

  

  :  درکشورمبارزه ملی وطبقاتی وآغاز تدارک دربارهچند تذ کرضروری 

دوست   وميھن انق?بی ومترقیتن ازافراد وشخصتھایھزارچندين سی سال اخيردرطی  -1
 سازمان ھای ارتجاعی اس?می قی پرچمی وفاشيستھای روسی وآدم کشانکشوريادرزيرتيغ ج?دان خل

نوکران امپرياليستھای غربی قرارگرفته ونابودشده اند، يادرزندانھا زيرشکنجه ھای وحشيانه عذاب 
سه دھه طی در بعبارت ديگر.کشورشده اندويابخاطرنجات جان شان مجبوربه فرارازه اند کشيد

متحمل  "نوی دموکراتيک جريان "منسوب بهی ومترقی کشورنيروھای انق?باخيربيشترين ضربه را
عده ای زيادی ازاين افراد ترک مبارزه کرده اين مدت زمان وحشتباردراوضاع با تاسف که و. شده اند

 خلق وميھن پشت کرده وبه مزدوری امپرياليسم  عده ای ھم به آرمان.باآن وداع کرده اندی بکلويا
ود دوسوم نفوس  وحداستکه محصول شرايط سی سال اخيرھم ور کشنسل جوان. وارتجاع درآمده اند

مردمی چه درداخل  ؛ تحت سلطه ونفوذ ايدئولوژيھا وفرھنگھای ارتجاعی وضددکشورراتشکيل می دھ
چه ارسی سال اخيردرشرايط وحشتب. کشورھای که به آنھا مھاجرت کرده اند؛ قرارداشته ودارندوچه در

يافته است تابه  امکانان وايران وسعودی؛ اين نسل کمتروچه درکشورھای پاکستدرداخل کشور
 ودرکشورھای سرمايه داری امپرياليستی ھرچه .ايدئولوژی وفرھنگ مترقی وانق?بی دسترسی پيداکند

اين نسل .پرياليستی مسموم شده استمابتذاfت فرھنگ اايدئولوژی وآنھا باواذھان افکاربيشتر
  وامپرياليسم وارتجاع.امروزبيشترازايدئولوژی وفرھنگ فئودال کمپرادوری وامپرياليستی متاثراست

اازطريق شرات کتبی ووسايل سمعی وبصری ويد تا ازطريق ننبه شدت کوشش می کندرداخل کشور
يده می درعمل د.  رامسموم ومتوھم سازندًای مردم خاصتا نسل جوانھھان توده ھرچه بيشتراذانترنت 

درحالی که بيش ازدوثلث نفوس کشوردرفقروگرسنگی کامل به سرمی شود که درطی ھشت سال اخير
اما اشغالگران دربخشھای . زم است، محروم اند وازکمترين امکانات رفاھی که برای يک انسان fبرند

سل ً خاصتا نای مردمھتوده  بيشتر به منظورگمراه کردن وامپرياليستیاشاعه فرھنگ وھنرارتجاعی
  . مصرف می رسانندبهسرمايه گذاری کرده وميليون دالر جوان، ساfنه صدھا

بدون رتحليل ھای شان  که دجنبش انق?بی ومترقی کشورھستندگروه ھای سياسی منسوب به  -2
وتجاوز بعدازکودتای ننگين ثورکه ( 1358و 1357 ھایاوضاع وشرايط سال ھایويژگيدرنظرداشت 

وشورشھا وقيامھای خودجوش توده ھای مردم  )بوجودآمده بودنظامی سوسسيال امپرياليسم شوروی 
 بعدازھجوم نظامی نھاوبعد گسترش واوج گيری اين قيام ھا ومقاومت ھا وتداوم آ مزدورعليه رژيم

  مقايسهبهکشور وشرايط ھشت سال اخيراوضاع اتحادشوروی به کشور؛ آن اوضاع وشرايط را با
 وبدون آماده کردن افکارعمومی آمادگی فکری سياسی وتشکي?تی وتصورمی کنند که بدون گرفته
ا عليه  مسلحانه رمبارزهمقاومت و 58 و57 وتدارک fزم ميتوان مانند شرايط سالھای جامعه

کشورتوسط بيش ازچھل البته درشرايط کنونی نيز.امپرياليستھای امريکائی وناتوودولت مزدورآغازکرد
کشورامپرياليستی وارتجاعی به اشغال نظامی درآمده و توده ھای خلق درچنگال استعمارگران ودولت 

 بدون  می توان آيا امايات آنھا به ستوه آمده اند؛دست نشانده آنھا اسيراند وازشدت ستم ومظالم وجنا
مبارزه مسلحانه آغازبه  و ھای مردم را به شورش وقيام توده fزمتدارک وآمادگی سياسی وتشکي?تی

 اين درست است که شدت فشارجنايات وستم امپرياليستھای اشغالگرودولت مزدور، مردم  کرد؟ترغيب
 عليه شورش! "بلی. وجودندارد مقاومت ومبارزه عليه آنھاستوه آورده وراھی جزشورش وتداوم راب

مردم ما به انواع واشکال fھمين حا. "جای که ستم است مقاومت ھم ھستھر" و" حق است برھرناحقی
 خودراابرازکرده ومقاومت نشان  واعتراضمختلف عليه اشغالگران ودولت دست نشانده آنھا مخالفت

 ، مبارزهق?بی ومترقی اھميت داردی انولی آنچه که برای توده ھای مردم وتمام نيروھا. می دھند
 باثرشدت ووسعت ستم وجنايات ارتشھای  روزیشايد ھم.  استومقاومت سازمان يافته ورھبری شده

، واين  وشورش کنند قياماقدام بهخودجوش بطور بارديگراشغالگرودولت مزدورتوده ھای مردم
 ولی آنچه که.  استخارج نيز  نيروھای انق?بی ومترقی ھرنيروی سياسی منجملهامرازارادۀ
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اسی  جامعه به لحاظ فکری سي وآزادی خواه که ھمه گروه وافراد انق?بی ومترقی است،تحايزاھمي
درغيرآن بارديگرجناح ديگری .آمادگی وتدارک fزم رابگيرند مردم وتشکي?تی برای رھبری مبارزات

به  اعمال فشاردرجھتوآورده راتحت کنترول ورھبری شان دراين شورشھا وقيام ھا ازارتجاع
  . کرد  خواھداستفادهازآن ی اشغالگر امتيازگيری ازامپرياليستھامنظور

درآن وقت بيشترازھرعامل  خورشيدی به لحاظ آمادگی شرايط عينی؛ آنچه که 58 و57 درسالھای -3
 عامل ، بود محرک وانگيزنده برای شورشھا وقيامھای خودجوش توده ھای مردموياعوامل ديگری

 باآنکه درآنوقت رژيم حاکم.  بود خلقی پرچمی ھايمتبداد ھمه جانبه رژ واختناق وستم واسوحشت
ً رفورم ارضی را ظاھرا بنفع دھقانان  سطحی رادرجامعه به منصه اجراقرارداد و اجتماعیرفورمھای

ان بی زمين وکم زمين نيزانجام داد؛ ولی ھرگزنتوانست حمايت مردم راجلب کند ويا مانع شورش وطغي
 قيام  تحريک مردم بهبرای درشرايط کنونی با آنکه انگيزه ھای زيادی بيش ازآن زمان. آنھا گردد
 : آماده است بشدت درجامعهدارد وشرايط عينیوجود عليه قدرتھای اشغالگرودولت نوکرآنھا وشورش
بی ًيله ارتشھای اشغالگرودولت مزدورخاصتا دروfيات شرقی وجنوب غرکشتارمردم بوسمنجمله 

،عدم ی بزرگشھرھااطراف ستم ومظالم حکام دولت مزدوروباندھای مسلح دردھات ووغربی کشور،
، دوامدارگسترده و  بيکاری، تجاوزبه زنان وکودکانامنيت، اختطافھا،مصئونيت جانی ومالی، نبود

 نصف نفوس وفقرجانکاه بيش ازتنگدستی وعسرت زندگی ھای مليونھا انسان،ا وبی سرپن شديدگرسنگی
 خدر؛به موادمدزوتوبرکلوز، ازدياد سريع تعداد معتادان  مانند ايامراض مکروبی سريع کشور،شيوع 

 ترويج  صدھا ھزارعودت کننده ازکشورھای ايران وپاکستان، ی سرنوشتی وبسرگردانی وبی سرپناھی
 فشارستم مردم، فساداداری ومالی، وغارت اموال وجايداد، دزدی  به اشکال مختلففحشا
 کشتارمردم  موادمخدربردھقانان فقيرتوسط قرضه ھا ی کمرشکن به آنھا،باندھای مافيائیتثمارواس

  ولی.تيھا که برمردم رواداشته می شودبيگناه بوسيله انفجارھای انتحاری وانواع ديگرمصايب وبی عدال
ھنيت ذ طوريکه م?حظه می شود  بآنھم کشور،وحشت وبربريت وزندگی جھنمی خلقباتمام اين ھمه 

آماده  ھنوز طورfزم عليه ارتشھای اشغالگرودولت مزدورکرزی برای قيام وشورش مردم عامهھای
 ناگفته نماند که درآن شرايط تبليغات طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادور، خوانين وسران اقوام، .نيست

گروه ھای  ، وتبليغاتً کتله ھای مردم خاصتا دردھات پرنفوذ دربين مرتجعروحانيون وم?ھای
يم وطن  ورژبودند، ھمجوارلتھایوارتجاعی اس?می که وابسته وھوادارامپرياليستھای غربی ود

دند وسلطه استعماری امپرياليستھای تبليغ می کر» بی دين«و »کمونيستی«فروشان خلقی پرچمی را 
ی مردم توده ھا احساسات مذھبی  دربرانگيختنمی خواندند که» کمونيستی«روسی راسلطۀ يک قدرت 

ری نفوذ تاثيرگذا ھمچنين .به شورش وقيام عليه  رژيم مزدورواشغالگران روسی تاثيرخودراداشت
  مردم قومی وقبيله ای برتوده ھای وروابطتعلقاتبراساس  را اقوام وقبايلفئودالھا وخوانين وسران

نيروھا   طبقات،ثريت ھمينکا ولی درشرايط ھشت سال اخير.درھردوشرايط نبايدازنظردورداشت
 وگروه ھایشنفکران منسوب به جريان دموکراتيک نوين وره شمول عده ای ازوگروھای فوق الذکرب

 تسليم امپرياليستھای اشغالگرشده  وباندھای مزدورخلقی پرچمھا وسازائيھاناسيوناليست وبوروکراتھا،
؛ طبقات آن شرايط  وبرخ?ف . ترويج ميکنندملی وتسليم طلبی را دربين مردم دوروحيه وفرھنگ انقيا

دولت مستعمراتی کنونی رايک دولت جمھوری اس?می می   دراين شرايطارتجاعی وم?ھا وروحانيون
  و»تروريزم«جنگ عليه نی راامپرياليستھای اشغالگرکنوند واشغال نظامی وسلطه استعماری خوان

 يگراينکه مردم خاطراتعامل د.تبليغ می کنند  توجيه وکشوربرای توده ھای ناآگاه» یباساز«کمک به 
 توسط ھمين باندھای تلخ شکست مقاومتھا ومبارزات شانراعليه رژيم مزدورواشغالگران روسی

  . فراموش نکرده اندارتجاعی اس?می

 يعنی وضعيت مستعمره بودن جامعه دردوشرايط عينی دومقطع زمانی درکشورومقايسهاز -4
 درشرايط : که دچاراين ذھنی گری شد؛ نبايدندرھردو دورامزدورمستعمراتی ودولت حاکميت وکشور
رايط  برای آغازمبارزه عليه ارتشھای اشغالگرودولت مزدورمانند ش بسيج توده ھای مردمکنونی

 ی معين بنابرعواملزماندرآن  ً چنانچه قب? تذکريافتالبته. است به سھولت امکان پذير58 و57سالھای 
 مقاومت ردم برای م توده ھایبرانگيختندريزه ھای قوی انگبود و مساعددرجامعه بسيار شرايط عينی
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 ی مردمً که عم? توده ھا وجودداشت، وديده شدومبارزه عليه دولت خلقی پرچميھا واشغالگران روسی
نيزبنابرعوامل  دراوضاع کنونی. يام وجنگ مسلحانه روی آوردندرش وقبه شو بخودی خودبطور

 درھمان  ليکن بايد دقت نمود که.است مساعدبسيار عه درجام به شکل ديگری شرايط عينیمتعددی
 طوری بود که بنابرعوامل اوضاعدرآنوقت  آسان نبود؛ ولی  انق?بی ومترقیشرايط ھم مبارزه

 ط شرايط نسبت به شراي)بع?وه عوامل منطقه ای وبين المللی (ذکرداده شدًاجتماعی سياسی که قب? ت
ای مردم به مقاومت  تحريک وبسيج توده ھدرآن شرايط . ونی کشورومنطقه وجھان، متفاوت بودکن

توده ھای  خودجوش  وقيام ھایطغيان ھمه نارضائيھای عمومی وتنفروانزجاروآنومبارزه درزمينه 
نقشه  استراتژی ورايط ھم نمی شد کهولی درآن ش. سھل تربود برای  روشنفکران انق?بی ومترقیمردم 

م  که عليه رژيوسايراقشاراجتماعی مردم  توده ھای محضروحيه واحساستمبنای برمبارزه را 
 روحيه وذھنيت کتله ھای مردم آمادگیدرآن موقع   کهالبته.  کردشغالگران قرارگرفته بودند، طرح وا

 درحد  بود وتاحدی نمايندگی ازآمادگی شرايط ذھنی آنھاامرنھايت خوبی برای بسيج وسازمان دھی
توسط    آنھامسئله رھبریمردم وبه آگاھی دادن  ع اصلی ومھمموضو اما می کرد؛  درجامعهجيننی آن

ھای fزم ايدئولوژيک سياسی گي درعمل ديده شد که عدم آمادو. بود انق?بی پرولتری  ھایانديشه
غليظ عده اشتباھات وانحرافات و کشور چپ انق?بی جنبش سازمانھا وگروه ھای مربوط بهوتشکي?تی

 که نتوانند بطوراصولی وعلمی  عمدتا باعث آن شد مبارزه ملی وطبقاتی درعرصهگروه ھااين ای از
البته . ندرھبری کن برای مدت طوfنیجنبش خودجوش توده ھای مردم را حتی دربخشی ازکشور

گروه ھای ارتجاعی  قات?نه انه  وحشي حم?ت بود منجمله نقش درزمينه ذی دخلی ھم ديگرعوامل مھم
 افراد جنبش چپتشک?ت وعليه درکشورھای ھمجوارمت درداخل کشورو مقاو درجبھات جنگاس?می
 که موجب شکست اين  بازی کرد به شدت نقش درزمينه و بين المللی  منطقه ای، ھمچنان عواملانق?بی
درحد وحشتناکی بی  خسران نيروھای انق?بی مردمی ومترقی بعبارت ديگرتوازن قوا به . گرديدنيروھا

امپرياليستھای غربی حمايت ھمه جانبه و کمک هخودجوش توده ھای خلق ب وجنبش تناسب گرديد
آن جنبش ملی ضد  و، اس?می قرارگرفت تحت رھبری نيروھای ارتجاعی ودولتھای ارتجاعی

  .به شکست کشانده شداستعماری گسترده مردم 

ازچھل  اززيرسلطه استعماری بيش  واقعی شانمردم افغانستان برای رھائیدرشرايط کنونی  -5
 راه مبارزه فقط يک راه پيش رودارند،ودولت دست نشانده استعماررياليستی وارتجاعی جھان پامکشور

رھائی ازسلطه وستم صول استق?ل وآزادی ملی و برای ح طوfنی مدت مبارزه انق?بی.انق?بی ومترقی
ه انق?بی استراتژی  اين مبارز.تشکيل دولت دموکراتيک خلقکمپرادوريزم وامپرياليسم و، فئوداليزم
 ازطريق مبارزه  نھائی، ورسيدن به ھدفپيش برد اين استراتژی.  خاص خودراداردھایوتاکتيک

يعنی به . ومقاومت ھمه جانبه مردم افغانستان عليه قدرتھای اشغالگرودولت مزدورآنھاميسراست
 کرد وآن اشارهبه موضوع مھمی بايد دراينجا . دموکراتيک درکشور-ن انق?ب ملیپيروزی رساند
دم وآزادی  توده ھای مر به پيروزید نمی توانیقيامشورش وھر ومقاومت وجنگاينست که ھر

 مردم ً مردم ما خاصتا روشنفکرانی که به نجات. گردندبرسرنوشت خويش حاکمکشورانجاميده ومردم 
ابرعليه رژيم ر وفداکاريھای مردم  تاريخ جنگھا ومقاومتھا وقربانيھاوميھن شان فکرمی کنند بايد

که چرا آن ھمه   توجه نمايند بآنًوعميقاً دقيقا مطالعه کرده خلقی پرچمی ھا واشغالگران روسیمزدور
 به، درفرجام  کشورويرانی وتباھی که مردم دادند وآن ھمه  کشته ومعلول وآن ھمهھا وقربانيھافداکاري
بعبارت . نديافتن دست  شانی وطبقاتیبه حاکميت مل مردم  و نانجاميدمردم وآزادی واقعی کشوراستق?ل

 وحاصل ھمه مبارزات شان  کشيده شدشکست مردم به  وضد استعماریمبارزه آزادی خواھانهديگر
  .س?می وامپرياليستھا تصاحب کردندای ارتجاعی اھه راگرو

زی می باثبات رسانده است که مبارزه ای به پيروباربار تجربه مبارزات خلقھا وملل جھان اين امررا -6
ازچند سال ياين طرف گروه طالبان : ًمث?.  رھبری شود توسط انديشه انق?بی پرولتریانجامد که

  اين جنگولی. می جنگندودولت مزدورگرل اشغا ارتشھایعليه ی گلب الدين وگروه حقانیموحزب اس?
 مردم  ملی برای استق?ل وآزادی کشوروحاکميت ھدف واقعی نه جنگ مردم است ونه ھمدرحقيقت

فقط آن جنگ ومقاومتی می تواند به استق?ل کشوروآزادی وحاکميت مردم بانجامد، که توسط . دارد
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 ھای  گروه جنگ کنونی را که. به پيش برده شود ومترقیانق?بیبری نيروھای خودمردم وتحت رھ
پاکستان دولت وارتجاع لوژستيکی  و نظامی به کمک وحمايت ھمه جانبهطالبان وگلب الدين وحقانی 

 ولشکرالقاعده ونظاميان  وکمک مستقيم لشکرطالبان پاکستانیرتجاع کشورھای عربیالی اکمک مو
 قدرتھای  جنگی است بين، به پيش می برند عليه ارتشھای اشغالگرودولت کرزیپاکستان)  آی اس آی(

ظامی وسلطه  ناشغال باآنکه مردم افغانستان دربرابر.مزدوران خلع قدرت شدۀ آنھاامپرياليستی و
وازستم   ابرازمخالف امی کنندبشدتاستعماری امريکاوناتووحاکميت گروه ھای جنايتکارومزدور

ومتنفراند، اما گروه ھای منزجری اشغالگرودولت مزدورھای ارتشھايرومظالم وجنايات ووحشی گ
 ستم واستبداد ت خاطرا زيرا مردم افغانستان.طالبان وگلب الدين وحقانی را حمايت وپشتيبانی نمی کنند

 ودرشرايط کنونی ھم مردم.  آنھا بياد دارند دولتیوجنايات اين گروه ھای وحشی رادردوران حاکميت
ازستم ومظالم قرون ،  قراردارند وگلب الدين وديگران طالبان نيروھای مناطقی که زيرکنترولآن 

 زورتوپ بهولت مزدورھمچنان که ارتشھای اشغالگروارتش د.  عذاب می کشندوسطائی اين گروه ھا
ھای خلق مظلوم تحميل شده اند، گروه ھای طالبان وگلب الدين  برتودهوتانک وطياره وبمھای ويرانگر

 فقط افرادی .بزوربرچه برمردم مظلوم اين مناطق تحميل اندی وحقانی نيزبشکل ديگری وبنام ديگر
 گروه ھا نفع مادی می برند وھم ازحلقه تشکي?تی اين گروھھا وياافرادی که درداخل کشورازوجوداين

ازطريق برنامه ھای  درخارج کشورھاھواداراين گروھ  تحصيل کردهجاعیعده ای ازعناصرارت
 .مردم افغانستان تبليغ می کنند» مقاومت ملی«ازکشورجنگ طالبان وگلب الدين را دربيرون تلويزيونی

 دم حضورگروه ھای انق?بی ومترقی که دروضعيت کنونی درعستنيزقابل تامل وتاسف ا اين نکته اما
عليه مردم  که ضديتھا ونفرتینارضائيھا،پتانسيل اين ھمه  مردمی ازی ارتجاعی وضداين نيروھا

مردم عليه قدرتھای اشغالگرودولت  ضداستعماری روحيهنيزاز واشغالگران ودولت مزدوردارند
  .بنفع شان بھره می برند، مزدور

 دموکراتيک درکشوری -انق?ب ملی شبرد وپي که برای آغازمبارزه  شودًقا توجهيد دقيباين امربا  - 7 
  نمی شود باصرف شعارھای تندوتيزوغليظآن حاکم است،نندافغانستان وشرايطی که برما

تحليل وارزيابی   موردمه بايد جامعه وشرايط حاکم برآنرا بلکه اولترازھ.کرد  اکتفاازدورونزديک
 مردم را مشخص کرد؛ و برای اينکاربايد به  رنگارنگواقعی ودشمنانواقعی وعينی قرارداد؛ دوستان 

 تضاد عمده  علمی وديالکتيکی،ناسائی تضادھا ی جامعه به شيوه پرداخت وباشتحليل طبقاتی جامعه
وانق?ب  وتشکي?تی اين مبارزه  سياسی به تدارک فکریدرقدم دوم. مشخص نمودمعين و راواساسی

ً درقدمه ھای ابتدائی بخشی ازمردم خصوصا  البته(ل بايد مردم رابعبارت ديگراو: توجه کرد
  تاازوضعيت آگاھی داد،) ارند وازمنافع آنھا دفاع می کنندروشنفکرانی که درکنارمردم قرارد

که به لباس دوست خود نمائی  مردم وميھن راآن بخش ازدشمنانھمچنين  وکشورخود آگاھی حاصل کنند
 . راآغازنمود عليه دشمنانبسيج ومتشکل کرد ومبارزه توده ھای مردم را بعد.  با آنھا شناساند،می کنند

 ھستندنھايت ضروری برای مبارزه  ديگر سياسی وتدارکات fزم فکریھایآمادگي ، انجام اين وظايف
دراين شرايط  . اشغالگرودولت مزدوررھبری کردعليه ارتشھایمردم را تابتوان مبارزات توده ھای

  وتمام خائنين ملیلت مزدورکرزیودولتھای ارتجاعی خارجی ودو اشغالگرياليستیقدرتھای امپر
 درشرايط .ردارنداقردرطرف ديگر وھمه نيروھای انق?بی ومترقی کشورتوده ھای مردموطرف دريک

 تشکيل می )انق?ب ملی ( انق?ب اول سب مرحلهرامبارزه درجھت پيروزیوظيفه اول وعمده کنونی 
 سب  مبارزه طبقاتی برای پيروزیب?فاصلهدولت مزدورسرنگونی طه استعمارووبعدازطردسل دھد

بعبارت ديگرسرنگونی سلطه .می شودآغاز)  نوينکراتيکانق?ب دمو( دوم مرحله
 حل  انق?ب درسب مرحله اول.وداليزم،کمپرادوريزم وامپرياليسم وتشکيل دولت دموکراتيک خلقفئ

 وتشکيل نظام نوين  انق?ب حل تضاداساسی جامعهله دوم ودرسب مرح مطرح است جامعهتضاد عمده
 .د واحدی راتشکيل می دھنتند ومرحلۀازھم جدانيس انق?ب کشورمرحله ناگفته نماند که اين دوزير.خلق

يروھای ن"  متحد ملیجبھه" درتوجه داشت که درترکيب نيروھای شامل بايد نيز باين نکتهھمچنين
  گروه ھا وغيرهناح چپ بورژوازی ملی واقشارمرفه خرده بورژوازی منجمله جطبقاتی ای وجود دارند

ھدف آنھا برآورده می  بعدازطردسلطه استعماری قدرتھای امپرياليستی وسرنگونی دولت مزدور،که
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 ھمراھی )پيروزی انق?ب دموکراتيک نوين( ?ب را درسب مرحله دوميستند انقشود وديگرحاضرن
رھبری مبارزه وانق?ب راازنيروھای ان مبارزه ملی ت?ش می کنند تا ري درج ھمچنين اين نيروھا.کنند

د سلطه استعماری امپرياليسم ودولت مزدورآنھا توقف دھن انق?بی پرولتری بگيرند وانق?ب رابعدازطرد
ويا اين خطرنيزوجود دارد که با قدرتھای امپرياليستی وطبقات . ودولت طبقاتی خودرا تشکيل دھند

 ً طبقه پرولتاريا خاصتا بخش پيشروآن ونيروھایين فقط ا.ادوربه سازش ومصالحه برسندفئودال وکمپر
ھرستم ونجات خلق ازتا پيروزی نھائی انق?ب  مبارزه طبقاتی راھستند که   واقعی پرولتریانق?بی

  .  ھند دادامه میواستثماری 

ازعھده  فقط واين رھبری. ستامردمی نياز به رھبری انق?بی برای پيش بردامرمبارزه ملی وطبقاتی
 است که  پرولتاريا ھمين حزب انق?بی. است متشکل ازانق?بيون واقعی پرولتریيک حزب انق?بی

 ارتش خلق ھسته ھای انق?ب آماده کند، رادرجامعه برایآمادگيھای ذھنی،  شرايط ذھنیوظيفه دارد تا
ا کارگران ودھقانان فقيرومزدوران برا، دموکرات ومترقی کشورروھای ملیراتشکيل دھد وتمام ني

 رزهمباه متحد ملی مترقی، متحد کرده ودريک جبھ  وروشنفکران مردمی روزمزدی ف?حتی وکارگران
?ب انق  مربوط به ابتدائی نظرياتمسايل فوق فقط طرح. آغازکندراعليه اشغالگران ودولت مزدورآنھا 

،  درعملھای اين انق?ب تئوري وبکاربست.ست ای مستعمره ونيمه فئودالی درکشور دموکراتيک-ملی 
 اتژیواستر  تاکتيکھاطرحبا ووشناخت تضادھا ودشمنان طبقاتی وملی  جامعه تحليل طبقاتی ازطريق
درجھت رھبری   وکارا ھای درستنقشهو مدت دراز توده ایاتژی جنگً خاصتا طرح استرانق?بی

  .نق?بی طبقه کارگراستاًواقعا  وظيفۀ حزب ، مردمدموکراتيک -مبارزات ملی 

  !پرياليستھای اشغالگرودولت مزدوراممرگ بر                              

  !وارتجاع بين المللی  نابود باد امپرياليسم                       

  ! پرولتارياوخلقھای جھانمبارزات انق?بیپيروزباد                         

                            

                           

             

                                 


