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  !صلح جهان در خطر است

  ١٩۶٨ مارچ ١۴، ١٣۴۶

  

 راه صلح و دفاع از صلح و مبارزه در

 مسألھامر صلح مبرمترین و عمده ترین 

ھمین جھت  از .مار میرودشو خواست ضروری توده ھای عظیم مردم جھان ب

جدی تمام صلحدوستان  تشویشرا بخطر انداختھ موجب 

صوص ویتنام موجب نگرانی عمیق آسیا بالخ

اصلی آنرا اھداف سود  رکھ محو شی کھنھ و نو خوی

 رعرصھ بین المللی تشکیل میدھد علت اصلی این ھمھ جنگ و خونریزی د

الوس، شرق میانھ و سایر نقاط داغ جھان و عامل اساسی ھمھ بحرانھای محلی و جھانی و 

ه ھای آسیا افریقا رقا رتجاعی علیھ حکومات ملی د
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صلح جهان در خطر است

١٣۴۶ حوت  ٢٣پنجشنبھ ) اول(جریده پرچم، شماره 

دفاع از صلح و مبارزه در افغانستانخلق  دموکراتیکھ ھای شناشر اندی 

امر صلح مبرمترین و عمده ترین  .امنیت جھان را وظیفھ اساسی ملی و بین المللی خود میداند

و خواست ضروری توده ھای عظیم مردم جھان ب دوران معاصر ما

را بخطر انداختھ موجب  صلحره ای از نقاط گیتی امر پاحوادثیکھ در 

آسیا بالخ جھان گردیده است از جملھ واقعات خونین جنوب شرق

  .جھان است

ی کھنھ و نو خویرسیاست استعما زیروی اپریالیستی با 

عرصھ بین المللی تشکیل میدھد علت اصلی این ھمھ جنگ و خونریزی د رجویانھ طبقاتی آن د

الوس، شرق میانھ و سایر نقاط داغ جھان و عامل اساسی ھمھ بحرانھای محلی و جھانی و 

تجاعی علیھ حکومات ملی درنگ ارنگارس و کودتاھای یمحرک عمده کلیھ دسا

  .جھان میباشد.دگر نقاط امریکای التین و

  خیبر. ا. م

 پرچمجریده 

امنیت جھان را وظیفھ اساسی ملی و بین المللی خود میداند

دوران معاصر ما

حوادثیکھ در 

جھان گردیده است از جملھ واقعات خونین جنوب شرق

جھان است. مردم

ریالیستی با پتجاع امرا

جویانھ طبقاتی آن د

الوس، شرق میانھ و سایر نقاط داغ جھان و عامل اساسی ھمھ بحرانھای محلی و جھانی و  ،ویتنام

محرک عمده کلیھ دسا

امریکای التین و
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یمن کھ مقصد اصلی آن  رمرتجع د عناصر عراب وا ھیل علیئاسرا زاه تحریک تجاور زریالیزم اپام

یت متحد عربی و یمن و تخویف ریھ و جمھورسور ی دربین بردن حکومت ھای ملی ضد استعما زا

  .دورا بوجود آرادی بخش ملی جھان عرب بود فاجعھ خطرناک امسال شرق میانھ زش آبجن

خود در ویتنام و عدم توجھ و بی اعتنایی  »جنگ کثیف«عھ روز افزون دامنھ سطھ توساریالیزم بوپام

  .ازدساه جنگ جھانسوز نزدیکتر می گریت را بھ پرتشدر برابر افکار عامھ جھانیان ب

ھیم سیزم جدید و زافزون نیروھای سیاه فاشیزم و نا زورشد ریق و کمک بھ ویعھ تشرذ ریالیزمپام

 رد مسألھ المان شرق و غرب و برلین دیشدتوی خود و رسالحھای ذ ذخایر رد »انتقام جویان«ساختن 

سا رگ نظامی ناتو و پیمان وارآن دو بالک بز رسیاسی و جاییکھ د  هوپا کھ محراق تضاد ھای عمدرا

 لحاظ صلح جھانی بوجود زیادی ازنگرانیھای  .برابر یکدیگر واقع می باشد رھر جای دیگر د زبیش ا

  .تسآورده ا

نبیق و زمردمان انگوال و مو و  ستانونا برای ملت پشترسرنوشت  استعمار حاضر نیست حق تعیین

تانیا و از یبر استعمارنجاه سال باینطرف علیھ پیکصد و  زخلق پشتونستان ا .شناسدببرسمیت  غیره

ھم بھ حق  زه میکند، ھرگاه بارزی پاکستان مباراستعما لطھ جابرانھست سال باینطرف علیھ سبی

امنیت  این منطقھ جھان نیز صلح ور کھ د دردا ود امکان آن وجودشداده نمثبت  مشروع آنھا جواب

  .دربرھم بخو

 زبرو زورتجاع و امپریالیزم و یک واقعیت جھانی است کھ رادیخواھی ملی پشتونستان ضد ازجنش آ

  .می یابد وسعت

ا پ ا و زیریشودیرجنوبی و  رست افریقایپاد ژاه کمک و تقویھ حکومتھای نرریالیزم از پنان امچھم

جنوب  رن ھای نام نھاد زمانی دواسیرفد سیسه افریقا و تارقار ھا د ورکردن حقوق اکثریت این کش

یت ره و بجای آن جمھودده شراز بین ب رزمینس زات دلیرانھ خلق آنرر مباثا رتان و عدن کھ دسعرب

تثمار منابع نفتی آن سھای خلیج فارس غرض ا نییخ نشیبوجود آمد و اکنون دو ش توده ای یمن جنوبی

و  کودتاھای نظامی علیھ حکومات بی طرف و صلحدوست و مداخلھ بی شرمانھ یکراه تحر از و

غیره  مانھای مختلف جاسوسی مانند سی آی ای وزسا یقراز ط رھای دیگرداخلی کشو رامو رسوا در

سوسی بھ سال کشتی ھای جارھای صلحدوست و ا رفضای کشو زات جاسوسی اردادن طیا زرواپو 

داده  رمعرض خطر قرا رد اً ا شدیدرآبھای داخلی آنھا و سایر اعمال تحریک آمیز صلح و سالم گیتی 

تحریکات  و جلو ءنشود، دسایس آن افشا رریالیزم بموقع مھاپر امگوضع ا رفتن اینگنظر  ربا د .است
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گ مواجھ رفاجعھ بزا با یک رھر لحظھ جھان و بشریت  ررفتھ نشود، بیم آن میرود کھ دگی آن گجن

  .دزسا

اه ر زرم و سرد صرف اگه رزتمام عرصھ ھای مبا رریالیزم و شکست دادن آن دپکردن ام رمھا

 رتجاع درریالیزم و ضد اپام ، ضدگجن دموکراتیک ضد وحدت عمل و متحد ساختن ھمھ نیرو ھای

دگر نادیده گرفتن  جانب زا .ھای بظاھر انقالبی ریک جبھھ واحد ممکن است نھ با حرف و دادن شعا

ا قربانی سیاست رآن صلح جھانی  برابر ر د  اتخاذ یک موقف بی طرف و خنثی ریالیزم وپجنایات ام

 رسوم جھانی مشتعل شود نھ کشو گنظر داشت کھ ھر گاه آتشی جن رباید د .نھ قوا نمودن استزموا

مھیبی برای امحای وسایل « .ک سالم مانده نمیتواندی چھای بی طرف ھی رھای طرف و نھ کشو

استعمال گردد خرابیھای بی سابقھ ای  گجن راگر این وسایل د .دستجمعی و تخریب بوجود آمده است

  .ا بویرانھ ھا مبدل می نمایدرفرھنگی و صنعتی  رگد می کند و مراکز بزرھا وا ربھ کشو

رد ھم جملھ کشور ھای کھ در جنگ وا زنین جنگ موجب مرگ و رنج صدھا ملیون انسان و اچ

  ». . . نباشند خواھد شد

ه شکست ھای رزساحھ ھای مبا و در اکثره خود را از دست داد میاز آنجاییکھ امپریالیزم تفوق دای

 ادی ملی وزصحنھ جھانی بنفع نیروھای صلح، آ رآن تحمیل شده و تناسب قوا د ذیری برپجبران نا

انھ رکا زسیده کھ میتوان کوشش تجاور مان آن فراز«دموکراسی و جریانات مترقی تغییر میکند 

با کوشش متحد نیروھای صلح و جنش ھای  »درجنگ جھانی عقیم گذا زا برای آغارریالیستی پام

  .جھانی سوم جلوگیری نمود وقوع یک جنگ زمترقی، ملی و دموکراتیک میتوان ا

برابر مردم خود و  رد شیخی خویرولیت تاؤجھت احساس مس زھا انا نتراه صلح ر ره درزما مبا

ی وزیرپگ بھ رالمانھ اتومی نگردد انتخاب کرده ایم، بلکھ آنرا عامل بزظجھان کھ قربانی یک جنگ 

تحت ظلم و  رد زخلق ھای جھان کھ ھنو زنجات آن عده ا اه اھداف ملی خود ور ره دزراساندن مبر

ً م ساختمان یک جامعھ واقعزصلح شرط ال .ستم بسر می برند می دانیم   .مرفھ و مترقی است ا

  .نمود ا قبل از آغاز جنگ شروعرزه عادالنھ بر ضد جنگ ظالمانھ رباید مبا

، ضد گیخی کلیھ نیرو ھا، افراد شریف صلح دوست و دموکراتیک ضد جنریت تاربنابر آن مامو

تمایل سیاسی باشد بخاطر حفظ  ، مذھب وایدئولوژییرو ھر پریالیزم است کھ ولو پتجاع و ضد امرا

نج ر و رمحصول کا آنکھ جھان ما بھ ویرانھ یی مبدل شود و زو پیش ا رگیک تباھی بز زریت ابش

 گجن زصلح و جلوگیرئ ا زیک جبھھ واحد دفاع ا رردد دگھستھ ای  گان سال انسان طعمھ جنرھزا
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ھر عمل  .نمایند ا ایفار گ انسانی خودراده وظیفھ بزروحدت عمل، قوت اطھ بواس با ھم متحد شوند و

ادی و دموکراسی زه صلح، آگادوره مشترک ارزمبا حالیکھ باعث تضعیف رتحت ھر عنوانیکھ باشد د

بر رساحھ ملی و بین المللی د را دری رگولیت بزؤد و مسرت توجیھ اصولی ندارصو چیھ ردد بھگ

  .خواھد داشت

  !جھانر باد جبھھ متحد صلح د زیروپ

  !جھان رصلح د پرچمسربلند باد 

  !ریالیزمپو ام ربدون استعما  گیک جھان بدون جنبسوی 

   !نژاد پرستان رودیشیا تقبیح میکند خواھان را توسطیادزانسانی اعدام آ ریو غھ ت کارانیعمل جنا پرچم

 

 

www.esalat.org 
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