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 Reports گزارش ھا

  
  ی قدمیپر
  

١١.٠٧.٠٩  
اه کردن ی خود سعی با خبر رسانري چند ھفته اخني که در ازانيبا درود فراوان  بر شما و متشکرم از شما عز  در آگ

وانی که ھمگمدواري  امدي داررانيمردم  ا م بت ا ھ اممي ب سزاؤ می گ ردم اشرفتي در پيیثر و نقش ب ارزات م  راني مب
   ميداشته باش
   دي خود قرار دھتي در سالي را به ھمراه عکس در صورت تمامهي ضممطلب

   سپاس فراوانبا                                                                                     
  
  :دداشتيا

ز انم  ھمرزم عزي دمی"خ ال "ق صديان پورت ا ی رزم مت ستان آزاد"، درود ھ ستان-افغان دارم، "  آزاد افغان ديم مي را تق

  .اميد است ھميشه در احقاق حق خلق ايران کوشا وموفق باشيد

ه  شرچند ده مقال ازيد، چه ن زارش در شما با اظھار سپاس از کار کوچکی که انجام داده ايم ما را شرمنده می س ا گ وي

باب خيزش يک خلق که از بسا جھات با ما نزديکی ھائی دارند، کمترين کاريست که انجام آن از عھدۀ ما برآمده می 

ست ه . توان ان علي رد ش ا را در نب ستاده وآنھ ران، اي ا اي سايۀ م شور ھم دگان ک ار رزمن ا در کن ا آن است ت آرزوی م

  .  امپرياليزم وابستگی دارند، يار ومددگار باشيمارتجاع مذھبی حاکم که با ھزار ويک رشته به

ستان آزاد"ھمرزم عزيز، پورتال  ستان -افغان اد " آزاد افغان ان نخستين روز ھای ايج ه نيکوئی يکاز ھم ه را ب  نکت

ه  اه ک شرو وآگ اتی پي اد تبليغ ميدانست، در فضائيکه به وسيلۀ امپرياليزم وارتجاع به شدت مسموم شده وکمبود يک نھ

ه گرب د، آگاھان زۀ کافی برای يک مبارزه دوامدار، آزاديخواھانه وترقيخواھانه داشته باشد، به شدت احساس می گردي

رداختيھراس در اين عرصۀ نبرد پا گذاشتنوب ستان پ د افغان ردم دربن اريخی م افع ت ن  وبا استواری تمام به دفاع از من

  .چه عواقبی را می تواند به دنبال داشته باشد

ده وا آغاز ھمان دون عکس العمل نمان ادی  ز می دانستيم که اين رزمجوئی ما ب اليزم واي ا زود از طرف امپري ر ي دي

ان چپ وراست  اد طلب ز انقي ه آمي ۀ توطئ ا حمل ه ب خود فروختۀ آنھا مورد تھاجم قرار خواھيم گرفت، اين پيش بينی ک

وديم تحقق يافت، نتنھا بر عزم ما در ادامه مبارزه تاثير بدی نگذاشت وده ب ه درستی راھيکه انتخاب نم ا را ب  بلکه م

  .باور مند تر ساخته بيشتر از پيش به خاطر تحقق آن کوشيديم

ه خاطر  وانيم ب ا نت د ت  ضرورت ادامه مبارزه عليه انقياد طلبی وارتجاع اسالم سياسی ومبرميت آن ، باعث می گردي

از اين اھداف تکامل کار پورتال وارتقای سطح تبليغاتی آن به يکی . تحقق اھداف دراز مدت خويش کاری انجام دھيم

ری داده ، . بود" منطقه ئی"مثابه يک نھاد  نھاديکه به عالوۀ افغانستان در حد توان ايران و پاکستان را نيز پوشش خب
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ا خاسته ه پ ردم ب ه م ه جنگ علي ه ب ان متحدان ه وجھ ه در منطق د، از  اشتغ،در تقابل با امپرياليزم وارتجاع ک ال دارن

  .طرف خود دست دوستی به طرف تمام نيروھای ھای انقالبی وآزاديخواه در منطقه دراز نمايد

سيختۀ  ام گ وحش لگ ه"رشد سريع حوادث که با خيزش خونين مردم آزادۀ ايران وت م واليت فقي ا " رژي ود،  ب راه ب ھم

دی نما وادث بع افلگيرنموده ومنتظر ح ارا غ ست م ود نتوان ام سرعت خ دتم ردم در . ي ام م ستين روز قي ان نخ از ھم

ه  ورد ادام ه در م شگوئی داھيان ايران، پورتال ضمن ارائه يگ گزارش در مورد نکات قوت وضعف آن خيزش به پي

  .ستاده عليه ارتجاع مذھبی حاکم به مبارزه بپردازدياايران  خودرا مکلف دانست تا در کنار خلق مبارزه نيز پرداخته

امه دراز مدت پورتال است که می نويسيم آنچه ما انجام داده ايم کمترين کاريست که می توانستيم با در نظرداشت برن

  . انجام دھيم

اد  د واز جانب ديگر اتح ه مالحظه می نماي ان ومنطق ا را درجھ ست ھ چه وقتی انسان تبانی واشتراک عمل امپريالي

ه کالبعمل ارتجاع سياه برخاسته از اسالم سياسی را در منطقه  د شکافی می نمايد ومی بيند که چگونه مالعمر وخامن

ردم دوش گای دوشا افع م أمين من ارزه وت ای مب د، ضرورت بق ر ميدارن لبدين وربانی در تقابل با خلقھای منطقه گام ب

د  تافته ، خط متح ديگر ش اری و کمک ھم ه ي وان ب د ت ز در ح ی وآزاديخواه ني ای ، انقالب ا نيروھ د ت ايجاب می نماي

  .اليزم وارتجاع را متحدانه مورد حمله قرار دھندامپري

ردم منط ع م ه نف را ب ۀ آن ه وادام ابی می قحرکت پورتال در قبال اوضاع ايران بيشتر از ھمين نقطه آغاز يافت ه ارزي

د ی و . نماي ای انقالب ام نيروھ ويش را از تم ران خ پاس بيک ال س اه پورت ود ھرگ د ب بت نخواھ ی مناس ا ب ين ج در ھم

راز داردآزاديخواه ه .  ايران به نوبۀ خويش اب ياه وکري اب س ديم نق ادر نمی ش ا ق ا م دون مساعدت تک تک آنھ چه ب

  .را از رخسار بزک کرده ای آنھا برداشته مردم خويش را به ماھيت آن نظام آشنا نمائيم" رژيم واليت فقيه"

   آرزومند موفقيت ھای بيشتر مردم در مبارزه زندگی ساز شان                                                                   

 AA-AA                                                                                                 اداره پورتال 
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