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المللي آارگران جهان رابه تمامي آارگران و آمونيست  روزبين) 1374( 995فرارسيدن اول مه 
  . هاي انقالبي جهان، منجمله آارگران وآمونيست هاي انقالبي افغانستان، تبريك مي گوئيم 

حزب آمونيست  –مصادف است با چهارمين سالروز تاسيس حزب ما ) 1374(  1995اول مه 
مي آمونيست هاي افغانستان وجهان، خاصتا اعضاي و فرارسيدن اين روز را به تما –افغانستان 

  . حزب آمونيست افغانستان و جنبش انقالبي انترناسيوناليستي تهنيت ميگوئيم 
حزب آمونيست افغانستان ، با سپري شدن چهارسال از زمان ايجادش ، بو ظايف و مسئوليت هاي 

سئوليت هاي چگونگي اجراي فوق العاده جدي و تعيين آننده مبارزاتي مواجه است؛ وظايف و م
آنها برسير تحوالت سياسي حال وآينده جامعه ما تاثير گذاشته و توش وتوان حزب ما را 
درپيشروي به جاده انقالب دموآراتيك نوين ومشخصا در گذار از مرحله تدارك به مرحله برپائي و 

  . پيشبرد جنگ خلق ، رقم خواهد زد 
ت، وحشي گري و ويرانگري اسالمي هاي جهادي وغير پر ازجنايباگذشت سه سال از حاآميت 

جهادي اآنون ضرورت بر افراشتن درفش مستقالنه نبرد انقالبي، بيش از هرزمان ديگري خود را 
اين ضرورت رابايد بصورت بسيار جدي در يابيم ودر راه تحقق آن با تمام قوت . نشان مي دهد 

  . وتوان آوشا باشيم 
هرچه  واضح است آه ازطريق جدي ساختن ؟ ضرورت پاسخ بگويد حزب ماچگونه بايد به اين

آه محورعمده  ازآنجاي.بيشترآاروپيكارتدارآي براي برپائي وپيشبردجنگ خلق درافغانستان

. براي انقالب كردن بحزبي انقالبي احتياج است
ايكه  بدون يك حزب انقالبي ، بدون حزب انقالبي

  لنينيزم–انقالبي ماركسيزم براساس تئوري
–سبك انقالبي ماركسيستي  وبه )مائوييزم - (

پايه گذاري شده باشد، ) مائوئيستي  - (لنينيستي
نمي توان طبقه كارگر و توده ھاي وسيع مردم را 
براي غلبه بر امپرياليزم و سگھاي زنجيري اش 

  .رھبري كرد 
) مائوتسه دون( 

آارگــــــران  به مناسبت روز بين المللي
جهان و چهارمين سالروز تاسيس حزب    

 آمونيست افغانستان
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تشكيل ميدهد، ..."  ساختمان واستحكام ساختمان حزب"  فعاليت هاي تدارآي مرحله فعلي را
ساختمان واستحكام   "جديت در : از جديت درامرتدارك فعال بصورت عمده عبارت است

  ..."  ساختمان حزب
اشكال گوناگون فعاليت ها وآار وپيكار احزاب وهواداران حزب،چه درخود آشور وچه درخارج، 

هر حرآت . بايد تابع شعار عمده مرحله فعلي مبارزات حزب بوده و درخدمت آن قرار داشته باشند
ضرربرساند ويا در خدمت آن ... "   م ساختمان حزبساختمان واستحكا" و فعاليتي آه به امر 

  . زيان آور وغير مفيد خواهد بود  –در ذات خود هرچه مي خواهد باشد  –قرارنداشته باشد 
حزب ما ، بااساس قراردادن آاروپيكار تدارآي براي برپائي و پيشبرد جنگ خلق در افغانستان ، 

مائوئيستي و خطوط اپورتونيستي و تسليم  –تي لنينيس –مرز تمايز روشني ميان خط مارآسيستي 
  . طلبانه  ترسيم نموده است 

يعني جنگيدن براي نيروهاي ارتجاعي  وارائه خدمات جنگي بآنها  حزب ، انحالل طلبي  مسلحانه 
در ازاء امكانات تسليحاتي و پولي ويا مقام  و قدرت شخصي را  نظرا وعمال مردود اعالم آرده 

عبارت است از فعاليت هاي " تدارك براي برپائي و پيشبرد جنگ خلق " و پيكاراساس آار . است 
درين .  مستقل  حزب آمونيست  و ساير انقالبيون  و منجمله فعاليت هاي تدارآي مستقل نظامي 

، بلكه بايد بصورت عمده مضمون فعاليت ها را فروغلطيد صرفمورد نبايد به شكل گرايي 
  . شكل آنها ناديده گرفته شود درنظر گرفت  بدون اينكه 

تدارك براي " ازجانب ديگر، حزب آمونيست افغانستان ، با آن بينش پاسفيستي  آه مبارزه جهت 
را با انحالل طلبي مسلحانه  و درنتيجه با جنگ هاي ارتجاعي "  برپائي و پيشبرد جنگ خلق 

ظ نظري و هم ازلحاظ عملي جاري درآشوريكي دانسته وباديد واحدي بآنها مي نگرد، هم از لحا
اين چنين بينشي آه دراساس تمايزميان جنگ عادالنه وجنگ غير . مرز بندي روشن نموده است 

عادالنه را ناديده مي گيرد و درفش سرخ را بصورت يك شعار مطلق بلند مي نمايد، در اصل 
" بوسيده " را  متعلق به آساني است آه امروز ديگر آشكارا سنگ مبارزات آمونيستي وانقالبي

  . دموآراسي غربي به بارگاه امپرياليست ها رو آورده اند " فرياد" ودورانداخته اند وبا
آه با امر       وباظاهر باصطالح آمونيستي نيز وجود دارد" چپ روانه " معهذا يك نوع پاسيفيزم

صالحه مخالفت مي ورزد وبجاي آن ضرورت م"  تدارك براي برپائي و پيشبرد جنگ خلق " 
اين . را درشرايط باصطالح پيشرفته آشور هاي امپرياليستي پيش مي آشد"  پيشرفته " وتحقيق 

دارودسته منصور " آمونيزم آارگري " نوع پاسيفيزم را آساني حمل مي نمايند آه باصطالح 
" افتخار" حكمت را روآش  فرار طلبي  وخارجه نشيني شان ساخته اند و حتي عناصري ازآنها 

اينها مواضع حزب در . را نيز حاصل آرده اند " حزب آمونيست آارگري ايران " يت عضو
استراتيژي جنگ خلق را ، مواضع عقب  و آال" تدارك براي برپائي و پيشبرد جنگ خلق " مورد 

خاص خود شان را آه چيزي جز انتظار براي " انترناسيوناليزم " مانده و ناسيوناليستي مي دانند و 
  .ازي توسط امپرياليستها در افغانستان نيست ، بجاي آن مي نشانند رشد بورژو

براي جنبش بين  –وبايد  –بهترين وعمده ترين خدمتي را آه حزب آمونيست افغانستان مي تواند 
المللي آمونيستي و مشخصا جنبش انقالبي انترناسيوناليستي انجام دهد، به پايان رساندن اصولي و 

ارك وبرپائي و  پيشبرد جنگ خلق درافغانستان به منظور پيروزي انقالب هرچه سريعتر پروسه تد
. دموآراتيك نوين و گذار به سوسياليزم در افغانستان وحرآت بسوي جامعه جهاني  آمونيستي است

پرولتري، بصورت فوق العاده روشن و رامنامه حزب، دراين مورد، در مبحث انترناسيوناليزم م
  : گويا بيان مي دارد 

سهم آمونيست هاي آشورهاي معين براي اداي وظايف انترناسيوناليستي شان قبل ازهمه عبارت  "
اجتماعي آشور هاي شان برپايه تحليل درست  طبقاتي  –از تجزيه وتحليل درست اوضاع سياسي 
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 .مائوئيزم مي باشد –لنينيزم  –و پيشبرد مبارزه انقالبي پرولتري با اتكاء به اصول عام مارآسيزم 
آمونيست هاي تمامي آشورها وظيفه دارند با پيشبرد وظايف انقالبي و به پيروزي رساندن 
انقالبات دموآراتيك نوين  و انقالبات سوسياليستي آشورهاي خودرا به پايگاه هاي نيرومندي براي 

يزم آنها فقط باين صورت مي توانند از درغلطيدن به ناسيونال. پيشبردانقالب جهاني تبديل نمايند 
  . " ويا فروگذاري وظيفه پيشبرد مبارزه براي انقالب در آشور خود شان احتراز جويند 

چه در سطح مرامنامه وچه در  –تاآنجاي آه به تحليل از اوضاع آشور مربوط است ، حزب ما 
اين . داراي يك تجزيه و تحليل اصولي وجامعه مي باشد  –سطح ارگان مرآزي و ساير نشراتش 

سياسي محكمي براي پيشبرد مبارزات انقالبي حزب فراهم آورده  –يل پايه ايدئولوژيك تجزيه وتحل
سياسي حزب را غناي بيشتري  –است ، مبارزاتي آه پيشبرد آنها بنوبه خود ، مواضع ايدئولوژيك 

  . خواهد بخشيد و تجزيه وتحليل ما را از اوضاع عميق تر خواهد ساخت 
ضاع آشور و جهان، چه ازلحاظ وظايف ومسئوليت هاي اآنون چه از لحاظ سيرتحوالت او

درطي چهار سال حزب  مبارزاتمبارزاتي آشوري وبين المللي حزب و چه از لحاظ سير پيشرفت 
گذشته و تضمين مطمئن و اصولي تداوم آن درآينده ، بااجراي وظيفه عمده و مشخص عملي مرحله 

... "   ساختمان واستحكام ساختمان حزب" : رت است ازيم وآن عباا فعلي مبارزات مان مواجه
  " . تدارك براي برپائي و پيشبرد جنگ خلق در افغانستان " درراستاي 

آيا ما قادر به اجراي اين وظيفه عملي مبارزاتي مان هستيم ؟ عليرغم شك وترديد ها و باالترازآن 
ين حاآم درين مورد انكار ورزي هاي آه از سوي انحالل طلبان رنگارنگ و نيز از سوي مرتجع

ساختمان " " به ميان آشيده مي شوند، بايد با قاطعيت بگوئيم آه آري، ما آامال قادريم وظيفه 
تدارك براي برپائي و " را موفقانه به پايان رسانيم ودرمسير " ...  واستحكام ساختمان حزب

  . به پيشروي ادامه دهيم " پيشبرد جنگ خلق درافغانستان
انكار ورزي هاي انحالل طلبان ومرتجعين ، دراساس متكي به تئوري مزخرف   شك وترديد ها و 

مايه مي گيرد آه آمونيست ها بوده و ازين باورآاذبانه " شكست آمونيزم درجهان وافغانستان " 
زمينه  اي براي پيشبرد مبارزات شان دراختيار ندارند ؛ درحاليكه موجوديت پيشرونده حزب 

مبارزاتش و مشخصا افشاگري هاي پيهم ومداوم حزب عليه رژيم ارتجاعي آمونيست افغانستان و 
ودارودسته هاي مرتجع حاآم ، خود دليل روشني بر رد بافته هاي خيالي انحالل طلبان و مرتجعين 

... "   ساختمان واستحكام ساختمان حزب" ازلحاظ اجراي وظيفه عمده مرحله فعلي يعني . است 
وظيفه تاحدود معيني ايفا گرديده و حزب با همت و پشتكار مبارزاتي  نيز بايد بگوئيم آه اين

  . اعضاي پيشرو وفداآار خود ، بطور قطع و يقين بسوي انجام آامل آن پيش خواهد رفت 
اين يك واقعيت روشن و انكار ناپذير است آه امروز شرايط براي پيشبرد مبارزات انقالبي در 

ه هاي مرتجع حاآم به شدت مورد نفرت اقشار و طبقات دست. افغانستان بخوبي مساعد است 
مختلف مردم قراردارند ، حاآميت ارتجاعي ، متشتت و متفرق است و باندهاي مختلف آن با شدت 
و وحشيگري به دريدن و پاره آردن هم مصروف اند و با گذشت هر روز ، بيشتر ازپيش همديگر 

شيرازه نظامي وتشكيالتي باندهاي ارتجاعي  را تضعيف مي نمايند، در مناطق معيني از آشور
اما ... و ... مده است و اساسا ازهم فروپاشيده وبه درجات مختلفي خالء قدرت سياسي بوجود آ

اينكه عليرغم موجوديت اين چنين شرايط مساعدي، تاحال قطب مبارزات انقالبي شديدا ازحد مورد 
ديت شرايط مساعد براي پيشبرد مبارزات لزوم ضعيف تر باقي مانده است، دليلي برعدم موجو

انقالبي در آشور محسوب نمي گردد، بلكه اين حالت، ضرورت جدي و فوري اجراي وظايف 
  . ومسئوليت هاي مبارزاتي انقالبيون آشور و مشخصا ما آمونيست ها را خاطر نشان مي سازد 

آردن آامل عده زيادي درواقع يكي از داليل مهم ضعف قطب مبارزات انقالبي در آشور، پشت 
از گروه هاوافرادي به انقالب ومبارزات انقالبي است آه تا ديروز بنحوي ازانحاء و در سطوح 
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سياسي ،،  –اين پشت آردن آامل به انقالب نه تنها ايدئولوژيك . مختلف به اين قطب تعلق داشتند 
. ستي را نيز شامل مي شود تشكيالتي ونظامي است، بلكه  فرارطلبي و گريز به آشورهاي امپريالي

سياسي ، تشكيالتي ونظامي در شماره هاي قبلي ارگان  – در مورد تسليم طلبي هاي ايدئولوژيك
مرآزي حزب ونيز در جزواتي آه تا حال توسط حزب منتشر گرديده اند، تجزيه وتحليل هاي 

د فرار طلبي و گريز اما در مور. مفصل و مبسوطي به عمل آمده است آه فعال به آن نمي پردازيم 
  . به  آشورهاي امپرياليستي الزم است به مسايل معيني اشاره نمائيم 

حزب با تاآيد روي ضرورت فوري واضطراري و موجوديت امكان عملي پيشبرد مبارزات 
نه تنها نظرا وعمال ... "  ساختمان واستحكام ساختمان حزب" انقالبي در آشور وطرح شعار  

فرار به آشورهاي امپرياليستي قرار گرفته بلكه سمت حرآت اعضاء تقابل با گرايش در
در واقع حزب از ابتداي . وهوادارنش در خارج از آشور را نيز بطرف داخل تعيين نموده است 

تشكيلش تا حال با فرار اعضاء وهودارانش ونيزفرار ساير عناصري آه مدعي انقالبيگري وملي 
به همين جهت در . امپرياليستي ، مخالفت ورزيده است  دموآرات بودن هستند ، به آشورهاي

طول چهار سال گذشته  هيچ موردي ازين فرار در سطوح اعضاي حزب پيش نيامده ودر بين 
  . هواداران نزديك صرفا يك مورد وجود داشته است 

 دموآرات بودن ، گرايش –اما متاسفانه  دربيرون از حزب،درميان  مدعيان انقالبي گري وملي 
چه راسا ازداخل آشور وچه از طريق آشور هاي همسايه بسيار  –فرار به آشورهاي امپرياليستي 

 .شديد است و آمتر آسي را مي توان سراغ نمود آه د ربيرون از جواين گرايش قرار داشته باشد 
 تعداد زيادي ازين افراد در طول سالهاي گذشته فرار را برقرار ترجيح داده اند و تعداد زياد

عمال تپ وتالش دارند ويا براي " بهشت آشورهاي پيشرفته " ديگري نيز براي تحقق دسترسي به 
اين گرايش نامردمي نه تنها دامن افراد عادي بلكه دامن رهبران وگردانندگان . آن نقشه ميكشند 

   .گروه هاي منجمله گذشته را نيز گرفته و در واقع نوعي مسابقه ميان شان بوجود آورده است 
  چرا ما اين گرايش را نامردمي مي دانيم ؟ 

اوال بدين خاطر آه ميدان را براي دارودسته هاي ارتجاعي خالي آردن و خالي گذاشتن نوعي 
آمك رساني بآنها است وثانيا بدين خاطر آه اآثريت قريب باتفاق فرارهاي فاقد داليل سياسي 

به زندگي آرام ومرفه درآشورهاي وامنيتي بوده و عامل سياسي آنها را روحيه دستيابي 
البته اآثريت اينگونه افراد ، مادامي آه درداخل آشور ويا . امپرياليستي تشكيل مي دهند 

جبن شان ، آاري جزخدمت به درآشورهاي همسايه بسر مي برند، نيز دراساس بخاطر ترس و 
آات شان داليل سياسي مرتجعين وامپرياليست ها انجام نمي دهند ، ولي براي توجه اين گونه حر

اما مورد فرار به آشور هاي امپرياليستي ، ديگر آنقدر روشن گويا هست آه . نيز مي تراشند 
بويژه در برخورد با اعضاي حزب، جرئت توجيه و دليل تراشي براي آن را ندارند اآثرا تا آخرين 

  .مي نمايند وداع عزيمت لحظات آنرا مخفي نگه مي دارند وحتي بصورت مخفيانه وبدون 
در آشورهاي اسكانديناوياي اروپا بسيار پر " پناهندگان شعله اي  " درين اواخر بازار پذيرش 

بهمين جهت تعدا د زيادي از نادمين قبال منسوب به جريان شعله جاويد آه . رونق گرديده است 
ش سالهاي سال گرد شعله اي گري خط آشيده  و حتي به قيمت خضوع وخشوع درمقابل ارت

اشغالگر سوسيال امپرياليستي و رژيم مزدور باند هاي خلق و پرچم ، سر به سالمت برده بودند، 
مسايل مربوط به جريان دموآراتيك نوين  ذوق وشوق شعله اي گري پيدا آرده اند آه در موردازنو

چرا آه درهمين اواخر يك !! اين ذوق وشوق بي پايه وبي اساس نيست . عالقه نشان مي دهند 
تعداد افراد باصرف مبالغ بسيار بسيار هنگفتي خود را به سويدن ، ناروي ويا دنمارك رسانده اند 

حتي شنيده شده آه آساني . وبنام شعله اي درآن آشور ها به سهولت و آساني پناهندگي گرفته اند 
ه براي فرصت طلبانه بنام حزب آمونيست افغانستان پناهندگي گرفته اند و تسهيالت تحصيلي وغير
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ما اين معامله گري بنام حزب را قويا محكوم مينمائيم و به هر قيمتي شده . شان فراهم نموده اند 
باشد جلو آنرا خواهيم گرفت واجازه نخواهيم داداين معامله گري دوام نمايد، چون در صورت دوام 

  . ممكن است معامله گري هاي مزيدي بنام حزب صورت بگيرد 
پناهندگي افراد واشخاصي آه بخاطر فراهم آوري تسهيالت براي پذيرش رفقاي حزب در مورد 

شان در آشور هاي امپرياليستي مي خواهند از نوشعله اي شوند، بايد هوشيار وآگاه باشند وبهيچ 
  .براي افزايش معلومات شان سوء استفاده نمايند  صورت اجازه ندهند آه فرار طلبان ازآنها

ت باين معني نيست آه حزب صورت هرگونه فعاليت وآارپيكار طرح اين مسايل به هيچ صور
درواقع پيشبرد فعاليت هاي . مبارزاتي انقالبي رادرآشورهاي امپرياليستي منتفي مي داند 

مبارزاتي معيني در خارج از آشور و منجمله درآشور هاي امپرياليستي آامال ضروري ومهم مي 
  : ي بايد آامال مد نظر قرار بگيرد اما درين موردچند نكته مهم وضرور. باشد 

اين فعاليت هاي بايد حتما در خدمت به فعاليت هاي انقالبي داخل آشور قرار داشته وتابع آنها  – 1
اين فعاليت ها  باشد ونه اينكه بصورت آامال مستقل در نظر گرفته شود ، چرا آه درآنصورت 

آه بنام مبارزات انقالبي همان آشور ميزبان  مربوط به جنبش انقالبي افغانستان نبوده و بهتر است
  .ويا فعاليت هاي جنبش بين المللي پيشبرده شود 

اين فعاليت ها نبايد بستري شود براي توجيه خارجه نشيني ويا فرار عده اي آه مي خواهند        -  2
هم هيچ خار ، يعني هم از دوردستي بآتش داشته باشند و " هم لعل بدست آيد و هم دل يارنرنجد " 

وخسي به پاي شان نخلد و تازه درچنين حالتي اگر زورشان برسد ديگران را نيز از ميدان معرآه 
  . بيرون نموده وبسوي خود بكشانند 

آسانيكه از سالها باين طرف با واقعيت هاي عيني وذهني داخل افغانستان ازنزديك وبصورت  – 3
دهند آه درمورد پيشبرد مبارزات انقالبي درافغانستان مستقيم در تماس نبوده اند ، نبايد بخود حق 

رهنمود صادر نمايند ، بلكه درعوض الزم است آه غرور بيجا ونخوت بي مايه راآنار گذاشته 
وبراي اجراي رهنمود هاي مبارزاتي جنبش انقالبي داخل آشور و مشخصا رهنمود هاي حزب 

  . آمونيست افغانستان آمر همت ببندند 
مخالفت باخارجه نشيني و فرار بخارج، نشان دادن در مقابل مواضع حزب مبني بر حساسيت – 4

توسط افراد مقيم در خارجه بيش از پيش محكوم بوده و نشانه هاي از آبر ونخوت روشنفكرانه 
ينها بجاي حساسيت نشان دادن بايد واقعيت ها وحقايق را بپذيرند وبا مسايل ا. محسوب مي گردد 
  . آشور با فروتني برخورد نمايند  سرنوشتي مردمان

  
  زنده باد جنگ خلق در پرو

  
حزب آمونيست افغانستان . درفش ظفر نمون جنگ خلق در پرو همچنان در اهتزاز است 

صميمانه ترين درود هاي رفيقانه خود را به آميته مرآزي حزب آمونيست پرو ، اعضاي رزمنده 
تحت رهبري حزب تقديم نموده وحمايت بيدريغ  حزب ، جنگجويان ارتش چريكي خلق و توده هاي

  . خود را از امر سترگ وانقالبي دوام و پيشبرد جنگ خلق در پرو اعالم مي نمايد 
مرتجعين پروئي وامپرياليست هاي حامي شان و بويژه امپرياليست هاي يانكي ، انتظارداشتند آه با 

ست پرو ، درفش جنگ خلق دستگيري رفيق گونزالو و عده ديگري ازرهبران حزب آموني
اما اين انتظار . سرنگون شده و خطري آه نظام شان را تهديد مي نمايد، آامال از ميان برود 

ادامه جنگ خلق در پرو ، . برآورده نشد و جنگ خلق ، عليرغم تحمل صدمات معيني ادامه يافت 
انقالب جهاني خدمت آسايش مرتجعين پروئي و امپرياليست هاي حامي شان را برهم ميزند ، به 

  .مي نمايد وباعث دل گرمي وقوت قلب انقالبيون در سراسر جهان مي گردد 
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انقالب پرو همانند انقالب درهرآشور ديگر ، نه تنها با سياست هاي سرآوب گرانه مستقيم 
مرتجعين وامپرياليست ها روبرو است ، بلكه با اپورتونيزم وتسليم طلبي ازدرون صفوف انقالب 

مذاآره " اآنون در پرو اين اپورتونيزم وتسليم طلبي درقالب خط . حال مصاف بوده و هست نيز در
آه عمدتا ازدرون زندان هاي ارتجاع سر بلند آرده ، مذبوحانه مي آوشد درمقابل " براي صلح 

  .ادامه انقالب مانع ايجاد نمايد 
  :آه  استحزب آمونيست افغانستان عميقا برين باور 

نه تنها اپورتونيستي و تسليم طلبانه است ، بلكه  ذهن گرايانه نيز " اآره براي صلح مذ" خط   - 1
تسليم طلبانه است زيرا آه در آخرين تحليل خواهان برچيدن جنگ خلق است و نه دوام . مي باشد 

و پيشرفت آن ؛ تسليم طلبانه است زيرا آه عمدتا ناشي از بي تابي و بي ايماني عده اي در مقابل 
برعالوه اين خط ذهنيت گرايانه است زيرا آه پايه عيني ايجاد آن به . ايط سخت زندان است شر

اين شرايط به تمام  صورت عمده شرايط سخت و بسته زندانها بوده و درحقيقت تعميم ذهنگرايانه
  .پيرو وتمام جهان مي باشد 

رورت و امكان را هم اين ض. ادامه و پيشبرد جنگ خلق در پرو هم ضرور است وهم ممكن  – 2
  . در شرايط داخلي پرو وهم د رشرايط بين المللي مي توان به روشني و وضوح مشاهده نمود 

حفظ دستاورد هاي . انقالب پرو و آل انقالب جهاني به ادامه و پيشبرد اين جنگ خلق نياز دارد
ادامه  و پيشبرد  مبارزاتي حزب آمونيست پرو و خلق پرو و تعميق و گسترش بيشترآنها، نيازمند

، نه حزب آمونيستي به معني حقيقي آن حتي مي توا ن گفت آه بدون جنگ خلق. جنگ خلق است 
وجود خواهد داشت و نه مبارزه انقالبي خلق ، بلكه آنچه برجاي خواهد ماند يك حزب ريفورميست 

نگ خلق در پرو ، بدون ج.و پارلمانتاريست و يك مبارزه ريفورميستي وپارلمانتاريستي خواهد بود 
خلق پرو هيچ چيز نخواهد داشت و هيچ چيزي بدست نخواهد آورد و انقالب جهاني نيز سنگر 

  .عمده فعلي اش را در اختيار نخواهد داشت 
 –لنينيست  –عنصردرشرايط داخلي پرو،موجوديت يك حزب آمونيست مارآسيست مهمترين 

نظام . است ه هاي تحت رهبري آنادامه وپيشردجنگ خلق وتود مائوئيست مصمم وقادربه
ارتجاعي حاآم در پروازلحاظ اقتصادي همچنان بحران زده است وهردم به تشديد استثمارتوده ها 
مي پردازدودموآراسي پارلماني آن صرفا روپوشي نازآي است برچهره استبدادي وسرآوب گرانه 

  . رداخل پرودراختيار دارد جنگ خلق درپرو براي ادامه و پيشروي اش امكان آافي د.رژيم حاآم 
جهان امروز براي امپرياليست ها نه مامن امن وراحت ، بلكه عرصه ناامني ها وناراحتي هاي 

بزرگترين قدرت هاي امپرياليستي يعني ابر قدرت امپرياليستي آمريكا و ميراث . روز افزون است 
يزم روسيه در درون سوسيال امپرياليزم شوروي يعني امپريالخوار ابرقدرت متالشي شده 

نظم نوين جهاني موردخواست . آشورهاي شان با درگيري هاي مسلحانه وجنگ دست وگريبان اند 
فرو . امپرياليست ها بويژه امپرياليزم يانكي اآنون ديگر عمال به امر پوچي مبدل گرديده است 

اني  ، يك دوره براي نظام امپرياليستي جه"  شوروي " پاشي بلوك امپرياليستي شرق و تجزيه 
بابرهم . رونق و شگوفائي اقتصادي را در پي نداشت ، بلكه بحران  همچنان ادامه يافته است 

ها عليه همديگر، اآنون صف بندي متقابل جديدي  خوردن صف بندي قبلي متقابل امپرياليست 
ترش گس" و " تامين حقوق بشر " ، " حفظ نظم جهاني . " ميان شان در حال شكل گيري است 

شعارهائي اند آه امروز آشكارا درخدمت سياست هاي سرآوبگرانه "  دموآراسي درجهان 
طبقه آارگر وساير توده هاي زحمتكش  درداخل . امپرياليستي و تشديد استثمار جهاني قرار دارند 

اقتصاد " آشورهاي امپرياليستي بيشتر از پيش تحت فشار استثمار و محروميت هاي ناشي از 
آه  خالصه تمامي تضادهاي اصلي نظام سرمايه داري امپرياليستي . قرار ميگيرند "زاد بازار آ

چنين شرايطي مبارزات اين . ذاتي اين نظام است همچنان موجود بوده ومجموعا درحال تشديد اند 
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متعدد عليه امپرياليستها و مرتجعين را در سراسر جهان دامن مي زند و زمينه هاي مساعدي براي 
ي و پيشبرد مبارزات انقالبي و مشخصا بر پائي و پيشبرد جنگ خلق در آشورهاي مختلف برپائ

  . جهان و ادامه و پيشبرد جنگ خلق در پروفراهم مي آورد 
جنبش انقالبي انترناسيوناليستي ، درامر برحق وانقالبي ادامه  و پيشبرد جنگ خلق در پرو   - 3

فعاالنه در پهلوي آميته مرآزي حزب آمونيست پرو ، وطرد خط تسليم طلبانه  ، بايد قاطعانه و
موضع درست واصولي آميته . اعضاء رزمنده حزب وتوده هاي به پاخاسته، پرو قرار داشته باشد 

  . جنبش  اساس مناسبي براي اين چنين موقف گيري در سطح آل جنبش ما بوجود آورده است
ا مي تواند وبايد از طرف متعدد و حمايت ازادامه وپيشبرد جنگ خلق در پروتوسط جنبش م

طريق عمده اين حمايت  ، برپائي و پيشبرد جنگ خلق هاي ديگر در . گوناگون پيش برده شود 
موجوديت وادامه جنگ خلق در پرو يك . ساير آشورها توسط آل  جنبش و يكايك اعضاء آن است 

پس از ايجاد جنبش ما هنوز اما اينكه يازده سال . امر بسيار خوب وعالي براي  جنبش ما است 
اينكه جنگ خلق در پرو . نتوانسته جنگ خلق ديگري برپا نمايد، امر خوبي محسوب نمي گردد 

موجود درجهان ويگانه  جنگ جنبش ما باقي مانده است ،آمبود بزرگ اين جنگ  يگانه جنگ خلق 
جنبش ما نيز مي  از لحاظ بين المللي محسوب مي گردد ، آمبودي آه درعين حال آمبود تمام 

بايد پروسه  تدارك براي برپائي و پيشبرد جنگ خلق  در ساير آشورها را بيشتر از پيش با . باشد
جديت وقاطعيت به پيش برد و در پهلوي جنگ خلق در پرو، يك ، دو ، سه و چندين جنگ خلق 

  . ديگر درجهان برپا نموده وبه پيش هدايت نمود 
ل حاضر متعهد است آه با جدي ساختن هرچه بيشتر آاروپيكار حزب آمونيست افغانستان  درحا

  . جنگ خلق در افغانستان، درراه تحقق هدف متذآره مبارزه نمايدتدارآي براي برپائي و پيشبرد 
درعين حال  آامال الزم است آه حمايت هاي  بالواسطه نيزازادامه وپيشبرد جنگ خلق درپرو 

حمايت ها بايدواقعي وعملي بوده وازاجراي اشكال اين .توسط جنبش واعضاي آن بعمل آيد
حزب ما عليرغم محدوديت هايش، آنچه در توان دارد، درين عرصه . تشريفاتي اباورزيده شود 
  . نيز مضايقه نخواهد آرد 

طرق گوناگون حمايت بالواسطه ازادامه و پيشبرد جنگ خلق د رپرو بايد به مثابه ازجانب ديگر
براي برپائي و پيشبرد جنگ خلق هاي ديگر در ساير آشورها مد نظر يك زمينه مهم تدارآي 

مي تواند درهر آشور ديگري " مذاآره براي صلح " خط تسليم طلبانه . قرارداشته باشد 
ودرهرمرحله اي از مبارزه ، بويژه درآشورهاي تحت سلطه ، و خاصتا ازدرون زندانها ، سربلند 

ي وخط تسليم طلبانه  در حزب آمونيست پرو وضرورت و مبارزه جاري ميان خط انقالب.نمايد 
امكان جدي پيروز بدر آمدن نهائي خط انقالبي  درين مبارزه ، تجربه بسيار مهمي را دراخيتار 
جنبش ما خواهدگذاشت ، تجربه اي آه نه تنها جنگ خلق در پرو را استحكام و گسترش خواهد 

. شبرد جنگ خلق هاي ديگر را نيز مدد خواهد رساندبخشيد ، بلكه پروسه تدارك براي برپائي و پي
درين معني جنگ خلق در پرو، از مبارزه براي برپائي و پيشبرد جنگ خلق هاي ديگر حمايت 

  . شايسته به عمل خواهد آورد، همچنان آه تاحال چنين حمايتي به عمل آورده است 
فراشتن درفش مائوئيزم، حزب حزب آمونيست پرو ، ازلحاظ برپائي و پيشبرد جنگ خلق وبرا - 4

اما اين امر نبايد باعث گردد . پيشرو درسطح آل جنبش انقالبي انترناسيوناليستي محسوب مي گردد
درينجا مشخصا دو . آه با نادرستي هاي مواضع اين حزب بصورت چشم بسته برخورد گردد

تئوري سه " يكي طرح وقبول: موضع گيري نادرست حزب  آمونيست پرومد نظرما قرار دارد
ونسبت دادن آن به مائوتسه دون وديگري برخوردتاآتيكي بامسئله " جهان درحال شكل گيري

  .تحريم انتخابات 
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آه عليه موضع گيري نادرست اول درمخالفت با موضع بيانيه جنبش انقالبي انترناسيوناليستي 
حزب . ، قراردارد تئوري سه جهان است  ونسبت دادن آنرا به مائوتسه دون يك تهمت مي داند 

اين . جنبش انقالبي انترناسيوناليستي استآمونيست پرو، يكي از تصويب آنندگان اولي بيانيه 
حزب نبايد بر مبناي معلومات بسيار اندك ويا درواقع هيچ ، موضعي اتخاذ مي آرد آه درمخالفت 

  . با موضع بيانيه جنبش قرار دارد 
م انتخابات آه درآخرين تحليل چيزي جزبرخورد تاآتيكي با درمورد برخورد تاآتيكي با مسئله تحري

بوده وهست، با پارلمانتاريزم نمي باشد، آميته جنبش قبال مباحثاتي را، آه مورد تائيد حزب ما
چنين مباحثاتي مي تواند وبايدبا حزب آمونيست پرونيزوجودداشته . رفقاي نپالي براه انداخته بود

باپارلمانتاريزم هرموقعي وبراي هرحزبي  مي تواندراه رابراي درواقع برخورد تاآتيكي .باشد
  . انصراف ازجنگ خلق و درمرحله تدارآي، انصراف از تدارك واقعي برپائي جنگ خلق بازنمايد 

اآنون آه خط تسليم طلبانه ازدرون حزب آمونيست پرو سر بيرون آورده است ، ضرورت  
نداختن  آنها و اتخاذمواضع اصولي  بجاي آنها، جدا برخورد مجدد با اين مواضع  نادرست ، دورا

  . عرض وجود آرده است 
به نظر ما ، حز ب آمونيست پرو بايد دوام و پيشبرد جنگ خلق را با تحريم استراتيژيك انتخابات 

ولو باديد متفاوت از  –پارلماني پيوند بزند ودر سطح بين المللي بجاي تكيه روي تئوري سه جهان 
مبارزات پرولتري در ( بروحدت دو مولفه انقالب جهاني  –هاي سه جهاني  رويزيونيست
دموآراتيك در آشورهاي تحت سلطه  –امپرياليستي و مبارزات آزاديبخش ملي  آشورهاي
  .تكيه نمايد ) امپرياليزم

  
  
  

  ! پردوام و پيشرونده باد جنگ خلق در پرو 
  !نابود باد تسليم طلبي 

  !، دو ، سه و چندين جنگ خلق ديگردرجهان به پيش در راه برپائي يك 
  !به پيش درراه برپائي وپيشبرد جنگ خلق در افغانستان 

  
  آميته مرآزي حزب آمونيست افغانستان

  )1374(   1995اول مي    
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  با تمام قوا از درفش سرخمان
  !كه در پرو به اھتزار درآمده دفاع كنيم

  
قالبي انترناسيوناليستي جھت تشديد حمايت از حزب كمونيست فراخواني از سوي كميته جنبش ان

  پرو وجنگ خلق
  

يكي از احزاب شرآت آننده در جنبش انقالبي ( حزب آمونيست پرو سال است آه  14
، توده نهاي بيشمار را رهبري آرده تا تفنگ بردارند ، طبقات ارتجاعي ) انترناسيوناليستي 

پرولتري ،  صاف طلبند و به عنوان جزئي از انقالب جهاني واربابان امپرياليست شان  را به م
آساني آه مشتاق محو ستم واستثمار . قدرت سياسي را ذره ذره ازآن پرولتاريا وخلق پرو سازند

ازچهره جهانند ، به درستي جنگ خلق در پرو را چراغي مي بينند آه راه پيشروي را نشان مي 
است ؛ بويژه آنكه مائوئيزم  –لنينيزم  –و قدرت مارآسيزم  دهد وگواه زنده اي از حقيقت ، شادابي

رهبري يك حزب پيشآهنگ پرولتري و حضور خيل فزاينده توده ها ، جنگ خلق درپرو را به يك 
  . نيروي عظيم مادي تبديل آرده است 

پيروزي هاي عظيم خلق انقالبي پرو دستآورد هائي آه طي مبارزات خونين و به يمن فداآاري 
سترگ وبذل خون  جنگاوران آمونيست ، آارگران ودهقانان پروئي ازچنگ دشمن  بيرون هاي 

اين حمله نه فقط توسط اقدامات وحشيانه رژيم ارتجاعي و آمك . آشيده شده ، تحت حمله است 
، آه همچنين ازسوي خطي انجام مي شود آه از درون حزب آمونيست پرو امپرياليزم بين المللي
  . وت به دست آشيدن از جنگ خلق مي آند سر برآورده و دع

آگاه و تمامي ، پرولترهاي مائوئيست –لنينيست  –ماهمه احزاب وسازمان هاي مارآسيست 
رزمندگان انقالبي رافرا مي خوانيم آه با جنبش انقالبي انترناسيوناليستي صف فشرده تري تشكيل 

رده ، عليه خط انحرافي به نبرد دهند ؛ و به اضطرار حمايت از جنگ خلق در پرو را تشديد آ
درمقابل تمامي حمالت ازانقالب پرو دفاع آنند ؛ ازآميته مرآزي حزب آمونيست پرو برخيزند؛ 

آه جنگ خلق را رهبري آرده پشتيباني نمايند ووظايف انترناسيوناليستي پرولتري ما را هرچه 
  .بهتر بانجام رسانند 

آمونيست پرو به انقالب جهاني ، ضربات آشكاري پيشرفت ها و خدمات عظيم جنگ خلق و حزب 
  . بر طبقه ارتجاعي حاآم و اربابان امپرياليستي اش، بويژه امپرياليست هاي يانكي ، وارد آورد

عكس العمل دشمنان ، تشديد اقدامات ضد چريكي عليه جنگ خلق و سرآوب هرچه بيشتر توده 
آردن " مفقوداالثر" ازقتل عام و : پيش برده شد آشتار جمعي به اين آار درابعاد . هاي پروئي بود 

اما جنگ خلق . توده ها در شهروروستا گرفته تا آشتار جمعي رزمندگان انقالبي در زندان ها
علنا درباره خطري  مرتجعين وامپرياليست ها  1990پيشروي ادامه داد و درابتدا دهه  همچنان به

شدن به پيروزي آامل و آسب قدرت سراسري صحبت آردند آه جنگ خلق مائوئيستي با نزديك 
امپرياليست ها و طبقات حاآمه پرو به اقتضاء طبيعت خود . در پرو براي آنها ايجاد آرده بود 

اين آودتا بيانگر تمرآز . موري دست به آودتا زدند العمل نشان داده و توسط رژيم فوجيعكس 
آنها سرآوب توده ها . ي مسلح بود بيشتر قدرت دولت ارتجاعي در دست قوه مجريه و نيروها

. ورهبري انقالبي شان را تشديد نموده و بطور آلي استثمار گران و دهقانان را نيزشدت بخشيدند
اين اقدامات بشكل فشرده در تالش براي نابودي رهبري حزب آمونيست پرو و جنگ خلق ظاهر 

  ) ر اصلي حزب آمونيست پرورهب( دستگيري صدرگونزالو ، اين حرآت به  992درسپتامبر . شد 
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. شماري ازديگر رهبران مهم حزب نيز اسير شده ويا طي چند سال اخير آشته شده اند . انجاميد 
آه در اسارت رژيم  1992سپتامبر  24الهام بخش صدر گونزالو در سخنراني تاريخي و 

م آرد آه ايراد نمود، اعالفوجيموري ، از درون قفس و دربرابر رسانه هاي گروهي جهان 
پيچي در جاده مبارزه انقالبيست و جنگ خلق بايد بخاطر منافع توده ها درپرو دستگيري وي فقط 

 –اواز اهميت احزاب مارآسيست. وخدمت به انقالب جهاني پرولتري، تا پيروزي نهايي ادامه يابد 
نقش جنبش مائوئيست رشد يابنده در سراسر جهان سخن گفت ، خواهان توجه ويژه به  –لنينيست 

انقالبي انترناسيوناليستي شد ، و براين دورنما و نيازتاآيد نهاد آه مائوئيزم بايد فرمانده و رهنماي 
  . موج فرازيابنده انقالب جهاني شود 
حزب آمونيست پرو تحت رهبري . جاده ايجادشده بود، ادامه يافت جنگ خلق عليرغم پيچي آه در

ر مبناي وحدت حزب و با نيروگرفتن از سخنراني صدر آميته مرآزي حزب ، با تاآيد مجدد ب
گونزالو، با استواري براصول و انعطاف در تاآتيك ها، تالش هاي دشمنان براي درهم شكستن 

و حزب و ارتش رهائي بخش انقالب را عقب رانده وجنگ خلق را تحت شرايط نوين توسعه داد ؛ 
د رسطح بين المللي ، جنبش انقالبي  .خلق و هسته اصلي مناطق پايگاهي را محافظت نمود

انترناسيوناليستي در دفاع از جان صد ر گونزالو يك آارزار جهاني برپاآرد و دهها هزار 
آنها با اقدامات خود به رژيم فوجيموري . ازانقالبيون و ترقي خواهان پنج قاره را بسيج نمود 

  . م آردند واربابان آمريكايي اش ضربه زدند و خلق مبارز پرو را دلگر
توافق صلحي " درچنين اوضاعي بود آه يكسال بعد ، فراخواني براي انجام مذاآرات ارائه شد تا 

رژيم فوجيموري اين فراخوان را " . بدست آيد و بر جنگ خلق سيزده ساله نقطه پايان نهاده شود 
ا ادامه دهد؛ آميته مرآزي حزب آمونيست پرو وعده نمود آه جنگ ر. به صدر گونزالو نسبت داد 

ا با حزب آمونيست گروهي ازافرادي آه تا ريخ. جعل وپخش اآاذيب محكوم آردورژيم را بخاطر 
پرو مربوط بودند و نقطه تمرآز شان عمدتا درزندان ها بود ، هرچند حد اقل ازحمايت برخي 

حزب دربيرون زندان و خارج از آشور برخوردار بودند ، آل حزب را اعضاء و هواداران 
بنابراين سريعا آشكار شد آه يك " . جهت دستيابي به توافق صلح نبرد آنيد " عوت آردند آه د

مبارزه دو خط حياتي درون حزب آمونيست پرو براه افتاده آه آانون آن مسئله توافق صلح است ، 
بعد . يك رشته مسايل آلي آه مقابل پاي انقالب درپرو و جهان قرار دارد را هم در بر ميگيرد اما 

از اينكه اسناد ديگري ارائه گشت ودرآنها بحث هاي هشداردهنده اي مشاهده شد آه اصول پايه 
مائوئيستي و مواضع تثبيت شده جنبش انقالبي انترناسيوناليستي  –لنينيستي  –هاي مارآسيستي 

  . زير سوال رفته بود ، اين ارزيابي اوليه بيشتر تقويت شد 
واره يك جنبش بين المللي است ، براه افتادن مبارزه دو خطي آه ازان جا آه جنبش آمونيستي هم

مهمترين مبارزه در جهان امروز را تحت تاثير قرار مي دهد ، نمي توانست معاني جدي براي 
اهميت اين مسئله با توجه به خدمات عظيم حزب . جنبش انقالبي انترناسيوناليستي نداشته باشد 

يدئولوژيك جنبش انقالبي انترناسيوناليستي ، بويژه طي مبارزه آمونيست پرو به تكامل سياسي وا
. مائوئيزم و اتحاددر سرآن برجسته ترمي شود –لنينيزم  –حول تصويب مارآسيزم اوج يابنده اخير

با  1984جنبش ما اززمان تاسيس بسال مسلما مبارزه دو خط جاري مهمترين مبارزه اي است آه 
ارزه خطي است آه سرانجامش نه فقط تكامل آتي انقالب در پرو را اين يك مب. آن مواجه شده است 

رقم خواهد زد ، بلكه نتايج عظيمي براي جنبش انقالبي انترناسيوناليستي و آل جنبش بين المللي 
  . آمونيستي دربردارد 

چنين شرايطي ، جنبش انقالبي انترناسيوناليستي ناگذير بود آه نه فقط به حمايت ازجنگ خلق تحت 
تحقيق ، مطالعه ،بحث ومبارزه ضروري : بپيوندند در پرو ادامه دهد بلكه باين مبارزه دو خط نيز 

براي دستيابي به يك شناخت صحيح و همه جانبه از آليه مسايل درگير بايد به پيش برده مي شد و 
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ه در مائوئيستي و رفقاي آ –لنينيستي  –براين پايه ، قدرت مندترين حمايت از خط مارآسيستي 
  . پرو عامل اين خط هستند ، بعمل مي آيد 

اين شامل . مائوئيزم بايد درمورد مسايل درگيردر مبارزه بكار گرفته مي شد –لنينيزم  –مارآسيزم 
و نيز بررسي ) نمونه هاي مثبت و منفي(بررسي تاريخچه مذاآرات درجنبش بين المللي آمونيستي 

ونيستي در پاسخ گوئي به پيچ وخم هاي مهم مبارزه طرق ديگري غير ازمذاآره بود آه جنبش آم
مائوئيستي  – لنينيستي – مارآسيستياي ضروري بودآه اصول پايه . انقالبي درپيش گرفته است

انقالبي انترناسيوناليستي  آميته جنبش.جنگ خلق عميقاموردمطالعه قرارگرفته وبه آاربسته شود
  : فراخوان توافق صلح به پيش گذاشت ارزيابي از دومعياراساسي رابراي براين مبنا

آيا مذاآرات پيشنهادي ، عليرغم اينكه جنگ چه مراحل يا چرخش هاي احتمالي را از سر مي 
گذراند، بوظيفه آسب قدرت سياسي از طريق جنگ انقالبي خدمت مي آند ؟ يا اينكه قصد رجعت 

ني آه طي آن هيچگونه دارد ؛ يعني دو راه طوالرا 1980باوضاع ماقبل جنگ ، پيش از سال 
  .مبارزه مسلحانه انقالبي جريان نداشت 

با اينكه ضرورت بعضي سازش ها ممكن است ثابت شود ، اما آيا مذاآرات پيشنهادي ازآنچه مائو  
هسته اساسي " منافع اساسي خلق " نام نهاد محافظت مي آند ؟ منظور از " منافع اساسي خلق " 

  . البيست قدرت خلق و نيروهاي مسلح انق
با درنظر داشت اين دو معيار تحقيقات همه جانبه اي به پيش برده شد و تا آنجا آه امكان داشت 

  : شماري مسايل عميقا مورد بررسي قرار گرفت شعار
  . اوضاع عيني در پرو و درچهارچوب اوضاع جهاني  -
زه انقالبي دريك طرف توده ها و مبار: قوت و ضعف دو نيروي متخاصم درجامعه پرو نقاط  -

آنها آه درعاليترين شكل خود يعني جنگ خلق تحت رهبري حزب آمونيست پرو جريان دارد،  
امپرياليزم ، فئوداليزم وسرمايه داري بوروآرات آه اينك " سه آوه " و در طرف ديگر، 

 . توسط رژيم فوجيموري حكم مي راند 
 . تحوالت و مبارزات دروني حزب آمونيست پرو  -
واقعي صدر گونزالو در ارتباط با فراخوان توافق صلح ، و نيز شرايط اسارت نقش و موضع  -

 . و نحوه رفتار با وي آه در جنگ رژيم فوجيموري اسير است 
 . محتوا وهدف فراخوان و وضعيتي آه بر مبناي متن فراخوان بايددرنتيجه مذاآره برقرارشود  -

طرفداران مذاآره آيا موضعي وجود  هدف ازاين تحقيقات ، مشخص آردن اين بود آه در ميان
دارد آه نخواهد همه دستآورد هاي به سختي حاصل شده جنگ خلق را تسليم آند ؟ حتي با وجود 
اينكه نوعي عقب نشيني موقت وقسمي از سوي نيروهاي انقالبي و شايد نوعي توافق رسمي با 

اهد ارتش خلق رامنحل آند آيا چنين موضعي وجود دارد آه نخو. طرف مقابل را دربرداشته باشد
موقت از برخي مناطق واز مناطق پايگاهي جنگ خلق دست بشويد ؟ حتي اگر نياز به عقب آشيدن 

بطور خالصه ، تحقيقات براي اين بود آه ببينيم آيا چنين موضعي منجر به دست . معين باشد 
ازدل پيچ وخم ها  آشيدن از مسير انقالبي مي شود ؛ يا اينكه همچنان آل پروسه جنگ خلق را

 :جوانب ذهني وعيني مسئله مورد ارزيابي قرار گيردناگذير به پيش هدايت مي آند ؟ الزم بود آه 
نيات آساني آه فراخوان مذاآرات را تبليغ مي آنند چي بوده است ؟ ودرهر صورت ، آيا اين 

بي در مقطع آنوني دارد فراخوان هيچ انطباقي با اوضاع عيني ، با نيازهاي توده ها و مبارزه انقال
بلحاظ آزادي و ضرورت اردوي انقالبي را يكسو ، و اردوي ارتجاع از ( اي يا نه ؟ و آيا هيچ پايه 

براي دستيابي به يك توافق صلح وجود دارد آه بيانگر دست شستن ازمسير انقالبي و ) سوي ديگر 
  مصالحه قرار دادن منافع اساسي خلق نباشد ؟وجه ال
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ع و تحليل آميته مرآزي حزب آمونيست پرو در باره سواالت ختن عميقتر موضمطالعه وشنا
  . مربوطه حايز اهميت بسيار بوده است 

  
  نتيجه گيري ھا 

  : ازدل اين پروسه ، آميته جنبش انقالبي انترناسيوناليستي به نتايج زير دست يافته است 
ره جهت دستيابي به توافق صلح فراخوان مذاآآه مدافعان ازلحاظ عيني وعليرغم هرنيتي  – 1

داشته باشند ، و عليرغم استدالالت ياتوجيهاتي آه در دفاع وتشريح اين فراخوان مطرح شده، چنين 
فراخواني ارائه دهنده يك سازش ضروري وموجه نبوده ، بلكه منافع اساسي خلق را وجه 

  . بي است المصالحه قرار مي دهد وبه معناي دست آشيدن ازجنگ خلق و راه انقال
به خلع  نام گرفته ،" پيشنهاد يازده نكته اي " مفاد مشخصي آه براي توافق صلح پيشنهاد شده و  - 2

سالح ارتش رهائي بخش خلق و منحل آردن مناطق پايگاهي مي انجامد ، ثمرات انقالب را بطور 
  . واله مي دهد جدي به باد داده  وتوده ها را به مراحم طبقات ارتجاعي ونيروهاي مسلح آنها ح

استدالالت يا توجيهاتي آه در دفاع و تشريح اين فراخوان مطرح شده ، در ضديت باامكان   - 3
اين بحثها عليه  آموزه هاي . واقعي حفظ جنگ خلق در پرو و پيشبردآن تاآسب پيروزي قرار دارد 

مدت خلق و آسب  مائوئيزم در باره نياز وامكان توسعه جنگ دراز –لنينيزم  –اساسي مارآسيزم 
  . قدرت سياسي ازاين طريق است 

درمفهومي اساسي ، جنگ انقالبي تحت رهبري پرولتاريا هنگامي  آه آغاز شد بايد تا شكست  – 4
شعله اين جنگ را نمي توان نظيريك تاآتيك فشار صرف جهت . يكي از طرفين متخاصم ادامه يابد 

ابزار واهداف نيروهاي . و خاموش آرد آسب امتياز از دولت ارتجاعي، به دلخواه روشن
حتي . مائوئيست اساسا با اهداف وابزار جنگي طبقات ديگر متفاوت است  –لنينيست  –مارآسيست 

لت وبرقراري زماني آه جنگ آن طبقات عليه دولت ارتجاعي است ، هدف نابودي آامل اين دو
  . حاآميت توده ها را دنبال نمي آند ونمي تواند بكند 

مبارزه انقالبي ، نقاط قوت  وضعف نسبي اردوهاي متخاصم ، تغييرات دراوضاع خمهاي پيچ و
عيني وامثالهم ، برخي اوقات انجام تنظيمات مناسب د راستراتيژي وتاآتيكها ، منجمله عقب نشيني 

دربرخي موارد اين تنظيمات ضروري ، . سازد  يا پيشروي، را براي آمونيستها ضروري مي
دا مي آند ؛ نظير راه پيمائي طوالني تحت رهبري مائو درجريان انقالب چين جلوه نظامي پي

درموارد ديگر، آمونيستها مذاآرات يا حتي رسيدن به توافقات ممكن با طبقات ارتجاعي حاآم را 
، امكان پذير و نماي صحيح انقالبي وربعنوان تاآتيكي آه مي تواند در چارچوب يك استراتيژي ود

  . تيجه اي از تكامالت مشخص مبارزه انقالبي باشد ، رد نمي آنند ضروري بوده  ون
با اين وجود ، در شرايط آنوني وبا توجه به مناسبات نيروهاي طبقاتي پرو دراين مرحله ، از نقطه 
نظر پرولتاريا هيچ نيازي و هيچ مبناي صحيحي براي مذاآراتي آه خاتمه جنگ خلق بينجامد 

 به لحاظ آزادي وضرورت اردوي انقالب از يكطرف واردوي ارتجاع (هيچ مبناي . وجود ندارد 
براي دستيابي به توافق صلحي آه به معناي دست آشيدن از راه انقالبي و وجه ) از طرف ديگر 

تحت چنين شرايطي، رژيم  .  المصالحه قرار دادن منافع اساسي خلق نباشد، وجود ندارد 
واربابان امپرياليست آنها فقط يك نوع توافق صلح را فوجيموري وبطور آلي طبقات حاآمه پرو 

توافقي د رمورد خاتمه جنگ در چارچوبي آه به پروسه انقالب در پرو نفع : مي توانند قبول آنند 
بنابر اين پيشنهاد توافق صلح براي خاتمه جنگ فقط مي .  نرسانده ، بلكه  به آن لطمه خواهد زد 

  . وبايد با آن نبرد آرد تواند به اپورتونيزم منتهي شود 
بين المللي آنوني را دوره اي از صلح در سطح جهاني ورفع درگيري ها رقم نمي اوضاع  – 5

توافقات  صلح نظير آنچه در فلسطين بدست آمده بازتاب تالشهاي امپرياليستها است براي . زند
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وان ژاندارم هاي        بعن) نظير ناسيوناليست ها ورويزيونيست ها ( جذب نيروهاي غير پرولتري 
اينگونه  توافقات صلح ، خلق را . آه امپرياليزم امريكا ادعاي آن را دارد " نظم نوين جهاني" 

مائوئيست ها  –لنينيست  –مبارزه راستين انقالبي تحت رهبري مارآسيست . نشانه رفته است 
وارتجاع جهاني تبهكارانه به بيانگر منافع اساسي پرولتاريا وخلقهاي ستمديده بوده  وامپرياليزم 

  . ضديت با آن ادامه خواهند داد
اوضاع آنوني جهان ، عليرغم جوانب متناقضش ، براي  آغاز وتوسعه و پيشروي مبارزه مسلحانه 

) وبلوك شرق بهمراه آن ( فروپاشي اتحاد شوروي . انقالبي جهت آسب قدرت مساعد است 
ياليستي يك دشمن بزرگ انقالب جهاني پرولتري بود فروپاشي يك ابرقدرت ارتجاعي سوسيال امپر

  . و معنايش اين نيست آه خلق بايد مبارزه  انقالبي اش را متوقف آند يا به تعويق اندازد 
دولت ارتجاعي پرو نماينده امپرياليزم ، فئوداليزم وسرمايه داري بوروآرات درآن آشور،  - 6

جاعي هيچ راه حل دراز مدتي براي بحراني آه با دولت ارت. وابزاري دردست اربابان يانكي است 
آن دست به گريبان است ، ندارد و فقط مي تواند استثمار، ستم وفالآت بيشتري رابه توده هاي خلق 

فقط انقالب دموآراتيك نوين و متعاقب آن پيشروي بسوي سوسياليزم است آه مي .  عرضه آند 
  . تواند پرو را نجات دهد 

او . همچنان در شرايط فوق العاده حبس درچنگال رژيم ارتجاعي بسر مي بردصدر گونزالو  – 7
تا بحال تقاضاي مالقات پنج . حق تماس با وآاليش را ندارد و در سلول انفرادي بسر مي برد 

هيئت شناخته شده بين المللي با صدر گونزالو رد شده و رژيم الف مي زند آه اخبار واطالعات 
رژيم فوجيموري بخاطر آشتار ، دروغ پردازي، . شده است " ودست چين  جيره بندي"  براي وي 

تحت چنين شرايطي . تقلب وشكنجه جسمي وروحي زندانيان جنگي رسواي خاص وعام است 
هيچكس نمي تواند قبول آند آه تماسهاي غير مستقيم و تاييد نشده اي آه به صدر گونزالو نسبت 

  . ونبرد براي خاتمه حبس انفرادي اوبايد ادامه يابد . باشد  داده شده ، بيان آننده طرز تفكر وي
روشن است آه خط مذاآره ، خالف خط پايه اي حزب آمونيست پرو است آه جنگ خلق را به 

اين مسئله مهمي است . پيش هدايت آرده  وتحت رهبري صدر گونزالو ساخته و پرداخته شده بود
هرچند مسئله . آنوني صدرگونزالو ادامه دهيم  آه به آوششهاي خود براي مشخص آردن نظرات

  . آليدي ، خط است و نه تدوين آننده آن 
خدمات عظيم صدر گونزالو به تكامل خط حزب آمونيست پرو براي انقالب آن آشورع در جريان 
فشرده آردن  تجربه و دانش آل حزب ورهبري آن به عنوان بخشي از جنبش بين المللي آمونيستي 

مائوئيستي آه توسط حزب آمونيست پرو تحت  –لنينيستي  –خط مارآسيستي . ه است انجام گرفت
ساخته و پرداخته شده ، هم محصولي از مبارزه توده هاي ميليوني است و  رهبري صدر گونزالو

. ها را بيش از پيش قادرمي سازد آه  تاريخ را بدست خويش گيرند وجهان رادگرگون آنندهم توده 
و زنجير شناخت " از توده به توده " نفرادي صدر گونزالو ، دقيقا همين پروسه رژيم  با حبس ا

اين يكي از داليل . حزب آه متكي بر سيستم سانتراليزم دموآراتيك است را در تنگنا نهاده است 
  . اصلي است آه چرا بايد نبرد براي مالقات وي تا آسب پيروزي به پيش برده شود 

انترناسيوناليستي ، به آميته مرآزي حزب آمونيست پرو بخاطر ضديت آميته جنبش انقالبي  – 8
قاطعانه ، بيباآانه وصحيحش با خط اپورتونيستي راست آه براي جنگ خلق در پرو شكست ببار 
مي آورد وباعث عقب گردي جدي باري آل جنبش بين المللي آمونيستي مي شود ، درود مي 

ت جنگ خلق را در بحبوحه شرايط دشواري آه به آميته مرآزي با استواري و شجاع. فرستد
. حزب ايجاد شده بود ، به پيش برده است واسطه دستگيري صدر گونزالو وساير ضربات بر پيكر

  . بزرگ ترين مشكل پيش پاي حزب همين خط اپورتونيستي راست وعملكرد مبلغين آن است
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ين جنبش انقالبي نوان مرآز سياسي چناين وظيفه انترناسيوناليستي آل جنبش ما و نيز آميته آن بع
انترناسيوناليستي است آه با تمام قوا به پيشبرد مبارزه دوخط عليه خط اپورتونيستي راست آه 
ازمذاآره جهت دست يابي به توافق صلح دفاع مي آند، خدمت نمايد؛ باآميته مرآزي حزب 

وبه موثرترين وجه همكاري  آمونيست پرو جهت پيشبرد اين مبارزه د وخط بر مبنائي قدرت مند
مائوئيستي آمك آند آه هدايت  –لنينيست  –ناميد؛ براين مبنا به تقويت رهبري و خط مارآسيست 

آننده وپيشبرنده جنگ خلق پرو در گذر از پيچ وخمها بسوي آسب سراسري قدرت سياسي وهدف 
  . غائي آمونيزم در سطح جهاني است 

با حزب آمونيست پرو پيوند  1984ي اززمان تاسيس خود بسال جنبش انقالبي انترناسيوناليست – 9
حزب آمونيست پرو مهم ترين مبارزه انقالبي در جهان امروز را رهبري . ناگسستني داشته است 

اين جنگ در تمامي . آرده  وراه درخشان جنگ خلق رادربرابر چشم جهانيان فروزان نموده است 
؛ زيرا حزب آمونيست پرو مبارزه اش راآگاهانه ومصمم قاره ها پژواآي  پر طنين يافته است 

بعنوان  بخشي از مارش انقالب پرولتارياي جهاني بسوي آمونيزم به پيش برده  وآن را بعنوان 
جنبش بين بخشي حياتي ازجنبش انقالبي انترناسيوناليستي آه مرآز سياسي درحال تكامل براي 

  . المللي آمونيستي است انجام داده است 
مائوئيزم متحد شده ، محكمتر از  –لنينيزم  –نبش انقالبي انترناسيوناليستي آه بر پايه مارآسيزم ج

هرزمان ديگر با رفقاي حزب آمونيست پرو عقد اتحاد بسته ، برحمايت ما ازآنها مجددا تاآيد آدره 
اليستي آل اين آميته جنبش انقالبي انترناسيون .و مصمم است آه مسئوليت هايش را به انجام رساند 

مائوئيست سراسر جهان  را فرا مي خواند آه نبرد  –لنينيست  –جنبش ونيروهاي مارآسيست 
جهت دفاع از جنگ خلق در پرو وحمايت از رفقاي حزب آمونيست پرو را در مبارزه شان 
بخاطر حفظ دستآورد هاي انقالبي ، شكست خط اپورتونيستي راست و پيشروي بسوي آسب 

  .ري بعنوان  بخشي از انقالب جهاني پرولتري تشديد آنند پيروزي سراس
آساني آه توسط خط اپورتونيستي راست دچار اغتشاش فكري شده ، يا ازجاده انقالب منحرف شده 
اند ، بايد اين خط را طرد آرده وبا لطماتي آه اين خط ومدافعانش ببار آورده اند به ضديت و مقابله 

باشد تا نبرد عليه خط اپورتونيستي راست آوره داغي . البي باز گردند برخاسته ودوباره به راه انق
. شود آه اتحاد عظيم تر جنبش مارا حدادي آند وفوالد جنبش  را با عالي ترين آيفيت آبديده آند 

مائوئيزم شود ، تفاوت بين  –لنينيزم  –باشد تا آوره مبارزه دو خط ، مدرسه بزرگ مارآسيزم 
انقالبيون سراسر جهان آمك آند آه ضروريات روغين رابه نمايش گذارد و به مارآسيزم واقعي ود

  .زمانه را درك آنند ووظايف شان را  به انجام رسانند
  

  ! ازآميته مرآزي حزب آمونيست پرو حمايت آنيد 
  ! مائوئيزم ، مرگ بر خط اپورتونيستي راست  –لنينيزم  –زنده باد مارآسيزم 

  ! اني آنيد ازجنگ خلق در پرو پشتيب
  ! دفاع آنيد ، براي خاتمه حبس انفرادي او نبرد آنيد از جان صدرگونزالو

  
  1995مارس 28                  

  آميته جنبش انقالبي انترناسيوناليستي
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  :دوراه متضاد
  انقالب يا سازش

  يا امپرياليست ھا را روانه گورستان مي كنيد ؛ يا با آنھا به مصالحه مي نشيند
 

ي و سازش ناپذير خلق تحت رهبري حزب آمونيست پرو درآوه وجنگل جريان دارد جنگ انقالب
دولت پوسيده ، طبقات ارتجاعي و مشاوران امپرياليست آنها . ونظم آهن را به مصاف مي طلبد 

اما همچنان از درفش سرخ و . اقدامات خود را براي نابود آردن جنگ خلق هماهنگ آرده اند 
ه و بي باآانه دفاع مي شود؛ اخگر هاي سرخ و فروزان آينده آمونيستي ، جاناندرخشان انقالب 

چشم دشمنان جنگ خلق را آور مي آند؛ و شليك تفنگ ها جسورانه اعالم مي آند آه راه 
مائوئيستي ، تنها طريق رهائي پرولتاريائي بين المللي و توده هاي خلق  –لنينيستي  –مارآسيستي 

  . و ستم است در سراسر جهان از شر فالآت 
اقدامات مسالمت " چه تفاوت عميقي است ميان اين راه شجاعانه و رهائي بخش و باصطالح 

آه با حمايت امپرياليست ها براه افتاده و در پي فرونشاندن شعله شورش هاي توده اي در " آميزي 
پرياليستي حال آه بلوك شوروي يعني يكي از رقباي اصلي در نظام ام! نقاط گوناگون جهان است 

رخت بر بسته ، امپرياليست ها فعاالنه  وبكمك رهبران سازشكار جنبش هاي اصالح طلبانه مي 
آوشند درگيري هاي ديرينه را خاتمه دهند تا نظام منحط جهاني خود را در بحبوحه بحران 

حت فلسطين به دالالن تبطور مثال ، يك وجب خاك را تحت عنوان . رشديابنده جهاني ثبات بخشند 
فروخته اند وامروز مي بينيم آه گلوله هاي الستيكي " سازمان آزاديبخش فلسطين " الحمايه خود در

از تفنگ اينها بسوي توده ها شليك مي شود؛ يا درافريقاي جنوبي آه آشور مستعمره است مي بينيم 
رستان آه يك قشر ممتاز سياه توافق نموده به حك واصالح حاآميت مستعمراتي و خشن  نژاد پ

توده ها آامال وجه المصالحه قرار : دراين نمونه هايك حقيقت تلخ به چشم ميخورد .  سفيد آمك آند 
  . گرفته اند و وضع تحتاني هاي جامعه وخيم تر از پيش گشته است 

البته . راه سازس و مصالحه به هيچ وجه طريق جديد خالصي ازاين مرداب امپرياليستي نيست 
دموآراتيك عرضه مي آنند تا تعفن ستم واستثمار را  با عطر اصالحات بوژواگاهي اوقات آن را 

راه . ستم واستثماري آه ديگر توده ها برآن آگاهي دارند و هر روز باآن مبارزه مي آنند بپوشانند 
اين راه . بيشتر سازش و مصالحه براي خلق هيچ چيز به ارمغان نمي آوردمگر رنج و مشقت 

وضع مصيبت بار درمناطق انفجاري جهان همه روزه . امپرياليستي است غرق شدن در مرداب 
. هيچ مثالي روشنتر از وضع مكزيك بحران زده نيست . اين واقعيت را بوضوح نشان مي دهد 

ازله شدن مردم زير چكمه هاي امپرياليست  مي تواند انقالبيدرآن آشور فقط يك استراتيژي واقعا 
دولت مكزيك مي آوشد نان شب ميليون ها توده روستائي . گيري آند ها و دولت آارگزار شان جلو

دولت مكزيك تاآتيك . بفروشد تا بانك هاي امپرياليزم يانكي را چاق و چله آند  و غير روستائي را
را نيم بند جلو مي برد و از طرف "  مذاآره صلح " ازيك طرف ، . هاي دو گانه را بكار مي بندد 

  . مستعمراتي را به جنگ دهقانان شورشي مي فرستد ديگر، ارتش وحشي نو
جنگاوران انقالبي ارتش خلق درآن آشور ، جنگ خود را با نيروي : به نمونه پرو نگاه آنيم 

مائوئيستي  مسلح  –لنينيستي  –آنها فقط به يك خط صحيح مارآسيستي . محدودي آغاز آردند 
خواب و خوراك آنها را دهقانان و . ساخته اند هستند و تفنگ هاي آه از چنگ دشمن ربوده يا خود 

اين جنگاوران انقالبي بخاطر پشتيباني واتكاء به خلق توانسته . توده هاي زحمتكش تامين مي آند 
آنها به نمايندگي از سوي طبقه ما ، پرولتارياي بين المللي ، راه . اند با هر واقعه اي  مقابله آنند 
اين ارتش و حزبي آه رهبر آن است ، با ناسيوناليست ها . ه اند آامال متفاوتي را پي ريزي آرد

زيرا يك ايدئولوژي دارد؛  تفاوتورويزيونيست هاي آه پشت ميز مذاآره چك وچانه مي زنند 
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رهبري حزب آمونيست پرو فراخوان مصالحه با طبقه . طبقاتي  متفاوت راهنماي آنها است 
اين . ر صفوف حزب داخل شد را رد آرده است حاآمه آه بعد از دستگيري صدر گونزالو د

، خيانت به منافع اين فراخوان . فراخوان ، راهي خطرناك است آه به توهمات دامن مي زند 
آثيف ترين ارتش هاي جهان ، رسانه هاي دروغ . اساسي خلق درپرو و در سراسرجهان است 

ه براي فريفتن انقالبيون سابق بر پا و طرفداري از امپرياليزم آ" مصالحه " پرداز ودام چاله هاي 
آميته مرآزي حزب آمونيست . شده ، اردوي متحدين را عليه جنگ خلق بر پا داشته اند 

پروشجاعانه در حال پشت سرنهادن پيچ وخم هائي است آه درجريان مقابله با اين اردوي متحد، 
  . بناگذير برسر راه جنگ انقالبي سبز مي شود 

است ؛ جنگ خلق در پرومهم " جنبش انقالبي انترناسيوناليستي " خشي ازحزب آمونيست پرو ب
اين جنگ برهمان دورنمائي متكي است . ترين و عميق ترين مبارزه انقالبي درجهان امروز است 

آينده : به ستم ديدگان سراسر جهان ارائه مي دهد ) روز بين المللي آارگران ( آه اول ماه مه 
. تمايزات طبقاتي ؛ عاري از امپرياليزم و نوآران مرتجع خونخوارش عاري از بردگي مزدي و 

طلب : درجهان امروز آه با فرصتهاي آشكارا مساعد انقالبي رقم مي خورد، دوراه وجود دارد
مغفرت از حكام خون آشام ودرمانده جهان بجاي تالش همه جانبه براي سرنگون آردن آنها و نظام 

تضعيف نيروي انقالبي توده ها و بيش ازحد قوي جلوه دادن  پليد شان ؛ يعني راهي آه به
ويا گزينش راه انقالب درمقابل سازش ؛ راهي آه حمايت جانانه از . امپرياليست ها خدمت مي آند 

سرمشق قراردادن اين حزب و حزب آمونيست پرو و جنگ خلق تحت رهبري اش را مي طلبد؛ 
به اهتزاز  نقالب مائوئيستي آه اينك درآوهستان آنداين جنگ را طلب مي آند؛ بايد درفش سرخ ا

  . درآمده را در بحبوحه تالطمات و شورش هاي آه در سراسر جهان سربلند مي آند ، برپا داريم 
  
  

  ! مبارزه براي انجام انقالب را درسراسر جهان تشديد آنيد 
  ! با تمام قوا از درفش سرخ مان آه در پرو به اهتزاز درآمده دفاع آنيم 

  ! ازحزب آمونيست پرو پشتيباني آنيد 
  ! مائوئيزم  –لنينيزم  –زنده باد مارآسيزم 

  ! ازجان صدر گونزالو دفاع آنيد 
  ! براي خاتمه حبس انفرادي او نبرد آنيد 

  ! زنده باد جنبش انقالبي انترناسيوناليستي 
  

  كميته جنبش انقالبي انترناسيوناليستي 
  

  1995اول ماه مه                
  
  
  

  " )حبيب " باز تايپ كننده ( 


