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پايه گذاري شده باشد، نمي توان طبقه  ستيمائوئي

كارگر و توده ھاي وسيع مردم را براي غلبه بر 
  .امپرياليزم و سگھاي زنجيري اش رھبري كرد 

) مائوتسه دون( 
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 براي نجات جان ورھائي صدر گونزالو
 مبارزه كنيم

 
توسط پوليس دولت  1992صد گونزالو ، صدر حزب آمونيست پرو ، بتاريخ دوازدهم سپتامبر  

. يزم آمريكا ، دستگير گرديد ارتجاعي پرو به سردمداري فوجيموري اين مزدور حقير امپريال
مرتجعين پرويي و حاميان امپرياليست شان فكر مي آردند با دستگيري صد گونزالو ضربه آشنده 

نابودآننده اي بر جنگ خلق در پرو وارد آورده اند و بزودي خواهند توانست خلق پرو را از پا و 
آمونيست وخلق بپاخاسته  پرو را بياندازند ، قصد داشتند پس از چند نمايش مسخره ، رهبر حزب 

شكي نيست آه دستگيري صد گونزالو ، ضربه بسيار بزرگي است بر حزب . اعدام نمايند 
آمونيست پرو و خلق پرو و نيز آل جنبش بين المللي آمونيستي و مشخصا جنبش انقالبي 

نيش انقالبي اما تعرضات  متقابل صد ر گونزالو ، انقالبيون پرويي و ج. انترناسيوناليستي  
انترناسيوناليستي يكجا با جنبش وسيع دفاع از صدرگونزالو ، از درون زندان ، در ميدان هاي 
آارزار و درعرصه بين المللي باعث گرديد آه دشمن نتواند به بسياري از اهداف وخواسته هايش 

  . دست يابد 
واستواربه دفاع  ازدرون زندان باشهامت و پايداري يك رهبرآمونيست سربكفصدر گونزالو

. جانانه اي از آمونيزم، مبارزه عليه امپرياليزم وارتجاع ومشخصا جنگ خلق در پرودست زد
توام بود، " انترناسيونال " سخنراني بيست وچهارم سپتامبروي ازدرون قفس زندان آه با سرودن 

به خياالت مشت محكمي بود بر دهان  مرتجعين  مرتجعين وامپرياليست ها آه با دستگيري وي 
صدرگونزالو درجريان محاآمات مسخره ايكه توسط رژيم  فوجيموري .پوچ وواهي اي افتاده بودند

به راه افتاد،يكبارديگرمرتجعين وامپرياليست هاراپريشان ساخت وانقالبيون رانيروبخشيد 
نمود اودرجريان اين محاآمات، شجاعانه ازمسئوليت رهبري انقالب پروبه دفاع برخاست و اعالم .

  . آه  حتي رژيم فوجيموري وحاميان امپرياليستي را براي محاآمه خود به رسميت نمي شناسد 
آميته " آار زار بين المللي دفاع از صدر گونزالو آه توسط جنبش انقالبي انترناسيوناليستي و 

آه مدت زمان اندآي بعد از ) " صدر گونزالو ( اضطراري براي دفاع ازجان ابيميل گوسمن  
دستگيري وي براه افتاد و همچنان ادامه دارد ، جنبش بين المللي وسيعي را آه ده ها سازمان و 

  . حزب و ميليون ها نفر را درآشور هاي مختلف جهان در بر مي گيرد ، بوجود آورد
شايد به جرئت بتوان بيان داشت آه در تاريخ بشريت  تا حال چنين دفاع وسيع بين المللي از يك 

  . ياسي سابقه نداشته است زنداني س
محكمه فرمايشي ارتجاع . اينچنين بود آه رژيم فوجيموري نتوانست صدر گونزالو را اعدام نمايد 

پس از برگزاري . حكم حبس ابد و جريمه بيست و پنج ميليارد دالر را در مورد وي صادرنمود 
ي ساختن حكم اعدام  در محكمه فرمايشي ، تالش فوجيموري در برگزاري ريفراندم بخاطر قانون

  به تعويق افتاد تا رژيم فوجيموري  1993پرو ، شكست خورد و تاريخ ريفراندم به اواخر جنوري 
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 اظهاريه دفتر سياسي حزب آمونيست افغانستان



 

  

 
اين اقدام . دست به اقدام بزند ) رئيس جمهور جديد آمريكا  (طبق دستور ارباب آمريكايي تازه اش 

. را نيز مي توان وبايد خنثي نمود و به دفاع از صدر گونزالو ادامه داد    
بايد آارزار جاري را پيش . پس مبارزه  بر سر دفاع از صدر گونزالو را بايد همچنان ادامه داد 

رياليست شان را آه قصدجان صدرگونزالو را برد و توطئه هاي مرتجعين پرويي و حاميان امپ
  . دارند ، با هوشياري و استواري دفع نمود 

حزب آمونيست افغانستان ، مطابق به اصول مرامي و تشكيالتي اش و به عنوان يكي از احزاب 
شامل در جنبش انقالبي انترناسيوناليستي ، در همسنگري با انقالب پرو ،  در چوآات عمومي  

و اين تعهدش بصورت مشخص در متعهد است  –آه خود بخشي ازآن است  –ني انقالب جها
ازاين جهت . آنگره مؤسس باصدورقطعنامه اي درحمايت از جنگ خلق در پرو بيان نموده است 

حزب ما ،  عليرغم محدوديت هاي ناگذيري آه در مرحله فعلي مبارزاتي اش با آنها دست به 
صدر گونزالو سهم مي گيرد و سعي مي نمايد دامنه اين آارزار  گريبان است ، در آارزار دفاع از

  .را در ميان نيروها و شخصيت هاي مبارز وانقالبي آشور وسيعتر و عميقتر بسازد 
دفاع ما از صدر گونزالو ، دفاع از رهبر آمونيستي است آه نه تنها براي انقالبي پرو بلكه براي 

اين ، . اني خدمات قابل قدر و شايسته اي انجام داده است جنبش بين المللي آمونيستي وانقالبي جه
نكات بسيار مهم و . يك ادعاي صرف نيست ، بلكه يك واقعيت روشن و يك حقيقت عيان است 

  : ارزشمند اين خدمات عبارتند از 
حزب آمونيست پرو تحت رهبري صد رگونزالو، براي اولين بار در جنبش بين المللي  – 1

ش مائوئيست را برافراشت ، اين آار موقعي صورت گرفت آه احزاب و سازمان آمونيستي ، درف
انديشه مائوتسه " چين سوسياليستي و ارتداد آلباني ، حتي سنگر هاي بسياري بدنبال ازدست رفتن 

به درفش " مائوئيزم  " اينك درفش . را رها آردند و يا درمورد آن به شك و ترديد افتادند " دون 
سازمان ها و احزاب بسياري در جهان مبدل شده است و دير يا زود بعنوان درفش ايدئولوژيك 

اين امريست آه . ايدئولوژيك رسمي جنبش انقالبي انترناسيوناليستي مورد قبول قرار خواهدگرفت 
مواضع ايدئولوژيك جنبش ما را روشن تر و محكم تر نموده و سطح ايدئولوژيك وحدت آنرا ارتقاء 

  . خواهد داد 
تاآيد بر نقش پيشتازي حزب آمونيست پرو و صدر گونزالو در برافراشتن درفش مائوئيزم به اين 
معني نيست آه حزب ما تمامي توضيحات آن حزب در مورد مائوئيزم را جزء به جزء قبول دارد 

و نسبت دادن آنرا به مائوتسه دون آه در "  سه جهان درشكل گيري " ما مشخصا فرمول بندي 
 –لنينيزم  –مارآسيزم "  سند مصوب آنگره حزب آمونيست پرو بنام " انقالبي جهاني " بخش 

مواضع حزب ما در اين مورد در . آمده است ، مردود مي دانيم  " انديشه گونزالو  –مائوئيزم 
  . مرامنامه اش روشن و گويا است 

را تدارك ديده و حزب آمونيست پرو تحت رهبري صدر گونزالو ، موقع جنگ خلق در پرو  – 2
آنرا برپا نمود آه ظاهرا اوضاع بين المللي و نيز اوضاع داخلي پرو براي براه انداختن چنين 

  . آاري مساعد نبود 
روحيه يا درسطح جهاني چين سوسياليستي ازدست رفته وآلباني ارتداد نموده بود و اين حالت 

در داخل پرو ، حكومت نظامي . بود خستگي عظيمي را در جنبش بين المللي آمونيستي دامن زده 
تازه پايان يافته بود وپارلمانتاريزم تازه از راه رسيده پرو بسياري را در آن آشورشيفته وشيداي 

  . خود نموده و جذب آرده بود 
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اما حزب تحت رهبري صدر گونزالو ، از چنين اوضاع بين المللي و آشوري نه خاموش نشستن و 
پارلمانتاريزم را ، بلكه دست بردن به اسلحه و جنگ خلق را نتيجه گرفت و شجاعانه شنا آردن 

ت اينك جنگ خلق در پرو آه توسط افراد معدودي از حزب آمونيس. خالف جريان را آغاز نمود 
اين جنگ آه مرحله . آن آشور آغازگرديده بود ، بيشتر از يك دهه است آه مؤفقانه جريان دارد 

" تعادل استراتيژيك " را از سر گذرانده و وارد مرحله " دفاع استراتيژيك " سخت و دشوار گذار 
گرديده است ، جنگي است آه عمال سراسر زمين پرو را در بر گرفته ومناطق بزرگي از آن 

  . شور را به مناطق پايگاهي  خود مبدل نموده است آ
بعنوان جنگ ظفرنمون خلق در پرو را  –منجمله حزب ما  –نيروهاي انقالبي بسياري درجهان 

  . نمونه عملي موجود مسيرآتي مبارزات شان نگاه مي نمايندو ازآن مي آموزند 
پس از آن چنين سوسياليستي وقتي باند خروشچف سوسياليزم را در شوروي سرنگون نمود و  – 3

بدست باند تين هسيائوپينگ از ميان رفت و آلباني نيز راه ارتداد را درپيش گرفت  ، براي بسياري 
از سازمان ها واحزاب آمونيست  جهان ، عدم موجوديت  پشتوانه بين المللي دولتي براي دريافت 

رزات شان به يك مسئله آمك هاي سياسي و مادي جهت حفظ مواضع انقالبي و پيشبرد مبا
آزاردهنده و مشوش آننده  مبدل گرديد ، جستجو براي آمك خارجي  سازمان ها و حتي احزاب 

سياسي شان  آشاند وآنان را در مسير  –نيرومندي را بسوي رقيق ساختن  مواضع ايدئولوژيك 
حزاب به شمار مي حزب آمونيست  فليپين نمونه يا از اين گونه  سازمانها و ا. انحرافي سوق داد 

در جنبش چپ آشور ما گروه ها و سازمان هاي بسياري در چنين مسيري و مراحل مختلف . رود 
  .استحالوي را پيمودند تا اينكه هم اآنون به دعاگوي وثناخوان ارتجاع اسالمي حاآم مبدل گرديدند

"  تكاء بخود ا" اما حزب آمونيست پرو تحت رهبري صدر گونزالو ، شجاعانه اصل مائوئيستي 
صدرگونزالو رهبري است آه حزب . را زنده نگهداشت و آنرا پيگيرانه به مرحله اجرا درآورد 

آمونيست پرو را از يك حزب آوچك به يك حزب سرتاسري وازيك حزب فاقد توان نظامي و 
قلمرو به يك حزب دارنده  ارتش ونيروي نظامي رزمنده و فعال در سراسر پرو و داراي مناطق 

ايگاهي وسيع مبدل نموده است ، بدون اينكه حتي يك پول يا يك مرمي آمك از دولت  هاي پ
درسي است آه حزب آمونيست  و جنگ خلق تحت "  اتكاء بخود. " خارجي دريافت آرده باشد 

رهبري صدر گونزالو موفقانه حل و فصل نموده  وبه تمامي مائوئيست ها و ساير نيروهاي ضد 
اين درسي است عظيم  در شرايط امروزي جهان . رياليستي آموزش مي دهد ارتجاعي و ضد امپ

يعني در شرايط فقدان حتي يك آشور سوسياليستي در دنيا ، ميتوان به جرئت بيان داشت آه 
درنظرنگرفتن  جدي و پيگير اين درس ، پرتگاه خطرناآي است بسوي مغاك وابستگي ، انحراف 

  . جهان و ارتداد براي تمامي انقالبيون 
. مبارزات پرولتاريا و خلق ها ، دنياي نويني در آشورهاي قبال سوسياليستي بوجود آوردند  – 4

از ميان رفتند و  –ولو موقتا  –اما با از بين رفتن سوسياليزم درين آشورها ، آن نمونه ها 
روزي آه درجهان ام. مرتجعين وامپرياليست ها مدعي اند آه آنها ديگر به گذشته تعلق دارند 
را " مر گ آمونيزم " امپرياليست ها و مرتجعين آزادانه به هر طرف جوالن مي دهند و شعار 

آنجا نه تنها . سر مي دهند ، پرو آشوري است آه درآن سير احياء آمونيزم موفقانه ادامه دارد 
آميت حزب آمونيست وارتش انقالبي نيرومندي وجود دارند ، بلكه مناطق پايگاهي وسيعي آه حا

 مناسبات ارتجاعي درآنها از ميان رفته ومناسبات انقالبي نويني شكل گرفته اند نيز بوجود آمده 
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درين مناطق حاآميت ارتجاع وامپرياليزم از ميان رفته وتوده ها بسرنوشت شان حاآم . است 
زب آمونيست پرو و جنگ خلق ،  تحت رهبري صدر دنياي نويني آه توسط ح. گرديده اند 

گونزالو ، در مناطق پايگاهي شكل گرفته ، نه تنها براي انقالبيون جهان اميد بخش ونويد دهنده 
مرگ " است ، بلكه  خارچشم مرتجعين وامپرياليست ها و دليل زنده اي از بطالن شعار آاذب 

  . آنها است " آمونيزم 
لو دردرون زندان  دردفاع از آمونيزم  وانقالب داراي اهميت عظيمي ايستادگي صدرگونزا  - 5

سخنراني انقالبي پرشور وي در بيست و چهارم سپتامبر و استواري بي نظيرش  درجريان . است  
محاآمات ضد انقالبي ، ثبات قدم  و بي هراسي يك رهبر آمونيست انقالبي را نشان مي دهد ، آه 

راهپيمايي را قبول دارد اما آينده را درخشان و تابناك مي بيند و گرچه درازي راه و مشكالت 
ازدرون قفس زندان ديدگانش و فكر و ذآرش متوجه آن است و بخود و مشكالت شخص خود نمي 

اين استواري و ثبات قدم  موقعي برجستگي خاص مي يابد آه با برخورد هاي رهبران . انديشد
مقايسه  قرار داده شود ويا حتي در مقابل روحيه باختگي  شرف باخته ومرتدبلوك شرق سابق مورد

  .قرار داده شود  -آه امثال ايشان  درآشور ما نيز زياد اند –" ونو " خودي هايي چون آقاي 
بناء حزب آمونيست افغانستان نه تنها در آارزار فعلي مشتاقانه سهمگيري مي نمايند ، بلكه الزم 

رت مبارزه  براي نجات جان ورهايي صدر گونزالو را زنده مي داند آه درآينده ها نيز ضرو
  . نگهدارد

  ! رفقا و دوستان 
به فعاليت هاي معيني در دفاع از صدرگونزالو  –وبايد  –ما درجريان آارزار فعلي مي توانيم 

تدارك براي " اين ، آاري بي ربط با وظيفه اساسي مرحله فعلي مبارزاتي ما يعني . دست بزنيم 
در افغانستان نمي باشد ، بلك مستقيم و غير مستقيم  با آن مرتبط "  وپيشبرد جنگ خلق  برپايي

يقينا موقعيكه بتوانيم درفش جنگ خلق در افغانستان را بلند . است و برآن تاثيرات مثبت  مي گذارد 
 نمائيم  آن زمان بيشتر از امروز و پرتوان تر ازامروز خواهيم توانست از رهبران مان ، از

احزاب وسازمان هاي برادرمان و رفقا ودوستان ما در سطح بين المللي دفاع نمائيم و متقابال دفاع 
  . فعالتر وپرتوان تر آنان را شاهد باشيم 

  
  !براي نجات جان و رهايي صدر گونزالو مبارزه نمائيم 

  !انقالب پرو را فعاالنه حمايت آنيم 
  افغانستان رامبارزه براي برپايي و پيشبرد جنگ خلق در 

  ! ادامه دهيم                   
  

  دفتر سياسي حزب كمونيست افغانستان
 1371اول جدي 
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  حزب كمونيست پرو
  

لنينيزم بنيان  –براساس مارآسيزم " خوزه مارياتگي " توسط  1928حزب آمونيست پرو در سال 
لنينيزم  با شرايط مشخص پرو مشي  –ز طريق تطبيق مارآسيزم ا"  مارياتگي . " گذاري گرديد 

به " مارياتگي " حزب آمونيست پرو در زمان حيات . سياسي براي انقالب پرو را تدوين نمود 
عمر آوتاهي داشت  " مارياتگي " اما . درآمد ) آمينترن ( عضويت انترناسيونال آمونيستي 

پس از مرگ وي ، حزب آمونيست پرو . هان پوشيد سالگي چشم از ج 35به سن   1930ودرسال 
مواضع انقالبي اش را آه اساس برنامه حزب را مي ساخت  ترك گفت و در مسير انحراف 

  . وارتداد در غلطيد 
، تحت تاثير پلميك هاي مائوتسه دون و حزب آمونيست چين غلبه  1960دراوايل سال هاي 

ر داخل حزب آمونيست پرو ،  با موضعگيري عليه رويزيونيزم روسي ، آمونيست هاي انقالبي د
منطقه روستايي آباآوچيو را بايد . رويزيونيزم مسلط بر حزب ، در فراآسيون سرخ گردآمدند

حزب آمونيست  پرو در آباآوچيوتحت رهبري  آميته  واليتي . زادگاه فراآسيون سرخ دانست 
آاردرميان دهقانان را آغاز آرده   60قرار داشت وازسال  –صدر فعلي حزب   - رفيق گونزالو 

 1964مبارزات فراآسيون سرخ عليه رويزيونيزم مسلط بر حزب باعث گرديد آه درسال . بود
اين آار سرآغازي بود براي بازسازي حزب آه مدت . رهبري رويزيونيست حزب آنار زده شود 

مونيست  پرو براساس در طول اين مدت  حزب آ.  دوام نمود   1979پانزده  سال يعني تا سال 
حزب درآن زمان  مائوئيزم را انديشه مائوتسه دون ( انديشه مائوتسه دون  –لنينيزم  –مارآسيزم 

قرار ) مائوئيزم ( با زسازي شده و تمام مواضعي آه در مخالفت با انديشه مائوتسه دون ) مي گفت 
پرولتري را براي آمونيست   اين بازسازي آه دستيابي به يك حزب طرازنوين.داشتند ، طرد گشتند

  .هاي پرويي ممكن گردانيد ،  امر تعيين آننده اي بود براي آغاز و پيشبرد جنگ خلق در پرو
. درآخرين سالهاي دوره بازسازي ، ساختمان تشكيالتي حزب  در سطح سراسري نوسازي گرديد

ريخ مبارزات طبقاتي و اما مطالعه تا. قبال حزب به آميته ها وتشكيالت واليتي تقسيم شده بود 
شرايط سياسي ، اجتماعي ، جغرافيايي واقتصادي پرو نشان داد آه بايد بجاي تقسيمات قبلي ، آميته 

ساختمان تشكيالت حزب براساس تقسيمات منطقوي در سال . ها و تشكيالت منطقوي بوجود آيد 
اعضاء وآادرهاي .  آغاز گرديد" گسست بزرگ " پايه ريزي شده و همزمان با آن جريان  1977

حزب آمونيست  پرو آه در ابتدا اآثرا از خرده بورژوازي شهري تشكيل يافته بودند ،  خانواده ها 
و محل هاي زندگي شان را در شهرها ترك گفته  وبه روستاها رفتند تا فعاليت  تدارآي براي 

اين آار بر مبناي تكيه بر  .برپايي و پيشبرد جنگ خلق را در ميان دهقانان فقير سازماندهي نمايند 
زندگي با " ( بسا " مسئله  زمين ، با بكار بستن سه نيروي محرآه مبارزه طبقاتي در روستا يعني 

همچنان . پيش برده شد ) دهقانان فقير ، مبارزه شانه به شانه با دهقانان فقير و آار با دهقانان فقير 
آالم حزب از طريق تشكالت توده اي آه دريك . در شهرهاآار درميان آارگران پيش مي رفت 

 –درميان دهقانان فقير ، آارگران ، زنان ، روشنفكران و جوانان بنا نهاد، بحث هاي ايدئولوژيك 
سياسي دوران تدارك براي برپايي جنگ خلق و درميان توده ها برد و آنها را براي درك ضرورت 

  . جنگ خلق ياري رساند 
با روشن ساختن طرح آلي  1979ه مرآزي حزب در جون برگذاري نهمين پولينوم آميت

آه مسايل مربوط به  1979جنگ خلق وتشكيل آنفرانس سراسري حزب در نوامبر استراتيژي 
  تدارك براي جنگ خلق را مشخص ساخت ، دوره پانزده ساله  بازسازي حزب آمونيست  پرو را 
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وجوديكه  درين زمان  جنگ خلق به استراتيژي مبارزاتي حزب بدل گشته بود با . پايان بخشيد 
سياسي و نظامي تدارآي در جهت تطبيق واجراي اين  –وتمامي فعاليت هاي ايدئولوژيك 

استراتيژي پيش مي رفت  ، يك خط اپورتونيستي راست در مورد چگونگي و زمان آغاز جنگ ، 
مي آرد آه هنوز شرايط براي آغاز جنگ مساعد نيست اين خطر مطرح . در حزب سربلند نمود

واگر به اين آار مبادرت نمود ، حزب آنچنان ضربات سختي خواهد خورد آه تا چند نسل ديگر 
خط اپورتونيستي راست شكست خورد ونيمي از اعضاي آميته . قادر نخواهد بود سربلند نمايد 

  . مرآزي حزب تصفيه گرديد 
 1980ري حزب و بمنظور آغاز جنگ ، يك مدرسه نظامي  دراپريل سال آنفرانس سراسبه تعقيب 

توسط حزب ايجادگرديد تا اعضاي حزب را درمورد مسئله  قهرانقالبي ، جنگ خلق ،  تاريخ پرو 
  . و مبارزات توده ها آموزش دهد 

به . با سوختاندن صندوق هاي راي در آوشكي آغازگرديد جنگ خلق در پرو  1980درماه مه 
آه " آيرامبايا " قيب آن بالفاصله  عمليات نظامي  روستائي از قبيل ويران آردن  مزرعه ، تع

درآن صد ها تن  ازتوده ها بسيج شده و خانه مالك را ويران آردند و خوداورا از زمين رانده  و 
ز منجمله ليما مرآ –زمين را تقسيم نمودند ،  و نيز عمليات نظامي  معيني در بعضي از شهرها 

براه افتاد آه فعاليت هاي نظامي روستايي از عمدگي برخوردار بوده و فعاليت هاي   –آشور 
  . نظامي شهري به صورت آمكي پيش مي رفت 

را در بر گرفت ، جمعا  1980آه از ماه مه تا دسامبر " نقشه براي آغاز جنگ "  درمرحله تطبيق 
از طريق ترآيب اعضاء حزب و توده ها  عمليات توسط گروپ هاي نظامي ايكه  1200بيشتر از 

  . بوجود آمده بودند ، انجام يافت 
اولين آارزار اين مرحله . فرارسيد" نقشه براي رشد جنگ " پس از مرحله فوق ، مرحله تطبيق 

اين آارزار از طريق عمليات مصادره " . اسلحه ومهمات بدست آوريد " عبارت بود از آارزار 
عمليا ت مهم اين آارزار حمله به مرآز پوليس لوريكوچا در شهر هوانتناي يكي از . پيش برده شد 

چريك ها با سالح هاي چوبي به . واليت آيا آوچيو بود آه توسط سالح هاي چوبي انجام يافت 
  . واقعي بدست آورندمرآز پوليس حمله آرده و با خلع سالح آردن پوليس ها سالح هاي 

عمليات مختلف را در بر  5300، مجموعا بيشتر از " نگ نقشه براي رشد ج" مرحله تطبيق 
دراين مرحله مناطق چريكي بوجود آمدند و . ادامه يافت  83تا جنوري  81گرفت و ازجنوري 

  . شكل گرفت ) بصورت نيمه مخفي ( قدرت سياسي نوين خلق دروجود آميته هاي خلق 
اين نقشه توسط جلسه . آغاز گرديد " نقشه براي آسب مناطق پايگاهي " پس ازآن ، مرحله تطبيق 

بحبوحه مبارزه دوخط جلسه در. به تصويب رسيد   -  83ازجنوري تا مارچ  –وسيع آميته مرآزي 
ديدگاه راست روانه اي آه مي گفت درست نيست آه مناطق پايگاهي بسازيم ، دراين . پيش رفت 

و به ماآموخته است آه براي اين ديدگاه استدالل مي آرد آه مائ. موقع در حزب وجود داشت 
داشتن مناطق پايگاهي بايداول شكست هاي مهمي بردشمن تحميل آنيم ، درحاليكه ما تاحال فقط با 

اما . پوليس جنگيده ايم وهنوز وارد نبرد روياروي با نيزوي هاي نظامي واردوي دشمن نشده ايم 
ز روستاها ، با شكست قواي ازان جاي آه در طي تقريبا سه سال جنگ خلق در مناطق وسيعي ا

پوليس و فرارفيودال ها به مراآز شهر ها ، خالي قدرت سياسي درون مناطق بوجود آمده بود، 
البته منطبق به  –حزب نمي توانست از برقراري قدرت سياسي نوين وايجادمناطق پايگاهي انقالبي 

حزب مغلوب شده و مواضع راست روانه درون . صرف نظر نمايد  –اوضاع واحوال خاص پرو 
  . توافق عمومي حاصل گشت " نقشه براي آسب مناطق پايگاهي " برسر تطبيق 
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مساعد گرداند تا " ارتش چريكي خلق " زمينه را براي ايجاد " ناطق پايگاهي نقشه براي آسب م" 

. بودند ودر مقابل پوليس مي جنگيدند اين زمان گروپ هاي نظامي فقط از چريك ها تشكيل گرديده
، با وجود آمدن دورنماي قدرت نوين سياسي ، تصميم گرفت  82اماوقتي حكومت پرو در دسامبر 

اردوي دولتي را به ميدان جنگ بفرستد ، براي حزب آمونيست پرو نيز الزامي گرديد آه ارتش 
نيروهاي عمده اي آه /  1 :ديد آه از سه بخش تشكيل گر" ارتش چريكي خلق . " خود را بسازد 

نيروهاي محلي آه شعاع /  2يك منطقه عملياتي وسيع است ؛ ماموريت شان انجام عمليات در
ها آه شعاع عملياتي بازهم  نيروهاي پايه اي يعني مليشيا/   3 عملياتي محدودتري دارند و

مخالف ادغام انه آه درمبارزه عليه نظرات راست رو" ارتش چريكي خلق  . " محدودتري دارند 
طرفداران اين نظر ميگفتند آه ادغام مليشيا درارتش .  مليشيا درارتش چريكي بود ، بوجود آمد 

متكي بود برعدم اعتماد به توده ها ، ارزش اين نقطه نظر . چريكي باعث نابودي مليشيا خواهد شد 
وآنهايي آه اين نظر را اين خط درهم شكسته شد . دادن بيش از حد به نيروهاي نظامي و ترس 

  . را بوجود آورد" ارتش چريكي خلق " در نتيجه حزب تصميم گرفت . داشتند از خود انتقاد آردند 
دوام نمود و  86تا سپتامبر  83ا ز ماه مي " نقشه براي آسب مناطق پايگاهي " مرحله تطبيق 

" ب مناطق پايگاهي نقشه براي آس" تطبيق . عمليات را در برگرفت  28600جمعا بيشتر از 
، مناطق پايگاهي ويك سيستم آاملي از مناطق " ارتش چريكي خلق " حزب آمونيست پرو را از 

درهمين مرحله بود آه شورش . چريكي ، مناطق عملياتي و نقاط عملياتي برخوردار گردانيد 
آبرو و بي زندانيان در زندان هاي مختلف پرو بوقوع پيوست و رژيم را از لحاظ سياسي سخت بي 

همچنان درهمين مرحله بود آه حزب آمونيست پرو درتشكيل جنبش انقالبي . حيثيت ساخت  
ا  سهم . ل . انترناسيوناليستي با شرآت در دومين آنفرانس بين المللي احزاب و سازمان هاي م 

 حزب آمونيست پرو. گرفت و ازآن پس به حيث يكي از اعضاي اين جنبش به فعاليت ادامه داد 
را " مائوئيزم " اصطالح " انديشه مائوتسه دون " است آه به جاي اصطالح " جا ا " اولين عضو 

  . بكار برد 
شروع شده و تا ماه مي  86آه از دسامبر "  نقشه براي گسترش مناطق پايگاهي " دوره تطبيق 

در ماه هاي  حزب آمونيست پرو . عمليات را در برگرفت  63000ادامه يافت ، جمعا بيشتر از  89
سياسي  –آخر اين دوره قادر گشت آنگره خود را داير نمايد آه دايرشدن آن استحكام ايدئولوژيك 

  . وتشكيالتي حزب را آيفيت تازه ونويني بخشيد 
با بانجام رساندن  – 89تا ماه مي  80از ماه مي  –جنگ خلق در پرو ، در طول نه سال فعاليت 

موفقيت هاي شايان توجهي آسب نمود و پس ازآن وارد مرحله        تقريبا يكصد هزار عمليات ، با
اين جنگ در طول دوسال . گرديد " نقشه بزرگ براي گسترش مناطق پايگاهي و آسب قدرت " 

  . گذشته بازهم موفقيت هاي چشم گيري بدست آورده است 
رديده انقالب ارضي ارتجاع سرنگون گ" آند " اآنون درمناطق وسيعي ازدره ها و آوه پايه هاي 

به همين جهت است آه جنگ خلق در . پيش برده شده و دولت دموآراتيك نوين ايجاد گرديده است 
اگر امپرياليست ها به . حزب آمونيست پرو براي مقابله آمادگي دارد . پرو زمينه چيني مي نمايند 

پيروزي سريع در  تجاوز و لشكر آشي دست بزنند ، دردرياي جنگ خلق غرق خواهند شد و لذت
  . جنگ خليج را از ياد خواهند برد 

  
  
  



 

  

  9                پ . ك . صدرگونزالو رهبر ح 
  

  صدرگونزالو رھبر حزب كمونيست پرو
  

  : ترجمه از           
  نشريه" آارگر انقالبي " شماره ويژه             
  حزب آمونيست انقالبي آمريكا               

  
. ليت حزبي با سطل هاي از رنگ بيرون مي رونددرسراسر پرو از طرف شب گروپ هايي از فعا

در پهلوي شعار هاي ديگر مائوئيستي درهرآجا، " زنده باد گونزالو"  در صبح ، آلماتي همچون 
بر سر مقر سوخته  پوليس در دهات دهقاني ، بر تانك هاي بزرگ آب زاغه نشين شهر ليما ،  

زر و زورمندان خدمت مي آند ،  بر چسب در عين حال ،  روزنامه هاي آه به . بچشم مي خورد 
متفكر تشنه بخون تروريست راه ( قهرمان شيطنت در جنگ هاي چريكي "  هاي  را از قبيل 

فوجيموري ، رهبر فرسوده دولت پرو ، گونزالو را يك        . را بر گونزالو مي زنند ) " درخشان 
  . ناميد" هيوال " 

  انقالبي پرو ،  اما ، منفور براي طبقه مسلط حاآمه ؟ پس آيست اين شخص محترم  براي مردم 
  

  : فرزند مبارزه طبقاتي 
  

در يكي از مناطق " آريوآيابا " در  1934دسامبر  3در ) ابيمل گوسما داينوسا ( صدر گونزالو 
گونزالو در . زمانيكه ابيمل آوسمان نوجوان بود، دهقانان شورش نمودند. پرو توليديافت جنوبي 

من با عالقه  ابراز مي دارم ؛ چيزيكه  بيشترين تاثير را : " خود مي گويد "  1988" مصاحبه 
من روح مبارزه . برمن درقدم گذاشتن به ميدان سياست داشت ، همانا مبارزه  دهقانان بوده است 

آه چگونه توده ها با  –مشاهده نمودم "  1950" جويي را درجريان خيزش توده اي آريوآيابا در 
) توده ها ( همچنان من ديدم آه آنها . بي پايان درواآنش به قتل وحشيانه جوانان جنگيدند خشم 

وچگونه . مي نمودند ) سربازخانه ها (چگونه  با ارتش جنگيده  وآنانرا به عقب نشيني در قشله ها 
د هر ازينرو ، من مانن.... نيروهاي از ساير مناطق بمنظور پامال نمودن توده ها آورده مي شد 

  " .آمونيست ديگر ايمان دارم آه من فرزندي از مبارزه طبقاتي و ازحزب هستم 
گونزالو درمدرسه ثانويه آاتوليك يك مبارز فعال ودر دانشگاه دردوران مطالعه  حقوق وفلسفه  يك 

اين . وي با يك سفر در مناطق آوهستاني آياآوچو عميقا در بين توده ها رفت . آمونيست شد 
توده ها ومردم  به گونه هاي متفاوت ما را تغيير مي دهند "  او مي گويد. را تغييرداد زندگي او

همچنان ،  من درآنجا شروع به شناخت از . آياآوچو مراآمك آرد آه توده ها را آشف آنم 
  " .مائوتسه دون نمودم 

وظيفه اي را  او همچنان. را مرآزفعاليت خود قرار داد " آياآوچو " ، گونزالو  1960دراوايل 
 منحيث استاد فلسفه در يكي از دانشگاه هاي آوچك محلي آنجا بدست آورد آه تعداد زيادي از 

جمعي از دهقانان و جوانان انقالبي براي شنوائي بحث هاي سياسي و . جوانان دهقان را جلب نمود 
نهايت پيچيده را او توانايي تحليل موضوعات بي . انقالبي وي در تاالر سخنراني گرد مي آمدند 

داشت ، طوريكه  مردم عوام  مي توانستند بوضاحت تشخيص دهند آه آدامين را ه آنها را به 
  . آزادي  رهنمون مي شود 
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  مبارزه براي تشكيل يك حزب كمونيست انقالبي
   

ي هاي اپورتونيستي               ازدوران پيوستن گونزالوبه حزب آمونيست،وي برضدانواع تئور
رهبري حزب آمونيست  1960واوايل  1950دراواخر. مبارزه نمود ) آمونيست هاي دروغين(

براي معامله گري بابخشهاي ازطبقه حاآمه و .آنها با انقالب مخالفت مي آردند.پروفاسد گرديد
  . د شوروي متحد مي ساختند نظامي آارميكردندواين خائنين خودراباآمونيست هاي قالبي حاآم اتحا

. درعين حال استراتيژي هاي متفاوت براي تاثيرگذاري درميان قشرجوان انقالبي مبارزه  مي نمود
ايشان باورداشتند آه دسته .   تقليد آنند "  راه آوبايي " بعضي ها مي خواستند به اصطالح از 

اني دورافتاده مي توانند با ماشه هاي شجاع چريكي برافتيدگي دولت  را از دژ هاي نظامي آوهست
يعني بدون بحرآت آوري توده ها تحت رهبري پيشتاز حزب . تفنگ هاي شان تامين آنند 

آمادگي گرفتن براي جنگ : آمونيست براي يك انقالب سرتاسري اجتماعي ، ديگران مي گفتند 
يد بزيرانداخته شود و ديوانگيست وآنها مي گفتند ، انقالب با) م  –توده اي طوالني ( انقالبي 

  . مطالعه گردد 
وي درمصاحبه  خود با آل . ، صدرگونزالو فراآسيون سرخ را تشكيل داد  1960دراوايل 

  . دياريويادآوري مي نمايد 
اين  . فراآسيون زماني آغاز شد آه مسئله چگونگي پيشبرد انقالب در پرو مطرح گرديد " 

دوران تازه به آشورما راه پيدا نموده بود ، مرتبط موضوع با آار هاي مائوتسه دون آه درآن 
مي آنيم ؟  اين موضوع را پيش گذاشتيم آه انقالب در پرو ) تمرآز ( ما برآدام بحث تكيه . گشت 

نيازمند يك حزب با اساسات ايدئولوژيك و سياسي مستحكم ايست آه دهقانان نيروي عمده  جامعه 
ه است  وراهي را آه مي پيمائيم همانا محاصره شهر ها زا در حاليكه پرولتاريا طبقه رهبري آنند

  " . طريق دهات مي باشد 
  . ازآن زمان به بعد نام گونزالو با تاريخ جنگ خلق در پرو گره خورده است 

  
  مبارزه براي تدارك جنگ خلق

و او  .م  هدايت نمود . ل . را براساس م " پ . ك . ح " صدر گونزالو ،  مبارزه براي بازسازي  
پيشآهنگان انقالبي را در مبارزات  دشوار بر پايي مبارزه مسلحانه  انقالبي براي تصرف قدرت 

  . رهبري آرد 
صدر گونزالو دوبار در نيمه انقالب آبير فرهنگي پرولتاريايي آه توسط صدر مائوتسه دون 

  . ود رهبري مي شد ، به چين ايكه هنوز يك آشور سوسياليستي اصيل بود ، مسافرت نم
من در چين در مكتبي بودم آه آنها سياست ، فلسفه مارآسيستي و : " صدر گونزالو مي گويد 

مي توانم بياد . تدريس مي شد ، آرزودارم آه اآثريت بدان دست يابند ... مسايل بين المللي و 
ا آنها ما بياورم آه آموزگار ما مسائلي را راجع به  آارهاي پنهاني وآشكار به ما مي آموخت  وبعد

مگر دراين عرصه آنها اوال با مسايل سياسي شروع مي . را راجع به مسايل نظامي آموزش مي داد
آردند ، جنگ خلق ، سپس پيشبرد مبارزه مسلحانه استراتيژي وتاآتيك وبعدا آارهاي عملي آه 

رآز قواي متناسب با اين بخشها بود از قبيل آمين ، حمله ، مانورنظامي ، درعين حال چگونگي تم
بياد داشته باشيد آه توده : " گونزالو بخاطر مي آورد آه معلمش مي گفت " . نقطه ضربتي در يك 

آنچه آه براي شما آموختم ، توده ها . ها نيروي اليزال اند ، آنها ابتكار خستگي ناپذير دارند 
  " . خواهند آرد ، ما وشما را براي هميشه خواهند آموخت 
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صدر . ، ضد انقالبيون قدرت را بعد از مرگ مائو در چين غصب نمودند  1970دراواخر 
و آمونيست هاي پرويي را به فهماندن و . گونزالو به آموزش هاي صدر مائو صادق باقي ماند 

  . مخالفت آردن با آودتاي ضد انقالبي درچين هدايت نمود 
پرويي سگ مردم ايرا در جلو سفارت چين درليما آويزان مي نمود در وقتي آه آمونيست هاي 

  .حقيقت اين يك پيام سياسي بود آه سراسر جهان مي شنيد 
آه آمونيست هاي اصيل سراسرجهان " جا ا " پ  بعدا با ساير مائوئيست ها درتاسيس . ك . ح 

  . رادورهم جمع نموده بود ، يكجا گشت 
پ  پيوند دادن مبارزات  توده  اي آشكار ومخفي . ك . ، نفوذ ح  1970درجريان تدارك سال هاي 

مراآز حزب در ليسه ها ودردهات تشكيل گرديدند ومكاتب . عميقا در بين توده ها مستحكم گرديد 
. آموزشي مخفي حزب ، فعالين حزب را منحيث آادرهاي ورزيده و جان به آف تربيه مي نمود 

  . برپايي جنگ خلق به نهانگاه رفت صدرگونزالو جهت  1975در سال 
  

  آغاز شجاعانه جنگ خلق 
مسماست ، صدر گونزالو " مبارزه دو خط " در سراسر تداوم مبارزه درون حزبي ، آه بنام 

صدر گونزالو . اعضاي حزب را براي وقف نمودن جان هاي شان در جنگ خلق رهبري نمود
بااالخره ، جنگ خلق . جنگ بر پا داشت مكاتب نظامي ايرا براي تربيت اعضاي حزب به هنر 

  .با يك حمله چريكي بر مرآز فرماندهي انتخاباتي آغاز شد  1980مه  17مائوئيستي در 
اين او بود آه . رهبري نمود  1983بود آه تشكيل ارتش چريكي خلق را در اين ، صدر گونزالو 

نقالب را خفه آند ، ، آه دولت مي آوشيد ا 1984-  1983حزب را در تمام روزهاي دشوار
وي درمواجهه با قتل عام ناگهاني درآياآوچو ، استراتيژي گسترش انقالب در ساير . رهبري نمود 

وي تاسيس آميته هاي جديد مردمي را در سالهاي اخير براي . نقاط پرو را طرح ريزي نمود 
  . ت تسلط بر مناطق پايگاهي آزاد شده از نيروهاي آهنه دولتي ، رهبري نموده اس

  
  دورنماي رھبري 

. ، ابيمل گوسمن را به يك رهبر ومتفكر برجسته آمونيست تبديل نمود مبارزه انقالبي طبقه آارگر
در مقابل ، او انقالب پرو را با ايده ها واعمالش شكل داد تاآنون ، درمرحله از پروسه انقالب 

  . پرو، صدر گونزالو تعيين آننده بوده است 
صدرگونزالو ضمانت پيروزي در سراسر راه به : " گفته  اي دارند مشهور مردم انقالبي پرو ،
قلمداد " دشمن شماره يك " آيا اين قابل تعجب است  آه تمام ستمگران  او را " . آمونيزم  مي باشد 

  . مي آنند 
مائوتسه دون گفته بود آه هرزمانيكه  دشمن انقالبيون را آامال بدوعاري از هرگونه  صفات خوب 

. نگ آميزي آند ، داللت برآن دارد آه ايشان موفقيت  بزرگ را در آار شان بدست آورده است ر
مگراين فقط آغاز . با اين معيار مائوئيستي ، صدر گونزالو به اين موفقيت شايان  نايل آمده است 

ل رهبري با اين صفات مميزه و توانايي داشتن حل مساي! آار زندگي ، اين رهبر انقالبي است 
صدر گونزالو ! خيلي نادر ، گرانبها و گراميست و جاي اينگونه رهبران به آساني پرشدني نيست 

و اورا در جايگاهش در صف مقدم  رهبري آردن در راه ! وظايف زيادي دارد آه انجام دهد 
  !پرپيچ وخم انقالب مي خواهيم 
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  در گونزالوگزيده ھاي از سخنان ص

  
  چاپ ليما " آل دياريو" مصاحبه با روزنامه 

  
  : اھداف 

 ....  
صدر گونزالو ، آيا حساب نتايج احتمالي اين مصاحبه را آرده ايد ؟ بگذاريد اينطور :   آل دياريو

  بپرسم ، آيا خطري دراينكه درحال حاضر علنا به صحبت  بپردازيد نمي بينيد  ؟ 
بعالوه حزب ما  آنقدر مستحكم . ت هستيم از هيچ چيز نبايد بترسيم اگر آمونيس:  صدر گونزالو

شده آه حتي به مصاف مرگ بشتابد  ؛ آنقدر آه ما جانمان را برآف مي گيريم تا هرزمان آه 
ما معتقديم آه اين مصاحبه از اهميت بسيار زيادي برخوردار . انقالب طلب آند آنرا نثارش بسازيم 

، درخدمت انقالب است ، در خدمت خلق ما و طبقه ماست ، و         درخدمت حزب ما ست. است 
بنابراين . در خدمت پرولتارياي بين المللي ، خلق هاي جهان وانقالب جهاني است   –چرا آه  نه  -

تكرار مي آنم ، خصوصا با توجه به . هر خطري هم آه در ميان باشد را هيچ مي انگاريم 
  . ت يافته است استحكامي آه حزب ما بدان دس

  
  : مسايل ايدئولوژيك   -اول 

صدر گونزالو ، بگذاريد در مورد يكي از مباني ايدئولوژيك حزب آمونيست پرو يعني :  آل دياريو
  چرا مائوئيزم را مرحله سوم مارآسيزم مي دانيد ؟ . مائوئيزم صحبت آنم 

براي ما ، مارآسيزم يك . ارد در پي د اين نكته اي حياتي است آه نتايجي عظيم :  صدر گونزالو
اين پروسه عظيم ، ما را بيك مرحله جديد ، سومين وعاليترين مرحله  . پروسه تكاملي است 

صحبت مي آنيم  ؟ زيرا سنجش سه جز متشكله مارآسيزم بوضوح آشكار مي سازد آه صدر 
در زمينه فلسفه :  بگذاريد يك بيك جلو برويم. مائوتسه دون هريك از اين سه را تكامل داده است 

مارآسيستي هيچكس نمي تواند خدمت عظيم وي به تكامل ديالكتيك را نفي آند ؛ او آانون توجه را 
درعرصه اقتصاد سياسي ، . بر قانون تضاد قرا ر داد و اثبات آرد آه تنها قانون اساسي است 

ص برخورداراست ، اولي آه براي ما ازاهميت بالفصل ومشخ. آافيست بر دو نكته پرتو افگنيم 
بطور آلي مي توانيم . ودومي ، تكامل اقتصاد سياسي سوسياليزم . سرمايه داري بوروآراتيك است 

درزمينه . بگوئيم ، اين مائو بود آه واقعا اقتصاد سياسي سوسياليزم را تدوين آرد و تكامل داد 
مللي با صدر مائوتسه دون پرولتارياي بين ال. سوسياليزم علمي ، آافيست به جنگ خلق اشاره آنم 

بود آه به يك تئوري آامال ، مدون  و گسترده نظامي دست يافت وبدين طريق طبقه ما ، پرولتاريا، 
ما معتقديم آه اين سه مسئله . صاحب يك تئوري نظامي شد آه در همه جا قابل بكار بستن است 

آنرا . يك مرحله جديد روبروئيم ازاين ديدگاه ، ما با. نشانگر يك تكامل با خصلت جهانشمول است 
مرحله سوم  مي ناميم چون مارآسيزم دومرحله آه با مارآس ولنين مشخص مي شود را قبالپشت 

مائوئيزم . صحبت مي آنيم لنينيزم  –به همين خاطر است آه از مارآسيزم . سر گذاشته است 
به عاليترين تكامل تاآنوني  عاليترين مرحله است  چون ايدئولوژي پرولتارياي جهاني از اين طريق

معذرت مي  –البته با اين درك آه مارآسيزم . خود ، به رفيع ترين قله اش ،  دست يافته است 
  يك وحدت اضداد ديالكتيكي است  آه از طريق جهش هاي عظيم تكامل  –خواهم اگر تكرار مي آنم 
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بنابراين ما ، امروز در جهان ، . جهش ها ست آه مراحل را به ظهور مي رساند  و همين. مي يابد 
بنظرما امروز براي آمونيست بودن ، . مائوئيزم وبويژه مائوئيزم را داريم  –لنينيزم  –مارآسيزم 

در غير اين صورت ، نمي توانيم . مائوئيست و بويژه مائوئيست بود  –لنينيست  –بايد مارآسيست 
  . راستين باشيم  آمونيست

. براوضاعي تاآيد آنم آه بندرت بدان توجه شده ، اما امروز مسلما شايسته بررسي دقيق استمايلم 
اين امر . منظورم تكاملي است آه مائوتسه دون درتزهاي عظيم لنين در باره امپرياليزم داد ه است 

اهميت بزرگي بر  در شرايط آنوني ودرمرحله اي تاريخي آه درحال شكل گيري است ، از
مائو با : اگر بخواهيم صرفا فهرست وار به اين خدمات اشاره آنيم ، بايد بگوئيم . خورداراست 

بيان اينكه امپرياليزم تازماني آه نابوديش فرا رسد بارها توطئه مي چيند وبارها شكست مي خورد، 
ر پروسه  تكاملي امپرياليزم بعالوه مائو دوره اي بيسابقه  را د. يك قانونمندي راآشف آرده است 

مشخص آرده آه طي آن ، برمبناي درك ما ، امپرياليزم " سال آينده  100تا  50" با عبارات 
مائوتسه دون به نكته ديگري هم اشاره آرده آه . وارتجاع راازصحنه گيتي پاك خواهيم آرد 

از مبارزه بين امپرياليزم  دوره اي: او گفت آه  . امروز بيش از هرزمان بايد آنرا مد نظر داشت 
ضمنا ، همه ما از نظريه استراتيژيك آبير " آمريكا و سوسيال امپرياليزم شوروي آغاز گشته است 

اين نظريه  ازاهميتي " امپرياليزم وتمامي مرتجعين ،  ببرهاي آاغذي هستند " وي آگاهيم آه 
درمورد امپرياليزم آمريكا عظيم برخوردار است وبايد به خاطر بياوريم آه صدر مائو آنرا 

وهيچ دليلي وجود ندارد آه ما ازاين دوهراس به دل راه . وسوسيال امپرياليزم شوروي بكار بست 
اما اين را هم بايد درنظر داشته باشيم آه مائو چگونه  به تكامل جنگ مي نگريست واين . دهيم 

شده  در سطح جهان گفته بود ، آار را با پيروي دقيق ازآنچه لنين در باره عصر جنگ هاي برپا
صدر مائو بما آموخت آه يك آشور ، يك ملت ، يك خلق ، هرقدر هم  آه آوچك . انجام مي داد 

درصورتيكه جرئت . باشد ، مي تواند قوي ترين  استثمار وسلطه  جوي آره ارض را شكست دهد 
وخت واينكه هيچگاه تسليم بعالوه ، اوبه ما چگونگي فهم پروسه جنگ را آم. آند و سالح بردارد 

بعقيده من اينها برخي نكات است آه براي فهم  چگونگي تكامل تزهاي . باج گيري هسته اي نشويم 
چرا آه دراين . آبير لنين درباره امپرياليزم توسط مائوتسه دون ، بايد درخاطر داشته باشيم 

بتني بر آار عظيم مارآس بود، مورداصرار مي آنيم ؟ زيرا مي دانيم ، همانقدر آه خدمات لنين م
توسط مائو تسه دون نيز بر پايه آار عظيم مارآس و لنين، بر مبناي  تكامالت انجام شده

  .لنينيزم ، نمي توان مائوئيزم را فهميد  –بدون فهم مارآسيزم . لنينيزم  صورت گرفت  -مارآسيزم
هم  مائوئيزم در تئوري وپراتيك براي ما ف. به عقيده ما ، امروز اينها حائز اهميت بسيار است 

  . بمثابه مرحله سوم ، جديد وعاليتر امري تعيين آننده است 
  

  : درباره حزب  –دوم 
 ....  

  آارگران و دهقانان در ارتش چريكي خلق شرآت مي آنند ؟ :  آل دياريو
انده درسطوح گوناگون بعنوان جنگجو در فرم/ دهقانان ، بويژه دهقانان فقير : صدر گونزالو 

آارگران نيز بهمين ترتيب ، هرچند آه درصد .  شرآت آنندگان عمده ارتش چريكي خلق هستند 
  . درحال ناآافيست آارگران 
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  صدر گونزالو ، بيشترين جاي آه قدرت نوين رشد آرده آجاست ؟ روستا يا شهر ؟:  آل دياريو
در شهر ها اين قدرت . فقط در مناطق روستايي ايجاد آرده ايم  نوين راما قدرت :  صدر گونزالو

فكر مي . اين مسئله بستگي به پروسه جنگ خلق دارد . طي مرحله نهايي انقالب ايجاد خواهد شد 
  . آنم به هنگام تجزيه و تحليل جنگ خلق مي توانيم به اين مسئله آمي بيشتر بپردازيم 

اسناد حزب آمونيست پروشما را بعنوان رهبر . ع را آمي عوض آنيم بگذاريد موضو:   آل دياريو
معناي عملي اين امر چيست و چرا با تئوري رويزيونيستي آيش . حزب وانقالب معين نموده است 

  شخصيت فرق مي آند ؟ 
دراين زمينه بايد چگونگي نگرش لنين به توده ها ، طبقات ، حزب و رهبران را :   صدر گونزالو

را مي  –گروهي ازرهبران  –بعقيده ما ، انقالب ، حزب  و طبقه ما ، رهبران . آوريم بخاطر 
درآن انقالب ، لنين  و . مثال انقالب اآتبر را در نظر بگيريد . در هرانقالبي چنين است . آفرينند 

به همين ترتيب در انقالب .  را داشتيم  –يك گروه آوچك  –استالين و سوردلف و چند تن ديگر 
صد ر مائوتسه دون  ورفقايش آان شن ، جيان . چين نيز با يك گروه آوچك از رهبران روبروئيم 

نمي . درهمه انقالبات  ، منجمله انقالب ما ،  اينگونه است . چين ، جان چون ، چيائو وديگران  
چون . ست اينجا نمي توان اين بحث را پيش آشيد آه هر قاعده را استثنايي ا. توانيم مستثني باشيم 

همه اين پروسه  ها را  رهبراني . داريم  در مورد قوانين معيني آه در آار است صحبت مي آنيم 
بوده  ، اما در همه آنها ما يك رهبر را مي يابيم آه برطبق شرايط ، باالتر از سايرين قرار گرفته و 

مارآس ، . گرفت  همه رهبران را نمي توان دقيقا عين هم درنظر. آنها را رهبري آرده است 
هريك از اينها منحصر بفرد است . و صدر مائو ، صدر مائواست . لنين ، لنين . مارآس است 

  . وسايرين هم صرفا تكرار اينها نخواهند بود 
درحزب و انقالب و جنگ خلق ما ، پرولتاريا بواسطه آميخته اي از ضرورت و تصادف تاريخي 

بعقيده انگلس ، ضرورت است آه رهبران ويك رهبر . يك گروهي رهبري را به ظهور رساند 
اما اينكه اينها چه آساني باشند را تصادف تعيين مي آند آه اين امر بواسطه . اصلي را مي آفريند 

بدين . مجموعه اي از شرايط آه دريك زمان و مكان خاص بهم پيوسته اند ، صورت مي گيرد 
ين امر نخستين بار در آنفرانس سراسري وسيع ا.سبب ، در مورد ما نيز يك رهبري شكل گرفت 

اما اين مسئله حاوي مسئله پايه اي ديگري است آه نبايد . برسميت شناخته شد  1979حزب بسال 
 - مهم نيست در چه سطحي از تكامل باشد –هيچ رهبريتي . : ناديده گرفته شود و محتاج تاآيد است 

همانطور آه در قطعنامه ها آمده ، دليل اينكه . د نيست آه بريك ساختار منسجم انديشه متكي نباش
و انقالب مشخص مي شود با ضرورت و تصادف تاريخي  رهبر حزبيك فرد معين  به عنوان 

هيچكدام از ما از قبل به . بستگي دارد ؛ ودر مورد ما خيلي روشن مربوط است به انديشه گونزالو 
اه نيستيم ؛ و هنگامي آه وظيفه اي مشخص در نقشي آه انقالب و حزب به عهده مان مي گذارد آگ

  .برابر مان قرار گرفت فقط بايد اين مسئوليت را تقبل آنيم 
آيش شخصيت يك فرمولبندي .ماطبق ديدگاه لنين عمل آرده ايم آه ديدگاه صحيحي است

لنين درمورد مشكل نفي رهبري بماهشدارداد ودرعين حال برنيازطبقه ما و . رويزيونيستي است 
زب وانقالب به تكوين رهبران  خودش ، وعالوه برآن بر تكوين رهبران اصلي ويك رهبريت ح

يك رهبر آسي است آه مقام معيني . اينجا تفاوتي وجود دارد آه شايسته تاآيد است . تاآيد گذاشت 
، بنا به درك ما، نشانه شناسايي رسمي  رهبريترااشغال مي آند؛ درحاليكه يك رهبرطرازاول و 

  اينها . اتوريته انقالبي است  آه درجريان مبارزه دشوار حاصل شده و محك خورده است   حزب
  



 

  

  15              گزيده هاي از سخنان صدر گونزالو
  

آه در تئوري وپراتيك قابليت خود دررهبري وهدايت ما بسوي پيروزي ودست يابي آساني هستند 
  . به آرمان هاي طبقه مارا به اثبات رسانده اند 

ولي همان طور آه  . وشچف براي ضديت با رفيق استالين بحث آيش شخصيت را پيش آشيد خر
امروز گرباچف بار ديگر اين . مي دانيم اين بهانه اي براي حمله به ديكتاتوري پرولتاريا بود 

ليوشائوچي و  –موضوع را به ميان آورده ، يعني همان آاري آه زماني رويزيونيست هاي چيني 
پس اين يك تز رويزيونيستي است آه درجوهر خود عليه  ديكتاتوري . آردند  –ن دن سيائوپي

. پرولتاريا و رهبري و  رهبران روند انقالبي موضع گرفته تا بتوان سر انقالب را از تنش جدا آند
ما هنوز ديكتاتوري .  درمورد مشخص ما هدف اينست آه جنگ خلق را ازرهبريتش محروم آنند 

را داريم  آه طبق معيارهاي دموآراسي نوين  ، يعني  قدرت نوينيم ، ولي پرولتاريا ندار
آنها مي خواهند اين روند . ديكتاتوري مشترك آارگران ، دهقانان  و ترقي خواهان ، تكامل مي يابد 

آنهامي دانند آه بوجود . مرتجعين و خادمان آنها خيلي خوب بكار خود واقفند . را بي رهبر آنند 
جنگ خلق ،  نظير جنگي است  آه .  ران انقالبي ورهبري انقالبي آار ساده اي نيست آوردن رهب

انقالبي نياز دارد ، به آسي نياز دارد آه انقالب  رهبريتدرآشور ما جريان دارد ، به رهبران و 
را نمايندگي آرده و درراس آن قرار بگيرد ، به گروهي آه قادر باشند با سازش ناپذيري انقالب را 

خالصه آنكه ، آيش شخصيت يك فرمولبندي پليد رويزيونيستي است آه هيچ قرابتي . دايت آنند ه
  . است ندارد –درآي آه مطابق با لنينيزم  –با درك ما از رهبري انقالبي 

شاهد يكي از عاليترين تجليات  1986ژوئن  19آه زندان ها  در روز فكر مي آنيد :  ال دياريو
  ونيست پرو بودند ؟ قهرماني اعضاي حزب آم

 اما بعقيده ما ، عاليترين تجلي قهرماني انقالبي ، . اين يك تجلي عالي بوده . بله :  صدر گونزالو
يعني زمانيكه  . پديد آمد  1983 – 1984خروش  خشماهنگ قهرماني ، در مواجهه با قتل عام هاي 

ت آه تا بحال صورت گرفته است اين گسترده ترين  قتل عام اس. تازه جنگ ما  با ارتش آغاز شد 
و درآن شاهد نمونه هاي عظيمي از تجلي روحيه جنگاوري خلق بوديم  آه بايدگفت جنبه  عمده و . 

ونه فقط  –بعالوه ، تجلي قهرماني ، ايثار و فداآاري در سطح توده اي را شاهد بوديم . حياتي بود 
. ران ، روشنفكران ، دختران و پسران خلق از جانب آمونيست ها ، بلكه  از جانب دهقانان ،  آارگ

اين عظيم ترين نمايش قهرماني انقالبي توده تا بحال  بوده و بيش از هر تجربه ديگر ما را آبديده 
  .ساخته است 

ژوئن روزي است آه به  19بزرگ مي داريم ؟  "  روز قهرماني " ژوئن را بعنوان  19پس چرا 
اآثريت جان . درآن روز فقط آمونيست ها نبودند آه جان باختند مردم ما و به جهان  نشان داد آه  

وبخاطر اينكه دريك روز وتاريخ مشخص بود به يك مظهر تبديل شد . باختگان  ازانقالبيون بودند
 19. درحاليكه  ، آشتار عمومي بمدت دوسال ادامه داشت و در برگيرنده  وقايع پراآنده بسيار بود 

به همين . نمونه ايكه  تاثيرات عظيمش سراسر پرو و جهان را تكان داد  ژوئن يك تك واقعه بود ،
  . بزرگ مي داريم "  روز قهرماني " ژوئن را بعنوان  19دليل ما روز 

صدر گونزالو ، حزب چگونه دستگاه دولتي و منجمله  ارتش چريكي خلق را تامين مي :  ال دياريو
  . آند 

ن بر پايه آموزه هاي صدر مائوتسه دون  به اين نتيجه حزب آمونيست چي:  ...  صدر گونزالو
زيرا . رسيد آه آمك  اقتصادي آردن به احزاب ، فاسد آننده  بوده و سياستي رويزيونيستي است 

يعني اتكا بخود اتكا بخود با ضروريات –اين جهت گيري ما بوده است .يك حزب بايد خود آفا باشد 
  . ا ، عمدتا با جهت گيري سياسي وايدئولوژيك ارتباط دارد اما بعقيده م. اقتصادي مرتبط است 
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زمانيكه ازاين اصل آغاز آنيم مي توانيم ببينيم آه ما چگونه ضروريات اقتصادي آه هميشه  وجود 

  . را حل مي آنيم  -و غلط است آه بگوئيم موجود نيست   –دارد 
ما . يارها ما از طريق اتكاء به توده ها اين مشكل را حل آرده و خواهيم آرد با اتكاء به اين مع

موجوديت خود را به توده هاي خلق مان ، به طبقه مان  يعني پرولتاريا ، مديونيم و خادم آنها 
هستيم ؛ دهقانان ما ، عمدتا دهقانان فقير ؛  روشنفكران ؛ خرده بورژوازي ؛ پيشه وران ؛ 

بله  اينها آساني  -اي آه خواهان دگرگوني قطعي وبه يك آالم انقالب مي باشند ، انقالبيون، آنه
و . عمدتا  پرولتاريا و دهقانان هستند آه آنرا تامين مي آنند. هستند آه حزب را تامين مي آنند 

مشخص تر آنيم ، بخصوص  دهقانان فقير هستند آه از سفره خود زده و مارا تغذيه مي آنند، 
آنها هستند . ود را با ما تقسيم مي آنند و در آلبه شان جاي آوچكي براي ما باز مي آنند روانداز خ

آه مارا تامين مي آنند ،  از ماحمايت مي آنند وهمانند پرولتاريا وروشنفكران حتي خونشان  را 
  .... تكيه گاه ما اينجاست . بله ما بدين ترتيب رشد مي آنيم . بما مي دهند 

، ملل ستمديده  ، خلقهاي جهان ، احزاب وسازمان ن داريم آه پرولتارياي بين المللي ما اطمينا... 
و ما مي . هاي آه به مارآسيزم وفادار مانده اند عليرغم درجه تكامل شان ، از ما حمايت مي آنند 

. دانيم اولين چيزي آه  بما مي دهند ، حمايت درجه اول آنها يعني مبارزه  خود شان مي باشد
يغات يا برگزاري مراسم براي ما ، يكي از اشكال حمايتي آنهاست آه افكار عمومي مساعدي را تبل

اما تاآيد مي آنيم اين ما هستيم آه .  بسود ما آفريده و نشانه اي از انترناسيوناليزم پرولتري است 
آمد مي گوئيم ، اگر صحيح باشند مسلما بدان خوش.  بايد تصميم بگيريم آيا اينها را بپذيريم يا خير 
  . باالخص درشرايط سخت و پيچيده  –زيرا ما احزاب موظفيم به يكديگر آمك آنيم 

دوباره تكرار مي آنم ، تمام مبارزات پرولتاريا ، ملل ستمديده  ، خلق هاي جهان ، احزاب و 
شكل آنگرت درجه اول از  –تمامي اين مبارزات  –سازمان هاي پابرچا و متعهد به مارآسيزم 

معذالك ،  بزرگترين آمكي آه دريافت داشته ايم . مك انترناسيوناليستي پرولتري مي باشد آ
آه . مائوئيزم فنا ناپذير ، يعني ايدئولوژي پرولتارياي بين المللي مي باشد  –لنينيزم  –مارآسيزم 

 توسط طبقه آارگر طي ساليان دراز و ازدل هزاران  مبارزه در سراسرجهان شكل گرفته و رشد
اين عظيم ترين آمكي است آه ما دريافت آرده ايم زيرا نوري است آه چشمان ما بي . آرده است 

. آن هيچ چيز را نمي بيند اما با اين نور چشما ن ما ميتواند ببيند ودست هاي مان مي تواند عمل آند
  . ما مسئله را بدين گونه مي بينيم وبدين نحو پيشروي مي آنيم 

  
  : جنگ خلق  –سوم 

  
ممكن است بگوئيد اين مناطق . شما براي مناطق پايگاهي اهميت زيادي قائل هستيد :  ال دياريو

  چگونه ساخته مي شوند ؟ نظر تان در مورد قيام چيست و چگونه به تدارك آن مشغوليد ؟ 
بدون آن جنگ خلق نمي تواند توسعه يابد . مناطق پايگاهي جوهر جنگ خلق است :  صدر گونزالو

در مقابل مان قرار گرفت ، صحبت  1982اين درمورد شرايط خاصي آه درنيمه دوم سال  پيش از
ما در حال توسعه مرحه نهايي آارزار گسترش جنگ چريكي بوديم آه هدفش عبارت بود . آردم 

اشاره . ( ما حمالت  خود را متوجه گاموناليزم . از نابود آردن مناسبات استثماري  نيمه فيودالي 
  آه پايگاه قدرت دولتي است و تا ) مترجم  –مناسبا ت نيمه فيودالي در روستاي پرو دارد به 
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ما به زدن ضربات ادامه داديم و شكست . زمانيكه نابودش نكنيم پايگاه آن باقي خواهد ماند، نموديم 
مثال . اين را فقط ما نمي گوئيم . آورديم  حقارت باري بر نيروهاي پليس واردها ي نابود آننده و 

نيز دراين باره گزارش داده اندو مسلما قضاوت آنان از احساسات "  اآسپرسو " خبرنگاران مجله 
با ايجاد خالء قدرت درمناطق روستايي ، اين سوال براي ما مطرح . انقالبي سرچشمه نمي گيرد 

گرفتيم آه عبارتند از ديكتاتوري  آميته هاي خلق شد آه اآنون چه بايد آرد؟ و ماتصميم به ايجاد
درآغاز اين آميته ها را بطور مخفي ايجاد آرديم  زيرا مي دانستيم ارتش .  قدرت نوينمشترك و

آميته هاي . شماراين آميته ها صد چندان افزايش يافت  . بزودي با ماوارد جنگ خواهد شد 
شكيل مي دهند و مجموعه  اين مناطق پايگاهي ، را ت منطقه  پايگاهيمربوط به يك ناحيه ، يك 

آميته ها ، مناطق . جمهوري دموآراتيك نوين خلق آه درحال شكل گيري است را تشكيل مي دهند 
  . بدين ترتيب زاده شدند  جمهوري دموآراتيك نوين خلقپايگاهي و 

احياي نظم آهن مي آنها براي . وارد جنگ شد ما ملزم به مبارزه اي دشوار شديم زمانيكه ارتش 
  . را برقرارسازيم  قدرت نوينجنگيدند و ما براي ممانعت از احيا؛ تا اينكه بتوانيم 

درسال . ما با چنگ ودندان جنگيديم . آنها قتل عامي بشدت خونين ومطلقا بيرحمانه براه انداختند 
شما را رجوع  دراينجا. ارتجاع وبااالخص ارتش چنين انگاشتند آه ما شكست خورده ايم  1984

دراين اسناد ) زيرا اسناد خود شان مي باشد ( مي دهيم به اسنادي آه معرف حضور ايشان است 
اما نتيجه . خطرناك است  M.R.T.Aگفته اند آه ما ديگر خطري براي شان محسوب نمي شويم و 

ناطق پايگاهي آميته هاي خلق ومناطق پايگاهي چند برابر شدند و پايه ايجاد شد آه بعدا مچه شد ؟ 
  . ما امروز مشغول اين آار هستيم . را توسعه دهيم 

را بازسازي  حزبدر شرايطي آه ما . درمورد قيام ،  من معتقدم اين مسئله  اي بسيار مهم است 
آرده وايدئولوژي روشني اتخاذ آرده بوديم ، اوضاع انقالبي رشد يابنده درآشوري مانند آشور ما 

ايجادمناطق پايگاهي ، رشد ارتش  چريكي خلق وجنگ خلق به . ساخت آغاز جنگ خلق را ميسر 
  . توسعه فزونتر اوضاع انقالبي ياري مي رساند 

بنابراين ، با درنظرگرفتن آنچه صدر مائو گفته است ، آليت اين اوضاع به وضعيتي منتهي مي 
مانيكه  به آن نقطه برسيم ، ز. شود آه او آنرا اوج مبارزه خواند يا لنين آنرا بحران انقالبي ناميد 

اين تئوري جنگ خلق است  و چيزي است آه ما هم اآنون درحال انجامش . قيام رخ مي دهد 
بنابراين ، ازآنجا آه روند جنگ خلق الزاما ما را به نقطه  . هستيم وبرپايه آن پيشروي مي آنيم 

. شهرهاست ، تدارك ببينيم اوج مبارزه خواهد رساند بايد قيام را آه درنهايت به معناي فتح 
بدون آن . ازآنجاي آه قيام يك ضرورت است ، ما درباره آن مي انديشيم و برايش آماده مي شويم 

  . نمي توانيم به پيروزي سراسري دست يابيم 
سالهاست آه ما آارمان را درشهرها  ومناطق مسئله شهرها براي ما چگونه مطرح است ؟ 

حقيقت آنست آه با اين آار جابجايي و تغييري درجنگ خلق حاصل  .روستايي توسعه بخشيده ايم 
شهر، يا عام تر بگوئيم : اآنون اوضاع ما بگونه اي است آه بايد باين سوال پاسخ دهيم . شده است 

اين امر مرتبط است با توسعه بخشيدن به آارتوده اي ، اما . شهرها ، را چگونه بايد آماده آرد 
نكته اينجاست . ما اين آار را آرده ايم وادامه مي دهيم . رخدمت بآن چارچوب جنگ خلق و ددر

بنظر ما فعاليت در شهر ها الزم االجرا است وبايد آنرا . آه ما دست به گسترش بيشتر آن زده ايم 
هرچه بيشتر شدت بخشيد چرا آه پرولتاريا درآنجا متمرآز است و ما نمي توانيم اورا دردست 

  . تونيزم بحال خود رها آنيم رويزيونيزم يا اپور
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براي آاردر  1976ما از سال . و دربرگيرنده جمعيتي عظيم هستند در شهر ها بوده  حلبي آباد ها
اساس و  نشين هاحاشيه و  حلبي آباد هاشهرها خطوط رهنما داشتيم آه عبارت بود از اينكه 

اين سياست ما ست و ما آنرا درحال حاضر نيز تحت . رهبري آننده اي است تاريا نيروي پرول
  . شرايط جنگ خلق بكار مي بنديم 

ازآنچه . آدام بخش از توده ها هدف آار وفعاليت ما هستند ؟ اين را خود تان مي توانيد ببينيد 
آمربندي آهني انند تاآنون گفته شد روشن است آه توده هاي وسيع حلبي آباد ها و حاشيه نشين ها م

  . ارتجاع را مهارخواهند زد  دشمن را محاصره آرده و نيروهاي
ما بايد بطور فزاينده اي به جلب طبقه آارگر بپردازيم تا اينكه آنها وخلق رهبري ما را به رسميت 

بفهمد ما آامال واقفيم آه اين امر زمان و تجربه مكرر خواهد برد تا اينكه طبقه ما ببينند ، . بشناسند
و تاآيد آند آه اين حزب پيشآهنگ اوست ؛ و توده هاي خلق ببينند آه داراي مرآزي هستند آه 

ما اين حق را به آنها مي . اند سر شان گذاشته آاله باتوجه به اينكه مكررا . رهبري شان مي آند 
ه بورژوازي و به به پرولتاريا ، به توده هاي حلبي آبادها به خرد –چقدر به اميد هاي آنان ! دهيم 

خواستي از جانب آنان را درك آنيم روشن است آه ما بايد چنين ! خيانت شده است  –روشنفكران 
ما موظفيم آه فعاليت آنيم تا بآنان ثابت نمائيم ، بآنان نشان دهيم آه واقعا . چنين حقي دارند 

  . بشناسند پيشآهنگ آنان هستيم و اينكه آنها بايد مارا بصورت پيشآهنگ به رسميت 
طبقه ما . ما ، بين پيشآهنگ بودن و يك پيشآهنگ به رسميت شناخته شده بودن ، فرق مي گذاريم 

توده هاي خلق نيز به همين . اين حق را دارد و هيچكس نمي تواند اين حق را از او سلب آند 
شبه بصورت يك ما فكر نمي آنيم آه پرولتاريا و خلق مارا . ما اينطور فكر مي آنيم . ترتيب 

ما بايد به چنين موقعيتي دست يابيم تا . پيشآهنگ وتنها مرآزيت خود به رسميت خواهند شناخت 
پشتكار بخرج دهيم ، واشكال مختلف پس بايد . بتوانيم انقالب را بنحوي درخوربه سرانجام برسانيم 

از خود جنگ خلق بعنوان بخشي الينفك از آار توده اي خود به وجود آوريم  تا اينكه توده ها 
دهقانان بايد : صدر مائو مي گويد . بياموزند ؛ تا اينكه به ارزش سالح ، به اهميت تفنگ پي ببرند 

. از اين رو ما آرمان را بدين نحو پيش مي بريم . به اهميت تفنگ آگاه گردند ، اين واقعيتي است 
چارچوب جنگ خلق ودر خدمت  ما اشكال نوين مي آفرينيم و بدين ترتيب آار توده اي خود را در

  . بدان توسعه مي بخشيم 
 M . R . D . P" جنبش انقالبي در دفاع از خلق " يعني با  –اين مرتبط است به يك چيز ديگر 

اينها ديگر اشكال . ما اين را به صراحت مي گوئيم . مي باشد " مرآز مقاومت " محور آن 
اين ها نمي توانند همان . جنگ خلق متناسب است سازماني ، ديگر اشكال مبارزاتي هستند آه با 

درنتيجه ما عالوه . آنكرت هست اين واقعيت . اينها خصلتي متفاوت دارند . اشكال عادي باشند 
تشكالت ديگري را هم آه براي ،   جنبش انقالبي دردفاع از خلقحزب ، ارتش چريكي خلق بر

   .حيطه هاي مختلف فعاليت بوجود آمده رشد مي دهيم 
ما بايد روحيه مبارزه جويي توده ها را تحريك آنيم تا توان نهفته درآنها و در طبقه ما به فعل 

چرا . امروز ما شاهد افزايش هنگفت قيمت ها هستيم . بياندازيم نگاهي به برخي مثال ها . درآيد
ويد آه هيچ اعتراض توده اي عليه آن نيست  ؟ چه آسي توده ها را عقب نگهداشته ؟ لنين مي گ

زماني آه طبقه ما درخيابان ها رژه مي رود ارتجاع به . اعتراض لرزه براندام ارتجاع مي اندازد 
مائوئيزم  –لنينيزم  –اين چيزي است آه ما مي خواهيم بكار بيندازيم ؛ مارآسيزم . خود مي لرزد 

. همچنين لق نيز به طبقه ما از بطن مبارزه بوجود آمده و رشد مي آند؛  خ. به ما چنين مي آموزد 
  ما بايد تجارب توده ها ، تجارب خود خلق را سنتز آرده و به آنها در ايجاد اشكال سازماني و 
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اشكال مبارزاتي خود شان آمك آنيم تا اشكال هرچه پيشرفته تر سازماني و مبارزاتي را درشهرها 
  . ببينند اتخاذ آنند وبدين نحوتعليم ب

نظر ما چيست ؟ روشن است آه مر آز آار درروستااست ، اما براي قيام مرآز عوض مي شود و 
اين حتي بدان معناست آه همانگونه آه درآغاز ما جنگجويان و آمونيست . به شهر گذر مي آند  

خواهد بود و  مسير اين. ها را از شهر به روستا برديم ، بعدا بايد آنها را از روستا به شهر ببريم 
بايد بدنبال شرايطي باشيم آه درآميختن . ما بدين نحو در تدارك قيام وزنه خودرا منتقل مي آنيم 

را امكان پذير  –در يك يا چند شهر  –با عمليات قيامي در شهر ها " ارتش چريكي خلق " عمليات 
  . اين چيزي است آه براي ما ضرورت دارد . سازد 

اما ما بايد تالش . ها جهت آسب پيروزي سراسري براي جنگ خلق است  هدف ما قيام ، فتح شهر
و زندانيان جنگي ) ارتجاع در صدر نابودي آن خواهد بود ( آنيم آه وسايل توليد را حفظ نمائيم 

و نيز ) آه ارتجاع در پي محو آردن آنها خواهد بود ( قالبيون شناخته شده را حفظ آنيم انقالبي يا ان
بطوري آه نتوانند لطمه اي به ما وارد . نان خود پرداخته آنان را برجاي شان بنشانيم به تعقيب دشم

لنين به . و قيام همين است . اين ها درس هاي هست آه در مورد قيام بما آموخته شده است . آنند 
ما آموخت آه چگونه براي قيام زمينه چيني آنيم وصدر مائو بما نقش قيام درجنگ خلق را نشان 

اين راهي است آه ما بايد . ما قيام را اين گونه مي بينيم و بدين ترتيب برايش تدارك مي بينيم . د دا
  . طي آنيم و داريم طي مي آنيم 

خير ، چنين . قيام يك انفجار ساده و خودبخودي نيست . بايد بروي يك نكته بسيار روشن باشيم 
وبه همين دليل است آه قيام بايد ا ز هم اآنون . چيزي خطرناك است ؛ معهذا مي تواند اتفاق بيفتد 

چندي . بنظر ما برخي ها ممكن است بخواهند از جنگ خلق بنفع خود استفاده آنند . مشغله ما باشد 
ويكي از آنها اين است آه . پيش ، در يكي از جلسات آميته مرآزي احتماالت  را بررسي آرديم 

را تحريك آنند براي اينكه در پروسه رشد جنگ " هاي قيام " رويزيونيست ها ياديگران بخواهند 
خدمت آنند زيرا نيروهاي بسياري  – يا هر قدرتي آه آنان را اهانت مي آند –امپرياليست خود 

  . بدنبال بهره جويي از ما بدين نحو خواهند بود 
ها و هشت سال است آه گروه ها واحزاب راست ، رويزيونيست ها ، اپورتونيست  : ال دياريو 

تروريست و " و " سكتاريست " ، " دگماتيك " ، " پول پوتي " ، " خونخوار " انتقام جو، "  تمام
براين فهرست ، اتهام ديگري  P.U.M" حزب متحد مارياتگيست ها . " هست " آوآائين فروش 

سلح بين جنگ خلق و نيروهاي م. ( افزوده و مي گويد ، دهقانان بين آتش طرفين گير افتاده اند 
 -يك مقام حزب آپرا" ( ويالنواوا " اخيرا . آنها حزب را مليتاريست مي خوانند ) مترجم  –دولت 

درمورد اين . و چيزهاي ازاين قبيل خوانده است " تروريست هاي آشتارگر " شما را ) مترجم 
  همه اتهام چه مي گوئيد ؟ پشت آنها چه نهفته است ؟ 

حرف ها يك رشته دروغ بوده ونشان مي دهد آه اينها جنگ از نظر من ، اين  :  صدر گونزالو
براي من روشن است آه دشمنان انقالب هرگز قادر به درك جنگ خلق . خلق را نمي فهمند 

گير آرده اند بايد بگوئيم ، اختراع نخواهند بود درباره اين اتهام آه دهقانان ميان آتش طرفين 
بايد اين . ش چريكي خلق ، همانا از دهقانان هستند حساب شده اي است ؛ زيرا اآثريت عظيم ارت

را درك آرد آه دولت پرو توسط ارتش و دستگاه سرآوب گرش مي خواهد انقالب را در خود 
اين درك ماست وبه اين حضرات توصيه مي آنيم آمي در مورد جنگ بطور عام ، . غرق آند 

هرچند شك داريم آه موضوع را  .مائوئيزم مطالعه آنند جنگ انقالبي ، و عمدتا جنگ خلق 
  . بفهمند؛ زيرا فهم اين مسئله نيازمند يك موضوع طبقاتي معين است 
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بنظر من هجو و تقليد بيشرمانه اي " تروريست هاي آشتارگر " مبني بر " والنوانوا " حرف آقاي 
براي پروئي ها و . شان است را به ما نسبت دهند آه همزاد خود " آشتار گر " هست تاصفت 

پرا در قبل از فوجيموري ، ا( حكومت اپرا اين . جهانيان روشن است آه چه آسي آشتار مي آند 
بمثابه رهبر دولت ارتجاعي ، اين ارتش و قواي سرآوبگر اند آه ) مترجم  –راس دولت بود 
تعريفات نمي توانند حقايق را . فرومايه توده ها اين ها هستند آشتارگران پست و  –آشتار مي آنند 

" والنوانوا " بعالوه . ديروز تاريخ نوشته شده و فردا برآن مهر تائيد خواهد خورد . وارونه آنند 
  . چقدر باقي خواهندماند ؟ آينده اش چگونه خواهد بود ؟ بهتر است آمي در اين باره فكر آند 

هشت سال جنگ ، چه تغييراتي در سياست پرو در زير بناي به نظر شما در نتيجه :  آل دياريو
  اقتصادي جامعه در بين توده ها صورت گرفته است ؟ 

اين . اولين تغيير ، رشد جنگ خلق است آه بطور مهارنشدني پيشروي مي آند  :  صدر گونزالو
اين امر تمام . دارد عملي مي شود  بدان معناست آه براي اولين بار درآشورما انقالب دموآراتيك

پيش ازهمه  –از اين رو ارتجاع وهمدستانش . مختصات سياسي پرو را تغيير داده است 
به اين نتيجه رسيده اند آه مشكل اول   -رويزيونيست ها و ديگر ملتزمين رآاب رنگارنگ آنها 

جهان دراين  بدين ترتيب ما درحال دگرگون آردن. وعمده دولت پرو ، جنگ خلق است 
حاصل شده آه  –دستآورد عمده ما  –ازدرون اين جريان ، مهمترين دست آورد ما . آشورهستيم 

قدرتي آه به پيش مي تازد و سرانجام به سراسر  –نوين  قدرتعبارت است از شكل گيري يك 
  . آشور تعميم خواهد يافت 

  . بات نوين توليدي هستيم ، درحال برقراري مناس   قدرت نويندرزيربناي اقتصادي ، تحت 
يك نمونه آنكرت اين آار عبارت است از عملي ساختن سياست ارضي خودمان ، با استفاده از آار 

اين ديكتاتوري . جمعي ، سازماندهي زندگي اجتماعي برطبق واقعيت نوين ، و ديكتاتوري مشترك 
آساني آه مي خواهند اين يعني ( براي اولين بار حاآميت آارگران ، دهقانان و ترقي خواهان 

را متحقق ساخته ) آشور را توسط تنها طريق  ممكن آه همانا جنگ خلق است دگرگون سازند 
  . است 

دررابطه با مرتجعين ؛ گذشته ازآنكه جنگ خلق ، يك بار سنگين اقتصادي بردوش آنها مناسبات 
ان به امپرياليزم ضربه زده نيمه فيودالي آه حافظ آل اين ساختاراست را تضعيف آرده ايم و همزم

  . ايم 
واما درمورد توده هاي خلق ، توده هاي قهرمان ، و عمدتا در مورد پرولتاريا يعني طبقه رهبري 
آننده هميشگي بايد بگوئيم آه براي اولين باراست آه دارند قدرت مي گيرند و مزه عسل را برلبان 

شد ؛ انها همه قدرت را مي خواهند و آنرا آنها دراينجا متوقف نخواهند . خود احساس مي آنند 
  .بدست خواهند آورد 

  
  :  درباره اوضاع سياسي ملي –چھارم 

  
صدر گونزالو ، شما وضعيت مبارزه طبقاتي توده ها را چگونه مي بينيد ؟ درمورد : ال دياريو 

  تشكالت موجود چه فكر مي آنيد  ؟ 
خلق ما قهرمان است و : كته پايه اي شروع آنم درمورد نكته اول ، مايلم ازاين ن: صدر گونزالو 

بطور آلي ،  خلق و پرولتاريا هميشه شخصيت اصلي مبارزه . طبقه ما ،يعني پرولتاريا قهرمان تر 
  . آنها هرگز دست از مبارزه نكشيده اند و نخواهندآشيد ؛ تا اينكه به آمونيزم دست يابيم. طبقاتي اند 
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سپس بايد . فكر مي آنم پيش از هرچيز بايدعظمت خلق و طبقه خودمان يعني پرولتاريا را دريابيم 
مسئله را به رسميت شناخته، بوضوح ديده وبا تاآيد اعالم آنيم آه بدون حمايت آنها ، بدون پايداري 

اين توده ها هستند آه تاريخ  بايد قدر شانرا بدانيم ، زيرا! آنها ،  ما هيچ آاري نمي توانستيم بكنيم 
شورش بر حق " درست همانگونه آه به اصل . سازند و ما به اين امر اعتقادي آتشين داريم  

  . اين نيز يكي ديگر از اصول آليدي توده ها است . معتقديم " است
 چگونه مي نگريم ؟ با شور عميق يك آمونيست  به سيل خروشان توده ها بپاخاسته آه به توده ها

توده . شكوه گذشته  را باز مي جويند و صفحاتي نوين بر دفتر تاريخ مي افزايند ، درود مي  فرستم 
ها د رمبارزه طبقاتي شرآت جسته اند و به شرآت خود  دريك روند حاد مبارزه طبقاتي ادامه 

" خ حزب سر" رهبر " مارونو " همانطورآه آقاي  –" چپ متحد " بد بيني حاآم بر . خواهندداد 
همانطورآه صدر . به ميان توده ها راه نخواهد يافت زيرا توده ها بدبين نيستند  –اعتراف مي آند 

پرولتاريا و آمونيست ها هميشه خوش بين هستند . فقط رويزيونيست ها بدبين هستند: مائوگفت 
مسير اين امري است آه بطور تاريخي تعيين شده واگر ا ز  –زيرا آينده متعلق به آنها است 

اين . توده ها هيچوقت  دچار بد بيني نشده و نخواهند شد . خودمنحرف نشويم  متحقق خواهد شد 
. توده ها مي جنگند اما براي اينكه بجنگند نياز به رهبري دراند . يك تهمت وادعاي مزخرف است 

هبريش آند نيازبه  يك حزب دارند ، زيرا هيچ جنبش توده اي نمي تواند بدون  بدون آنكه حزبي ر
  . وتداوم خود را حفظ آند ؛ چه رسد به آنكه خود را رشد دهد  بوجود آيد

زماني آه مي بينيم  توده ها چگونه  مي رزمند و از اعمال شان در مي يابيم آه ازتوده هاي درگير 
به نبرد " درجنگ خلق مي آموزند ، زمانيكه مي بينيم  چگونه شروع به عملي آردن شعار بزرگ 

اآنون زمان . مي نمايند ، سراپا غرق و جد و سرور انقالبي مي شويم ! " يد و مقاومت آنيد برخيز
بنظر من توده ها . آن نيست  آه فقط گيرنده باشيم بلكه بايد سخاوت مندانه دين خود را ادا آنيم 

آينده  آنها نمونه هاي واقعا برجسته اي ارائه مي دهند آه ما را قادر مي سازد. چنين  مي آنند 
زيرا آنها هستند آه انقالب مي آنند و . آينده اي آه خود توده ها خواهند ديد  –درخشان را ببينيم 

بنظر من اين اصلي است آه همه ما مي دانيم ، اما تكرارآن . حزب  فقط آنها را رهبري مي آند 
  . مفيد است 

وز بيش از هميشه بايد با جديت درمورد سوال شما پيرامون  تشكالت بايد بگويم ، ما معتقديم امر
. آموخت را مطالعه آنيم " ورشكستگي انترناسيونال دوم  " آنچه آه لنين در بخش هشتم  مقاله ،  

او مي گويد ، دولت استثمارگران  ، دولت بورژوازي ، دولت ارتجاعي به تشكالتي آه اورا تقويت 
اين . تواند خود را حفظ آرده وبقاء يابدآرده ودرخدمتش قرار دارند اجازه موجوديت  مي دهد تا ب

موجوديت خود چه مي آنند ؟ انقالب را بخاطر يك ديگ طاس آباب مي  تشكالت براي حفظ
بعالوه ، لنين مي آموزد آه انقالب ازاين تشكالت هيچ . اين وصف الحال آنان است . فروشند

. قالب ، تشكالت خود را بيافريند انقالب بايد در شرايط جنگ وان. انتظاري نمي تواند داشته باشد 
درآينده انقالب پيروز . ما امروز چنين شرايطي را از سرمي گذرانيم و من بعد چنين خواهدبود 

بنابراين لنين بما مي گويد آه بايد تشكالت نويني بسازيم آه به انقالب خدمت آند ، . خواهد شد 
ه آارگران را مي فروشند وبه انقالب حتي اگر الزمه اين آار جهيدن از روي سرآساني باشد آ

اين گفته ها بايد ما را . به اعتقاد من به گفته هاي لنين بايد احترامي عظيم گذاشت . خيانت مي آنند 
در غير اين صورت  ما به طبقه يا به خلق خدمت نخواهيم . بطور جدي و عميق به فكر وادارد 

ت دست يابي به آگاهي طبقاتي فزاينده تر عاجل آمك به توده ها جهبايد بروي ضرورت . آرد 
  تاآيد بگذاريم تا بتوانند بهمان صورتي آه هستند يعني بشكل طبقه آارگر يا خلق با منافعي 
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هنگاميكه آنها با اعتصابات شان توليد را . متضادوآشتي ناپذير با منافع استثمار گران ، زندگي آنند 
 مدرسهبگذار آنها اعتصاب را بصورت يك . خوابانند بايد به وضوح بقدرت خويش پي ببرند مي 

آمونيزم ببينند ؛ آنرا احساس آنند و به پيش برند و اعتصابات شان را بصورت  مدرسهجنگ ، يك 
استمرار و توسعه  –زيرا اعتصاب يعني همين  –آل شكل عمده مبارزه در عرصه اقتصادي 

. حت شرايط آنوني اين مبارزات بايد بطور الينفك با امر آسب قدرت مرتبط باشد اما ت. بخشند 
 -با جنگ خلق –پس بگذاريد مبارزه بر سر خواسته هاي اقتصادي را با مبارزه براي آسب قدرت 

اين چيزي است آه ما . متحد آنيم ؛ زيرا اين درخدمت منافع طبقاتي پرولتاريا و خلق مي باشد 
  . يم و توده ها نيز آنرا بطور فزاينده اي به پيش مي رانند بدان نياز دار

مدت مديدتري است آه مادر حزب ، قانوني را جمع بندي آرده ايم و آنرا قانون توده ها مي 
اين قانون متشكل ساختن توده ها در جنگ ودرروند انقالبي است آه در حال توسعه اش . خوانيم
توده ها فوج فوج و هربار بيش از پيش به مبارزه مي . ايم  ما اين قانون را بكار بسته. هستيم 
براي . اين مسيري است آه ما مي پيماييم و نود درصد خلق در پرو را متحد خواهيم آرد . پيوندند 

براي آنكه توده ها بتوانند پيروزي انقالب  وبسرانجام رساندن آاري آه هشت سال پيش آغاز چه ؟ 
براي اينكه انقالب متعلق به آنها است، . به پيش راندند را متحقق سازند آرده و با خون خويش آنرا 

تكرار مي آنيم ، اين توده ها هستند آه . از آنها برخاسته و ازاعماق شان سرچشمه گرفته است 
  . سازنده تاريخ اند و حزب فقط آنان را رهبري مي آند ، بنظر من اين حقيقت است 

شكالت ديگر يا انقالب سوسياليستي در پرو را تعريف نمي آنند يا صدر گونزالو ، ت:  آل دياريو
چرا حزب آمونيست پرو مي گويد آه انقالب پرو . اينكه در مورد آن بطور مبهم سخن مي گويند 

مراحلي دارد ؟ انقالب دموآراتيك چيست ؟ انقالب سوسياليستي چگونه خواهد بود و انقالب 
رو آنرا پس از مغلوب ساختن نيروهاي ضد انقالب رهبري فرهنگي پرولتري آه حزب آمونيست پ

  خواهد آرد چيست  ؟ 
  آيا همانند چيزي خواهد بود آه صدر مائو درچين رهبري آرد ؟ 

براي ما ، همانطوريكه درآنگره . تعريف خصلت يك انقالب مسئله اي آليدي است :  صدرگونزالو
ما با اتكاء به مائوئيزم توانستيم . است  حزب مان تصويب شده ، انقالب يك انقالب دموآراتيك

بنظر ما پرو يك جامعه نيمه فيودالي و نيمه . درآي آامل تر ازاوضاع آشور بدست آوريم 
بنا براين ، انقالب يك انقالب . مستعمره است آه درآن سرمايه داران بوروآراتيك رشد يافته است 

امپرياليزم و عمدتا : يد سه آوه را براندازد ر ما انقالب دموآراتيك بابنظ. دموآراتيك مي باشد 
الزمه انقالب دموآراتيك دست زدن . امپرياليزم يانكي ؛ سرمايه داري بوروآرات و نيمه فيوداليزم 

جنگ خلق ما را قادر خواهد . بهمين جهت ما به اين مسير پافشاري آرده ايم . به جنگ خلق است 
. آسب آنيم ) درآينده نه چندان دور ( راسري را س قدرتساخت آه سه آوه را نابود آرده و 

درتحليل نهايي اين امر وابسته است به تالش هاي فزاينده همه ما آه درگير جنگ خلق هستيم و به 
انقالب سوسياليستي بايد بالفاصله پس از انقالب . جلب هر چه بيشتر توده ها به اين جنگ  
صدر مائو با دورانديشي بسيار، . مسئله را بشگافيم  دموآراتيك در پيش گرفته شود مي خواهيم اين

با توجه به شرايطي آه ممكن است پيش بيايد ، بما مي آموزد آه انقالب دموآراتيك همان روزي 
. ، پايان مي پذيرد  تاسيس مي گردد وجمهوري خلقآه قدرت در سراسر آشور آسب مي شود 

درانقالب سوسياليستي ما بايد يك . مي شود همان روز وهمان ساعت ، انقالب سوسياليستي آغاز
  .ديكتاتوري پرولتاريا بوجود آوريم و دست به دگرگوني هاي اساسي بزنيم تا سوسياليزم تكامل يابد
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 با مطالعه صدر مائوتسه دون و حزب آمونيست چين. بنظر ما انقالب نوع سومي هم موجوداست 
ما بيش از پيش به اهميت انقالب فرهنگي آبير پرولتاريايي بعنوان ادامه انقالب تحت ديكتاتوري 

اين انقالبي است آه آامال ضروري آه بدون آن ، انقالب نمي تواند بطور . پرولتاريا پي برده ايم 
هد بود، به اعتقاد ما انقالبات فرهنگي پياپي ضروري خوا. مستمربه سوي آمونيزم پيش روي آند 

ما درعين حال آه بايد خود را به تئوري صدر مائو . اما اين انقالبات بايد در پراتيك شكل بگيرند 
دراين  –تجربه عظيم حزب آمونيست چين متكي آنيم ، بايد آنرا با شرايط خود مان تطبيق دهيم 

. مائوئيزم است اين ضد . ما نمي توانيم مكانيكي عمل آنيم  . باره نيز ما ضد دگماتيك هستيم 
عذر مي  –اما براي رسيدن به آن : آمونيزم . بعنوان حزب آمونيست ما داراي يك هدف هستيم 

يا همه اهالي آره زمين به آمونيزم خواهند رسيد ، يا هيچ يك از ما به  –خواهيم آه تكرار مي آنيم 
 1980گفت تا سال ما آامال ضد تز رويزيونيستي خروشچف هستيم آه مي . آنجا نخواهيم رسيد 

صدر مائو درارتباط با ورود به مرحله . دراتحاد جماهير شوروي ، آمونيزم برقرار خواهد شد 
به همين دليل انقالب ما بطور الينفكي با انقالب جهاني . آمونيزم تاآيد آرد آه همه يا هيچ آس 

ما . لحظه هاست  هرچيزي داراي مراحل ، مقاطع و. اين هدف نهايي و مسلم ماست . متصل است 
بينش صدر مائوتسه دون درين باره . معتقديم آه رسيدن به آمونيزم در افق دورتري قرار دارد 

  . صحيح است 
مي گويند وقتي حزب آمونيست پرودراين آشورقدرت رابكف آورد ، هرنوع مايملكي :   آل دياريو

  . ه برخورد خواهيد آرد آيا اين حقيقت دارد ؟ با قروض خارجي چگون. رامصادره خواهد آرد
يك انقالب دموآراتيك نظير . برنامه حزب تمام اين مسايل را روشن مي آند :  صدر گونزالو

يعني اينكه ما درپي گسست . همان سكوي آه ازآن صحبت آرديم : انقالب ما آماج خود را دارد  
ممانعت از سلطه سوسيال  اما همزمان براي. از سلطه امپرياليزم وعمدتا امپرياليزم يانكي هستيم 

ما در پي نابودآردن نيمه فيوداليزم . امپرياليزم يا هر قدرت امپرياليستي ديگر مبارزه مي آنيم 
تاآيد براين مسئله . هستيم " زمين از آن آشت آار " وعملي آردن شعار بزرگ و آماآان معتبر 

رها براين شعار تاآيد آرد صدرمائو با. خوبست زيرا در موردش حرف هاي زيادي زده شده است 
آه معنايش براي ما نابود آردن مالكيت نيمه فيودالي و تقسيم زمين بين دهقانان، عمدتا دهقانان فقير 

وتكرار مي آنيم ما سرمايه بوروآراتيك را محاصره خواهيم . و تبديل زمين به مايملك آنان است 
پايه اقتصادي مي دهد تا بتواند اقتصاد را يك  قدرت نويناين امري بسيار مهم است زيرا به . آرد 

سياست ما در مورد بورژوازي . ما ضد آن سكو هستيم  .هدايت آرده و به سوي سوسياليزم ببرد 
بدون . ما به اين سياست عمل مي آنيم . ملي يا متوسط اينست آه به حقوق شان احترام مي گذاريم 

 "مصادره آردن هرنوع مايملك. " لو برويم عوض آردن خصلت انقالب نمي توانيم بيش از اين ج
استادانه تشريح آرد آنها هميشه  همانطور آه مارآس. هيچ نيست مگر داستان سرايي و دروغ 

براي ضديت با آمونيزم ، ارتجاع و . عليه آمونيست ها چنين دروغ هاي را اشاعه داده اند 
اززمان بنيان گذاري آبير . اخته اند دشمنان انقالب همواره به دروغ پردازي و جعل واقعيات پرد

مارآسيزم ، همه اين تهمت ها ، دروغ ها و تحريف آموزش هاي داهيانه مارآس رواج داشته 
آنچه عليه حزب ما گفته مي شود نيز هيچ نيست مگر ادامه همان مكتب ارتجاعي آهن و . است

  . تالش هاي دشمنان انقالب 
  چه خواهد آرد ؟حزب درمورد قروض خارجي :  آل دياريو
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فكر  .ازان جاي آه قروض خارجي دارايي امپرياليستي است مصادره خواهد شد :  صدرگونزالو
مي آنم صحيح است اضافه آنيم آه اين تنها راه خالص شدن از شربار عظيمي است آه بر 

اين آار را فقط از . ها را به فقر مي آشاند بسياري از آشورها ستم روا مي دارد و ملل و خلق
آليه راه و روش هاي ديگر آه آنها مطرح . م داد و راه ديگري نيست طريق انقالب ميتوان انجا

بعالوه ما معتقديم ، تجربه تاريخي نيز . مي آنند تنها يك هدف دارد وآنهم نجات امپرياليزم است 
  . همين را نشان مي دهد 

گونزالو ، خصايل عمده جمهوري دموآراتيك نوين خلق آه شما و حزب پيش صدر :  آل دياريو
  گذارده ايد چيست ؟ 

من براين نكته اصرار مي . خصايل آن اساسا خصايل يك ديكتاتوري مشترك است :  صدر گونزالو
 –لنينيزم  –ورزم ، زيرا در پرو بايد در باره مسئله دولت فكر آنيم و آنرا از زاويه مارآسيزم 

اولين نكته اي آه مسئله دولت در مقابل ما طرح مي آند ، مسئله نظام دولتي . ائوئيزم تحليل آنيم م
. درمورد ما ، اين يك ديكتاتوري مشترك است . يا نوع ديكتاتوري طبقاتي است آه بايد اعمال شود 

و ترقيخواهان   يعني پرولتاريا ، دهقانان : در حال حاضر اين ديكتاتوري فقط از آن سه طبقه است  
ما . بورژوازي ملي درآن شرآت ندارد و لي ما حقوقش را رعايت مي آنيم ) خرده بورژوازي ( 

نظام حكومتي آه از باال منتج مي شود و پايه هايش بر مجامع . اين سياست را عملي مي آنيم 
 ميته هاي خلقآ. چگونه اين را درعمل پياده مي آنيم ؟ شكل آميته ها . عمومي خلق استوار است 

، جمهوري دموآراتيك نوين خلق  مناطق پايگاهياز مناطق پايگاهي شكل گرفته است و مجموع 
اين چيزي است آه در حال ساختنش هستيم واين آار را تا پايان انقالب . را تشكيل مي دهند 

قدرت را  بذر" مايلم براين نكته تاآيد آنم آه حزب تصميم گرفت . دموآراتيك ادامه خواهيم داد 
زيرا ازهمان زماني . تا توده ها شروع به اعمال قدرت آرده و اداره دولت را بياموزند " بيفشاند 

نيروي سالح مي توان محافظت آه اداره دولت را مي آموزند در مي يابند آه دولت را فقط توسط 
محتاج " اندن بذرقدرت افش. " آرد و همانگونه آه آنرا بدست آورده اند بايد ازآن به دفاع بر خيزند 

ما مشغول . آنست آه در ذهن خلق نياز به قدرت نوين را بيفشانيم و ضرورت آنرا در عمل ببينند 
چنين آاري هستيم خلق عملكرد هاي عمومي رهبري ، ساختن وبرنامه ريزي را بمثابه  بخشي از 

جا آافيست چون ساير  فكر مي آنم تا همين. جمهوري دموآراتيك نوين خلق به اجرا در مي آورد 
  . مسايل مربوط به اين مبحث قبال در اسناد حزب تشريح شده است 

  
  :  امور سياسي بين المللي –پنجم 

  
صدر گونزالو ، بعد از پيروزي انقالب ، دولت نوين چه نوع مناسبات بين المللي با :  آل دياريو

  وسيال امپرياليزم ؟ خصوصا با دولت يانكي و س –حكومت هاي بورژوايي خواهد داشت 
. بايد به سلطه امپرياليزم يانكي در آشورمان پايان دهيم . وضعيت روشن است :  صدرگونزالو

اين . درهمان حال بايد جلو سلطه جويي سوسيال امپرياليست ها يا هرقدرت ديگري را بگيريم 
  . جواب آلي سوال شماست 

  در وضعيت نامطمئن قرار نخواهد داد ؟  آيا خطر انزواي آامل ، دولت نوين را:  آل دياريو
اين . ما معتقديم بايد راهي را برويم آه به رهايي طبقه ما ، به آمونيزم مي انجامد :  صدرگونزالو

راه از ما حفظ استقالل را طلب مي آند بدين ترتيب است آه مي توان منافع پرولتاريا درانقالب 
  تضاد هاي كار است آه بين امپرياليست ها دعوا و ما معتقديم ونيز آش. جهاني را متحقق نمود 
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مثال براي تامين برخي مواد اوليه بواسطه اشباع . ازاين چيز ها مي شود استفاده آرد . وجود دارد 
آنيم آه  شايد بتوانيم آساني را پيدا. بيش از پيش بازار ، يك جنگ تجاري واقعي در آار است 

وبقول لنين ، ما هم با نفرين  البته قيمت هاي بسيار باال طلب خواهند آرد. طالب فروش به ما باشد 
خواهيم پرداخت اما در همان حال ، ملل ستمديده ، انقالبات در حال پيشروي ، پرولتارياي بين 

ه ما آمك خواهندآرد آنها ب  -المللي ، افرادي درسراسرجهان ، و احزاب آمونيست هم خواهند بود 
زيرا آنها بر مبناي انترناسيوناليزم پرولتري به فراخوان ما پاسخ خواهند داد و . و ما بايد بياموزيم 

درحال حاضر هم شايد آغاز ارتباطات و حتي مبادالت ميان . پاسخ خوبي خواهند گرفت 
  . ما اشكال مناسب را پيدا خواهيم آرد . آشورهاي عقب مانده هستيم  

ون مسايل مربوط با اين موضوع درآينده طرح خواهد شد ، ما به حد آافي مسئله را مطالعه چ
اگر مي خواهيد : خطوط رهنمايي عمومي را داريم ، اما با اين گفته لنين موافقيم آه . نكرده ايم 

ها ي بگذاريد به پرولتارياي بين المللي ، ملل ستمديده ، خلق . بفهميد جنگ چگونه است ، بجنگيد 
جهان و بااالخص به آمونيست ها ، به احزاب و سازمان ها در هرسطحي از تكامل آه هستند ، 

 –لنينيزم  –با محكم چسپيدن به ايدئولوژي خود ، مارآسيزم . اعتمادي خلل ناپذير داشته باشيد 
خي و حتي در ابتدا آور مال آورمال راه خود را يافته وبر. مائوئيزم ، پيشروي خواهيم آرد 

اوقات  يا براي دوره هاي آوتاه ، راه حل هاي مؤقتي پيدا خواهيم آرد تا اينكه بااالخره راه قطعي 
همان طوريكه لنين به ما آموخته ، هيچ انقالبي را نمي  توان بطور آامل از قبل طراحي . را بيابيم 

ي مؤقتي يا سريعا خيلي اوقات انقالب بايد از مسير هاي نامطمئن بگذرد و به راه حل ها. آرد 
اين جهت گيري ماست ، زيرا سالح . اما طريق پيشرفتش جز اين نيست  –متغيير متوسل شود 

چقدر آسان : ما گفته مارآس را نكته عظيمت خويش قرار مي دهيم . اساسي ما ايدئولوژي ماست 
بل حل شده بود اگر پيروزي ما در پيش بردن انقالب مطلقا معلوم بود و آل مسايل براي ما ازق

مسئله اينست آه به انقالب متعهد باشيم وآنرا . آري آسان مي بود، اما در واقعيت چنين نيست  - بود
ازآن جا آه توده ها سازندگان تاريخ اند ، خلق ما بگونه اي درخور به . به هر بهاي به پيش ببريم 

الحي است آه مارآس آنگاه وظيفه ما مسلح آردن خلق بطور همه جانبه با س. پا خواهد خاست 
سپس ازدولت خود بانيروي سالح محافظت خواهيم آرد زيرا هيچ . دراختيار ما ن نهاده است 

  . دولت انقالبي نمي تواند خود را با الطاف امپرياليزم و ارتجاع حفظ آند 
زم مائوئي –لنينيزم  –با چنين اراده و با ايماني آه مارآسيزم  وبدين طريق ، با چنين پايداري ،

  . بويژه مائوئيزم نصيب ما ن ساخته ، راه را خواهيم يافت و راه هاي جديد را پيدا خواهيم آرد 
اين مسئله اي . صدر مائوبما آموخته آه بايد به راه هاي جديد فكر آنيم و اشكال جديد را بيافرينيم 

باشكال  اوطرح آرد آه در امور اقتصادي ، مسئله بيك خط روشن سياسي ، يا. اساسي است 
در برخورد به تمامي مشكالت ، بويژه آنها آه . تشكيالتي و به تالش هاي عظيم ختم مي شود 

مقابل ما قرار گرفته و هنوز حل نشده ، ما ازين اعتقاد راسخ مائوئيستي آغاز مي آنيم آه وقتي 
  . احزاب آمونيست وتوده ها وجود دارند هر معجزه اي امكان پذير است 

  زب آمونيست پرو به امروز و فرداي انترناسيوناليزم پرولتري چگونه نگاه مي آند؟ ح: آل دياريو 
زيرا پرولتاريا يك . مي دانيم  –يك اصل بسيار مهم  –اوال ، ما اين را يك اصل :  صدر گونزالو 

زيرا به هيچ طريق ديگري جز . طبقه بين المللي است و ما آمونيست ها انترناسيوناليست هستيم 
حزب ما هميشه متوجه تربيت اعضاء ، جنگاوران و توده . مي توانيم به آمونيزم خدمت آنيم اين ن

   –ها بر مبناي انترناسيوناليزم پرولتري بوده است ؛ هميشه متوجه آموزش آنها بر مبناي مارآسيزم 
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دمت آنند و بدون خستگي  وبدون انحراف بجنگند مائوئيزم هستيم  تا به انقالب جهاني خ –لنينيزم 
  . تا اينكه آمونيزم درجهان به ظهور رسد 

بعدا اين ارتباطات را مجددا برقرار ساختيم و . مدتي ارتباط مان با ساير احزاب قطع شد براي 
بهمين خاطر است آه عضو . سهم خود به مبارزه درراه  جنبش بين الملي آمونيستي را ادا نموديم 

هاي راستين جنبش انقالبي انترناسيوناليستي هستيم و آنرا گامي درجهت اتحاد دو باره آمونيست 
اگر تشكيل حزب و ساختمان آن آاري . فكر مي آنيم آه اين وظيفه اي پيچيده است . مي دانيم 

پيچيده و مشكل است ، مبارزه براي اتحادآمونيست ها آه احزاب  وسازمان هاي مختلف خود را 
مي دانيم . مي دانيم آه اين وظيفه اي عظيم اما ضروري است . رند بسيار پيچيده تر خواهد بود دا

ما هم باوجود همه . آه هم نظراني داريم و آساني هم هستند آه با نظرات ما مبارزه مي آنند 
را باشد آه انترناسيوناليزم پرولتري ، آمونيست هاي جهان . محدوديت هاي مان مبارزه مي آنيم 

مي فهميم آه اين مسئله مسئله اي شديدا . بر مبارزه متحد براي تحقق هدف نهايي مان گرد هم آورد 
  .  براي بدوش آشيدن چنين وظايفي درست شده ايم ما آمونيست هاپيچيده و دشوار است اما

  حزب آمونيست پرو چه خدمتي به انقالب جهاني آرده است ؟ :  آل دياريو
عاليترين عمده ما ، دفاع از مائوئيزم به مثابه مرحله جديد ، سومين و  خدمت:  صدر گونزالو

ما متعهد شده ايم آمك آنيم تا اين ايدئولوژي در راس انقالب جهاني . مرحله  مارآسيزم است  
. بعنوان بخشي از اين آار آوشيديم اعتباروهمه جانبه بودن مائوئيزم را نشان دهيم . قرار بگيرد 

يديم نشان دهيم آه به اتكاء به تالش هاي خويش مي توان وبايد خود را تامين آرد، بعالوه ،  آوش
ما آوشيديم . ازابرقدرت ها يا هر نيروي امپرياليستي ديگر مستقل ماند وانقالب را بانجام رساند 

. قدرتي آه عليرغم همه محدوديت هاي ما آشكار گشته است. قدرت جنگ خلق را به نمايش گذاريم 
ماسنگري : اميد بيافرينيم و اين آار مسئوليت دارد  –بقول بعضي ها  –ي االمكان آوشيديم ما حت

ما اين چنين به انقالب جهاني . از انقالب جهاني هستيم و نمونه اي در خدمت به ساير آمونيست ها 
  . خدمت مي آنيم 

  
  نكات ديگر 

  
ساعت  12ما براي بيش از . يم صدر گونزالو ، ما به آخر اين مصاحبه رسيده ا:  آل دياريو

حاال مي خواهم درباره شخص شما ، در باره دآترآپيمال گوسمان رينوزو ، . صحبت آرديم 
آيا هيچيك از افراد خانواده يا دوستان تان در رشد قابليت ها وحرفه اي بودن شما در . صحبت آنيم 

  .عرصه سياست بر شما تاثير داشته است 
. آه من بيش از هر چيز تحت تاثير مبارزه خلق به سياست  آشيده شدم ويم بايد بگ:   صدر گونزالو

درآن خيزش توده ها . درآرآيهامشاهده آردم 1950من روحيه مبارزه جويانه  خلق را طي خيزش 
من ديدم . با خشمي بيش ازحد مي جنگيدند و پاسخي در خور به آشتار وحشيانه جوانان مي دادند 

وديدم . گيدند و آنان را وادار ساختند آه به پادگانهاي شان عقب نشني آنند آه چگونه  با ارتش جن
اين واقعه .آه چگونه مجبورشدند براي درهم شكستن خلق از نقاط ديگر به آنجا نيرو اعزام دارند 

به همان خاطر بود آه بعدا هنگام مطالعه آثار لنين دريافتم آه . بخوبي درحافظه من حك گشته است
ق ، چگونه طبقه ما وقتي به خيابان مي ريزد و مارش خود را آغاز مي آند قادراست  چگونه خل

بود آه  1956مورد ديگر مبارزات سال . مرتجعين را عليرغم تمامي نيروي شان  بلرزه درآورد 
  . اپورتونيست ها و مرتجعين چنين مي آنند!  خب . توده ها جنگيدند و برخي به آنها خيانت آردند 
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چنين وقايعي بود .  جنبش هاي قدرتمند توده اي جريان داشت .  اما توده ها جنگيدند و ادامه دادند 
  .آه به من آمك آرد تا قدرت تود ه ها را درك آنم  ودريابم آه آنها تاريخ سازند 

. آاالنورا هم ببينم  1948تم آه قيام اگرآمي به عقب برگرديم بايد بگويم من اين بحث را داش
ديدم آه چگونه  قهرمانانه به خيابان مي ريزند و چگونه  . شجاعت خلق را بچشم خود ديدم 

واگر بخواهم بازهم در حافظه ام  پائينتر بروم فكر مي آنم آه . رهبري به آنها خيانت مي آند 
بياد مي آورم . مبهم  انگار درخواب هستم بله ، بطور . جنگ جهاني دوم عميقا تحت تاثير قرار داد

پايان جنگ را نيز بخاطر دارم آه چگونه با هياهو ، با بوق آشتي . اخبار مهم را بخاطر مي آورم  
  . ها ،  با صداي بلند گوها وبا شادي بسيار پايان جنگ جهاني دوم را جشن مي گرفتند 

تالين نيز د ر ميان شان  بود بر صفحه پنج قدرت بزرگ را آه رفيق اسمن توانستم به اصطالح 
اين وقايع برمن تاثير خود را نهادند و بطريقي ابتدائي و مغشوش ايده قدرت ،  . روز نامه ها ببينم  

. همه اين چيز ها بر من مؤثر افتاد . توده ها و توانايي جنگ درتحول امور را درذهن من نهادند 
  . رزند مبارزه طبقاتي وحزب هستم من معتقدم آه مثل هر آمونيست ديگري ، ف

  در چه سني  با مارآسيزم آشنا شديد ؟  در دبيرستان بوديد با دردانشگاه ؟:  آل دياريو
 1950عالقه من به امور سياسي در پايان دوره  متوسطه و به واسطه  وقايع سال :  صدر گونزالو

يك گروه مطالعه ايده هاي سياسي طي ساليان بعد بخاطر دارم آه با همشاگردي هايم  .  شروع شد 
احتماال مي توانيد آم و آيف آن .  ما مشتاق مطالعه همه نوع ايده هاي سياسي بوديم . تشكيل داديم 

بعدا در آالج طي مبارزات دانشگاهي ، من اعتصابات . اين آغاز آار من بود . دوره رادرك آنيد 
و بدين طريق . را مستقيما تجربه آردم  بزرگ و مقابله آمونيست ها و آبريست ها و مباحثات 

يك گام به پيش ، دوگام به " شخصي بمن آتاب . عالقه نسبت به مطالعه آتب در من شعله ور شد 
سپس . از آن خوشم آمد و شروع به مطالعه  آتب مارآسيستي آردم .  را قرض داد " پس 

مان افرادي آه به سمت آمونيزم درآن ز. شخصيت رفيق استالين تاثيري تاثيري بزرگ بر من نهاد 
. پرورش مي يافتند "  مسايل لنينيزم " آشيده شده بودند و آنها آه عضو حزب مي شدند بر مبناي 

با جديت ؛ با توجه به . اين نقطه اتكاي ما بود ؛ ومن آنرا آنگونه آه شايسته بود مطالعه آردم
براي پيوستن  . براي ما مظهر انقالب بود او . به زندگي استالين عالقمند شدم . اهميتي آه داشت 

براي عضو حزب شدن بايد . آنها سياست مضحكي داشتند. به حزب آمونيست  مشكالتي داشتم 
اما سايرين معيار متفاوتي داشتند و بدين ترتيب من . پسر يا دختر يك آارگر باشي ، ومن نبودم 

درآن دوره جدا ساختن او از ما .  لين  پيوستم من به جريان  دفاع از استا. توانستم به حزب بپيوندم 
درآن روز ها آثار استالين بيشتر از آثار لنين . همانند آن بود آه جان از آالبد مان جدا گشته است 

  . آن روز ها اينگونه بود . تبيغ مي شد 
خواهد  فكر مي آردم  آه اقامتم آوتاه. آمي بعد  به داليل شغلي سفري آوتاه  به آياآوچو آردم 

من نقشه هاي خود را داشتم ، . من براي يكسال به آنجا رفته بودم . بود، اما سالها طول آشيد 
. توده ها و خلق بطرق گوناگون ما را تغيير مي دهند . اماپرولتاريا هم نقشه ها ي خود را داشت 

ر آوچك عمدتا درآنزمان آيا آوچو يك شهر بسيا. آياآوچو بمن آمك آرد آه دهقانان را آشف آنم 
. حتي اگر امروز شما به بخش هاي فقير نشين برويد درآنجا دهقانان را مي يابيد . روستايي بود 

درآنجا بود . واگر به سمت حومه شهر قدم زنيد بعد از پانزده دقيقه خود را در روستا خواهيد يافت  
تقابل ميان مارآسيزم . فهم من از مارآسيزم پيشرفت آرد . آه من شروع به درك صدر مائوآردم 

  .و رويزيونيزم در تكامل من نقشي بسيار مهم ايفاء آرد 
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" پيشنهاديه در باره خط عمومي جنبش بين المللي آمونيستي " يك آدم بد شانس نامه مشهور چيني 
بدون شك دزدي . ا به اوبازگردانم او به اين شرط اين نامه را بمن داد آه بعد. رابه من قرض داد 
اين نامه مرا هدايت  آرد آه مبارزه  عظيم بين مارآسيزم و رويزيونيزم را . من قابل درك بود 

  .عميقتر در يابم 
و فكر مي آنم آه همراه . من متعهد شدم آه درون حزب فعاليت آنم و رويزيونيزم را بيرون بريزم 

ما نتوانستيم از پس يكي دونفر ازآنها آه ديگر زيادي جلو رفته .با ساير رفقا دراينكار موفق شديم 
. آيا آوچو اهميت بسياري براي من داشت . آنهارويزيونيست هاي سر سخت بودند . بودند برآئيم 

بنابراين از طريق اين پروسه . اين اهميت براه انقالبي و آموزه هاي صدر مائو مربوط مي شود
  .اين اعتقاد منست . شدم و حزب مرا پيگيرانه وبا حوصله شكل داد  آلي بود آه من يك مارآسيست

  آيا هيچگاه موفق به ديدار صدرمائوشديد  ؟. خيلي ها از سفر شما به چين با خبرند :   آل دياريو
اما من عالقه عميق . من فقط توانستم اورا ازدور ببينم . آنقدر ها خوش شانس نبودم : صدرگونزالو
ي خلق نسبت  به رهبري آبير و مارآسيستي فوق العاده آه خود يك قله مارآسيزم واعالم پشتيبان

هيئتي آه من جزوآن بودم خطاهاي . همانطور آه گفتم  شانس مالقات با اورا نداشتم . بود را ديدم 
فكر مي آنم به همين علت بود آه بما . بسيار داشت و غرور احمقانه اي از خود بنمايش گذاشت 

  . قات باصدر مائو راندادند امتياز مال
از مسايل  –در چين اين شانس را داشتم  آه درمدرسه آموزش امورسياسي . بله من درچين بودم 

ودوست دارم آه بسياري ازاين شانس . شرآت آنم  –بين المللي گرفته  تا فلسفه مارآسيستي 
امتحان پس داده آه  درسهاي آموزنده اين مدرسه را انقالبيون پيگير و. برخوردار باشند 

دراين ميان مي توانم آموزگاري رابياد بياورم آه . آموزگاران بزرگي بودند ، تدريس مي آردند 
او همه زندگي خود را طي ساليان دراز فقط و فقط . بما درباره آار مخفي وعلني درس مي داد 

واو . ا از او آموختيم بسيار چيز ه. او نمونه زنده و آموزگاري عالي بود . وقف حزب آرده بود 
مي خواست بيش ازاينها بما بياموزد، اما برخي موافقت نكردند ؛ چرا آه درآن دوره همه جورآدم 

جنگ آه : اما اين نيز با امور سياسي همراه بود. بعدا بما مسايل نظامي را مي آموختند . داشتيم  
زمانيكه قرار . بود  واد منفجرهشامل شبيخون ها ، حمالت تحريكات نظامي و نيز آار گذاشتن  م

بود با مواد شيميائي حساس آار آنيم  ا ز ما خواسته مي شد آه همواره قبل ازهرچيز بر 
ما ساختن . بدين طريق بود آه  از پس هرآاري بخوبي بر مي آمديم . ايدئولوژي خود متكي باشيم 

اين . اي فراموش نشدني است   براي من اين نمونه و تجربه. نخستين خرجهاي انفجاري راآموختيم 
آموزش درعاليترين مدرسه مارآسيزم جهان آه   –درس مهم و گامي بزرگ درتكامل من بود 

  . تاآنون ديده شده است 
زمانيكه دوره انفجارات را به پايان مي رسانديم بما گفتند . بگذاريد چيزي را برايتان تعريف آنم  

صندلي . ايان دوره ما يك قلم را برداشتيم و آن قلم منفجرشدهدر پ. آه هرچيزي قابليت انفجار دارد 
اينها . براي اين آار از نمايشات آتش بازي استفاده آرده بودند . را برداشتيم وآن هم منفجر شد 

نمونه هاي حساب شده اي بودند آه بما نشان دهند هر چيز را مي توانيم در صورتيكه بخواهيم 
وآنها پاسخ مي دادند نگران " چطور اينكار را مي آنيد ؟ " پرسيديم  ما مداوما مي. منفجر آنيم 

بخاطر داشته باشيد آه توده ها قادر هستند ، آنها . ديگر به اندازه آافي ياد گرفته ايد . نباشيد 
. به شماخواهند آموخت آنچه ما بشما آموختيم را توده ها  بلدند و دوباره . فراستي پايان ناپذير دارند

آن مدرسه به تكامل من آمك عظيمي آرد وبه من آمك آرد آه قدر . حرفي بود آه به ما زدند اين 
  . صدرمائو را بدانم 
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بلكه .بدنبال مقايسه خود با او نيستم . وآوشيدم آموخته هايم را بكاربندم بعد ها من بيشتر آموختم 
. فيعترين قله ها بعنوان  نقطه رجوع براي دستيابي به اهدافشان استفاده آنم صرفا مي خواهم از ر

من در فرصتي ديگر نيز هنگام آغاز انقالب . اقامت من درچين تجربه اي فراموش نشدني بود
ما ازآنها خواستيم آه آنچه بعد ها انديشه مائوتسه . فرهنگي آبير پرولتاريايي درآن آشور بودم 

آنها آمي بيشتر آموزش دادند و اين آمي بيشتر به فهم .  ا براي مان تشريح آنند دون نام گرفت ر
چيزي آه بنظر طنزمي آيد اينست آه هرچه بيشتر مائوتسه دون را فهميدم ، . من ياري رساند 

مائوازماخواست آه مارآسيزم را خالقانه بكار بيشتر به ارزش ما ريا تگي پي بردم ، ازآنجا آه 
ومتوجه شدم آه او يك . گذشته بازگشتم و ماريا تگي را مجددا مطالعه آردم  بنديم من به
. لنينيست طراز اول بوده  آه بطورهمه جانبه جامعه ما را تجزيه و تحليل آرده است –مارآسيست 

  . بنظر طنز مي آيد ؛ اما حقيقت دارد 
  وبگر حكومت بودن ؟ چه احساسي دارد تحت تعقيب ترين  فرد از جانب قواي سرآ:  آل دياريو

آنچه در طبقه . احساس اينكه داراي آارت راانجام مي دهي وبشدت مشغولش هستي : صدرگونزالو
اگرچنين نباشد . و اينكه هميشه بدانيم آه زندگي خود را در آف گرفته ايم . ما ، خلق و توده هاست 

ما توسط حزب تعيين دشمن منطق خود را دارد و منطق ! خب .ديگرآمونيست محسوب نمي شويم 
چرا آه زندگي . ومن آرزو دارم آه بيش از پيش براي اين حزب مفيد و حقيقي باشم . گشته است

  . گاهي بلند گاهي آوتاه . مي تواند درهرآجاي اين راه به پايان رسد و بهرحال آغاز و پاياني دارد 
  آيا از چيزي مي ترسيد ؟:  آل دياريو

مسئله اينست آه ايدئولوژي خويش . يباآي دووجه يك تضاد است ترس وب ترس ؟:  صدر گونزالو
اين ايدئولوژي ماست آه ما را شجاع . را دردست گيريم و شجاعت را در صفوف خود دامن بزنيم 

اين جامعه و .  به عقيده من هيچكس شجاع بدنيا نيامده است . مي سازد و بما جرئت مي دهد 
مبارزه طبقاتي ، پرولتاريا ،  –ت ها را شجاع مي سازد مبارزه طبقاتي است آه خلق و آمونيس

بزرگترين  ترس چه مي تواند باشد ؟ مرگ  ؟ بعنوان يك ماترياليست مي . حزب و ايدئولوژي ما 
با اعتقاد به اينكه  . آنچه براي من مهم است خوشبين بودن است . دانم آه زندگي را پاياني است 

ه ام را ادامه مي دهند و آنرا تا رسيدن به هدف نهايي يعني ديگران راهي آه من بدان متصل گشت
ترس من زماني مي تواند در ميان باشد آه فكر آنم  هيچكس اين راه .  آمونيزم ،  به پيش مي برند 

فكر . اما وقتي شما به توده ها ايمان داشته باشيد ترس تان زائل مي شود . را به پيش نخواهد برد 
نهايي بدترين ترسها  از اينجا بر مي خيزد آه به توده ها ايمان نداشته باشي، مي آنم آه در تحليل 

فكر مي آنم اين . و خود را مرآز عالم بداني . فكر آني آه هيچكس نمي تواند جاي ترا پر آند 
واگر شما در آوره حزب ، ايدئولوژي پرولتري و عمدتا مائوئيزم آبديده شده ! بدترين ترس است 

نيد آه توده ها سازندگان تاريخ اند ؛ مي دانيد آه حزب انقالب مي آند ؛ مي دانيد آه باشيد مي دا
آنچه . پيشرفت  تاريخ حتمي است ،  انقالب روند عمده است و آنگاه  ترس تان زائل مي شود 

بجاي مي ماند احساس رضائيت از خدمتي است آه بهمراه سايرين  در پر ريزي امر آمونيزم 
  .ري آه زماني در سراسر جهان خواهد درخشيد و به همه جا روشنائي خواهد بخشيدام. آرده ايد 
  از شعر هم خوشتان مي آيد ؟ :   آل دياريو

آن زماني در يك مجموعه برگزيده به بررسي شعر در جهان پرداختم بيش از : بله :   صدرگونزالو
از شعر . به برخي آثار دسترسي يافتم در آتابخانه دانشگاه . نيز مطالعاتي در اين زمينه آرده بودم 

  بك جنبه ديگر از صدرمائو آه مرا شيفته اش مي سازد اينست آه او شاعري فوق . خوشم مي آيد 
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و فراترازآن او . او متعلق بماست. بله . از ميان شعراي پرو و اله خو را دوست دارم . العاده  بود
  . يست بوده است يك آمون
 1980مبارزه مسلحانه را در " و "  پرچم " برخي مي گويند دو سخنراني شما يعني :  آل دياريو
  دراينمورد نظر شما چيست ؟ . اشعار سياسي زيبائي درباره جنگ هستند " آغاز آنيد 

يفتگي ، اين ش. بنظر من برخي اوقات در امور سياسي بايد ذهن خود را پرواز دهي : صدرگونزالو
در چنين مواقعي است آه مي گويند قلب . اين احساسات عميق ، عزم ما را جزمتر خواهد آرد 

من . سخن مي گويد و بعقيده من شور انقالبي آه براي پيشبرد جنگ ضروري است  تجلي مي يابد
  . واقعا نمي دانم آن نوشته ها از لحاظ شعري درچه حد هستند

  چاز ياس شده ايد ؟ س آيا هيچوقت  د: آل دياريو 
و بيشتر . بنظرم مي آيد آه خوش بيني تقريبا بخشي از وجود من شده است. نه :  صدر گونزالو 

خود را با مسائل مربوط به درك آردن و تعهد درگير مي سازم تا با مشكل احساسات وحاالت  
زم ، صدر مائو اين مارآسي. من فكر مي آنم  آه به اندازه آافي خوشبين هستم. بر عكس . ياس

هرگاه خود را در . است  آه بما مي آموزد آه خلق  خصوصا آمونيست ها خوشبين هستند 
شرايطي دشوار مي يابم مي آوشم آه جانب مثبتش را بيابم ؛ يا بدنبال آن جنبه باالقوه باشم آه 

ا سرخ درون  آن شرايط در جهت تكاملي اش وجود دارد ؛ چرا آه هيچ چيز مطلقا سياه يا مطلق
بزرگي درآار باشد ، هرچند هنوز ما با چنين شكستي روبرو نشده ايم ، حتي اگر شكست . نيست 

نكته اينست آه درسها را استخراج آنيم و آار خود را بر . هميشه جنبه مثبت وجود خواهد داشت 
شور و  شما هميشه آسي آه پشتيبان تان باشد را خواهيد يافت آه. مبناي جنبه مثبت ادامه دهيم 

  چرا آه آمونيزم خلق را متحد مي آند. هيجان پيگير و ياري اش به مبارزه را درطبق اخالص نهد 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  

  31                    ...جنگ خلق 
  
  
  
  

  !جنگ خلق پيروز خواھد شد ؛ خواھيد ديد 
  

تاريخي  ما در لحظاتي: رفقاي حزب آمونيست پرو ، جنگندگان ارتش چريكي خلق ، خلق پرو 
در . هيچ دليلي براي ناديده گرفتن  اين شرايط وجود ندارد. همه ما اين را  مي دانيم . بسر مي بريم 

چنين لحظاتي بايد تمام قواي خود را متمرآز آنيم و بحد اآثر برسانيم تا بتوانيم به انجام و ظايف 
  ! وريم تا بتوانيم موفقيت هاي جديد وپيروزي را به آف آ. مان ادامه دهيم 
زيرا ما از منافع خلق ، از اصول ! هانبرد مي آنيم ، زيرا ما آمونيست هستيم مادراين سنگر 

ما ! هم حاالوهم درآينده .اين آاري است آه ما انجام مي دهيم .حزب ، از جنگ خلق دفاع مي آنيم 
بگذار .  بعضي ها مي گويند آه اين يك شكست بزرگ است. اينجا درچنين شرايطي بسر مي بريم 

هيچ . امروز ما اعالم مي آنيم آه آنچه اتفاق افتاده  صرفا پيچي در جاده است . بهمين خيال باشند
ما به . پيچي در ميانه جاده راه طوالني است و ما آنرا خواهيم پيمود  . چيز بيش ازاين نيست 

  .خواهيد ديد ! مقصد خواهيم رسيد و ما پيروز خواهيم شد 
! روحه در پلينوم سوم آميته مرآزي آه واقعه اي شكوهمند است را ادامه دهيم ما بايد وظايف مط

ما بايد طرح هاي جنگ خلق براي آسب قدرت را پياده . اين پلينوم آغاز گشته وادامه خواهد يافت 
ما بايد همراه با ! اين وظيفه ماست . ما به تكوين ششمين نقشه نظامي ادامه خواهيم داد . آنيم 

  ! ا و خلق اين امر را به انجام رسانيم پرولتاري
درچنين شرايطي است آه عمليات ! امروز راه دموآراتيك بمثابه راه رهايي خلق تكامل يافته است 

  ! وحال به آجاي راه رسيده ايم ؟ به تعادل استراتيژيك . مان را توسعه مي دهيم 
به قرون هجدهم ، نوزدهم و بيستم . بتاريخ پرو بنگريد . چشم بستن براين واقعيات بيهوده است 

. اول سلطه اسپانيا بود . اگرآنها را نفهميد آور خواهيد ماند ! نگاه آنيد و درسهايش را بفهميد 
سرمنشاء . سلطه اسپانيايي ها ما را بكجارساند؟ به يك بحران  عميق آه نتيجه اش تقسيم پرو بود 

  . سياست هاي آنوني دولت اينجاست 
به سلطه بريتانيا واين سلطه ما را بكجا رساند ؟ به يك بحران : زدهم نگاه آنيد سپس به قرن نو

چه اتفاقي افتاد ؟ پرو بخشي از ! فراموشتان نشود . عظيم ديگر آه نتيجه اش جنگ با شيلي بود 
  ! خاآش را از دست داد 

. پرياليزم امريكا ام: وقرن بيستم  ما در چه حالي بسر مي بريم ؟ يك امپرياليزم برما مسلط است 
همگان اين را مي دانند و اين سلطه ما را بكجا رسانده است ؟ اينك به بد ترين . واقعيت اينست 

  . بحراني آه آل تاريخ ما بياددارد ، به بدترين چيزي آه  خلق ما تا بحال تجربه آرده رسيده ايم 
. و تا مغز استخوان پوسيده اند سال مبارزه به خلق ثابت آرده آه دولت پرو و ارتش پرو سراپا 12

  . آنها ببرهاي آاغذي هستند 
ما چكار بايد بكنيم ؟ ما بايد جنبش رهايي بخش خلق را به پيش رانيم و جنگ خلق را گسترش 

زمان آن است آه جبهه رهايي . زمان تشكيل يك جبهه رهائي بخش ملي فرارسيده است . دهيم
اين آاري است آه ما انجام . داده وگسترش دهيم خلق را حوش ارتش چريكي خلق تشكيل  بخش

اين آاري است آه براي انجامش حرك مي .اين آاري است آه درحال انجامش هستيم . خواهيم داد
  !آنيم 

صدرگونزالو92سپتامبر24سخنراني تاريخي 



 

  

  32                ويژه نامه صدر گونزالو 
  

. مائوئيزم بدون مانع براي شكل دادن به موج نوين انقالب جهاني پرولتري درحال پيشروي است
  - آه همگان دارند  –آنها آه گوش دارند بگوش باشند ، آنان آه شعور دارند .  نويد ودرك آنيدبش

  !بگذاريد برتمام اين عوامفريبي ها نقطه پايان  نهيم ! آن را بكار بگيرند 
همان قواي متخاصم آه به جنگ هاي اول ودوم جهاني دامن زدند در حال تدارك جنگ سوم 

ما هرگز نمي توانيم اجازه دهيم آه چنين چيزي . ن امر را آشكار ساخت بايد اي. جهاني هستند 
  ! ديگر بس است ! بوقوع بپيوندد 

  ! صدمين سالگرد تولد صدر مائو فرا مي رسد 
ما يك جشن فراموش . بايد آنرا جشن بگيريم . سالگرد صدرمائو خواهد بود سال آينده صدمين 
  .ز امسال شروع آنيم  وسال آينده به اوج برسانيم اين جشن را بايد ا. ناشدني مي خواهيم 

مي خواهيم  از فرصت استفاده آرده  وبه پرولتارياي بين المللي  ، به اآثريت عظيم ستمديده درود 
به همه آمونيست هاي پرو مي گوئيم آه جنگ خلق بطور اجتناب ناپذير به پيروزي . بفرستيم 

  . خواهد رسيد 
  

  .لق پرو ايمان داشته باشيد به تولد نزديك جمهوري خ
  

  !مائوئيزم  –لنينيزم  –افتخار بر مارآسيزم 
  

  !درود و افتخار بر خلق پرو 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  

  
  33                    ...دردفاع 

  
  دردفاع از صدر گونزالو

  
سه روز پس از دستگيري صدر گونزالو ، درتاريخ  پانزدهم دسامبر ،  آميته جنبش انقالبي 

" سيوناليستي يك آارزار بين المللي دفاع از جان صدر گونزالو را طي اعالميه اي با عنوان انترنا
مدت زمان . اعالم نمود ! " زمين و آسمان را براي دفاع از زندگي صدر گونزالو به لرزه اندازيد 

ابيميل  آميته اضطراري بين المللي براي دفاع از حيات" اندآي پس ازآن يك آميته بين المللي بنام 
.  با شرآت شخصيت ها ونيروهاي سياسي داراي تمايالت سياسي گوناگون بوجود آمد" گوسمن 

آميته اضطراري بين المللي براي دفاع از حيات "و فراخوان "  جا ا " اينك متن اعالميه  آميته  
  : ذيال نقل مي گردد " ابيميل گوسمن 

  
  !و به لرزه اندازيد آسمان وزمين را براي دفاع از زندگي صدرگونزال

  
، صدر حزب آمونيست  پرو و يكي از رهبران  برجسته جنبش ) ابيميل گوسمان ( گونزالو  رفيق

آمونيستي در سطح بين المللي ، دردوازدهم سپتامبر توسط رژيم  ارتجاعي فوجيموري دستگير 
ايت دستگاه بدنام اين آار بعد از دوازده سال تعقيب بواسطه  ارتش وپوليس پرو تحت هد. گرديد 

گرچه قانون اساسي پرو مجازات مرگ را غير .  ضد شورش امپرياليزم امريكا صورت گرفت 
قانوني قرار داده است ، اما قانون اساسي بحالت تعليق در آورده شده و رژيم ، رفيق گونزالو را به 

جنابت وقيحانه اي  اعدام تهديد مي نمايد و مطبوعات امپرياليستي افكار عامه را براي يك چنين
پيكار براي دفاع از حيات رفيق گونزالو ، بصورت عاجلي برعهده مردم در . آماده مي آنند 

  . سراسر جهان قرار گرفته است 
مائوئيستي خود در شروع وپيشبرد مداوم جنگ  –لنينيستي  –رفيق گونزالو با خط مارآسيستي 

ن  امپرياليست شان آه قرن ها توده هاي پرويي را انقابي خلق در پرو برعليه  طبقات حاآم  واربابا
رفيق . مورد استثمار قرار داده و زندگي شانرا بر بادداده اند ، يك نقش مرآزي بازي نموده است 

گونزالو به رهبر شناخته شده  ميليون ها تن آارگر ودهقان  و دولت نوين در حال ساختمان آنها 
او نه تنها براي منافع توده هاي پرويي بلكه براي خدمت  .درجريان  جنگ خلق مبدل گرديده است 

  . به ستمديدگان و استثمارشوندگان سراسر جهان ، انقالب در پرو را به پيش هدايت آرده است 
حتي خارج از پرو ، ميليون ها تن در سطح جهان  آه از سيستم  وحشيانه بورژوائي حاآم بر 

جنگ خلق تحت رهبري وي آه نظم اجتماعي آهن را  جهان نفرت دارند ،  به رفيق گونزالو و
مورد ضربت قرارداده و نسيم انقالبي تازه براي رهايي را بدون تمايز در ميان ستمديدگان جهان 

  . جاري مي سازد ، چشم دوخته اند 
گرفتاري رفيق گونزالو ضربت سختي بر مردم انقالبي سراسر جهان است ، و خطريكه حيات 

همچنان اين حمله براي ما يك فراخوان و يك دعوت . د مي نمايد بسيار زياد است رفيق ما را تهدي
به نبرد است آه بر خيزيم و از طريق مبارزه  اقدام ضد انقالبيون براي از ميان بردن  زندگي 

دفاع از . رفيق گونزالو ، را جلو بگيريم و شكست  سختي بر دستگير آنندگان  وي وارد آوريم  
به معني دفاع از . گونزالو ،  به معني دفاع از حق بردگان براي شورش است  زندگي  رفيق

  . انقالب وآمونيزم است 
  



 

  

  34                ويژه نامه صدر گونزالو 
  

رفيق گونزالو به خيانت متهم گرديده است ، درحاليكه اين دولت  پرو است آه به اشاره و دستور 
  . ها تسليم آرده است آامال به آناربابان آمريكايي اش آشور را 

تن متهم شده است  ،درحاليكه اين قواي مسلح پرو است آه اآثريت  27000رفيق گونزالو به مرگ 
بسيار بزرگ اين تعداد را به قتل رسانيده ، چنانچه قتل عام هاي دهقانان و آارگران غير مسلح و 

ين المللي  قضاياي افشاء مدفون ساختن آنها در گورهاي دستجمعي توسط اين نيروها ، در سطح ب
  . شده اي اند 

متهم شده است درحاليكه بخوبي مستند است آه اين "  نقل وانتقال مواد مخدره " رفيق گونزالو به 
ارتش ودولت پرو ، از پائين ترين تا باالترين سطوح هستند ، آه جرم صنايع مواد مخدر، وقاچاق 

  . آنرا به گردن دارند 
در   1986، مگر اين دولت  پرو است آه با بيرحمي دريزم متهم شده است رفيق گونزالو به ترور

جريان قتل عام افتضاح آور الفرانتون صد ها زنداني سياسي را به قتل رساند و همچنان همين 
چندي قبل در ماه مه امسال چهل تن اززنان و مردان غير مسلح ، در زندان آانتوگرانده را 

  . بصورت دستجمعي آشتار نمود 
اقتصاد ملي متهم مي شود ، اما اين رژيم بي عار و ننگ رفيق گونزالو به ازهم گسيختاندن 

" شاك –فوجي " اف و بانك جهاني برنامه رسوايي  –ام  –فوجيموري است آه به سفارش هاي آي 
را جهت به گرسنگي آشاندن و فقير ساختن مردم پيش برده و شرايط مساعد براي شيوع وبا را 

  . آورد بوجود 
ريشه هاي عميقي توانمندي ونيروي زيست انقالبي عالي خط سياسي وايدئولوژيك رفيق گونزالو از

آه در ميان آارگران ، دهقانان و روشنفكران پرو گرفته است ، از پيشرفت هاي مهم نظامي آه 
ين جنگ خلق بدست آورده است ، از دولت پرولتري نوين درحال شكل گيري و ازجوانه هاي آغاز

جامعه نوين آه در مناطق پايگاهي در روستاها و بوسعت رو به تزايدي در آليه آبادي هاي 
  . اطراف شهر ليما سر برآورده اند ، بخوبي و روشني نمايان است 

ما بايد براي شناسايي شخصيت رفيق گونزالوبمثابه رهبر دولت در حال پديدارشدن مردم پرو 
و زندانيان مائيم آه قرارداد هاي بين المللي متعلق به اسيران جنگي ما بايد تقاضا ن. پيكار نمائيم 

ما بايد ستمديدگان واستثمار شدگان را ، همه آنهايي را آه با . سياسي در مورد وي رعايت گردد 
امپرياليزم و ارتجاع در ضديت قرار دارند ، آمك نمائيم آه شرايط اين نبرد را بدانند ، مابايد آنها 

  . ق مسلح نمائيم را با حقاي
  . ما نبايد اجازه دهيم آه حيات اين رهبر آمونيست انقالبي گرانقدر و استوار را ازميان بردارند 

  
  !آسمان وزمين را براي دفاع از زندگي صدرگونزالو به لرزه اندازيد 

  
نيستي ما به رفيق گونزالو درپستش ، در پيشاپيش انقالب در پرو و جنبش آمونيستي بين المللي آمو

  !ضرورت داريم 
  !براي رهايي وي پيكار نمائيم 

  
  كميته جنبش انقالبي انتر ناسيوناليستي 

  1992سپتامبر  15                                                                                   
  



 

  

  35                    ...در دفاع از 
  

  بين المللي اضطراريكميته  "  براي تشكيل يكفراخوان 
   " گوسمان آبيمانجھت دفاع از جان دكتر 

  
است  –صدر حزب آمونيست پرو  –گوسمان آه مشهور به صدر گونزالو  آبيمانسپتامبر  12روز 

توسط رژيم فوجيموري در ليما دستگير شد اين آار با آمك آامل دستگاه بد نام ضد چريكي 
  . امپرياليزم آمريكا صورت گرفت 

 آبيمان. گوسمان را تهديد مي آند وجود دارد  آبيماناي ترس از خطري آه جان بر داليل قطعي
دولت پرو بار ها زندانيان . گوسمان اسير دست يكي از خون آشام ترين  حكومت هاي جهان است 

درآلفرانتون تا آشتن  1986از آشتار صد ها نفر در قتل عام سال  –سياسي را به قتل رسانده است 
قانون اساسي پرو معلق اعالم . با خونسردي درزندان آانتوگرانده درماه مه امسال زن  و مرد  40

نبايد . گوسمان اجرا خواهد شد  آبيمانشده  و فوجيموري تهديد ميكند آه مجازات اعدام  درمورد 
  . اجازه دهيم آه اين آار انجام شود 

عقيده سياسي آه داشته باشد ، هيچ ناظر آگاه و صادقي در مورد پرو وجود ندارد آه عليرغم هر 
گوسمان را بعنوان رهبر شناخته شده ميليون ها دهقان ، آارگر، دانش جو ،  آبيمانبتواند مقام 

سال  12به هيچ ترتيب نمي توان . روشنفكر وديگر افراد از بخشهاي مختلف جامعه پرو نفي آند 
. معرفي آرد " تروريزم  اعمال" جنگ طوالني آه تحت رهبري وي به پيش رفته را بعنوان 

. بهيچوجه نميتوان جايگاه گوسمان بعنوان رهبر اسير شده يك حزب وارتش انقالبي را نفي نمود
گوسمان شايسته حمايت گسترده بين المللي است  ؛ همانگونه آه تمامي  مخالفان امپرياليزم  آبيمان

او بايد اجازه دسترسي به وآال، .  و رژيم هاي ارتجاعي آه اسير گشته اند از آن بهره مند شده اند
  . روزنامه نگاران و پزشكاني آه سالمتي اش را تضمين آنند ، داشته باشد

اين امري عاجل است آه افراد بسيار با صداي بلند از دولت پرو بخواهند به معاهدات بين المللي 
بايد اين خواست را . درمورد نحوه رفتار با زندانيان سياسي و زندانيان جنگي احترام بگذارد 

گوسمان را  آبيمانم بايد خواست دفاع از جان .مطرح آنند آه او نبايد به دادگاه نظامي  برده شود
  . به پيش گذارند 
بين المللي آارزار" گوسمان  آبيمانآميته اضطراري بين المللي براي دفاع از جان " پس از تشكيل 

وادامه يافته اين آارزار ده ها سازمان و حزب بي نظيري در دفاع از صدر گونزالو شكل گرفت  
سياسي ،  صد ها شخصيت سياسي ، علمي ، هنري ، مطبوعاتي و حقوقي و ميليون ها نفراز توده 

تا حال بتعداد هجده شماره . هاي آشورهاي مختلف جهان را در دفاع از صدر گونزالو بسيج نمود 
" گوسمان  آبيمانللي براي دفاع از جان آميته اضطراري بين الم" از بولتن هاي اضطراري 

اين بولتن ها . انتشار يافته اند آه درآنها اخبار و گزارشات اين آارزار بين المللي درج مي باشد 
لذا ازدرج مجدد آنها درينجا خودداري مي نمائيم و . انتشار يافته اند " ويژه نامه  " جداگانه ازين 

پردازيم آه به حزب آمونيست افغانستان و نيروهاي افراد صرفا به بازگويي آن فعاليت هاي مي 
  : افغانستاني هوادارانقالب پرو مربوط بوده اند 
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  : فعاليت ھاي تبليغاتي 
اعالميه آميته جنبش انقالبي انترناسيوناليستي ، فراخوان آميته اضطراري بين المللي براي  – 1

گوسمان ، بولتن هاي اضطراري و ساير اسناد مربوط به آارزار دفاع از  آبيمانز جان دفاع ا
صدر گونزالو ، منظما ،توسط حزب آمونيست افغانستان درميان اعضاء و هواداران حزب و 
نيروها وافراد افغانستاني طرفدار انقالب پرو بطور مؤثري پخش وتوزيع گرديده و توام با آن 

  .شنگرانه وسيعي در دفاع از صدر گونزالو وانقالب پرو پيش برده شده است تبليغات شفاهي رو
درخارج از آشور ، يكجا با هواداران اتحاديه آمونيست هواداران حزب آمونيست افغانستان  – 2

را آه قبال درتلويزيون بريتانيا بنمايش گذاشته " مردمان راه درخشان " هاي ايران ، فيلم ويدئوئي 
كثير نموده اند تا براي انقالب پرو آار تبليغاتي معيني صورت گيرد و درعين حال با شده بود ، ت

اعالن مربوط به اين فيلم به . فروش آن يك مقدار پول براي ارسال به آميته اضطراري تهيه گردد
اين . درج گرديده اند "  همبستگي " و "  شهروند " توسط يك پيام  سياسي در نشريه هاي 

ضمن "  همبستگي " جريده . زبانان دارد ) دري ( انندگان زيادي درميان فارسي دونشريه خو
ذيال متن  پيام . پخش دراياالت متحده و آانادا ، در بعضي آشورهاي اروپائي نيز توزيع مي گردد 

  : سياسي واعالن مربوط به فيلم متذآره نقل مي  گردد 
آميته اضطراري بين المللي ) " نيست پرو صدر حزب آمو" ( رفيق گونسالو " متعاقب دستگيري 

براي پيشبرد و ظايف اين آميته ، آارزار بين . تشكيل شد " براي دفاع از جان آبيمان  گوسمان  
متشكل از ( بدين مناسبت يك ويديوي دو ساعته . المللي جمع آوري آمك مالي به راه افتاده است 

ازآنجا آه غرض تنها جمع آوري . اده پخش است درباره انقالب پرو تكثير شده  وآم) چهار بخش 
آمك مالي  ورساندن صداي اين انقالب راستين به گوش زنده انديشان مي باشد ، بهاء براي آن 

با فرستادن هرمقدار وجه بصورت نقده  چك ويا ماني اوردر در وجه حامل          . تعيين نشده است 
 )PAY TO CASH (شت به نشاني زير ، يك نسخه ازآن به اضافه به همراه نام ونشاني بازگ

  . براي متقاضي ارسال خواهد شد  1988جزوه مصاحبه رفيق در 
  
 

P.O Box 48047 , 1881 Yonge St. Toronto , ONT . M4S-306  
  
  

  ھواداران حزب كمونيست افغانستان
  و

  )سربداران ( ھواداران اتحاديه كمونيست ھاي ايران 
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  امضاء فراخوان كميته اضطراري
  :توسط دو گروه سياسي افغانستاني 

  
، دوگروه سياسي افغانستاني اند آه " اتحاد راه زحمتكش " و " گروه توحيدي قيام مستعضعفين " 

را امضاء آرده " آميته اضطراري بين المللي براي دفاع زا جان ابيمان گوسمان " تاحال فراخوان 
گروه توحيدي قيام . درج گرديده است  18ه خبر مربوط به آن دربولتن اضطراري شماره اند ، آ

مستضعفين آه يك گروه سياسي مذهبي طرفدار مواضع ايدئولوژيك دآتر علي شريعتي است، يكي 
از گروه هاي سياسي افغانستاني است آه تا حال عالوه بر حزب آمونيست افغانستان عليه ضد 

  .ا موضعگيري نموده است ثور رسم 8انقالب 
  

  : فعاليت ھاي اعتراضي 
  
رفيق حزبي قونسول پرو مقيم سانفرانسيسكو را پاي تلفن مي خواهد وازجريان : سپتامبر  14)  1

وقتي قونسول ، گونزالو را متهم به . دستگيري صدر گونزالو از وي معلومات مي خواهد 
چندين ميليون خساره اقتصادي گرديده است ؛ تروريست بودن مي آند و مي گويد ، گونزالو عامل 

رفيق به قاطعيت مي گويد گونزالو رهبر خلق پرو ، صدر حزب آمونيست ودولت دموآراتيك خلق 
صدر گونزالو وحزب آمونيست پرو نه تنها عامل خسارات اقتصادي پرو نيست ، بلكه . پرو است 

قونسول مي گويد شما از وضع پرو . هد يگانه راه نجات پرو را از فقر و عقب ماندگي نشان مي د
رفيق مي گويد من عضو . آه از نزديك گپ بزنيم تا يكديگر خود را بشناسيم خبر نداريد ، بيائيد 

من از مبارزه خلق پرو وحزب آمونيست پرو باخبر مي . حزب آمونيست افغانستان مي باشم 
. درگونزالو قاطعانه دفاع مي آندباشم، حزب ما بمثابه حزب برادر ازحزب آمونيست پرو ، از ص

. تروريست حقيقي فوجيموري است آه هزاران هزار زنداني را سر به نيست آرده است 
تروريست  آلن گارسيا ، و بالنده است آه تاريخچه ننگين سرقت دارائي هاي مردم در آارنامه 

ي مردم قونسولگري توده ها. من ضرورت به اين ندارم آه شخص شما را ببينم . اعمال شان است 
شما را مورد خشم و اعتراض خود قرار مي دهند ومن در جمله همان تظاهرآنندگان به شما ننگ 

قونسول آه حرف در . توده ها به اين عمل جنايت آارانه شما پاسخ مي گويند. ونفرين مي فرستم 
  . لفن حاضرنشد بار ديگر آه تلفن زده شد قنسول پاي ت. دهنش خشك شده بود ، گوشي را گذاشت 

  
حزب آمونيست افغانستان نامه اعتراضيه به سفارت آميته منطقوي خارج از آشور: سپتامبر )  2

نقل هاي اين نامه اعتراضيه به قونسولگري پرودرسانفرانسيسكو ، .پرو دراياالت متحده مي فرستد 
ز حقوق بشر ملل متحد سفارت پرو در آانادا ،  قونسولگري پرو در تورنتوي آانادا ، دفتر دفاع ا
  . در نيويارك ودفتر مرآزي سازمان عفو بين المللي در لندن نيز فرستاده شد 
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  اعتراض نامه
  

  جورج والدز آقاي
  آاردار سفارت
  سفارت پرو

  و. ن . ماساچوسيتس اوي  1700
  20036س . د . واشنگتن 

  ! آقايان 
، حكومت شما بعد از يك تعذيب دوازده ساله  ، ابيميل گوسمن را   1992پتامبر دردوازدهم س
ابيميل گوسمن صدر حزب آمونيست پرو است آه ذرايع رسمي شما آنرا راه . گرفتار نمود 

نيروهاي مسلح . دستگيري دريك ساحه مسكوني ليما در شب صورت گرفته  . درخشان مي نامند 
حكومت شما ، . موجود نبودند تا در مقابل تهاجم مقاومت نمايند حزب آمونيست  پرو در ساحه 

  . ابيميل گوسمن و رهبر جمهوري دموآراتيك نوين تازه ايجاد شده پرو را مورد حمله قرار داد 
آقاي آلبرتو فوجيموري ، آسي آه دراولين ماه حكمراني اش قانون اساسي پرو را بحالت تعليق 

د و حقوق تمامي احزاب سياسي را پامال نمود ، ابيميل گوسمن را   درآورد ، پارلمان را منحل آر
پس از بقدرت رسيدن فوجيموري ، تشدد نظامي ،  تاخت و . ناميد "  دشمن درجه اول ملت " 

هزاران گم . تازهاي پوليس بر آليه  آبادي هاي ليما و تخلف از حقوق بشر مضاعف گرديده اند 
ن محاآمه و موارد بيشماري از شكنجه هاي خوفناك ، طاعون شده گي ، صد ها مورد اعدام بدو

با اين چنين سوابقي ، فوجيموري مي خواهد .  زده گي حكومت آقاي فوجيموري را نشان مي دهند 
  ! قرار دهد "  محاآمه بخاطر خيانت " ابيميل گوسمن را در جايگاه 

حزب ، ارتش چريكي خلق تحت همانطوريكه آميته مرآزي حزب آمونيست پرو ،  بدنه تشكيالتي 
رهبري حزب آمونيست پرو و احزاب و سازمانهاي برادر حزب آمونيست  پرو در سراسرجهان، 
حمله بر ابيميل گوسمن را يك عمل جنگي مي دانند ، حزب آمونيست افغانستان قويا عملكرد 

ونيست افغانستان حزب آم. جنايتكارانه حكومت پرو عليه رفيق ابيميل گوسمن را محكوم مي نمايد 
  .حمله مذآور را يك جنگ اعالم نا شده مي داند آه در تخالف با قوانين بين المللي جنگ قرار دارد

ميليارد دالر از دارايي هاي مردمان پرو  22نفر پروئي و تخريب  25000ازميان رفتن حيات 
حكمرانان . پرو درجريان ده سال گذشته  ، مشكلي است ناشي از ناخوشي هاي ذاتي حكومت هاي 

. پرو ، حكمرانان گذشته و حكمرانان فعلي ، بمثابه  دشمن درجه اول مردم  پرو عمل مي نمايند 
ايميل گوسمن ، . آنها بايد  دردادگاه هاي مردم  مورد محاآمه قرار بگيرند و قرار خواهند گرفت 

برداشته و جنگ  آنها سالح.  حزب آمونيست پرو و ارتش چريكي خلق براي عدالت مي جنگند 
  . خلق را براه انداخته اند تا جنگ غير عادالنه را يكبار و براي هميشه  از ميان بردارند 

  : ، حزب آمونيست افغانستان بصورت عاجل مطالبه مي نمايد براساس اين برداشت 
  . ابيميل گوسمن بايدبه وآيل مدافعش دسترسي داشته باشد  – 1
  . وسط تيمهاي بين المللي بايد براي ابيميل گوسمن وجود داشته باشد امكانات مراقبتهاي صحي ت - 2
  .بايد با ابيميل گوسمن مطابق به قوانين بين المللي در مورد اسراي جنگي رفتار گردد – 3
  

  كميته منطقوي حزب كمونيست افغانستان 
  )مائوئيست  –لنينيست  –مارآسيست (               
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از طرف هواداران حزب آمونيست افغانستان ، تلگرامي به فوجيموري در قصر : اآتوبر  5)  3

ازتوطئه عليه صدر گونزالو دست برداريد :  " رياست جمهوري ليما به اين مضمون مخابره شد 
  " . صدر گونزالو بايد همين حاال آزاد گردد  

  
  : جمع آوري كمك مالي 

  
ستان  درخارج از آشور تا حال مبلغ هفتصد دالر آمك مالي هواداران حزب آمونيست افغان)  1

  . فرستاده اند "  آميته اضطراري دفاع ازحمايت ابيميل گوسمن " جمع آوري نموده وبه 
تعدادي از آواره گان افغانستاني در پاآستان ، مبلغ دوصد دالر آمك مالي جمع آوري نموده و )  2

فرستاده اند آه " ميته اضطراري دفاع از حيات ابيميل گوسمن آ" توام با يك پيام سياسي حمايتي به 
اينك متن پيام آواره گان افغانستاني به . درج گرديده است  18خبر مربوط به آن در بولتن شماره 

  . آميته اضطراري بين المللي براي دفاع از جان ابيميل گوسمن 
  

  )صدر گونزالو  (اضطراري بين المللي دفاع از ابيميل گوسمن   كميته به 
  

  ! دوستان محترم 
  

اقدام شجاعانه شما براي تشكيل آميته اضطراري وبراه انداختن آار زار بين المللي دفاع از ابيميل 
اين اقدام نه تنها انقالبيون پرو را در پيشبرد .گوسمن  ، درخور ستايش و تمجيد فراوان است 
. ث قوت قلب انقالبيون سراسر جهان مي گردد دالورانه مبارزات شان تشجيع مي نمايد ، بلكه باع

ما آواره گان افغانستاني امضاء آننده اين سند آه وحشيگري هاي مرتجعين وامپرياليست ها عليه 
بويژه ازآودتاي هفت ثور و تجاوزقواي شوروي تا  –زندانيان سياسي انقالبي را درآشور خود 

زهر اين وحشيگري ها را چشيده ايم ، اصوليت ،  حال شاهد بوده ايم  و تعدادي از ما خود مستقيما
درستي و عادالنه بودن اقدام شما را با گوشت و پوست خود لمس مي نمائيم و جهت به پايان 

ما  شرآت . رساندن موفقيت آميز آن طبق توان  وامكانات مان سعي و تالش به عمل خواهيم آورد 
ارزات انقالبيون آشور خود مي دانيم آه به نحو در آارزار دفاع از ابيميل گوسمن را بخشي از مب

. بسيار فشرده اي با مبارزه عليه نظام حاآم ورژيم آشتي ملي در افغانستان در پيوند قرار دارد 
رژيمي آه اينك درآشور ما حاآم است و دراثر مصالحه  و آشتي ميان جنايت آاران  خلقي ، 

ربي د رهشت ثور امسال قدرت را به دست پرچمي ومرتجعين دست پرورده امپرياليست هاي غ
گرفت ، همانند رژيم فوجيموري ، ويا بهتر گفته شود بمراتب وحشي تر ازآن ، مي باشدو به اين 

در " رژيم آشتي ملي " مبارزه عليه . صورت در حقيقت برادر سكه آن رژيم محسوب مي گردد 
پيوند قراردارد ؛ زيرا در جهاني آه  افغانستان بامبارزه  عليه رژيم فوجيموري در پرو باهم در

مرتجعين وامپرياليست ها همه در اتحاد باهم عليه انقالبيون و خلق ها قرار دارند، انقالبيون  وخلق 
  .هاي جهان نيز بايد دست دردست هم بدهند ومتحدانه عليه دشمنان شان برزمند

  
  
  
  



 

  

  40                  ويژه نامه صدر گونزالو
  

  ! دوستان محترم 
  
ا ازلحاظ اقتصادي در مضيقه  بسيار شديدي قرارداريم و پولي را جهت ارسال براي تان تهيه م

برگ سبز تحفه " بنا به قول معروف  دالر بسيار ناچيز است ،اما بهرحال)  200( آرده ايم 
  . صميميت ، خلوص نيت و همبستگي ما را بپذيريد . آنرا برايتان مي فرستيم " درويش 

  
  !الب زنده باد انق

  !مرگ بر ارتجاع وامپرياليزم
  

  تعدادي از آواره گاه افغانستاني در پاآستان
28/11/1992  

  
  

آارزار دفاع از صدر گونزالو همچنان ادامه دارد و ما اميدواريم آه عليرغم محدوديت هاي مان 
  . بتوانيم فعاليت هاي بيشتر و مؤثرتري درجهت ادامه و پيشبرد آار زار انجام دهيم 

  
  
  
  
  
  
  

  ) " حبيب ( باز تايپ توسط " 


