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)1993(  1372سال       )  دسامبر 26( جدي 5           دوره دوم               يازدھمشماره      
 

  
  

  اوج جشن فراموش نا شدني
  

افغانستان افتخار منجمله حزب آمونيست   - ويكايك اعضاي آن  جنبش انقالبي انترناسيوناليستي
. دارند آه جشن صدمين سالگرد توليد مائوتسه دون را به نحو فراموش ناشدني  برگزار مي نمايند

مصادف با صدمين آه  1993دسامبر  26برگزاري اين جشن يك سال قبل براه افتاد واينك در 
  . سالروز تولد مائوتسه دون است به اوج خود رسيده است 

شن باشكوه مهمترين مطلب وداراي اهميت درجه اول وعمده اعالم رسمي در اوج برگزاري اين ج
مائوئيزم بعنوان ايدئولوژي رهنما از سوي جنبش انقالبي انترناسيوناليستي  –لنينيزم  –مارآسيزم 

تشكيل جنبش انقالبي انترناسيوناليستي تا حال جنبش ما طبق اصطالح مورد از زمان .  است 
انديشه مائوتسه دون مي  –لنينيزم  –يدئولوژي رهنماي خودرا مارآسيزم استفاده در بيانيه اش ا

عليرغم   .رحله تكاملي آمونيزم انقالبي بودخواند آه بهر حال نشان دهنده درك ناآافي از سومين م
 –سير مبارزات سالهاي گذشته اآثريت قريب به اتفاق اعضاي جنبش را به اتخاذ مارآسيزم اينكه 

در اين  –بصورت يك آل  –اما موضع گيري رسمي خود جنبش . يزم رسانده بود مائوئ –لنينيزم 
سرانجام پس از پيشبرد مبارزات مهم . زمينه ، آن گام آيفي مهمي بود آه بايد برداشته مي شد 

وطوالني عملي و نظري  توسط آميته جنبش انقالبي انترناسيوناليستي و تمامي اعضاي جنبش ،     
 –رديد آه اين گام تاريخي را برداشته وايدئولوژي رهنماي خود را مارآسيزم قادر گ" جا ا " 

صدمين سالگرد تولد مائوتسه دون  رسما اعالم مائوئيزم بخواند و اين امر را به مناسبت  –لنينيزم 
آه مواضع جنبش مارا در مورد " مائوئيزم  –لننينيزم  –زنده باد مارآسيزم " سند "  نمايد 

بصورت فوق العاده اصولي ومنظم بيان مي نمايد ، در همين ) م . ل . م " ( هنما ايدئولوژي ر
بيانيه  جنبش با تصويب وانتشار اين سند آه ضميمه . درج گرديده است "  شعله جاويد " شماره 

توسط خود  مائوئيزم –يزم نيلن –مارآسيزم  سمتانقالبي انترناسيوناليستي محسوب مي گردد  هر
تصويب گرديده و ديگر صرفا بيانگر مواضع اين يا آن عضو        –فهوم آليد جنبش به م –جنبش 

  . نمي باشد " جا آ " 

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

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

پايه گذاري شده باشد، ) مائوئيستي  - (لنينيستي
توده ھاي وسيع مردم را نمي توان طبقه كارگر و 

براي غلبه بر امپرياليزم و سگھاي زنجيري اش 
  .رھبري كرد 

) مائوتسه دون( 

، صدمين تولد مائوتسه دون 1993دسامبر  26ويژه   
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مائوئيزم توسط جنبش انقالبي انترناسيوناليستي ، اگر  –لنينيزم  –اتخاذ رسمي مارآسيزم 
سطح سياسي تمام جنبش ما را نشان مي دهد ، از جانب ديگر  –ازيكجانب ارتقاء ايدئولوژيك 

اين چنين است آه جنبش ما گام . سياسي و تشكيالتي آنرا نيز باال برده است  –وحدت ايدئولوژيك 
آيفي مهمي در جهت تشكيل انترناسيونال نوين آمونيستي برداشته و مجهز تر و متحد تر از پيش ، 

  . درين عرصه و ساير عرصه هاي مبارزاتي به پيش مي رود 
ت صدمين سالروز تولد مائوتسه دون ، تحليلش را در مورد اوضاع عالوتا جنبش ما ، به مناسب

سند          . ، اعالم داشته است فعلي جهان ، با در نظر داشت تحوالت بعد از زمان انتشار بيانيه 
تصويب شده و مواضعش را در ين مورد بيان مي " جا آ "  آه توسط "  درباره اوضاع جهاني " 

ضميمه بيانيه جنبش به شمار مي "  مائوئيزم  –لنينيزم  –نده باد مارآسيزم ز" نمايد وهمانند سند  
  . را د ربرگرفته است " شعله جاويد " رود ،  نيز بخشي از متن شماره فعلي 

تا حال آارزار بين المللي منظم وگسترده )  1992سپتامبر 12( از زمان دستگيري صدرگونزالو 
" دفاع از جان صدرگونزالو" ق در پرو به شكل مشخص دفاع از انقالب پرو وجنگ خل اي در

اين . توسط آميته جنبش انقالبي انترناسيوناليستي و تمامي اعضاي جنبش ، به پيش برده شده است 
آارزار آه نيروهاي سياسي متحد غير مائوئيستي ودر دهها هزار نفر از اقشار مختلف توده هاي 

زه براي دفاع از جان صدر گونزالو ودر نتيجه دفاع از مردم را در سراسر جهان نيز درگير مبار
انقالب پرو نموده است ، مهمترين آارزار مبارزاتي جنبش ما اززمان تشكيل آن تا حال شمرده مي 

ضرورت جمع بندي ، تنظيم بهتر فعاليت ها در آينده و مشخصا مقابله عليه مصاف طلبي . شود 
بخش مهم آنرا م عليه انقالب پرو براه افتاده و جنگ رواني هاي تازه ايكه توسط ارتجاع وامپرياليز

تشكيل مي دهد ، ايجاب مي نمود آه جنبش ما در سطح عالي تري ، درآليت خود ، به دفاع از 
قطعنامه ايكه در ين مورد توسط جنبش انقالبي انترناسيوناليستي ، به مناسبت . بپردازد انقالب پرو

ن ، تصويب و منتشر گرديده ، يكي ديگر را از اسناد شامل در صدمين سالروز تولد مائوتسه دو
اين قطعنامه اولين قطعنامه اي است آه توسط      . مي باشد " شعله جاويد " صفحات همين شماره 

در دفاع از انقالب پرو وجان  –به مثابه يك پل  –" جنبش انقالبي انترناسيوناليستي " 
تعهد تمام جنبش ، آميته آن و صويب وانتشار اين قطعنامه ، ت. صدرگونزالو، امضاء گرديده است 

يكايك اعضاي آنرا دردفاع از جنگ خلق در پرو ودفاع از جان صدر گونزالو، به سطح نويني 
  . ارتقاء داده است 

مائوئيستي و عضو جنبش انقالبي  –لنينيستي  –حزب ما ، به مثابه يك حزب مارآسيستي 
ان شروع آار زار بزرگداشت صدمين سالگرد تولد مائوتسه دون در انترناسيوناليستي ، از زم

چهارچوب شرايط خاص و وضعيت ويژه خود وبا طرح و تطبيق شعار هاي مورد لزوم مبارزاتي 
در " حزب آمونيست افغانستان ، انتشار اعالميه .  اش ، درين آارزار سهم گيري نموده است 
  1993دسامبر  26را به مثابه فعاليت خاص " ون بزرگداشت صدمين سالگرد تولد مائوتسه د

اين اعالميه آه بايد هر چه وسيع تر ، در داخل و خارج آشور ، پخش . روي دست گرفته است 
انتشار اين اعالميه . گردد ، اولين اعالميه وسيع االنتشار حزب ما از زمان تشكيل آن تا حال است 

يعتر مواضع حزب ما در ميان اقشار مختلف مردم گام آغازيني است براي طرح وتبليغ هرچه وس
  .و در نتيجه آغاز مرحله نويني از فعاليت هاي تبليغاتي وعملي حزب 

عالوه بر پخش وتوزيع جداگانه ، " دربزرگداشت صدمين سالگرد توليد مائوتسه دون " اعالميه 
ن طريق يكبار ديگر نيز درج گرديده است ، تا از اي"  شعله جاويد " وسيع ، در شماره فعلي 

  . مواضع مندرج درآن تبليغ گردد 
باين ترتيب جنبش ما و به مثابه بخشي از صفوف آن ، حزب ما در اوج برگزاري جشن صدمين 

سياسي به تعهد مبارزاتي  –سالگرد تولد مائوتسه دون ، به سطح نويني از ارتقاي ايدئولوژيك 
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آيفيت تر بر پيشروي در مسير ترسيم شده توسط دست مي يابند و با پافشاري هرچه بيشتر و پر 
تجليل فراموش  –مارآس ، لنين و مائوتسه دون  –رهبران و آموزگاران آبير پرولتارياي جهاني 

  . ناشدني اي از صدمين سالگرد تولد مائوتسه دون بعمل مي آورند 
. تتام نمي پذيرد، اخ 1993دسامبر   26آارزار بزرگداشت صدمين سالگرد تولد مائوتسه دون در 

اجراي فعاليت هاي . نيز ادامه مي يابد ) 1994تا اول مي (  1994بلكه درطول چند ماه اول سال 
بيشتري براي برگزاري هرچه با شكوه تر اين جشن فرخنده ، در روزها وهفته هاي آينده مورد 

  . نياز است 
  

  فرخنده باد جشن صدمين
  سالگرد تولد
  مائوتسه دون

  
  زنده باد

  مائوئيزم –لنينيزم  –ركسيزم ما
  

  : مقدمه 
تشكيل شد وبدين ترتيب هسته انقالبيون مائوئيست  1984جنبش انقالبي انترناسيوناليستي به سال 

جهان آه عزم پيشبرد نبرد در راه ايجاد جهاني عاري از استثمار و ستم ، جهاني بدون امپرياليزم، 
از زمان تاسيس .ي آينده را آرده بودند بوجود آمد ، جهان آمونيست جهاني بدون تمايزات طبقاتي 

جنبش ، پيشروي ما ادامه يافته و امروز عمرمان با صدمين سالگرد تولد مائوتسه دون  ، با درك  
عميق مسئوليتي آه بر دوش داريم ، به پرولتارياي بين المللي و توده هاي جهان اعالم مي آنيم آه 

  . مائوئيزم است  –لنينيزم  –ايدئولوژي رهنماي ما مارآسيزم 
جنبش ما برپايه بيانيه جنبش انقالبي انترناسيوناليستي  مصوبه دومين آنفرانس بين المللي احزاب و 

بيانيه از ايدئولوژي انقالبي  . تشكيل شد   1984لنينيست  به سال  –سازمانهاي  مارآسيست 
يستهاي انقالبي آشورهاي مختلف  پرولتري به دفاع بر مي خيزد  وبرآن پايه ، به وظايف آمون
ي مسائل حياتي ديگر  برخوردي ودر مقياس جهاني ، به تاريخ جنبش بين المللي آمونيستي وشمار

امروز بار ديگر تاآيد مي آنيم آه بيانيه شالوده محكمي براي  . عمدتا صحيح  اختيار مي آند 
ايدئولوژي  خويش ، ووحدت جنبش ماست آه بر پايه آن به وضوح بيشتر و شناخت عميق تري 

  . مستحكمتري در صفوف جنبش مان دست مي يابيم 
لنينيزم  توسط مائوتسه دون واين آه وي اين  –تكامل آيفي علم مارآسيزم "  به درستي به بيانيه 

 –با اين وجود استفاده از عبارت مارآسيزم . ارتقا داده تاآيد مي آند " مرحله اي نوين " علم را به 
انديشه مائوتسه دون  در بيانيه  ما ، بازتاب شناخت آماآان ناقص از اين مرحله جديد  - م لنينيز
سال  اخير ، جنبش ما در گير بحث و مبارزه  طوالني ، غني و همه جانبه  براي  9طي . بود 

طي همين .دستيابي  به درآي آاملتر در مورد تكامل مارآسيزم توسط مائوتسه دون  بوده است 
تك تك احزاب و سازمانهاي جنبش ما  و جنبش انقالبي انترناسيوناليستي  بطور آل  ، در دوره  

پيشرفته گير مبارزه  انقالبي عليه امپرياليزم  وارتجاع بوده است  مهمترين  اين مبارزات ، تجربه 
جنگ  خلق تحت رهبري حزب آمونيست پرو است  آه موفق به  بسيج ميليونها توده ، محو دولت 

ن در بخش هاي بسياري از آشور وبرقراري قدرت  آارگران ودهقانان در اين مناطق شده آه
اين پيشرفتهاي  تئوريكي و پراتيكي  ما را قادر ساخت آه درك خود را از ايدئولوژي  . است 
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مائوئيزم  –لنينيزم  –يعني مارآسيزم . پرولتري عميقتر آنيم  وبراين پايه گام بلند تري  بر داريم 
  .به عنوان مرحله جديد ، سومين  و عاليترين  مرحله مارآسيزم بشناسيم  را
  

  مرحله  جديد سومين وعاليترين مرحله
  ماركسيزم

  
اما . درزمينه يكرشته مسائل جهاني انقالب ، تزهاي بسياري را به  دقت تدوين آرد مائوتسه دون 

 –فراگير وهمه جانبه مارآسيزم  بلكه  تكامل. مائوئيزم فقط جمع جبري خدمات  عظيم مائونيست 
مائوئيزم  يك آل واحد است ؛  –لنينيزم  –مارآسيزم . لنينيزم  به مرحله اي جديد وعاليتر است 

از مارآسيزم به :  ايدئولوژي  پرولتارياست آه به  به مراحل نويني سنتز شده  وتكامل يافته است 
اينكار توسط آارل مارآس ، . مائوئيزم  –لنينيزم  –لنينيزم وسپس به  مارآسيزم  –مارآسيزم 

والديمير ايليچ لنين  ومائوتسه دون بر پايه تجربه  مبارزه طبقاتي ، مبارزه  توليدي و آزمونهاي 
مائوئيزم  سالح شكست  –لنينيزم  –مارآسيزم  . علمي پرولتاريا و نوع بشر انجام گشته است 
 -مارآسيزم.  ن و تغيير آن ازطريق انقالب مي آند ناپذيري است  آه پرولتاريا را قادر به فهم جها

مائوئيزم ايدئولوژي  علمي وزنده اي است آه پيوسته تكامل مي يابد و آار بردي  –لنينيزم 
بكار بست اين ايدئولوژي  درانجام انقالب و نيز پيشرفت عمومي  دانش  بشر ، . جهانشمول دارد 

مائوئيزم  دشمن هر شكلي از رويزيونيزم و  -م  لنينيز –مارآسيزم . آن را غني تر مي آند 
  . اين ايدئولوژي  قدرتي عظيم دارد زيرا حقيقت است . دگماتيزم است  

  
  كارل ماركس 

او . بوجود آمد سال پيش ، آمونيزم انقالبي براي نخستين بار توسط آارل مارآس 150نزديك به 
فراگير فلسفي  يعني ماترياليزم  به آمك رفيق همدوش خود ، فردريش انگلس  ، يك دستگاه

  . ديالكتيك را بوجود آورد و قوانين  پايه اي شكل گيري  تاريخ بشر را آشف نمود 
علم اقتصاد سياسي  مارآس پرده از راز استثمار پرولتاريا و آنارشي  وتضادهاي  ذاتي شيوه توليد 

ارتباط نزديك با مبارزه  آارل مارآس تئوري انقالبي  خويش را در . سرمايه داري برداشت  
او انترناسيونال اول را  ايجاد آرد و . طبقاتي پرولتارياي بين الملللي  ودرخدمت به آن پروراند

آارگران  همه :  " بهمراه انگلس مانيفيست آمونيست  را نوشت  آه فراخواني  طنين افگن داشت  
پاريس ، يعني  نخستين تالش مارآس توجه عظيمي به  درس هاي آمون ! آشورها ، متحد شويد 
جهت آسب قدرت دولتي ،  مبذول داشت  واين درسها  را جمعبندي  1871بزرگ پرولتاريا بسال 

  . آرد 
او به  پرولتارياي جهاني آموختاند آه  رسالت تاريخيش عبارتست  از آسب قدرت سياسي از 

ي دگرگون آردن  شرايط برا) ديكتاتوري پرولتاريا ( طريق انقالب واستفاده از اين قدرت 
  . اجتماعي تا بدانجا آه آليه زمينه هاي تقسيم جامعه به طبقات مختلف ،  محوشود 

اين فرصت طلبان .  مارآس مبارزه  عليه فرصت طلبان  درون جنبش پرولتري  را رهبري آرد 
مزدي  براي بهبود شرايط  بردگي در پي آن بودند آه مبارزه آارگران را به چارچوبه مبارزه 

  . محدود آنند  ونگذارند آه آارگران  به مبارزه عليه  موجوديت  اين بردگي بر خيزند 
مارآسيزم  معرف نخستين قله . موضع ، ديد گاه وروش مارآس بهمراه هم ، مارآسيزم نام گرفت 

  . عظيم در مسير تكامل ايدئولوژي پرولتارياست 
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  والديمير ايليچ لنين 
در جريان رهبري  جنبش انقالبي پرولتري  در روسيه و مبارزه عليه   والديمير ايليچ لنين

  . رويزيونيزم درون جنبش بين المللي آمونيستي ،  مارآسيزم را تكامل داد 
لنين ، از  تحليل وي در مورد تكامل سرمايداري به عاليترين  وآخرين در ميان خدمات بسيار 

او نشان داد آه جهان به مشتي قدرتهاي امپرياليستي و . د مرحله خود يعني امپرياليزم ،  بايد نام بر
لنين نشان داد آه  . اآثريتي عظيم آه خلقها وملل ستمديده را در بر مي گيرد ، تقسيم  شده است 

قدرتهاي امپرياليستي  مجبورند دوره به دوره  جهت تقسيم مجدد جهان ميان خود ، در گير جنگ 
بسر مي بريم را به عنوان  عصر امپرياليزم وانقالبات پرولتري  لنين عصري آه ما درآن . شوند 

او حزب سياسي تراز نوين ،  حزب آمونيست را به عنوان ابزار ضروري . تشيرح نمود 
  . پرولتاريا جهت رهبري توده هاي انقالبي در مسير آسب قدرت بنيان نهاد 

آسب قدرت  سياسي ، يعني برقراري  مهمتر از همه اينكه ، لنين  درجريان رهبري پرولتاريا در 
 1917اولين بار در تاريخ با پيروزي انقالب  اآتبر  ديكتاتوري  انقالبيش ،  و تحكيم آن آه براي

وپراتيك انقالب  پرولتري راسطحي  آامال نوين ارتقاء  در روسيه تزاري  سابق رخ داده تئوري 
  . داد 

ا ي دوره خود ، درون انترناسيونال دوم  به پيش لنين مبارزه اي جهاني را عليه رويزيونيست ه
اين رويزيونيستها به انقالب پرولتري خيانت آرده ، آارگران  را به دفاع از منافع اربابان . برد 

  . امپرياليست خودي  در جنگ جهاني اول  فرا مي خواندند 
هر چه بيشتر  در سراسر ومبارزه لنين عليه  رويزيونيزم  ، جنبش  آمونيستي را " توپهاي اآتبر" 

ستم ديده را با انقالب جهاني  پرولتري متحد آرد   جهان اشاعه داده  مبارزات خلقهاي 
  . تشكيل شد)  آمونيستي ( وانترناسيونال سوم 

همه جانبه  وفراگير مارآسيزم  توسط لنين معرف دومين جهش عظيم در تكامل ايدئولوژي تكامل 
  .  پرولتري است
نين ،  ژوزف استالين از ديكتاتوري پرولتاريا در برابر دشمنان داخلي و تجاوز بعد از مرگ ل

و تحول سوسياليستي در اتحاد گران امپرياليست طي جنگ دوم جهاني دفاع آرد و امر ساختمان 
لنينيزم را  –استالين براي اينكه جنبش بين المللي آمونيستي ، مارآسيزم . شوروي را به پيش برد 

  . ين قله عظيم در تكامل ايدئولوژيك پرولتري برسميت بشناسد مبارزه آرد بعنوان دوم
  مائوتسه دون 

مائوتسه دون د هها سال انقالب چين  ومبارزه جهاني عليه رويزيونيزم مدرن را رهبري آرد واز  
همه مهمتر در تئوري و پراتيك ، به روش ادامه انقالب تحت ديكتاتوري پرولتاريا جهت جلوگيري 

درجريان رهبري اين . حمايت سرمايه داري و استمرار پيشروي بسوي آمونيزم ، دست يافت  از
مائوتسه دون هرسه جزء . لنينيزم را به مرحله جديد وعاليتر تكامل داد  –او مارآسيزم مبارزات 

  . متشكله مارآسيزم يعني فلسفه ، اقتصاد سياسي و سوسياليزم علمي را به نحوعظيم تكامل داد 
او دانش نظامي پرولتاريا را از طريق " قدرت سياسي از لوله تفنگ بيرون مي آيد : "  ئو گفت ما

مائو آموزش داد آه در پيشبرد جنگ ، . تئوري و پراتيك جنگ خلق به نحو فراگير تكامل داد 
او خاطر نشان نمود آه هر طبقه اي صاحب شكل خاصي از . انسان تعيين آننده است نه سالح 

نظامي را مي  او تاآيد آرد آه آل منطق. خصلت ، اهداف و ابزار خاص خود مي باشد  جنگ با
واينكه "  تو به شيوه خود بجنگ ،  من به شيوه خود مي جنگم : " توان در ين اصل خالصه آرد

پرولتاريا بايد استراتيژي نظامي و تاآتيك هاي اتخاذ آند آه امتيازات ويژه او را به ميدان آورد 
آار از طريق برانگيختن توده ها و اتكاء به ابتكار عمل و شور و شوق انقالبي آنان ممكن مي واين 
  . شود 
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مائو ثابت آرد آه سياست فتح مناطق پايگاهي واستقرار منظم قدرت سياسي ، براي برانگيختن 
 مصرانهار قدرت سياسي خلق ، آليدي است توده ها و توسعه توان نظامي آنان و گسترش موج و

بر ضرورت هدايت توده ها در مناطق پايگاهي براي انجام تحوالت انقالبي و توسعه سياسي ، 
طبق آموزش . اين مناطق در خدمت به پيشروي جنگ انقالبي ، تاآيد آرد اقتصادي و فرهنگي 

حزب بايد . مائو حزب بايد بر تفنگ حكم براند و هرگز نبايد اجازه داد تفنگ برحزب مسلط شود 
او تاآيد . ابزاري آه توان براه انداختن وهدايت جنگ انقالبي را داشته باشد ، ساخته شود  بعنوان

تئوري جنگ خلق   . يست انقالبقهرآرد آه وظيفه مرآزي انقالب ، آسب قدرت سياسي از طريق 
آه توسط مائو تسه دون تدوين شده بطور جهانشمول درهمه آشور ها آاربرد دارد ، اما بايد طبق 

يط مشخص هر آشور بكار بسته شود  وبويژه بايد راه هاي انقالب در دونوع آلي  از شرا
  . آشورهاي جهان يعني  آشورهاي امپرياليستي  و آشورهاي تحت سلطه را در نظر گرفت 

راهي آه او . مائو مسائل مربوط بانجام انقالب در آشورهاي  تحت سلطه امپرياليزم را حل آرد 
سيم نمود معرف خدمتي بي حساب به تئوري وپراتيك انقالب بوده و بطور براي انقالب چين تر

اين به معني جنگ  دراز . پايه اي رهنمائي آسب رهايي در آشورهاي تحت ستم امپرياليزم است 
مدت خلق ، محاصره شهر ها از طريق دهات ، آه درآن مبارزه مسلحانه شكل عمده مبارزه 

شكيالت توده هاست ، بسيج دهقانان بويژه دهقانان فقير ، وارتش تحت رهبري حزب شكل عمده ت
انجام انقالب ارضي ، ساختن جبهه متحد تحت رهبري حزب آمونيست جهت انجام انقالب 
دموآراتيك نوين عليه امپرياليزم ، فئوداليزم وسرمايه داري بوروآرات و برقراري ديكتاتوري 

درآمد ضروري براي انقالب زله پيش مشترك طبقات انقالبي تحت رهبري پرولتاريا بمن
تز مائو. سوسياليستي است آه مي بايد فورا بعد از پيروزي مرحله نخست انقالب بدان گام گذاشت 

اينها  ابزار الزم . يعني حزب ، ارتش و جبهه متحد را جلو گذاشت "  سه سالح معجزه آسا " 
  . انقالب مشخص هريك ازآنهاست براي انجام انقالب در تمامي آشورها بر طبق شرايط و راه 

او بويژه تاآيد آرد آه . مائوتسه دون فلسفه پرولتري يعني ماترياليزم ديالكتيك را تكاملي عظيم داد 
او . قانون تضاد يعني وحدت و مبارزه اضداد ،  قانون اساسي حاآم بر طبيعت  وجامعه است 

حال آنكه  مبارزه اضداد  . بي است خاطر نشان آرد آه وحدت و همگوني تمامي امور موقتي ونس
بي وقفه ومطلق است  و همين امر است آه گسست هاي ريشه اي و جهش هاي انقالبي  را باعث 

او استادانه  چنين درآي  را در تحليل از مناسبات بين تئوري وپراتيك بكار بست  و . مي شود 
؛ ودررابطه  اين دو، يقت است تاآيد آرد آه  پراتيك ، تنها منبع وهم معيار نهائي سنجش حق

بدين ترتيب  مائو تيوري  پرولتري شناخت را . برجهش از تئوري به پراتيك انقالبي تاآيد نمود 
او فلسفه را از طريق فراگير آردن ، در دسترس توده هاي ميليوني . ي بخشيد تكامل بيشتر 

نام برد آه در ضديت با " شود يك به دو تقسيم مي " قرارداد ؛ دراين رابطه   مي توان از اصل 
  . فراگير شد " دودر يك ترآيب مي شود " تزرويزيونيستي  

تود ه ها  وفقط توده ها نيروي محرآه  آفرينش تاريخ  " مائوتسه دون اين درك را توسعه بخشيد آه 
تود ) م پراآنده ونا منظ( نظرات : " متكامل تري  از مشي تود ه اي ارائه داد او درك . " مي باشند 

 )از طريق  مطالعه آنها را به نظرات متمرآز و منظم تبديل آنيد( ها را گرد آوريد ومتمرآز آنيد  
مائيد تا آنكه توده ها سپس به ميان تود ه ها برويد واين نظرات را تبليغ  آرده ،  براي شان تشريح ن

مائو " . آنرا در عمل دريابند  خود دانسته ،  با آن يكي شده و درعمل پياده آنند و صحت آنرا از آن
با تاآيد  بر اين حقيقت  عميق آه  ماده و شعور مي توانند متقابال با يكديگر تبديل شوند ، درك 

  . متكامل تري از نقش پويا و آگاهانه انسان در تمامي عرصه هاي تالش بشري ، ارائه داد 
سرآردگي  رويزيونيستهاي خروشچفي  مائوتسه دون مبارزه بين المللي عليه  رويزيونيزم مدرن به

مدرن بدفاع سياسي  آمونيستي درمقابل رويزيونيستهاي  –اواز خط ايدئولوژيك .  را رهبري آرد 
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برخاست  وانقالبيون پرولتري راستين را  به گسست از رويزيونيستها وايجاد احزابي متكي بر 
  .لنينيستي مائوئيستي فراخواند - اصولي مارآسيستي  

تحليلي نافذ از درسهاي  احياي سرمايداري  دراتحاد شوروي  وآمبودها و ه دون مائوتس
مائو درعين دفاع از خدمات . درآن آشور بعمل آورد دستآوردهاي مثبت ساختمان سوسياليزم 

سوسياليستي در ازتجربه انقالب ، اشتباهات وي را جمع بندي آرده وبه جمع بندي بزرگ استالين 
ط درون حزب آمونيست اين آشور آه مكررا عليه مقرره ها ي فرماندهي چين و مبارزه در خ

او ديالكتيك ماترياليستي را درتحليل از تضاد ها ي جامعه . رويزيونيستي براه مي افتد ، پرداخت 
  . سوسياليستي استادانه بكار بست 

ز آسب قبل ا –طبق آموزش مائو ، حزب در جريان مبارزه تاريخي براي آمونيزم ، همراه 
بايد نقشي پيشآهنگ را در رهبري پرولتاريا بازي  –قدرت، در جريان آسب قدرت و بعد ازآن 

او درك متكامل تري از چگونگي حفظ خصلت انقالبي پرولتري حزب بوسيله مبارزه . آند
ايدئولوژيك فعال عليه تاثيرات بورژوائي و خرده بورژوائي در صفوف حزب ، از طريق باز 

ژيك اعضاي حزب ، و انتقاد وانتقاداز خود  و پيشبرد مبارزه دو خط عليه خطوط سازي ايدئولو
طبق آموزه  مائو ، بعد ازاينكه پرولتاريا . فرصت طلبانه ورويزيونيستي در حزب ، ارائه داد 

قدرت راآسب  نمود و حزب به نيروي رهبري آننده دولت سوسياليستي تبديل شد ، تضاد ميان 
از تضادهائي بدل خواهد گشت آه مشخصا جامعه سوسياليستي  تبارز فشرده ايحزب و توده ها به 

  . هستند ) به منزله يك جامعه در حال گذار از سرمايه داري به آمونيزم ( 
مائوتسه دون درك پرولتاريا ازاقتصاد سياسي ، نقش متناقض و پويايي خود  توليد و رابطه 

مائو آموزش داد آه در مناسبات . جامعه را تكامل بخشيدمتقابلش با روبناي سياسي  و ايدئولوژيك 
توليدي ، نظام مالكيت نقش تعيين آننده را دارد اما تحت سوسياليزم بايد متوجه بود آه مالكيت 

او بر تاثير متقابل نظام مالكيت . همگاني هم در محتوي وهم در شكل سوسياليستي باشد 
ي يعني مناسبات بين افراد در روند توليد و نظام توزيع سوسياليستي و دوجنبه ديگر مناسبات توليد

تز لنينيستي  آه سياست تبارز فشرده اقتصاد است را توسعه  بخشيد ونشان داد مائو اين . تاآيد آرد 
آه درجامعه سوسياليستي ، صحت خط ايدئولوژيك وسياسي تعيين مي آند آه آيا پرولتاريا بواقع 

او خاطر نشان آرد آه قدرت يابي رويزيونيزم بمعني قدرت يابي . صاحب ابزار توليد است يا نه 
بورژوازي است و توجه به ماهيت متناقض زيربناي اقتصادي سوسياليستي اگر رهروان سرمايه 

  . داري بقدرت برسند ،  استقرار مجدد نظام سرمايداري برايشان آسان خواهد بود 
ا مورد انتقاد قرار داد و چنين نتيجه گرفت آه عميقاو تئوري رويزيونيستي نيروهاي مولده را 

روبنا ، آگاهي ، مي تواند زير بنا را دگرگون آند وبا قدرت سياسي مي توان نيروي مولده را 
توليد را !  انقالب را دريابيد:  "آل اين بحث در اين شعار مائو تجلي مي يابد . تكامل داد 
  !" بيافزائيد

انقالب محرك جهش . ير پرولتاريا را براه انداخت و رهبري آرد مائوتسه دون انقالب فرهنگي آب
صدها ميليون نفر بپا خاستند تارهروان سرمايه . عظيم در تجربه اعمال ديكتاتوري پرولتاريا بود 

اين رهروان سرمايه داري از درون جامعه سوسياليستي سربلند آرده و . داري را سرنگون آنند 
، لين پيائو و دون افرادي نظير لئوشائوچي ( النه آرده بودند بويژه درون رهبري خود حزب 

مائو پرولتاريا وتوده ها را در مصاف عليه رهروان سرمايه داري و تحميل منابع ، . ) سيائوپينگ 
)  حتي در جامعه سوسياليستي ( ديدگاه واراده اآثريت عظيم در تمامي عرصه هاي آه  آماآان 

  . و شيوه تفكر آنها با قي مانده بود ، رهبري آرد  ملك طلق  طبقات استثمار گر
پيروزي هاي عظيم انقالب فرهنگي براي يك دهه از احياء سرمايه داري در چين جلوگيري نمود 
وبه تحوالت عظيم سوسياليستي در زير بناي اقتصادي و درآموزش و پرورش ، ادبيات وهنر ، 
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تحت رهبري مائو ، توده ها زمينه هاي رشد . تحقيقات علمي و ساير بخش ها ي روبنا انجاميد 
جه تمايز بزرگ بين شهر وروستا آارگر ودهقانان و مانند حق بورژوائي و ( ي سرمايه دار

  . را محدود تر آردند ) يدي آارفكري و آار
ميليون ها آارگر وانقالبيون ديگر در جريان مبارزه ايدئولوژيك وسياسي حاد ، آگاهي طبقاتي و 

مائوئيزم را به  نحوي عظيم عمق بخشيد ، ودر استفاده از  –لنينيزم  –يش بر مارآسيزم احاطه خو
انقالب فرهنگي بمنزله بخشي از مبارزه بين المللي و پرولتاريا به . قدرت سياسي توانمند تر شدند 

  . پيش برده شد و صحنه آموزش انترناسيوناليزم پرولتري بود 
رهبري انقالبي و رولتاريا ، مائو رابطه ديالكتيكي  بين ضرورت در رابطه با تامين ديكتاتوري پ

بدين ترتيب ، تقويت . نياز به برانگيختن تود ه هاي انقالبي از پائين واتكاء برآنها را درك آرد 
ديكتاتوري پرولتري خود به معني گسترده ترين وعميق ترين دموآراسي پرولتري در جهان بود 

جان چون درجريان انقالب فرهنگي رهبران انقالبي قهرماني چون . آه تا آنزمان نظير نداشت 
پا به ميدان گذارده و توده ها را در  نبرد عليه رويزيونيست ها رهبري آردند وبعد ها درفش  چيائو

  . مائوئيزم را درمواجه با شكست تلخ همچنان در اهتزاز نگهداشتند  –لنينيزم  –مارآسيزم 
ارآسيست است آه قبول مبارزه طبقاتي را به قبول ديكتاتوري پرولتاريا فقط آنكس م: " لنين گفت 
در پرتو درسها و پيشرفتهاي گران بهاي  آه طي انقالب  فرهنگي آبير پرولتاريائي . " بسط دهد 

تحت رهبري مائوشد ، امروز مي توان اظهار داشت فقط آنكس مارآسيست است آه  قبول 
، تضاد هاي انتاگونيستي طبقاتي ،  ل  موجوديت عيني طبقاتديكتاتوري پرولتاريا را به قبو

در سراسر موجوديت بورژوازي  در حزب و ادامه مبارزه طبقاتي تحت ديكتاتوري پرولتاريا
نا : "  همانطور آه مائو قويا اظهار داشت . دوران سوسياليزم  تا فرا رسيدن آمونيزم بسط دهد 

  " . مي انجامد   روشني بر سراين مسئله  به رويزيونيزم
برهبري هواآوفن  و دن سيائوپين به   1976آه متعاقب آودتاي  ضد انقالبي احياي سرمايداري 

جهاني  ودرسهاي عظيم انقالب  –وقوع پيوست ، بهيچوجه نافي مائوئيزم  با دستآوردهاي تاريخي 
تز هاي مائو نيست  درست بر عكس ؛ اين شكست  تائيدي است  بر  فرهنگي آبير پرولتاريائي

  . و نياز به ادامه انقالب  تحت ديكتاتوري پرولتاريا  درمورد  خصلت جامعه سوسياليستي
جهاني ،  يك  –انقالب فرهنگي آبير پرولتاريائي  بوضوح معرف يك حماسه انقالبي  تاريخي 

نوز هرچند ه. جهان پيروزمند بريا آمونيستها وانقالبيون  جهان ، يك  دستآورد جاوداني است 
نهاده آه  روند  آاملي را بايد از سر بگذرانيم ، اما انقالب فرهنگي  درسهاي عظيمي براي ما برجا

مثال اين نكته آه تحول ايدئولوژيك جهت  آسب قدرت از . ازهم اآنون آنها را بكار گرفته ايم 
  . جانب طبقه ما ، اساسي است 

  : مائوئيزم   –لنينيزم  –ماركسيزم 
  كبير  سومين قله        

اما . را در زمينه هاي پراهميتي  تكامل داده بود  –لنينيزم  –مارآسيزم مائو در جريان انقالب چين 
در آوره انقالب فرهنگي  آبير پرولتاريائي  بود آه ايدئولوژي ما جهشي آرد و سومين قله عظيم 

لنينيزم  –فيع مارآسيزم از فراز قله ر. آامال بظهور رسيد  مائوئيزم  –لنينيزم  –يعني  مارآسيزم 
مائوئيزم آمونيستهاي انقالبي  توانستند آموزشهاي رهبران آبير قبلي را عميقتر از قبل درك   –

مائوئيزم  ،  امروز بدون. آنند ودر واقع حتي خدمات قبلي مائوتسه دون معناي  عميقتري يافت 
  . لنينيزم است  –ي نفي  مارآسيزم نفي مائوئيزم  يقينا بمعنا. مارآسيزم ، لنينيزمي وجود ندارد  

هريك از قلل رفيع  در مسير تكاملي ايدئولوژي  انقالبي پرولتاريا با مقاومت سختي روبرو شده و 
برسميت شناساندن هر قله  فقط از طريق  مبارزه حاد وتوسط بكار بست  آن د رپراتيك  انقالبي 



جاويد شماره يازدهم                                                               شعله  

 

9

 –لنينيزم  –زم اعالم مي آند آه مارآسيزم امروز جنبش انقالبي  انترناسيونالي. ممكن شده است 
  . مائوئيزم بايد فرمانده وراهنماي  انقالبي جهاني شود 

صد ها ميليون توده  پرولتر  و ستم ديده جهان بطور فزاينده اي به عرصه مبارزه  عليه نظام 
نبال درفش آنهاد رميدان نبرد با دشمن بد. جهاني امپرياليستي  و آل ارتجاع  آشانده  مي شوند 

آمونيستهاي انقالبي  بايد اين ايدئولوژي  جهانشمول  را بكار گيرند  آن را در . خويش مي گردند  
بين توده ها  اشاعه دهند تا براي آسب قدرت سياسي از طريق  قهر آنان را برانگيخته  وقوايشان 

ستي متشكل در جنبش مائوئي - لنينيست  –در هر آجا آه يك  حزب مارآسيست .  را سازمان دهند 
انقالبي انترناسيوناليستي موجود نيست ، بايد ايجاد شود و هرآن جا آه چنين حزبي  موجود است 
بايد تقويت شود تا جنگ خلق جهت آسب قدرت براي پرولتاريا و خلق ستمديده  را تدارك ديده ،  

ئوئيزم را بر افراشته ،  ازآن ما –لنينيزم  –ما بايد در فش مارآسيزم . براه انداخته و به پيش برد 
  . به دفاع بر خيزيم  وازهمه مهمتر ،  آن را بكار بنديم 

ما بايد مبارزه خويش را  براي تشكيل يك انترناسيونال آمونيستي  تراز نوين مبتني بر مارآسيزم 
ي تواند انقالب جهاني پرولتري  بدون  حدادي  اين سالح  نم. مائوئيزم را تشديد آنيم  –لنينيزم  –

به پيروزي دست يابد زيرا  همانطور آه مائوتسه دون بما آموزش داد ، يا همگي بسوي آمونيزم  
  . خواهيم رفت يا هيچكس نخواهد رفت 

مارآسيزم هزاران  حقيقت را شامل مي شود اما در تحليل نهائي  همه را مي توان در  : " مائوگفت 
جنبش انقالبي انترناسيوناليستي  شورش توده "  " .شورش برحق است : " يك جمله خالصه آرد 

ها را  نقطه  عزيمت خويش قرار مي دهد و پرولتاريا  وانقالبيون جهان را فرا مي خواند آه تحت 
اين ايدئولوژي  رهائي بخش  وجانبدار  مي بايد .  مائوئيزم گرد آيند  –لنينيزم  –درفش مارآسيزم 

ديدگان  قرار گيرد  زيرا  فقط اين ايدئولوژي است  آه مي تواند در اختيار پرولتاريا وتمامي ستم 
شورش توده ها را  بسوي محو استثمار چند هزار ساله طبقاتي  وآفرينش  جهان نوين آمونيستي  

  . هدايت آند 
  

  !مائوئيزم را هرچه  رفيع تر  به اهتزاز درآوريد  –لنينيزم  –درفش سرخ آبير مارآسيزم 
  1993دسامبر  26

  جنبش انقالبي انترناسيوناليستي
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  دوشعر از 
  صعودي دوباره جين گان

  
  اين آرزوي ديرين         با من هميشه همراه 

  برقله هاي سيمين           ازابرها گذشتن 
  از شهر دوردستان         بس  ، آمدم دوباره  

  بر صخره هاي جين گان           تا باز پا گذارم 
  يرهاي ديروزتصو         يكسر شده دگرگون
  پيچد به دره ، امروز          آواز مرغ انجير

  صد جويبار جاريست         صد چلچله زند چرخ 
  گوئيش انتها نيست         تا آسمان رسد راه 

  از معبر هوان بان        وقتيكه راه بگذشت  
  هيچ است  نزد انسان         زان پس دگر خطر ها 

  تندر به آار بيداد      توفان به جنب و جوشست  
  پر مي زنند در باد         ا درفش گلگونصده
  پر مي آشد سبكبال        - چون پرستو –ايام 

  بگذشته چند دهسال         تا چشم همزني زود
  هرآار مي توان آرد         هرراه مي توان رفت 
  از آام شير آورد         با رنج مي توان گنج 

  بايد ربودن ماه           از آسمان هفتم 
  ج دريا از قعر پن        با صيد الك پشتان

  با خنده وترانه         باشد آه باز گرديم 
  درجاي جاي خانه           آواز فتح خوانيم 

  پيچيده آاردنيا        دشوار نيست هرگز
  بين فتح قله ها را         جرئت آن و خطر آن

  
              * * * * * * * * * * * * *    
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  مائوتسه دون 
  

  يك گفتگو: دوپرنده     
  

  مرغ ز آشيان  برآمد و تااوج پر گرفت سي          
  ازآسمان اول ودوم  گذشت ، رفت 

  .همراه گردباد تا مرز هفت رفت 
  برروستا –آنگاه زآن فراز نگاهي به قعر آرد 

  - وشهر
  تاوارسي آند  جهان بشر را به يك نظر

  از بارش مداوم خيل گلوله ها 
  دروازه بهشت مي سوخت بي امان 

  . در آام شعله ها 
  جاي جاي آاخ خدايان  شده سواربر

  امواج انفجار –غران وپرخروش 
  : لرزان درآشيان ، گنجشككي  حقير مي خواند زير لب 

  ! اينجا جهنم است " 
  ! "بايد آه پرآشم ، بار سفر آشم 

  –سيمرغ بانگ زد  -"  خواهي آه پر آشي ؟ :" 
  ! " بار سفر آشي ؟ اما آجا ؟ بگو " 

  ! ؟  بي خبر  اهل آدام دياري تو: " 
  مقصود روشن است ، قصر زمردين آنسوي تپه ها 

  –! بهتران زما  –در سرزمين جن وپري 
  ازآن زمان آه قول وقراري  سه گانه شد 

  در ماهتاب روشن پائيز بر قرار 
  بگذشته فصل  خزان دست  آم دوبار 

  آنجا خوراك خوب  وفراوان براي ماست ، 
  ... "  ديگ بزرگ طاس آبابي بر آتش است

  ! بس آن : " 
  ! بدور فگن مهمالت را 

  دنياست زيرو رو، 
  ! " يكدم بخود بيا
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  درباره اوضاع جھاني
  

جهاني آه پس : "  خاطر نشان آرد آه  1984بيانيه جنبش انقالبي انترناسيوناليستي  مورخه سال 
مناسبات . دارد  از جنگ جهاني  دوم شكل گرفت  به سرعت از نقطه ترآهايش ، شكاف بر مي

جهاني آه در جريان و متعاقب جنگ " تقسيم بندي جهان "  اقتصادي و سياسي جهان  يا بعبارتي  
ديگر با نياز هاي قدرتهاي  امپرياليستي گوناگون  جهت بسط و گسترش           . دوم  بر قرار شد 

ل گرفته بعد از جنگ جهاني جهان شك. امپراتوريهاي  سود شان خوانايي ندارد "  مسالمت آميز "  
بخاطر مبارزات انقالبي  دستخوش  دوم ،  در نتيجه درگيريهاي  بين امپرياليست ها وبويژه 

تغييرات مهمي بود، اما امروز آل شبكه مناسبات اقتصادي ، سياسي ونظامي  آن به زير سوال 
  . م خوردن است در حال به... ثبات نسبي قدرتهاي  مهم امپرياليستي .  آشيده شده است 

مبارزات انقالبي ملل ستم ديده بارديگر اوج مي يابد وضربات جديدي بر نظم جهاني امپرياليستي 
تشديد تضاد ها سيرنزولي نداشته بلكه در آينده بسيار تكان دهنده تر و ناگهاني تر  ... وارد مي آند 

رخوت  بوده يا قا دچار از پيش ، همه آشورها  ومناطق جهان و بخش هاي از توده ها آه ساب
بنابر اين آمونيست . ازحيات سياسي آناره گرفته بودند را به گردونه تاريخ جهان وارد خواهد آرد 

هاي انقالبي بايد آماده شوند و آارگران آگاه و بخش هاي انقالبي مردم را آماده آنند و مبارزات 
  " . انقالبي شان را بر انگيزند 

ثباتي نظم آنوني جهان ارائه داد و فراخواني آه مبني بر تدارك اضطراري تحليلي آه بيانيه از بي 
صحت مواجه با تغييرات و  جهش ها ي ناگهاني در سير تحوالت جهان صادر آرد توسط وقايع 
جهان به اثبات رسيد هرچند بيانيه نتوانست چرخش اوضاع را به همان شكلي آه رخ داده يعني 

يزم شوروي و تخفيف رقابت حاد ميان دو بلوك امپرياليستي به تالشي اردوي سوسيال امپريال
  . سرآردگي آمريكا و شوروي آه جهان را به آستانه جنگ جهاني آشانده بود ، پيش بيني آند 

درچارچوب بحران عمق يابنده نظام امپرياليستي ، مشخصات اصلي اوضاع آنوني جهان چنين 
، هان بويژه دستآوردهاي شكوهمند جنگ خلق در پرو بپا خيزيد مبارزات ملل ستمديده ج:  است 

توده اي حتي در دل هيوالهاي امپرياليستي ، ظهور مجدد امپرياليزم آمريكا  ظهور طغيان هاي
سرژاندارم نظم امپرياليستي  مداخله و تجاوز امپرياليستي عليه ملل ستمديده تشديد بعنوان تنها 

ستم و حتي خود آشورهاي سرمايه داري و شكل گيري استثمار و حمله به توده ها در ملل تحت 
  . صف بندي هاي جديد ميان قدرت هاي امپرياليستي 

  
  خياالت خام امپرياليستي مبني بر

  "نظم نوين جھاني " 
  

تالش اردوگاه شوروي امپرياليستي د رواقع تبارز مهمي بود از بحران وخيم گريبانگير آل نظام 
در فرداي فروپاشي اردوگاه شوروي ،  ي يك رآن بزرگ آن بود امپرياليستي ، آه اتحاد شورو

جهت خوشآيند . را اعالن آردند "نظم نوين جهاني "  كايي با تفرعن تحميل يك امپرياليستهاي آمري
براي دنباله روان شان در آمريكا و ساده لوحان ، امپرياليستها آنرا در "  نوين  " آردن اين نظم 

" دموآراسي "  ،  "  عصر جديد صلح  "  و " احترام به قوانين بين المللي  "  لفافه عباراتي چون 
قدرت هاي امپرياليستي آه . پوشاندند "  حقوق بشر "  و حتي "  مبارزه بااستبداد و ديكتاتوري " ، 
سازمان ملل متحد . ا همين ديروز گلوي يكديگر را مي دريدند ، نمايشي عاشقانه براه انداختند ت

. معرفي شدند " عصر جديد  صلح جهاني " نهاد هاي جهاني امپرياليستها بعنوان پاسداران وديگر 
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امپرياليستها اميد هاي شهريني داشتند آه ماهيت واقعي فروپاشي بلوك سوسيال امپرياليستي 
شوروي را بپوشانند و ازين واقعه براي ربودن سالح ايدئولوژي انقالبي آمونيزم از دست توده ها 

نظريه برادران آنها همدوش با مرتجعين و رويزيونيست هاي رنگارنگ يك . جويي آنند سود 
آرمان آمونيستي  دست يافتن به جهاني عاري از . بدند و اعالم آردند تحرك ضد انقالبي را آغاز 

امپرياليزم ، ارتجاع و رويزيونيزم به . شدند " پايان تاريخ " استثمار ، مرده است و حتي مدعي 
، اين حاآميت غير انساني و " دموآراسي " زني پرداختند تا بيرق پوسيده و رنگ و رورفته   الف

اين بدون شك يك . الترناتيف عرضه نمايند  هاخونخوار سرمايه را به هوا بلند آنند و آنرا بعنوان تن
  . آرد  توطئه تبهكارانه بود ، اما نتايج زشت و خونينش  عريان تر از آن بود آه بتوان پنهان

جهاني تجاوز سبعانه آمريكا به عراق بود آه به آمك ساير قدرت "  نوين " رده نمايش نظم پاولين 
متشكل از سربازان "  لژيون سربازان خارجي " نسخه امروزي هاي امپرياليستي و همراه با 

ارعاب وبه هدف از اين آار ايجاد امپراتوري خواه و .  آشورهاي تحت سلطه امپرياليزم انجام شد 
آنها پاره پاره "  صلح طلبي "   اماهمين آار آمك آرد آه نقاب . انقياد واداشتن ستمديدگان بود 

شود واين تجربه بار ديگر ثابت آرد آه رژيم هاي آمپرادور درآشورهاي تحت سلطه هرگز نمي 
ياليستها نمايش امپر. توانند ضربات قاطع و سازش ناپذير براربابان امپرياليست شان وارد آورند 

. خلع سالح براه انداختند اما صلح  هرگز ازمجالس ضيافت اين خون آشامان حاصل نمي شود 
عليرغم عقد همه اين توافق نامه ها به پيمانه ها ، امپرياليستها بويژه آمريكا وروسيه امپرياليستي 

. جهان ، در اختيار دارندظرفيت نابود آردن چند بار،  زراد خانه هاي مرگبار ، با  آنوني همچنان 
تشديد استثمار حاد  به  مي زنند اما اين فقط"  توسعه وهمكاري " امپرياليستها دم از عصر جديد 

ن توده ها در آشورهاي تحت سلطه  ودرخود آشورهاي امپرياليستي ، يعني بفالآت بيشتر مولدي
وسيه ، حاآميت اربابان درآشورهاي بلوك شوروي سابق ، منجمله در ر. واقعي انجاميده است 

مي درد و رويا ي خوشبختي و رشد عاري ازبحران را سرمايه به طور فزاينده  پرده هاي توهم را 
روياهاي امپرياليست هاي غربي مبني بر فايق آمدن در بحران نيز تبديل به . نقش بر آب مي آند 

وند و هرآجا دست به فتنه آابوس شده است چرا آه بيش از پيش در اين گرداب پائين رانده مي ش
. امروز آنها حتي درآشورهاي خود آماج خشم ستم ديدگان هستند . گري مي زنند پاسخ مي گيرند 

بوق و آرناي تعرض .  تند وقايع بار ديگر بر بي ثباتي اوضاع جهاني تاآيد مي گذارد سير
هر روز تعداد .  ارتجاعي آه همين چند سال پيش گوش ها را آر مي آرد به خاموشي مي گرايد

آنها هر . بيشتري ا زتوده ها درچهارگوشه جهان به صفوف مقاومت شورش وانقالب مي پيوندند 
پي مي برند و ظهور قدرت سرخ در آوههاي چه بيشتر به ورشكستگي رويزيونيست هاي خوار

مي رفيع پرو را خوشآمد مي گويند وراه هاي قدرتمند تري براي ضربه زدن به ستمگران جستجو 
  . آنند 

  
  خوبست"  آشوب عظيم " 

  
همانطور آه مائوتسه دون  رهبر آبير پرولتارياي جهاني بما آموختانده ، امپرياليزم  هميشه 
سنگهاي بزرگي  براي پرتاب بسوي ستمديدگان برميدارد ، اما دست آخر روي پاي خودش مي 

ني هاي امپرياليستها پيرامون الف ز.  اين آامال وصف الحال اوضاع آنوني  جهان است . اندازد
جهاني شان وسير وقايع بدون شك  ثابت آرده آه از اين نظام آدمخوار ذره اي هم "  نوين " نظم 

بيش از پيش افشا نهادها ، نوآران مرتجع و مهره هاي رويزيونيست آنها .  اميد خير نبايد داشت 
آورده آه بار ديگر طبقه مادرآنجا جنگ خلق د رپرو مناطق آزاد شده اي را بوجود .  مي شوند 

" مراآز توفاني " عبارتي در آشورهاي تحت سلطه يا به .  قدرت خلق را بر قرار آرده است 
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آنها . انقالب جهاني ،  مبارزه ومقاومت توده ها عليه  امپرياليزم و نوآران مرتجعش اوج مي يابد 
نوين وظيفه به پيش راندن مبارزه را نسلهاي . رهبران  خود فروخته وقديمي را آنار مي زنند 

، بين زنان جوشش وقيام به درجان گوناگون در ميان تمامي  بخشها وستمديدگان . بدوش مي گيرند 
، جوانان و تحتاني ترين اقشار توده ها  آه قرن ها اسير اشكال متنوع وهيوالئي ارتجاع بوده اند ، 

اين قلدر نفرت انگيزدرخاك خود  سيلي جانانه اي از  زم آمريكا ، به تازگي ، امپريالي. وجود دارد 
نيزه هاي تيز توده هاي ستمديده  در .  جانب قربانيان ستم طبقاتي و نژادي  اش خودره است 

آشورهائي آه امپرياليستها جرئت تجاوز به آنها را بخود مي دهند پيكر اين  ببرهاي آاغذي را 
  . درحال شكل گيري است و اين امر خوبيست "  بي آشوب انقال" موج عظيم .  نشانه مي رود 

همه تضاد هاي  اصلي  يعني تضاد بين ملل ستمديده  و قدرتهاي امپرياليستي ، تضاد بين پرولتاريا 
وبورژوازي  در آشورهاي امپرياليستي  وتضاد ميان قدرتهاي امپرياليستي ، در پرتو بحران 

دراين ميان ،  تضاد بين ملل . خوش  تغييراتي هستند عميق يابنده نظام جهاني امپرياليستي  دست
تضاد بين پرولتاريا  ستمديده  و قدرتهاي امپرياليستي  ،  وبنحوي حائز اهميت هرچند تبعي ،

تالش اردوگاه امپرياليستي شوروي .  وبورژوازي  در آشورهاي امپرياليستي  درحال تشديد است 
اما تباني ميان امپرياليست ها مبتني بر . تخفيف داده است تضاد درون امپرياليستي را نسبت به قبل 

رقابت  وامروز مي توان آنرا در تغيير صف بندي ها ورقابت  جوئي هاي جديد ميان قدرتهاي 
  . امپرياليستي  در مواجهه با بحران عمق يابنده نظامشان و مبارزات رشد يابنده مردم ديد 

ب درحال شكل گيري آه دورنماي  بينظيري  براي انقال در زمانه اي 1984به قول بيانيه  سال 
شياري انقالبي خويش را باال برده و آمادگي سياسي ، ايدئولوژيك ، تشكيالتي بايد ه" هستند 

ونظامي مان را جهت بهترين استفاده از فرصتهاي موجود درخدمت به منافع طبقه خويش و آسب 
وجود جنبش انقالبي  " . ني پرولتري ، افزايش دهيم پيشرفته ترين مواضع ممكن براي انقالبي جها

انترناسيوناليستي  واحزاب مائوئيست  متحد درآن ، شالوده قدرتمندي  را براي دست يابي به اين 
خاصه آنكه آمونيستها بايد سالح .  بايد اين هدف را متحقق آرد . هدف فراهم آرده است 

يليونها توده ستمديده  قرار دهند ، در جريان مبارزه بي لنينيزم  مائوئيزم  را در آف م –مارآسيزم 
رحمانه  عليه اشكال رنگارنگ و آهنه و جديد رويزيونيزم آن را حفاظت  آنند ، احزاب  
مائوئيست  را در آشورهائي آه هنوز حزب مائوئيستي موجود نيست  ايجاد آرده و هرآنجا 

ودي قطعي امپرياليزم  وارتجاع و پيشروي موجودست آن را تقويت آنند تاجنگ خلق را جهت ناب
بسوي آيند ه شكوهمند آمونيستي تدارك ببينند ، ان را براه بيندازند ، گسترش دهند  و به پيروزي 

  . برسانند 
  

  1992دسامبر  26
  جنبش انقالبي انترناسيوناليستي
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  در بزرگداشت صدمين سالگرد تولد
  مائوتسه دون

، صدمين سالگرد تولد مائوتسه دون يكي از رهبران و آموزگاران  1993دسامبر سال  26امروز 
آبير جنبش بين المللي آمونيستي است ، رهبر وآموزگاري آه جريان رهبري انقالب چين وبويژه 

پرولتاريائي  ورهبري مبارزات آمونيست هاي جهان ، ايدئولوژي طبقه  انقالب آبير فرهنگي
  . مائوئيزم  تكامل داد  –لنينيزم  –رآسيزم جهاني مارا به مرحله  نوين ما

حزب آمونيست افغانستان ، فرارسيدن اين روزفرخنده را به تمام آمونيست هاي انقالبي ،  
افغانستان تبريك مي گويد و آنها را فرا مي خواند آه آارگران وتوده هاي ستم ديده جهان خاصتا 

سير جهاني فارغ از استثمار و ستم را در م مبارزه براي سرنگوني ارتجاع وامپرياليزم وايجاد
اين وفقط اين راه است آه باطي . ترسيم شده توسط مارآس ولنين ومائوتسه دون به پيش برند 

  . طريق درآن مي توان به نجات و رهائي حقيقي دست يافت و نه هيچ راه ديگري 
نمائيم آه آمونيست هستيم  صراحت وآشكارا اعالن ميبا استفاده از اين فرصت ، يك بار ديگر با 

مائوئيزم را به مثابه  –لنينيزم  –و هدف غائي ما تحقق آمونيزم در جهان است ،  مارآسيزم 
ايدئولوژي رهنماي انديشه و عمل خود پذيرفته ايم و براي پيروزي انقالب دموآراتيك نوين در 

پيش   از طريق تدارك ، برپاييافغانستان به مثابه مرحله اي براي گذار به انقالب سوسياليستي ،  
با حرآت جانبازانه ، بگذار. نبرد مي نمائيم ) جنگ خلق ( برد جنگ دراز مدت توده اي 

هاي مرتجعين حاآم فداآارانه، بي امان و بي برگشت درين مسير انقالبي وپرافتخار ، بطالن ياوه 
ستان وجهان الف ميزنند ، به بر آشور و اربابان امپرياليست شان راآه از مرگ آمونيزم در افغان

  . وضوح نمايان سازيم و دروغ ها ونيرنگ هاي شان را افشاء ورسوا نمائيم 
مرگ " لوك تحت رهبري اش را بنام امپرياليستها ، نابودي  سوسيال امپرياليزم شوروي و ب

يز با نتبليغ مي نمايند وبا ند هاي ارتجاعي دست پرورده ومزدور شان درافغانستان " آمونيزم 
  . استناد به فروپاشي رژيم دست نشانده ، نجيب ، اين ادعاي دروغين را پيوسته تكرار مي آنند 

اما نابودي سوسيال امپرياليزم  شوروي وبلوك وارسا  ونيز فروپاشي رژيم مزدور نجيب 
درچارچوب تباني وسازش با مرتجعين اسالمي هيچگونه ربطي به مرگ آمونيزم درجهان و 

صرفا نشان دهنده اوضاع بحراني درآمپ ارتجاع ونيزم در افغانستان ندارد ، بلكه نابودي آم
 –مارآسيزم ( اين وقايع فقط و فقط درستي و درخشش آمونيزم حقيقي . وامپرياليزم جهاني است 

وسالح ايدئولوژي آه پرولتاريا را بازهم جال  را بيشتر ازپيش آشكار ساخت ) مائوئيزم  –لنينيزم 
  . اد وصيقل د

بيشتر از سي سال پيش ماهيت سرمايه دارانه مائوئيست هاي جهان تحت رهبري مائوتسه دون 
واستثمار گرانه نظام حاآم بر شوروي بعداز استالين را شناسايي و افشاء آرده وعليه آن به پا 

امپرياليست است و نه يك  –خاستند ونشان دادند آه حزب حاآم بر آن آشور يك حزب بورژوا 
 40اواسط دهه ايجادش در همچنان جنبش مائوئيستي  افغانستان از همان ابتداي. ب آمونيست حز

شمسي ، سرشت ارتجاعي وضد آمونيستي باندهاي مزدور سوسيال امپرياليزم شوروي درآشور 
  . را درك نموده و مبارزات آوبنده و سازش ناپذيري را عليه آنها به پيش برد 

همسو با موقف اصولي واستوارآميته مبناي مواضع مرامي اش  حزب آمونيست افغانستان بر
جنبش انقالبي انترناسيوناليستي ، شانه به شانه اهداف وسازمان هاي همرزم شامل در جنبش ، در 
مواجهه ومقابله با جنگ صليبي ضد آمونيستي  مرتجعين وامپرياليستها ، درفش آمونيزم وانقالب 

  . بلند تر وبلند تر به اهتزاز درمي آورند ا را بر افراشته نگهميدارد و آنر
آه هستند آساني از آمونيست هاي پيشين آشور آه به درجات مختلفي به آارزار باتاسف بايد گفت 

راست ترين افراد از ميان . مرتجعين حاآم وبا داران امپرياليست شان پيوسته اند ضد آمونيستي 
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صفوف ارتجاع جاي گرفته وبه خادمين پروپا قرص اينها نظرا وعمال بصورت آشكارا و علني در 
ايدئولوژي " توابين آه آمونيزم را بعضي از اين نادمين و . مبدل گرديده اند " انقالب اسالمي  " 

مي خوانند ، براي جدايي به اصطالح دموآراسي "  استبداد منوره " وانقالب را " وارداتي 
در اين ميان . عين امپرياليست روي آورده اند آچكول بگردن آويخته وبسوي بارگاه هاي مرتج

متقاعدين شرم گيني نيز وجود دارند آه آمونيزم را در لفظ مي ستايند وحتي از مبارزات آمونيست 
هاي انقالبي ستايش بعمل مي آورند ، مگر آمونيزم را در شرايط افغانستان غير قابل تطبيق 

سر مي آخ واف سر مي جنبانند و " دلسوزي " ميدانند و براي سرنوشت آمونيست ها از روي 
اين تفاله هاي جنبش انقالبي آشور ، آنچنان از شخصيت و حيثيت و عزت نفس تهي شده اند . دهند 

آه بهترين هاي شان مشتاقانه به استقبال جنايتكاران و طن فروش و قاتل بهترين فرزندان مردمان 
اينها در . اصد فخر ومباهات پذيرا مي گردند ميهن مي شتابند ومجالست ومصاحبت با آنها را ب

سيرپيشرفت آتي مبارزات انقالبي ، اينان را با خواري و ذلت به زباله . پيش گاه تاريخ محكوم اند 
  . دان تاريخ خواهد انداخت و فقط نام ننگيني از ايشان بجا خواهد ماند 

حدين و مت" انقالبيون اسالمي "  در طي بيست ماه گذشته ،  درونمايه   سياه و سراپا ارتجاعي 
تازه مسلمان شده شان ، در تمامي ابعاد ايدئولوژيك  ، سياسي ، اقتصادي واجتماعي بيشتر از پيش 

نظام منفور غارت  واستثمار وستم آه اينان گردانندگان ومحافظان آن . آفتابي وبرمال شده است 
دم  د ربر ندارد ؛ بلكه دردها ،  رنج ها بختي  توده هاي مراند، هيچ چيزي  براي بهروزي و خوش

تقالوآوشش براي آرايش و . و آالم بي شمار آنها را تداوم مي بخشد و پيوسته  افزايش مي دهد 
اصالح اين سيستم و حاآميت قرون وسطائي ، مبتني بر توهمات ابلهانه  و گمراه آننده است و در  

منافع واالي خلق هاي افغانستان فقط و فقط . ي گيرد نهايت عليه مبارزات انقالبي تود ه ها  قرار م
از يك طريق مي تواند تامين گردد و آن عبارت است از سرنگوني قهري وتام و تمام و  اين نظام 

آمپرادور پليد آن ؛ تا بتوان   –نيمه فئودالي ضد مردمي و قدرتمندان  فئودال   -نيمه مستعمراتي 
ر پاداشت  وپرولتاريا وزحمتكشان  را به سروران جامعه مبدل بر ويرانه هاي آن دنياي نويني ب

  . ساخت 
  ! روشنفكران  انقالبي !  آارگران وزحمتكشان آگاه 

حزب آمونيست  افغانستان آگاهانه و مصمم در راه انقالب گام گذاشته وبا درك روشن  از سختي 
بي هراس واستوار وبا دل وجان   ها ،  پيچ وخم ها و پستي ها وبلندي هاي  متعدد و گوناگون آن ،

ما .  قرباني دادن ها و جانفشاني  هاي فراوان درين راه را بخاطر آسب پيروزي  پذيرا مي باشد 
شما را به پيوستن  به اين راه آه سخت و دشوار گذار، اما پر افتخار و پيروزي آفرين است ، فرا 

  . مي خوانيم 
موزگار آبير مان ، مائوتسه دون ، همه باهم ، يكبار به مناسبت صدمين سالگرد تولد رهبر و آ

آالمش را بخاطر مي آوريم و آن را پيوسته  زنده نگه مي داريم  و مشعل  راه مان مي ديگر ، اين 
  :  سازيم 

  عزم راسخ  داشته باش ، از قرباني نهراس ، 
  !برهرگونه مشكلي غلبه آن تا پيروز شوي 

  !مائوئيزم  –لنينيزم  –زنده باد مارآسيزم 
  ! زنده باد انقالب ! زنده باد آمونيزم 

  فرخنده باد صدمين سالگرد تولد مائوتسه دون 
  حزب آمونيست  افغانستان

  1993/  12/  26مطابق   5/10/1372
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  دوكارزار در مقابل ھم
  
  

 .درصدمين سالگرد تولد مائوتسه دون ، دوآارزار، بادوخصلت ذاتا متناقض ،  براه افتاده اند 
آارزاري آه توسط مائوئيستها ، مشخصا توسط جنبش انقالبي انترناسيوناليستي  وهريك از اعضاء 
آن ، پيش برده مي شود ؛ و آارزار ديگري  آه توسط دشمنان مائو يعني امپرياليست ها  و 
مرتجعين رنگارنگ ، بويژه توسط دارودسته  تين هسيائوپينگ و شرآاء يعني رويزيونيست هاي 

  . ر چين سازمان داده شده است حاآم ب
توسط جنبش انقالبي انترناسيوناليستي ، بر تجليل وبزرگداشت شخصيت و آارزار براه افتاده 

خدمات عظيم  مائوتسه دن به انقالب و خلق چين و مهمتر ازآن به پرولتاريا وخلق هاي جهان 
ئوتسه دون در تكامل اين آارزار با ارج گذاري  به مجموع خدمات جهاني ما. استوار است 

آمونيزم  انقالبي به سومين مرحله بويژه روي رهبري انقالب فرهنگي پرولتري  عظيم توسط 
مائوتسه دون  ، انگشت تاآيد مي گذارد  و آنرا بزرگترين  خدمت وي به پرولتارياي جهاني ، خلق 

 ا وخلق هاي جهاناين آارزار در خدمت پرولتاري. چين و ساير خلق هاي دنيا محسوب مي نمايد 
  . قرار دارد و موجي از  امواج انقالب جهاني  بشمار مي رود 

اما آارزار ديگري  آه در مقابل آارزار  فوق الذآر، توسط امپرياليستها ومرتجعين رنگارنگ ، 
پيش برده مي شود ، متكي بر تقبيح و نكوهش از مائوتسه دون خصوصا رويزيونيست هاي چيني 

امپرياليستهاي غربي ، عالوه برآه وناله از         . ه انقالب جهاني  چين است بوخدمات عظيم وي 
و عليه باصطالح   -زمان انقالب فرهنگي ، با براه انداختن تبليغات حقيرانه  " قساوت هاي "  

ويرا خورد سازند و  خصايل واخالقيات شخصي زشت مائوتسه دون ، مي خواهند شخصيت
رويزيونيست هاي حاآم بر چين ، حاال . ين آارگران وزحمتكشان بزدايند خاطره تابناآش را از ب

محكوم مي نمايند ؛ زيرا  ديگر تبليغات شخصي عليه مائوتسه دون را نمي بينند و آنرا باصطال ح
آنها در زمانش ، اين گونه تبليغات را . ديگر نيازي به پيشبرد اينگونه تبليغات احساس نمي نمايند 

يه مائوتسه دون بويژه عليه همسر ورفيق همسرش چيان چي ، براه انداخته و پيش عل بقدر آافي
اما اين آه بيشتر از يك ونيم دهه ازدرگذشت مائوتسه دون مي گذرد و چيان چي در سال . برده اند 

. ه شده است اپشيمان را ه سرمايه داري به شهادت رساند گذشته با دستان آثيف اين رهروان ن
آنها  . هاي حاآم در چين ضرورتي به تبليغات شخصي عليه مائوتسه دون نمي بينند رويزيونيست 

درعوض مجسمه بي زبان مائوتسه دون را بر پا مي دارند وازوي باصطالح تجليل بعمل مي 
اما بزرگترين خدمت وي بانقالب جهاني وانقالب چين يعني رهبري نظري وعظيم انقالبي . آورند

جشني آه . يرا سبعانه وآين توزانه نكوهش مي نمايند توسط وفرهنگي پرولتري عظيم 
جشن تجليل از وي نيست ، بلكه مراسم  رويزيونيست هاي چيني براه انداخته اند در حقيقت امر

حاآمان .رسمي دولتي بزرگي در تقبيح وي وخاصيتا تقبيح انقالب فرهنگي محسوب مي گردد 
م واحياء آنندگان نظم آهن در چين ، آه همان سرنگون فعلي چين ، اين سرنگون آنندگان سوسياليز

شدگان وازسريرقدرت به زيرافتادگان زمان انقالب فرهنگي اند ، آينه عميقي از آن انقالب بدل 
شعار ها و عالوتا آنها در مبارزه عليه تمايالت روزافزون اقشار مختلف مردم چين بطرف . دارند 

ترس ووحشت شان مي گردد ، يا جلوه دادن وبدنام آردن  خاطره هاي مائوئيستي ، آه سخت باعث
انقالب فرهنگي را درمرآز تالش ها و آوشش هاي  رويزيونيستي شان عليه مائوتسه دون و 

  . مائوئيزم قرار داده اند 
رويزيونيست هاي وطني وابسته و دنباله رو رويزيونيستهاي چيني ويك تعداد ديگر از عناصر 

همدستان و هم آوزاند ، جرئت الب آه در دشمني با انقالب فرهنگي با آنها بانقمرتد وپشت آرده 
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نكرده اند آه آشكاراعليه آارزار براه افتاده توسط حزب آمونيست افغانستان ، د ربزرگداشت 
اين امر يقينا نشان دهنده درماندگي وفقر .  صدمين سالگرد تولد مائوتسه دون قرا ربگيرند 

ا است ولي از جانب ديگر نشان دهنده حيله گري و دسيسه بازي شان نيز ايدئولوژيك سياسي آنه
محيالنه آنرا تخريب آنها آشكارا عليه اين آارزار قرار نمي گيرند امادرهرجاي آه بتوانند . هست 

  . وتحقير مي نمايند تا بدين طريق جلو پيشروي حزب مارا بگيرند 
سالگرد تولد مائوتسه دون وادامه آارزار آن بگذار با برگزاري هرچه پرشكوه تر جشن صدمين 

) مائوئيزم  –لنينيزم  –مارآسيزم ( درماه هاي آينده ، ورخشندگي وتابندگي آمونيزم انقالبي 
را نمايان تر سازيم و ياوه گوئي هاي امپرياليستها ) مائوئيزم ( ع آن وبويژه سومين قله رفي

دين اصالح ناپذير عليه ايدئولوژي ، طبقه ومرتجعين رنگارنگ منجمله رويزيونيست ها و مرت
  . نقش برآب نمائيم دررهبران  ما ن را 

  !مائوئيزم  –لنينيزم  –برافراشته باد درفش ظفر نمون مارآسيزم 
  !مرگ بر دشمنان رنگارنگ انقالب وآمونيزم 

  !مرگ بر دشمنان مائوتسه دون 
 
  
  
  
  

از همان ابتداي تشكيلش ، حزب آمونيست  پرو              جنبش انقالبي انترناسيوناليستي  افتخار دارد آه 
را شامل در صفوف خودمحسوب نموده  وجنگ با شكوه  خلق تحت رهبري       )  پ . ك . ح (
را بمثابه  پيشرو ترين مبارزه ضد امپرياليستي و ضد ارتجاعي  درجهان آنوني  )پ . ك . ح (

  . مورد توجه  قرار داده است 
با قواي آوچكي آغاز به  1980آه در مه  )  پ . ك . ح (لح خلق پرو تحت رهبري نيروهاي مس

  .فعاليت نمودند ، در بحر توفاني مبارزه  طبقاتي رشد نموده اند 
حزب آمونيست پرو با تكيه بر توده ها به ويژه دهقانان فقير ، تعقيب راه محاصره شهرها از 

ت ، پيروزي هاي عظيمي بدست آورده ، حاآميت طريق دهات و نهراسيدن از قربانيها ومشكال
خلق را در ساحات وسيعي از روستاها ايجاد نموده ودرجنگ عليه رژيم  ارتجاعي به مرحله تعادل 

  . استراتيژيك دست يافته است 
پيروزي نهائي انقالب دموآراتيك  نوين ، با هدف حزب آمونيست پرو با اطمينان آامل به 

سوسياليستي  در پرو وتبديل آشور به پايگاهي براي پيشبرد انقالب جهاني رهنمائي آن به انقالب 
  . ودستيابي  به هدف غائي آمونيزم  در سراسر جهان ، رزميده است 

. همانند هرچيز ديگري  درطبيعت وجامعه ، انقالب در پرو روي يك خط مستقيم  تكامل نيافته است
با يورش هاي تبهكارانه  دشمن وبا عبور از روئي اين انقالب ازدرون  مبارزه دشوار ، در رويا

ي اين روند حزب را آبديده و آهنين ساخته وآنرا توانمند. پيچ وخم ها ، به پيشرويادامه داده است 
  .بيشتر براي پيشبرد انقالب تا پيروزي بخشيده است 

ي  صدر مائوئيست -لنينيستي   –پيشروي ها و پيروزي هاي جنگ خلق بر رهبري مارآسيستي 
حزب آمونيست پرو تحت  رهبري . گواهي مي دهند )  پ . ك . ح (گونزالو وآميته مرآزي 

مائوئيزم  در اوضاع خاص پرو ، نه تنها  –لنينيزم  –صدر گونزالو با بكار بست خالق مارآسيزم 
انقالب پرو را قادر به پيشروي ساخت ، بلكه خدمات مهمي  براي ارتقاي سطح فهم انقالبيون 

  . رولتري سراسر جهان  انجام دادپ

قطعنامه  جنبش انقالبي انترناسيوناليستي  در مورد حمايت از 
جنگ خلق در پرو آه توسط حزب آمونيست پرو رهبري مي 

  جان صدر گونزالو شود ودفاع از
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صدر گونزالو توسط رژيم  ارتجاعي مورد مساعدت امپرياليزم  اياالت متحده   1992در سپتامبر 
از زمان دستگيري  صدر گونزالو ،  تام جنبش انقالبي انترناسيوناليستي  شعار ،  .  دستگير گرديد 

صد ها . را بلند نموده اند " رزه اندازيد زمين وزمان را براي دفاع از جان صدر گونزالو ، به ل
هزار نفر از آارگران ، دهقانان ، روشنفكران انقالبي  ونيروهاي مترقي در همه قاره ها ، در يك 

صدر گونزالو با ايراد خطابه تكان دهنده از . آارزار بين المللي  هماهنگ ونيرومند شرآت آردند 
جنبش . اسير آنندگان  خودرا به حيرت انداخت  درون  قفس زندانش ، به خلق جرئت بخشيد و

آه مصمم است  مبارزه براي انقالبي انترناسيوناليستي  ، يكبار ديگر  با صراحت اعالم مي نمايد 
  . دفاع از جان صدر گونزالو را تا به آخر پيش ببرد 

ف طلبي امروز انقالب در پرو همچنانكه  به طرف  تغيير قدرت سراسري ره مي پويد ، با مصا
حزب آمونيست پرو آه به ايدئولوژي  شكست ناپذير مارآسيزم . هاي تازه اي روبروگشته است  

مائوئيزم  مسلح است و سيزده سال جنگ انقالبي  آبديده  اش  ساخته ، ثابت نموده   –لنينيزم  –
تحليل ،  است آه قادر است در مقابل هر حمله دشمن ايتسادگي نموده و آنرا به شكست بكشاند 

در اصول استوار ودرتاآتيك ها انعطاف . درست از اوضاع جديد به عمل آورده وبرآن چيره شود 
  . پذير باشد  وبرهر مشكلي درراه نيل به پيروزي  فايق آيد 

جنبش انقالبي انترناسيوناليستي  متعهد است آه از آارزار دفاع ازجان صد ر گونزالو حزب 
جنگ خلق و توده هاي مبارز پرو، بي باآانه و بي دريغ حمايت  آمونيست پرو رزمندگان قهرمان 

  . نمايد 
  

  جنبش انقالبي انترناسيوناليستي
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