
 
 
 
 

        
      ارگان مركزي        

 
 حزب كمونيست افغانستان

  
   1379سال                    ثور ماه                    دوره دوم                  ودوم بيستشماره    

 
  فرخنده باد نھمين سالگرد تاسيس

  حزب كمونيست افغانستان
  

نه . نهمين سالگرد تاسيس حزب مان را جشن مي گيريم ،  2000اينك با فرارسيدن اول ماه مي 
، آنگره مؤسس حزب آمونيست افغانستان ، مرامنامه 1991سال قبل از امروز، دراول ماه مي 

  . واساسنامه حزب را به تصويب رساند، و ايجاد حزب را اعالم نمود
ساعدت هاي متعدد، درطول نه سال گذشته ، حزب ما از خالل پيچ و خم ها و مساعدت ها و نا م

را با سربلندي و شجاعت ) مائوئيزم  –لنينيزم  –مارآسيزم ( در فش مبارزاتي آمونيزم انقالبي 
برافراشته  نگه داشته و در مسير آارو پيكار انقالبي اش به دستاوردهائي نائل آمده و صدماتي را 

  . متحمل گرديده است 
نتيجه ايستادگي و پا فشاري اصولي روي مسلم است آه دستاوردهاي به آف آمده در اساس 

مائوئيزم ،  –لنينيزم  –مواضع ايدئولوژيك، برنامه سياسي واستراتيژي مبارزاتي يعني مارآسيزم 
از جانب ديگر، صدمات . انقالب دموآراتيك نوين و جنگ خلق بوده ودرآينده نيز چنين خواهد بود 

عمومي به ميان نامساعدت هاي عيني و ذهني وارده اگر ازيك جهت و يا درموارد معيني، دراثر 
، ازجهت ديگر ويا درموارد معين ديگري،  به علت عدم ايستادگي آافي  وپافشاري الزم آمده اند 

روي ايدئولوژي ، برنامه سياسي واستراتيژي مبارزاتي ويا بروز انحرافات و آجروي ها به 
  .بارز يافته اند درجات واندازه ها وفراخي هاي مختلف در ميان حزب ، ت

وراست رفتن ها ، حزب ما با غرور و افتخار نشان " چپ " اما عليرغم اين  فراز ونشيب ها و به 
داده است آه بر خط انقالب استوار و محكم ره مي پويد ونه تنها با قاطعيت واستواري عليه ارتجاع 

رصورت بروز خط ارتجاعي و امپرياليزم مي رزمد، بلكه اين آمادگي و جرئت را نيز دارد آه  د
و ضد انقالبي و جبهه سا برآستان منحوس مرتجعين وامپرياليست ها ازدرون خودش، با تكيه بر 
پيشبرد اصولي مبارزه دو خط وبا تصفيه قاطع خط ارتجاعي و ضد انقالبي، پاآيزگي و صفاي 

  .انقالبي خود را حفظ نموده و بيشترازپيش صيقل دهد 
سير تالش براي زدودن نارسائي ها و ناتواني هاي مان، بخاطر پاسخدهي اين چنين است آه در م

مناسب ونيرومند اصولي به ضرورت ها و نيازمندي هاي آني و آتي مبارزات انقالبي، نهمين 
به تمامي آمونيست  سالگرد تاسيس حزب مانرا با مباهات و سرفرازي وبا تقديم تبريكات رفيقانه

  .مي گيريم هاي افغانستان و جهان جشن 

. انقالبي احتياج است براي انقالب كردن بحزب
كه  اي بدون يك حزب انقالبي ، بدون حزب انقالبي

 -لنينيزم –انقالبي ماركسيزم براساس تئوري
 -لنينيستي–سبك انقالبي ماركسيستي  وبهمائوييزم 
ذاري شده باشد، نمي توان طبقه پايه گ مائوئيستي

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

) مائوتسه دون( 
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درطي دوسال ) شعله جاويد( يكي از صدمات وارده بر حزب ما ، بازماندن ارگان مرآزي حزب 
حال آه قادرشده ايم از ادامه بيشتر اين صدمه ناگوار جلوگيري نمائيم، عزم . گذشته  ازانتشاربود 

است صفحات  هرچند ممكن.  را بصورت ماهنامه منتشر نمائيم " شعله جاويد" ما براين است آه 
هر شماره ازاين ماهنامه معدود باشد، اما با تكيه بر تجارب مبارزاتي نه ساله حزب، تطبيق مرام 

با عمق و گستردگي بيشتري درآن پيش  –" شعله جاويد" مندرج در شماره اول –نشراتي جريده 
ه حتي آمونيستي منظم در افغانستان آ الوه خالء عدم موجوديت يك نشريهخواهد رفت و برع

  . االمكان زود به زود منشتر گردد، توسط آن مرفوع خواهد شد 
و اعالم تبديل شدن آن از يك نشريه غيرموقوته " شعله جاويد" اميدواريم شكستاندن سكوت دوساله 

به يك ماهنامه درنهمين سالگرد تاسيس حزب ما ، تجليل از روز تاسيس حزب را با شكوه 
  .ترورزمنده تر سازد

  !حزب آمونيست افغانستان  زنده باد
  !مائوئيزم –لنينيزم  –زنده باد مارآسيزم 

  !زنده باد آمونيزم 
  
  

  !نھمين سالگرد تاسيس حزب كمونيست افغانستان را گرامي داريم 
  

  زنده باد جنبش بين المللي كارگران جھان
يمان آمونيست يكبارديگر، روز بين المللي آارگران جهان، روز اول ماه مي، روز تجديد عهدو پ

هاي انقالبي و پرولترهاي آگاه بر سر ايده آل هاي انقالبي و روز تجديد و تحكيم مجدد تعهد مشترك 
براي سرنگوني همه و همه جانبه اشكال مختلف ستم درجامعه بشري وايجاد جهان فارغ از 

  .استثمار و ستم فرا رسيد  
ي آارگران توسط آنگره اول انترناسيونال اززمان تعيين روز اول ماه مي بعنوان روز بين الملل

درطول تمام سالهاي سپري شده  صدوده سال ، درروز اول ماه مي ، در  تاحال، 1889دوم درسال 
ميدان هاي جنگ مردمي ، در تظاهرات و ميتنگ هاي توده يي ، در سخنراني ها واعالميه ها و 

  .مل آمده استاين تجديد عهد وپيمان ديرين به ع... نشرات انقالبي و 
امواج نيرومند . را بنگريد " آند" مارش ظفرنمون جنگجويان انقالبي . امسال نيز چنين است 

را به تماشا بنشينيد ، تظاهرات بين المللي و توده يي خشماگين برلين " همااليا" سربازان مردمي 
، آوهستانات ترآيه را نظاره آنيد، صفوف جنگاوران جنگل هاي فيليپين ، مزارع هند و بنگله ديش

را مشاهده نمائيد  و تظاهرات و ميتنگ ها ونشرات واعالميه ها و سخنراني هاي چهار گوشه ... و
گرچه ميدان هاي سرخ ماسكو و تيان يامين پكن را موقتا ازدست داده ايم ، اما نبرد . دنيا را ببينيد 

يمان مان بايستيم و محكوميم آه در ما محكوميم نكه برسرعهد وپ. ادامه دارد  وادامه خواهد يافت 
  . فرجام نبرد پيروز مند و فاتح باشيم 

، درآنگره مؤسس حزب آمونيست افغانستان ،  1991ما ، نه سال پيش ا زامروز، دراول ماه مي 
قطعنامه آنگره مؤسس حزب آمونيست . رزميدن تا پاي جان . عهدوپيماني بستيم سنگين و وزين 

  :د اين عهدوپيمان را اينگونه به قلم آورده است افغانسان، صحنه انعقا
حزب آمونيست افغانستان روي دست رفيقي قرار داشت " رفقا ، درحاليكه مرامنامه و اساسنامه "

بپاخاستند ودرحاليكه بصورت فشرده اي باالي آن دست روي دست همديگر گذاشته بودند و همگي 
اداي سوگند آمونيستي ، تعهد سپردند آه در راه در حالت منقلب و اشك ريزان قرار داشتند، با 

  ." انتخاب شده تا پاي جان خواهند رزميد
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همچنين صحنه در نامه آنگره به ياران مان در آميته جنبش انقالبي انترناسيوناليستي با شور 
  :وهيجان خاصي بيان گرديده است 

اساسنامه حزب آمونيست " و" انمرامنامه حزب آمونيست افغانست" آنگاه رفقا بپا خاستند وروي " 
ياد گذشته ها و گذشتگان، فشار خاطره هاي سال . دست روي دست همديگر گذاشتند" افغانستان 

هاي دردآلود و رنج آور دوران جواني، سنگيني بار مسئوليت سترگي آه بردوش ها افتاده بود، 
را فشرد و به تب و تاب يكجا با تصاوير زيباي آرزوها ، رؤيا ها وآرمانهاي بزرگ، قلب ها 

انداخت ، شانه ها را مرتعش ساخت ، بغض گلوها را درهم پيچاند، آب ديدگان را سرازير ساخت 
و درچنين حالتي با متانت، سنگيني واستواري سوگند آمونيستي بزرگ رزميدن تا پاي جان درراه 

ا وخواست هادرهم گره غم ها  و شادي ها، نفرت ها ومحبت ها وياده.آرمان، برزبان ها جاري شد
بدين سان حزب پيشآهنگ پرولتري درافغانستان با . وشوريده حالي ياران ساعتها دوام نمود خورد

درون مايه اي از علم انقالب ، پايه اي از تعهد خارائين انقالبيون آمونيست و آب ورنگ زيباي 
  ! " اد همه مانرا مبارك ب. عواطف و احساسات عالي انسان هاي نوين زاده شد 

اما هر چه بوده است ، هرچه . عرصه آارزار پرفرازونشيب است و مسير نبرد مملوازپيچ وخم 
باشد وهرچه خواهد بود، در هرحال واحوالي، برسر آنچه پيمان بسته ايم وتعهد سپرده ايم، استوار 

  . وپابرجا مي ايستيم 
ايدئولوژي  – 2رولتري حزب،ماهيت پ –1: سياسي پنجگانه يعني –مابرسراساسات ايدئولوژيك 

مسيرانقالبي مداوم يعني انقالب دموآراتيك نوين،  – 3،) مائوئيزم –لنينيزم  –مارآسيزم (رهنما 
 –5و)جنگ خلق(استراتيژي مبارزاتي–4سوي آمونيزم،حرآت بو گذاربه سوسياليزم

 – 1ونيستي يعني ما برسراصول تشكيالتي چهارگانه آم. انترناسيوناليزم پرولتري، پيمان بسته ايم
مبارزه دوخط ، متعهد  – 4نفي فراآسيونيزم،و – 3انتقاد وانتقادازخود، – 2سانتراليزم دموآراتيك، 

همين راه وهمين راه را ديروزبرگزيده ايم، امروز درآن ره نورديم وفردا نيزدرآن ره . شده ايم
  . خواهيم پوييد 

حاضرچيست؟ به يقين درك ضرورت عمده محورعمده ايستادگي واستواري برسر اين راه درحال 
ما درچه مرحله اي قرارداريم؟ درمرحله تدارك براي برپائي وپيشبرد . مبارزاتي مرحله فعلي

پيشبرد موفقانه اين آار تدارآي ضرورت عمده مبارزاتي مرحله فعلي آار وپيكارمان . جنگ خلق
  .اختمان حزب متبلور مي گرددرا مي سازد آه قبل ازهمه در تالش براي  ساختمان واستحكام س

چگونه بايد ساختمان واستحكام ساختمان حزب را پيشبرد؟ ازلحاظ سياسي و ايدئولوژيك از طريق 
تكيه  استوار برخط ايدئولوژيك ، برنامه سياسي واستراتيژي مبارزاتي و ازلحاظ تشكيالتي از 

ون داراي سه توانمندي طريق اتكاء قاطع بر اصول تشكيالتي پرولتري و صف فشرده انقالبي
  . در رابطه با انقالب و وظايف انقالبي ) دانستن ، خواستن و توانستن (

تجارت مبارزاتي بين المللي وتجارب مبارزاتي نه ساله خود ما به خوبي و روشني نشان مي دهند 
الت و آه غفلت ازين مسايل داراي اهميت حياتي ، فقط و فقط مي تواند در مسير مبارزاتي ما اشكا

  .موانع خورد وبزرگ ايجاد نمايد وامر مارا دچار صدمه و نقصان سازد
نمي شود دم از ساختمان واستحكام ساختمان حزب زد ولي روي ايدئولوژي برنامه سياسي 

نمي توان دم ازساختمان و استحكام . واستراتيژي مبارزاتي حزب قاطعانه و استوار نايستاد
نمي . تشكيالتي حزب تكيه اساسي و پافشاري اصولي ننمودساختمان حزب زد ولي روي اصول 

ولي روي ترآيب اعضاي حزب ازلحاظ  توان دم ازساختمان واستحكام ساختمان حزب زد
  .توانمندي ها و آمادگي هاي مبارزاتي بي مباالتي و سهل انگاري در پيش گرفت 

  . ل مي آنيم با عزم استوار دراجراي وظايف مبارزاتي فوق ، جشن امسال را تجلي
  



شعله جاويد                                                              ت ودومشماره بيس  4

  قطعنامه جنبش انقالبي انترناسيوناليستي
  قرن بيست ويكم ، قرن برپايي جنگ هاي خلق

  برقراري سوسياليزم وراهگشايي بسوي آمونيزم است
  
بسيار . امپرياليست ها و نوآران شان از ما مي خواهند فرارسيدن هزاره جديد را جشن بگيريم  - 1

ه اين انگل ها ، ياهزاره توده هاي آه همه چيز را آفريده اند؟ اماهزاره چه آسي را ؟ هزار! خوب 
و چگونه بايد اين جشن را برگزار آنيم ؟آيا بايد در سالون هاي ضيافت شان ،درحاليكه ثمرات رنج 
ما را مي بلعند و بر استخوان قربانيان خود مي رقصند ،منتظر ونظاره گر اينان باشيم ؟ آيا بايد 

ن هاي جنگي آنان آه تي همين امروز بذر مرگ و ويراني مي پاشند را صداي گوش خراش ماشي
تحمل آنيم ؟ آيابايد قرن ها استثمار غيرانساني ، غارت وجنگ هاي اشغالگرانه رافراموش آنيم؟ 
آيا بايد تحميل آشتار وفالآت غير قابل تصور به ميلياردها انسان را فراموش آنيم؟ آشويتس ها و 

  موش آنيم ؟ هيروشيما ها را فرا
ازين رو . ازنظر ستمگران، تاريخ با استقرار بساط ستمگري خود شان آغاز مي شود   – 2

. مذبوحانه مي آوشند حيات گذراي شان را با  جلوگيري از گردش عقربه زمان ، جاودانه سازند
. امه دارداما مارش بشري بي وقفه اد. مي آوشند به دلخواه آنچه مي خواهند بردفتر زمانه بنويسند 

تاريخ به ما نشان مي دهد آه تقويم مبارزه طبقاتي ضرورتا تاج ها و تقويم هاي منسوخ را بي اعتنا 
چنين بوده و چنين . آنار مي زند و بطور مستمر راه خودرا از مسير پرفراز ونشيب ، باز مي آند

تقويم مبارزه طبقاتي . تا زمانيكه استثمار و ستم يكبار براي هميشه نابود شود. نيز خواهد بود
  نشانگر چيست ؟ 

شورش ها . حماسه هائي آه قهرمانانش نه شاهان و قديسان، بلكه داغ لعنت خوردگان جهان اند – 3
وقيام ها مرتبا دراين يا آن گوشه آره خاآي بر پاگشته ، شكست خورده   وبه صليب آشيده شده اند، 

عظان فريبكار مذهبي را بر مال ساخته و خواب اما بي وقفه سربلند آرده اند ، آرامش طلبي و ا
ي قرون ، ستمديدگان اميد و آرزوي رهائي ازرنج وفالآت را در . خود حاآمان را برهم زده اند

دل داشتند و درگيرودار مصائب زندگي خاطرات جوامع عاري از اسثتمار گذشته  هاي دور تاريخ 
ها ، روياي سپيده دمي بود آه ازپي تيرگي ها هنر وموسيقي زنده توده . بشر را ستايش مي آردند

. آنان عليه ستم ها بپا خاستند ، با اربابان جنگيدند و زندگي نويني را طلب آردند. فراخواهد رسيد 
همين و همين مبارزه، همين تالش خستگي ناپذير براي خاتمه بخشيدن به استثماروحشيانه  وشرايط 

اما ثمرات اين . اين را هرگز نبايد فراموش آرد  .ه است غيرانساني موتور پيشرفت نوع بشر بود
مبارزات هيچگاه نصيب توده ها ند و هر بار امواج آزادي توسط استثمار گران جديد غصب شد و 

  .هاي بردگي نوين تبديل گرديدبه زنجير
، هزاران سال مبارزه پشت سر گذاشته شد، جوامع از دل آتش وخون بارها تجديد آرايش شدند – 4

پرولتاريا، طبقه اي آه زاده . تا اينكه سرانجام پاسخ نهائي از دل اين تغيير و تحوالت بيرون آمد
پرولتاريا ، يك طبقه . سرمايه داري است و رسالتش آن است آه گورآن سرمايه داري باشد 

وع طبقه اي است آه فقط از طريق رهاآردن آل ن. انترناسيوناليست و واپسين طبقه اجتماعي است 
ظهور پرولتاريا و مبارزاتش ايدئولوژي اين طبقه رانيز به . بشر مي تواند خود را رها سازد

لنينيزم سنتز داهيانه مبارزات ، افكار وتجارب است آه تماما در خدمت  –مارآسيزم . ظهوررساند 
بشر  مارآسيزم آشكار آرد آه تاريخ پر فراز ونشيب. پرولتاريا و رسالت تاريخي اش قرار دارد 

آشكار شد آه ادعاي جاودانه بودند نظام استثمار هيچ چيز جز . تاريخ مبارزات طبقاتي است 
اآنون مارش بشري مي توانست آگاهانه به پيش رود . ژستهاي مذبوحانه يك نظم محتضر نيست 
 بگذاريد نگاهي بيندازيم به چند صفحه سرخ اين تقويم. وبي باآانه به دژهاي ارتجاع هجوم برد  
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، تاسيس انترناسيونال اول ،  "مانيفيست آمونيست " انتشار :  آه از اواخر قرن نوزدهم گشوده شد
آه آارآرد نظام سرمايه داري رابه وضوح تشريح آرد و مرگ ) مارآس " ( آاپيتال" انشتار 

ه روز هاي قهرمانانه آمون پاريس تاسيس انترناسيونال دوم آه اول ما. محتوم آنرا آشكار ساخت 
مه را بعنوان روز جهاني آارگر وهشت مارچ را به عنوان روز جهاني زن اعالم آرد ومبارزه 

و همه اين ها در عرض فقط پنجاه سال . براي هشت ساعت آار درروز را به سرانجام رساند
آدام طبقه را درتاريخ سراغ داريد آه طي مدت زماني چنين آوتاه ،اين همه ! صورت گرفت 
  .باشد؟ وتازه اينها فقط شليه هاي نخستين نبرد بود  دستاورد داشته

  - درست مثل امروز –اما درآغاز قرن قبل ، يعني قرن بيستم ، امپرياليست ها و نوآران آنان  – 5
آنان به گوشه وآنار نظر مي انداختند و دنيائي را .  را جشن گرفتند " قرن خويش" متفرعنانه تولد 

فرود بيرحمانه سرنيزه هاي سرمايه مالي پيكر . ان اسير است مي ديدند آه زير چكمه هاي ش
رويزيونيست . جنگ  ازچهره اروپا رخ بربسته بود . افريقا، آسيا وآمريكاي التين راازهم مي دريد 

هاي انترناسيونال دوم سرگرم زد وبند هاي با آارفرمايان بودند و برآتش خشم طبقه آارگر آب مي 
شد اقتصادي بي سابقه  و دست يابي به فوق سودهاي عظيم ترازهميشه آغاز دوران ر. پاشيدند 

اما هنوز بيست . اين چنين به دنيا مي نگريستند 1900امپرياليست ها درسال . پيش بيني مي شد
جنگ سراسر اروپا را در . سال ازآغاز قرن بيستم نگذشته بود آه همه اين تصورات باد هوا شد 

انقالب اآتوبر، اتحاد شوروي سوسياليستي را . رش خيابان ها غلطيدند تاج ها بر سنگف.  بر گرفت 
لنينيزم را بمثابه دومين مرحله مارآسيزم براي مردم  –بوجود آورد و شلكيك توپهايش ، مارآسيزم 

با ظهور انترناسيونال سوم ، بناي سازش طبقاتي آه توسط  .ستمديده دنيا به ارمغان آورد 
آارگران و دهقانان اتحاد شوروي با دردست داشتن . بود فروريخت  رويزيونيست ها برپاشده

اقتصادي آامال نوين گرديد آه درهارابه روي  –قدرت سياسي شروع به ساختن يك نظام اجتماعي 
مزارع و آارخانجات ديگرزنجيري بردست وپاي توده . رشد حيرت انگيز نيروهاي توليدي گشود 

ساختمان . ري براي متحول آردن جامعه توسط آنان تبديل شدندهاي زحمتكش نبود ، بلكه به ابزا
  .سوسياليزم دراتحاد شوروي گام هاي نخستين درترسيم راه رسيدن به جامعه عاري ازاستثمار بود 

آنان به  .امپرياليست ها موفق به مهار شعله هاي انقالب و رهائي ملي دراغلب آشورها شدند  – 6
بحران، . اما آرامش امپرياليست ها ديري نپائيد . قالب را گرفته اند الف زني پرداختند آه جلو ان

در نتيجه پيروزي انقالب چين ، يك . فاشيزم ، يك جنگ جهاني ديگر و انقالبات بيشتر فرا رسيد 
اين انقالب ، راه پيروزي انقالب دموآراتيك نوين درآشورهاي تحت . چهارم نوع بشر آزاد شد

ان نهاد و دانش نظامي تكامل يافته اي را براي پرولترهاي سراسر دنيا به ارمغان سلطه را ببني
اردوگاه سوسياليزم آه يك سوم اهالي جهان را در خود جاي . است "  جنگ خلق " آورد آه همانا 

داده بود به ظهور رسيد امپرياليست ها ونوآران شان براي درهم شكستن مبارزات رهائي بخش 
اما ملل . به راه اندختند " اعطاي استقالل" تم تالش آردند و نمايش فريب آارانه خلق هاي تحت س

تحت رهبري مائوتسه دون . تحت ستم همچنان مراآز توفاني انقالب پرولتري جهاني باقي ماندند
دراين انقالب ده . يك خيرش انقالبي بي سابقه يعني انقالب آبير فرهنگي پرولتاريائي انجام گرفت 

يون آارگر ، دهقان و جوان انقالبي رهروان سرمايه داري را سرنگون آردند و گام هاي ها ميل
بسوي آينده اي آه . عظيمي در راه متحول آردن جامعه بشري بسوي آينده آمونيستي برداشتند

  . درآن تمام تمايزات و آثار و نشانه هاي استثمار طبقاتي بطور آامل محو مي شود
اين ها ماجراهاي قديمي " ع ورويزيونيزم يك صدا عربده مي آشند آه امپرياليزم وارتجا – 7

دنيا مطمئنان . است، ما اول اتحاد شوروي تانرا ربوديم و سپس چين تانرا مجددا به چنگ آورديم 
قبال هم اين الف هاي ! بله. " درمشت ما است و طي قرون آتي نيز متعلق به ما خواهد بود 

مگر بعد ازآشتار آمونارهاي پاريس همين حرف ها را نزدند ؟ وديديم آه  .متفرعنانه را شنيده ايم 
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. ده سال بعد سراسيمه از ميدان هاي نبرد اآتوبر سرخ روسيه پا به فرار گزاردند فقط چند 
مگروقتي آه سگهاي رويزيونيست در اتحاد شوروي سوسياليستي قدرت را غصب آردند همين 

آمي بعد دربرابرامواج قدرتمند انقالب آبير پرولتاريائي در چين  حرف ها را نشنيديم ؟  وديديم آه
 –لنينيزم  –انقالب فرهنگي مارآسيزم . سراسيمه و زخم خورده فرار را برقرار ترجيح دادند 

پرولتري ، سومين و باال ترين مرحله آن ، در سراسر  مائوئيزم را به مثابه مرحله جديد ايدئولوژي
  . ظيمي از خيزش ها و قيام هاي انقالبي را برانگيخت دنيا اشاعه داد وموج ع

حتي امروز هم آه امپرياليست ها متفرعنانه الف پيروزي مي زنند ، جنگ خلق هاي مائوئيستي با 
. گذار از پيچ وخم ها درحال پيشروي هستندو ضربات سختي بر پيكر نظام آهن وارد مي آورند

جنبش " مائوئيست ها متحد در  –لنينيست  –سيست مارآ.  جنگ خلق هاي بيشتري در راه هستند
به پيش مي روند تا مائوئيزم را بمثابه فرمانده وراهنماي موج نوين " انقالبي انترناسيوناليستي

مائوئيزم دروجود احزاب آمونيست آه براي . ودرحال ظهور انقالب پرولتري جهاني تثبيت آنند
جنبش انقالبي ."آيند، تجسم مي يابدهدايت ورهبري اين موج عظيم نوين بوجود مي 

ازطريق احزاب وسازمان هاي عضووداوطلب عضويت وهوادارانش درچهار  "انترناسيوناليستي
گوشه جهان حضوردارد، ازايران گرفته تا آلمبيا ازبنگالدش وسريالنكا تا آمريكا وايتاليا، ازترآيه 

در پروونيپال ، پرولتاريا . ه آارائيب واروپا وافغانستان تا هند و نيز در نقاط ديگر از آفريقا ، منطق
اند " جنبش انقالبي انترناسيوناليستي" تحت رهبري احزاب پيشاهنگ مائوئيست خود آه عضو

  .بارديگر قدرت سياسي سرخ توده ها را در مناطق وسيع روستائي برقرارآرده است 
لتارياي آگاه و توده هاي تحت اين مناطق دورافتاده است ؟ آم اهميت است؟ مطمئنا براي پرو – 8

پيروزي هاي الهام بخش در پرو و نيپال همانقدردورافتاده . ستم و استثمار سراسر دنيا چنين نيست 
اين مناطق از طريق مبارزه سخت و خونين براي . در چين بود " ينان " اند آه منطقه پايگاهي 

اين . زآن وبكار بست آن، فتح شده اندمائوئيزم ، دفاع ا –لنينيزم  –برافراشتن پرچم مارآسيزم 
مناطق از طريق جانفشاني در راه خلق ودرهم شكستن آارزار هاي محاصره و سرآوب و حشيانه 

در پرو ونيپال در جريان است ، آه طي " احياء و ضد احياء" نبرد بر سر . دشمن، ايجاد شده اند 
و جنگ خلق براي دفاع از مناطق  آن مرتجعين مي آوشند قدرت سياسي سرخ خلق را نابود آنند

در ترآيه تفنگ هاي . پايگاهي آه حاآميت خلق درآنجا برقرار شده و گسترش آن به پيش ميرود 
) لنينيست –مارآسيست ( چريك هاي دهقاني تحت رهبري مائوئيست هاي حزب آمونيست ترآيه 

، احزاب مائوئيست درآشورهاي تحت سلطه . راه برقراري مناطق پايگاهي سرخ را مي گشايند
. تشكيل شده و احزاب ديگر آن تقويت مي شوند " جنبش انقالبي انترناسيوناليستي" جديد عضو 

، نيروهاي انقالبي و مائوئيست بيرون " جنبش انقالبي انترناسيوناليستي" عالوه برنيروهاي درون 
. نقالبي را به پيش مي برندازآن در فيليپين ، هند ، بنگله ديش وساير آشورها ، مبارزات مسلحانه ا

از طريق ايجاد وتقويت احزاب مائوئيست " حفار ديرينه انقالب" دراعماق آشورهاي امپرياليستي 
براي آسانيكه بخواهندببينند ، شواهد روشني از پيشروي انقالب در سراسر دنيا . نقب مي زنند 

  . وجود دارد
ما مائوئيست ها از بيان اين واقعيت ، . است آينده روشن است ، اما مسلما راه پرپيچ وخم م – 9

سختي در آار جهان هرگز ، : " ما پيروان مائوتسه دون هستيم آه چنين مي آموزد. هراس نداريم 
دستاورد هاي شكوهمند گردان پيشرو ما د رپرو ، گواه  ! "تنها بايد صعود به قله ها را جرئت آني

با اوضاع  1992بعد ازدستگيري صدرش در سال  حزب آموينست پرو. زنده اين گفته مائواست 
 24اما سخنراني قدرتمند و الهام بخش صد گونزالو در اسارت آه روز . مشكل مواجه شد 

او قدرت ماترياليستي خوش بيني . ايراد شد، شادي را به آام دشمنان زهر آرد  1992سپتامبر
پيچي در " آرد آه  اين ضربه فقط انقالبي وروحيه آمونيستي را به نمايش گذاشت و خاطر نشان 
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بايد . راه طوالني است و ما بايد به سرمنزل مقصود برسيم :  " اواعالم آرد آه " . جاده است 
حزب آمونيست پرو در مواجهه با آارزار هاي سرآوب گرانه دشمن بر راه . " پيروز شويم 

با دشمن همكاري مي آند و جنگ خلق پاي فشرده  ، حمالت  پليد خط اپورتونيستي راست را آه 
را مي دهد درهم آوبيد و تبليغات " توافق صلح " به يك فراخوان خاتمه جنگ از طريق دست يابي 

را داده است ، نقش برآب " توافقات صلح " دشمن  را آه مي گويد صدر گونزالو شخصا فراخوان 
و حزب آمونيست پرو آن را  هيچ گواهي آه بتواند اين ادعاي دشمن را ثابت آند وجود ندارد. آرد

  . صحنه سازي دشمن خوانده و محكوم آرده است 
در شرايط حبس انفرادي مطلق " جنبش انقالبي انترناسيوناليستي" ،  1995درماه مارچ  – 10

با تمام قوا ازدرفش سرخ مان آه در پرو به "  وخشونت بار صد گونزالو، فراخواني تحت عنوان 
:        ودررد خط اپورتونيستي راست انتشارداد و خاطر نشان آرد آه  "اهتزاز است دفاع آنيم 

مكاتبات غير مستقيم و غير قابل تائيد آه به صدر گونزالو و بمثابه افكار وي نسبت داده مي "... 
نبرد براي خاتمه حبس انفرادي وي بايد ادامه ... شود نمي تواند مورد قبول هيچكس واقع شود

نقالبي سراسرجهان به خوبي مي دانند رژيم فوجيموري آه حزب آمونيست پرو توده هاي ا." يابد
آن را بمثابه يك رژيم فاشيستي آشتارگر و وطن فروش محكوم مي آند ، به خاطر قتل عام ها و 

  . دروغ  پردازي هايش شهره عام و خاص است 
آزي حزب آمونيست امروز بعد ازدستگيري رفيق فليسيانو ، رفيق خوليو رهبر آميته مر – 11

حزب آمونيست پرو از خط سرخ صدرگونزالو دفاع آرده  و برراه جنگ خلق پاي . پرو است 
پيچي در " حزب آمونيست پرو اعالم آرده آه جنگ خلق  اينك . فشرده و آنرا توسعه داده است 

ي آسب را آه در مرحله تعادل استراتيژيك ايجاد شده بود پشت سرنهاده و بي وقفه بسو" جاده 
آارزار هاي دفاع از " جنبش انقالبي انترناسيوناليستي. " قدرت در سراسر آشور به پيش مي رود

جنگ خلق در پرو، دفاع از جان صدر گونزالو ، و رد خط اپورتونيستي راست را درسطح جهاني 
تهديد مبني برخطر فزاينده اي آه جان صدر گونزالو را  با توجه به گزارشات . سازمان داده است 

همگام با حزب آمونيست پرو و مردم پرو از رژيم " جنبش انقالبي انترناسيوناليستي" مي آند ،
فوجيموري مي خواهد آه وي را در برابر نمايندگان مطبوعات و رسانه هاي تلويزيوني داخلي و 

جنبش انقالبي . " خارجي قرار دهد آه وي بتواند بطور مستقيم بيانيه اي ايراد آند
عزم خود به پيشبرد مبارزه در پشتيباني ازجنگ خلق ودفاع از جان " اسيوناليستيانترن

  .را مورد تاآيد مجدد قرارمي دهد  -ودر پيوند با آن دفاع از جان رفيق فليسيانو –صدرگونزالو 
اگر امپرياليست ها ونوآران شان روياي مهار آردن جنگ خلق در پرو را در سرداشتند،  – 12

جنگ خلقي آه . هيمااليا بهآتش آشيده  شده است . ي را باالي سر خود مي بيننداينك شبح ديگر
وتحت رهبري رفيق پراچاندا آغاز شد، همچنان از دل ) مائوئيست( توسط حزب آمونيست نيپال 

تمامي هيوال ها ونوآران شان مذبوحانه دست . نبردهاي خونين عليه دشمن به پيش مي رود 
امپرياليزم آمريكا .رژيم ارتجاعي نيپال را از مرگ محتوم نجات دهند  دردست هم گزارده اند تا

ودولت توسعه طلب هند، نقش تبهكارانه خاصي درآمك به رژيم نيپال در آارزار هاي جنايتكارانه 
. دولت هاي ارتجاعي اسرائي ، سريالنكا و پرو نيز درگير ماجرا هستند . سرآوب بازي مي آنند
درمناطق گسترده اي آه از درحال حاضر دوميليون نفر. وي ادامه مي دهداما جنگ خلق به پيش ر

آنان تحت رهبري حزب . چنگال سلطه دشمن خارج شده ، ساختن آينده نوين را آغاز آرده اند 
مشغول ايجاد نهادهاي نوين قدرت هستند واز طريق سالح هائي آه از چنگ دشمن ربوده اند ازاين 

بدون شك راهي آه در پيش است سهل . آنها را گسترش مي دهند نهاد ها دفاع  مي آنند و 
جنگ خلق مسلح به .هيچ پيشرفت تاريخي عظيمي ، سهل وهموارنبوده است . وهموارنخواهد بود 

اين جنگ به نوبه خود به . مائوئيزم پايداري خواهد آرد و پيروز خواهد شد  –لنينيزم  - مارآسيزم  
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نوب آسيا الهام مي بخشد تاجنگ عليه امپرياليزم و ارتجاع را خلق هاي ساير آشورها خاصه درج
  .بر پا دارند 

وعده ها و آينده اي آه امپرياليست ها و نوآران شان نويد مي دهند را دور مي ريزيم ، ما  – 13
انان باد به غبغب مي اندازند آه مارآسيزم ، حزب آمونيست ، ديكتاتوري پرولتاريا و سوسياليزم 

آنان ادعا مي آنند آه . وپاشي اتحاد شوروي سوسيال امپرياليستي ، شكست خورده است بر اثر فر
ولي نمي . دموآراسي و سرمايه داري غرب مي رود تا به عصر نويني از بهروزي و رفاه بينجامد

توانند منكر اين واقعيت شوند آه آنچه در اتحاد شوروي سوسيال امپرياليستي فروپاشيد ، هيچ چيز 
نمي توانند منكر شوند آه وعده هاي سرمايه داري تنها فالآت . زيونيزم ورشكسته نبود جز روي

بيشتر براي ميليون ها انساني آه قبال توسط سوسيال امپرياليزم لگد مال مي شدند، به بار آورده 
اي آه حاصل شده ، صلح نيست بلكه جنگ هائي است آه مرتجعين به ره انداخهت نتيجه . است 

آنچه به ظهور مي رسد صلح جهاني نيست . قابت هاي امپرياليستي به آنها دامن مي زند اند و ر
  . بلكه مراآز جديد رقابت هاي امپرياليستي است 

ملل و خلق  ،تضاد عمده بين امپرياليزم . ازبين دوگرايش انقالب و جنگ جهاني ، اولي عمده است 
اع بي ثبات و جنگ ها و خيزش ها ، مشغول امپرياليست ها در بحبوحه اوض. هاي تحت ستم است 

فرصت هاي نويني براي پرولتاريا  ولي ما آمونيست ها. پرمدعائي و محاسبه سودهاي خويش اند
و توده ها مشاهده مي آنيم تا بار ديگر از طريق ايجاد وتقويت احزاب مائوئيست نوين وبرپاآردن 

زي، مدعي ميراث سوسياليستي خويش جنگ خلق هاي جديد و گسترش و هدايت آنها بسوي پيرو
ما اين جنگ را درهردونوع آشور، خواه آشور هاي تحت سلطه امپرياليزم و خواه دژ .  شوند 

مسلما . هاي امپرياليستي ، برحسب شرايط مشخص هر آشور، بر پاك آرده  وبه پيش خوهيم برد 
  . چنين خواهد شد 

آران شان آه بازار آزاد به عصرنويني از صلح اما درباره اين ادعاي امپرياليست ها و نو -14
درآغاز قرن نوزده، سطح متوسط . ورفاه مي انجامد، چه بايد گفت ؟ بگزاريد به واقعيات نگاه آنيم 

، اين  1900در سال . معيشت درثروتمند ترين آشورها، فقط سه برابر فقير ترين آشور ها بود
نه خدمات سحي و افزايش سن متوسط صورت گرفته امپرياليست ها درباره بهبود هائي آه در زمي

درحاليكه پيشرفته ترين و پر مصرف ترين خدمات صحي در اختيار ثروتمندان . حرافي مي آنند 
در اثر بيماري " جهان سوم"آشورهاي غربي قرار دارد ، هرروز چهل هزار آودك در آشورهاي 

از هرده آودك ، يك تن در فقر مطلق بسر  دراياالت متحده آمريكا،. هاي قابل عالج جان مي دهند 
اما انقالب . بيش از سي وپنج ميليون نفر به درجات گوناگون از گرسنگي رنج مي برند. مي برد 

چنان ثروتي بهم زده آه معادل " بيل گيتز" يك نفر بنام . تكنولوژيك چه ؟ نتايج معيني دارد؟ بله 
بسياري ها . به انترنت بپردازيم . جهان است مجموع توليد ناخالص ملي فقير ترين آشورهاي 

دچاراين توهم اند آه انترنت به عصر جديد دموآراسي جهاني متكي بر ارتباط مستقيم مردم خواهد 
اما روز به روز بيشتر روشن مي شود آه بطور آلي انترنت وسيله اي براي مرتبط . انجاميد 

تحت اين سيستم ، .  ارتباطات ميان آنها ست آردن بازارهاي گسترده سرمايه داري و تيز نمودن 
تكنولوژي ودانشي آه طي نسل هاي بيشمار توسط نوع بشر ايجاد شده ، نه درخدمت رهائي بشر 

تازماني آه يك اقليت منابع . بلكه براي ثروتمند آردن تصاحب آنندگان آن به آار گرفته مي شود
ي آه  اين اقليت استثمارگر قدرت سياسي را جهان را تحت مالكيت  و آنترل خويش دارد و تازمان

صاحب است ، ثروت و دانشي آه توسط خلق هاي جهان ايجاد شده هرگز در خدمت منافع مردم 
  . قرار نخواهد گرفت 

دقيقا . ما فقط جهان را مي خواهيم :  دريك ترانه قديمي ،  انقالبيون آيرلندي مي خوانند – 15
آيا خواست عادالنه اي . ده هاي زحمتكش تنها خواهان اين هستند پرولتاريا و تو. همينطور است  
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نيست ؟ به نيروهاي آور امپرياليزم بنگريد آه چگونه حريصانه در پس آسب سود ، نوع بشر را 
به  حاآمان . تكه پاره مي آنند ، آل آره ارض را به تباهي مي آشانند و حيف وميل مي آنند

آنيد آه چگونه خلق و سرزمين را به اربابان امپرياليست مرتجع درآشورهاي تحت سلطه نگاه 
به موقعيت . خود مي فروشند تا حساب هاي بانكي شان را پر آنند ودرنازونعمت غوطه ورشوند

نوع بشر نگاه آنيد آه چگونه گرفتار ستم طبقاتي ، ملي ، جنسي ، نژادي ، قومي و آاستي است ، 
ارآودآان ، تجارت بدن انسان ، اشكال وحشيانه انقياد چگونه گرفتار شوونيزم تحجر مذهبي ، آ

به نيروي خالقه بشر بنگريد آه چگونه . فئودالي و فرورفتن در فالآت غير قابل تصوراست 
منطقي و غير انساني به فغان آمده توانائي عظيم نيروهاي توليدي اش د راسارت يك نظام غير 

ما مائوئيست . اين تنها چيزي است آه مي خواهيم ما جهان را مي خواهيم ، همه آن را، و. است 
فاطعانه اعالم مي آنيم به مسئوليت هائي آه اين " جنبش انقالبي انترناسيوناليستي" ها، متحد در 

خواسته محقانه توده هاي تحت ستم واستثمار سراسر جهان بردوش مان قرار داده است ، عمل 
كي برآنان ودرخدمت آنان ، نبرد را رهبري خواهيم بله ، ما همدوش با مردم ، مت. خواهيم آرد 

آرد تا قرن بيست ويك را به قرن جنگ خلق ها تبديل آنيم و به سوي آينده شكوهمند آمونيزم راه 
  . بگشائيم 

  !زنده باد انقالب جهاني پرولتري 
  !مائوئيزم  –لنينيزم  –زنده باد مارآسيزم 

  !زنده باد جنگ هاي خلق ها 
  !دردفاع از جان صدر گونزالو بهم بريزيد  زمين وزمان را

  !جنبش انقالبي انترناسيوناليستي بايد در قلب ستمديدگان  جاي گيرد
  

  "جنبش انقالبي انترناسيوناليستي " 
  2000اول ماه مي   
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