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افغانستان) مائوئيست(حزب کمونيست 
 

افغانستان)  مائوئيستي  - لنينيستي  -مارآسيستي ( شماره ويژه آنگره وحدت جنبش آمونيستي   
 
 
 
 

    افغانستان) مارآسيستي ـ لنينيستي ـ مائوئيستي ( جنبش آمونيستي  به آنگره وحدت گزارش
          افغانستان) مارآسيستي ـ لنينيستي ـ مائوئيستي ( آمونيستي قطعنامه آنگره وحدت جنبش 

  از طرف آميته جنبش انقالبي انترناسيوناليست پيام به آنگره وحدت حزب آمونيست افغانستان 
     )م ل م ( از طرف حزب آمونيست ايران  پيام به آنگره حزب آمونيست افغانستان 
  افغانستان) م ل م ( تي پيام هاي آنگره وحدت جنبش آمونيس

                                                            پيام به آميته جنبش انقالبي انترناسيوناليستي
                                                                       )مائوئيست ( پيام به حزب آمونيست نيپال 
                                                                     )م ل م ( ان پيام به حزب آمونيست اير

  

  

گزارش
  به آنگره وحدت

  افغانستان) مارآسيستي ـ لنينيستي ـ مائوئيستي ( جنبش آمونيستي 

  

    !رفقا 

 تُامين وحدت بخش افغانستان و) مارآسيستي ـ لنينيستي ـ مائوئيستي ( برگزاري آنگره وحدت جنبش آمونيستي 

حرآت اصولي و سازنده اي است آه نقش و تُاثيرات مثبت و , هاي مختلف این جنبش در یك حزب آمونيست واحد 



عميق و دیر پا , افغانستان ) مارآسيستي ـ لنينيستي ـ مائوئيستي ( سازنده آن براي آل تاریخ جنبش آمونيستي 

                   .خواهد بود 

افغانستان در اثر پيشرفت هاي موفقيت ) مارآسيستي ـ لنينيستي ـ مائوئيستي ( دت جنبش آمونيستي تدویرآنگره وح

افغانستان و به انجام رسيدن ) مارآسيستي ـ لنينيستي ـ مائوئيستي ( آميز پروسُه وحدت جنبش آمونيستي 

) م ـ ل ـ م ( ش آمونيستي آميتُه مشترك مشمولين پروسُه وحدت جنب(( پيروزمندانُه وظایف و مسئوليت هاي 

ممكن و , )) افغانستان ) م ـ ل ـ م ( آميتُه تدارك براي تدویر آنگرُه وحدت جنبش آمونيستي (( و )) افغانستان 

  . ميسر گردید 

پس از آغاز تهاجم نظامي , افغانستان ) مارآسيستي ـ لنينيستي ـ مائوئيستي ( پروسُه وحدت جنبش آمونيستي 

حزب آمونيست (( توسط , )) تجمع خائنين ملي در بن (( امریكایي و شرآاء و تقریبًا همزمان با امپریاليست هاي 

آميتُه جنبش انقالبي (( و به همياري )) افغانستان ) م ـ ل ـ م ( آميتُه وحدت جنبش آمونيستي (( و )) افغانستان 

اعالميُه مشترك حزب آمونيست افغانستان و (( با انتشار , شروع این پروسه . آغاز گردید )) انترناسيوناليستي 

اعالم  ) 2001 نوامبر 20 ( 1380 عقرب 29به تاریخ )) افغانستان ) م ـ ل ـ م ( آميتُه وحدت جنبش آمونيستي 

از تمام مارآسيست ـ لنينيست ـ مائوئيست هاي افغانستان دعوت به عمل آمد آه با این , در این اعالميه . گردید 

  .و جدًا ضروري همنوا و هماهنگ گردند مبارزُه اصولي 

) م ـ ل ـ م ( اصول تشكيالتي و محور سياسي پروسُه وحدت جنبش آمونيستي , اساسات ایدیولوژیك ـ سياسي 

مبناي  ((     :بصورت روشن و صریح در اولين توافقنامه ميان آغازگران این پروسه بيان گردید , افغانستان 

  :توافق روي اساسات ایدیولوژیك سياسي و اصول تشكيالتي ذیل است  , اساسي این حرآت وحدت طلبانه

  : الف ـ اساسات ایدیولوژیك ـ سياسي 

  .حزب پيشاهنگ پرولتاریا در افغانستان ,  ـ حزب آمونيست افغانستان 1

  .ایدیولوژي رهنماي اندیشه و عمل حزب ,  ـ مارآسيزم ـ لنينيزم ـ مائوئيزم 2

انقالب سوسياليستي برنامُه حد , برنامُه حد اقل حزب براي گذار به برنامُه حد اآثر , نوین  ـ انقالب دموآراتيك 3

 از طريق ادامُه ,رسيدن به جامعُه جهاني بي طبقُه آمونيستي دورنماي غایي و هدف نهایي حزب , اآثر حزب 

. تعميق انقالب در سطح جهاني انقالب تحت ديكتاتوري پرولتاريا و بر پايي انقالبات فرهنگي متعدد و گسترش و 

 ـ جنگ خلق استراتژي مبارزاتي حزب و فعاليت تدارآي براي برپايي و پيشبرد جنگ خلق محور اساسي 4

        .مبارزاتي در مرحلُه آنوني 

براي , از طريق مبارزه در صفوف جنبش انقثالبي انترناسيوناليستي ,  ـ تكيه بر اصل انترناسيوناليزم پرولتري 5

شكيل انترناسيبونال نوين آمونيستي و شرآت در مبارزات انقالبي پرولتري و مبارزات آزاديبخش ضد ت

  . امپرياليستي و ضد ارتجاعي در سطح جهاني و رهبري اين مبارزات 

  : ب ـ اصول تشكيالتي 

,  افغانستان وحدت اراده و وحدت عمل پرولتاريا در,  ـ نفي و طرد سكتاريزم و ضرورت تمثيل وحدت انديشه 1

  .در يك حزب آمونيست واحد 



  .  ـ رهبري متمرآز حزبي متناسب با استراتژي جنگ خلق و تدارك براي برپايي و پيشبرد آن 2

  .  ـ سانتراليزم دموآراتيك 3

  . ـ انتقاد و انتقاد از خود 4

  .  ـ مبارزُه دو خط 5

  

بارزُه متحدانه عليه آارزار تجاوز آارانُه محور سياسي آنوني اين حرآت وحدت طلبانه را ضرورت پيشبرد م

آنها بر افغانستنان و آارزار زورگويانُه امپرياليستي . …روسي , امپرياليست هاي امريكايي و شرآاء انگليسي 

  . ))در سطح جهاني تشكيل مي دهد 

  

فقنامُه آغازگران در اولين توا, اصول تشكيالتي و محور سياسي , بر پايُه اين اساسات ايديولوژيك ـ سياسي 

:موافقه به عمل آمد آه , افغانستان ) م ـ ل ـ م ( پروسُه وحدت جنبش آمونيستي 

 پايُه وحدت در يك حزب آمونيست واحد را تشكيل, دسترسي به يك برنامه و يك اساسنامُه مشترك حزبي ((  

  . ))مي دهد 

 

امنامه و اساسنامُه حزب آمونيست افغانستان به مر, براي دسترسي به يك برنامه و يك اساسنامُه مشترك حزبي 

مثابُه دو سند محوري در بحث و مبارزه براي دسترسي به اين اسناد اساسي و يا به عبارت ديگر به مثابُه اسناد 

اينموضوع مورد توافق قرار گرفت آه مرامنامه و . پذيرفته شدند , اصلي مورد بحث در اين حرآت مبارزاتي 

حزب آمونيست (( مونيست افغانستان با توجه به مجموعُه پيشنهادات اصالحي و تعديلي اساسنامه حزب آ

و ساير مشمولين اين پروسه و پيشبرد )) افغانستان ) م ـ ل ـ م  (  آميتُه وحدت جنبش آمونيستي(( , )) افغانستان 

 اين پروسه و آل جنبش و آادر ها و صفوف مشمولين)) آميتُه مشترك نمايندگان (( مباحثات وسيع در سطح 

توافق به عمل آمد آه اين بازنويسي از . باز نويسي گردد , آمونيستي افغانستان و جنبش آمونيستي بين المللي 

آمبودات و نواقص مرامنامه و اساسنامُه موجود و بر مبناي سانتراليزم , طريق برخورد نقادانه به اشتباهات 

يكي تكيه و استادگي : و مبارزُه دو خط صورت گيرد و داراي دو جنبه باشد انتقاد و انتقاد از خود  , دموآراتيك

روي مواضع درست و اصولي ايديولوژيك ـ سياسي و تشكيالتي مارآسيستي ـ لنينيستي ـ مائوئيستي متبلور در 

آمبودات و ديگري انتقاد از اشتباهات و نواقص و )) حزب آمونيست افغانستان (( مرامنامه و اساسنامُه موجود 

اين موضوع مورد پذيرش قرار گرفت آه در اثر اين بازنويسي ممكن است بخش هايي از . اين اسناد و رفع آنها 

بخش هايي , بخش هايي به صورت جدي تعديل گردد , مرامنامه و اساسنامه موجود آم و بيش اصالح گردد 

  .صر و يا مفصل اضافه گردد بخش هايي حذف گردد و بر بخش هايي مطالب جديد مخت, تغيير يابد 

   

در پيش گرفتن اين سبك آار براي دسترسي به برنامه و اساسنامُه مشترك حزبي براي تُامين وحدت جنبش 

اعالميُه ((  در  مبتني بر ديد مشترك پذيرفته شده, افغانستان در يك حزب آمونيست واحد ) م ـ ل ـ م ( آمونيستي 



در مورد حزب , )) افغانستان ) م ـ ل ـ م (  آميتُه وحدت جنبش آمونيستي مشترك حزب آمونيست افغانستان و

در يك حزب ) م ـ ل ـ م ( تُاسيس حزب آمونيست و ضرورت تُامين وحدت جنبش آمونيستي , آمونيست 

  :در اعالميُه مشترك درينمورد گفته شده بود . .بود , آمونيست واحد 

   

بمثابُه ,  وحدت عمل پرولتاريا در يك آشور در يك حزب آمونيست واحد وحدت اراده و, تمثيل وحدت انديشه (( 

در مسير دستيابي به سالح هاي مورد نياز ) م ـ ل ـ م ها ( وظيفُه اساسي آمونيست ها , پيشاهنگ پرولتاريا 

د حزب آمونيست در ميان سه سالح معجزه آساي انقالب نقش اساسي را بر عهده دار. انقالب محسوب مي گردد 

با دسترسي به اين سالح اساسي است آه مي توان به دو سالح ديگر انقالب يعني ارتش خلق و جبهُه متحد دست . 

. خود را نشان داد , )) امال ـ بخش مائوتسه دون انديشه (( و )) سازمان پيكار براي نجات افغانستان ((  .يافت 

آميتُه انسجام و (( منجر به تشكيل , افغانستان تالش براي وحدت اين مجموعه بخاطر تُاسيس حزب آمونيست 

و )) هستُه انقالبي آمونيست هاي افغانستان (( اين آميته ابتدا توسط . گرديد )) وحدت جنبش آمونيستي افغانستان 

 و ))امال ـ بخش مائوتسه دون انمديشه (( تشكيل گرديد و بعدا ))  در افغانستان  آميتُه تبليغ و ترويج م ـ ل ـ م(( 

اما به علت , اين آميته فعاليت هايي را انجام داد . نيز به آن پيوستند )) سازمان پيكار براي نجات افغانستان (( 

عدم تجانس ايديولوژيك ـ سياسي و تشكيالتي خود نتوانست تمامي مشمولين خود را بطرف تُاسيس حزب 

  .آمونيست افغانستان هدايت نمايد 

  

: ك ـ سياسي و تشكيالتي در اين عدم تجانس عبارت بودند از سه موضوع محوري ايديولوژي

  . به جاي مارآسيزم ـ لنينيزم ـ انديشُه مائوتسه دون   ـ پذيرش و عدم پذيرش مارآسيزم ـ لنينيزم ـ مائوئيزم1

  . ـ ديدگاههاي مختلف در مورد پيش شرط هاي تُاسيس حزب آمونيست افغانستان 2

  .و يا ندانستن تُاسيس حزب آمونيست افغانستان  ـ عاجل و اضطراري دانستن 3

  

بر مبناي پذيرش مارآسيزم ـ لنينيزم ـ , هستُه انقالبي آمونيست هاي افغانستان و امال ـ بخش مائوتسه دون انديشه 

سازمان آمونيست هاي انقالبي (( به پاي تشكيل , مائوئيزم بجاي مارآسيزم ـ لنينيزم ـ انديشه مائوتسه دون 

بنا , اين سازمان آه توانست عضويت رسمي جنبش انقالبي انترناسيوناليستي را حاصل نمايد . رفتند )) تان افغانس

 و سازمان پيكار  . . .آميتُه تبليغ و ترويج م ـ ل ـ م ( به داليل مختلف به تنهايي و بدون شرآت دو بخش ديگر 

مورد ,  اين گسست آيفي مهم و قاطع از گذشته .نمود )) حزب آمونيست افغانستان (( اقدام به تُاسيس . ) …

آه تقريبا همزمان  ))  .…آميتُه تبليغ و ترويج م ـ ل ـ م (( حمايت جنبش انقالبي انترناسيوناليستي قرار گرفت و 

, مارآسيزم ـ لنينيزم ـ مائوئيزم را مورد پذيرش قرار داده بود , )) سازمان آمونيست هاي انقالبي افغانستان (( با 

    .به آن پيوست )) حزب آمونيست افغانستان (( چند ماه بعد از تُاسيس 

     



حزب (( اقدام به تُاسيس , نه تنها بدون شرآت دو بخش ديگر )) سازمان آمونيست هاي انقالبي افغانستان (( اما 

اساسنامه (( و )) مرامنامه حزب آمونيست افغانستان (( بلكه آار تهيه و تدوين , نمود )) آمونيست افغانستان 

را بصورت دروني و صرفا در داخل سازمان پيش برد و جرو بحث عمومي حول )) حزب آمونيست افغانستان 

اين شيوه . مندرجات آنها را در سطح عمومي جنبش آمونيستي افغانستان و جنبش آمونيستي بين المللي دامن نزد 

لوژيك ـ سياسي و تشكبالتي بر حزب آمونيست افغانستان محدوديت هايي را از لحاظ ايديو, آار بسيار عجوالنه 

بلكه تُاثيرات آن بر آل جنبش آمونيستي آشور نيز , تحميل نمود آه نه تنها براي چندين سال حزب را رنج داد 

  . مشهود بود 

  

آشور به صورت هاي جداگانه به تكامالت ) م ـ ل ـ م ( درين ميان بخش هاي ديگري از جنبش آمونيستي 

مائوئيزم و تائيد و حمايت   يديولوژيك ـ سياسي و تشكيالتي خود ادامه دادند و بر مبناي قبول مارآسيزم ـ لنينيزم ـا

   . از جنبش انقالبي انترناسيوناليستي متشكل گرديده و مبارزات شان را پيش بردند 

  

م ـ مائوئيزم و حمايت از جنبش بر مبناي قبول مارآسيزم ـ لنينيز)) سازمان پيكار براي نجات افغانستان (( 

محفل جوانان مترقي و مبارزين " ( ساما "  با دو بخش جدا شده از  ,1994در سال , انقالبي انترناسيوناليستي 

تشكيل داده و به )) افغانستان ) م ـ ل ـ م ( آميته وحدت جنبش آمونيستي (( راه آزادي مردم ، آميته مشترآي بنام 

. يابي به وحدت ادامه دادند مبارزات شان براي دست  

 

به وجود آمده بود آه در ابتدا بر مبناي " اتحاد انقالبي آارگران افغانستان " قبل برين تشكيالت ديگري بنام 

مارآسيزم ـ لنينيزم ـ انديشه مائوتسه دون استوار بود و بعد ها مارآسيزم ـ لنينيزم ـ مائوئيزم را مورد پذيرش 

. جنبش انقالبي انترناسيوناليستي را مورد حمايت قرار داد , از همان ابتداي ايجادش اين تشكيل . قرار داد   

يك هسته , تحت تُاثير مواضع و مبارزات جنبش انقالبي انترناسيوناليستي و جنبش مائوئيستي خود افغانستان 

( در اواخر دهه هفتاد , ا مارآسيستي ـ لنينيستي ـ مائوئيستي توسط منسوبين جنبش مائوئيستي افغانستان در اروپ

. به وجود آمد و به فعاليت هاي مبارزاتي معيني پرداخت ) اواخر دهه نود ميالدي   

  ) ))اصوليت انقالبي پرولتري ( سازمان پيكار براي نجات افغانستان ((  تحت نام  از اواسط دهه گذشته ميالدي

د آه بر مبناي مارآسيزم ـ لنينيزم ـ انديشه مائوتسه اعالميه ها و نشريه هايي در اروپا به دست نشر سپرده شدن

(  سازمان پيكار براي نجات افغانستان  . ((دون و حمايت از جنبش انقالبي انترناسيوناليستي استوار بودند 

به نحوي , افغانستان )  م   ل م(  پس از آغاز پروسه وحدت جنبش آمونيستي   )) )اصوليت انقالبي پرولتري 

.  را مورد پذيرش قرار داد  ـ لنينيزم ـ مائوئيزممارآسيزم   

 

(( با وجوديكه در ابتدا توسط , افغانستان ) مارآسيستي ـ لنينيستي ـ مائوئيستي ( پروسه وحدت جنبش آمونيستي 

اما , آغاز گرديد )) افغانستان ) م ـ ل ـ م ( آميته وحدت جنبش آمونيستي (( و )) حزب آمونيست افغانستان 



پروسُه آغاز .  وحدت تمامي بخش هاي اين جنبش در يك حزب آمونيست واحد را وجه همت خود قرار داد تُامين

شده سريعُا مورد توجُه جدي ساير بخش هاي جنبش آمونيستي آشور قرار گرفته و آنها نيز به دنبال تماسها و 

.مذاآراتي به اين پروسه پيوستند   

 

اعالميه اتحاد انقالبي ((  اعالميه اي را تحت عنوان 1381تاريخ هفت ثور اتحاد انقالبي آارگران افغانستان به 

. م . ل . آارگران افغانستان پيرامون توافقنامه حزب آمونيست افغانستان و آميته وحدت جنبش آمونيستي م 

ه خود را در پروسه وحدت آغاز شده را مورد تائيد قرار داده و اعالم نمود آ, نشر نموده و در آن )) افغانستان 

.اين پروسه سهيم مي داند و با جديت هر چه تمام تر در پيشبرد اهداف سترگ آن آوشا خواهد بود   

هسته مارآسيستي ـ لنينيستي ـ (( و )) حزب آمونيست افغانستان (( به دنبال يكسلسله تبادل نظرات ميان 

در پروسه )) افغانستان   حزب آمونيست(( به اين هسته ترجيح داد آه از طريق پيوستن , )) مائوئيستي در اروپا 

مشترآًا توسط  , 2002 مارچ 31  به تاريخ” حزب “ به ” هسته “ اطالعيه پيوستن . وحدت جاري سهم بگيرد 

به , در اروپا )) هسته مارآسيستي ـ لنينيستي ـ مائوئيستي (( و رهبري )) حزب آمونيست افغانستان (( رهبري 

   .دست نشر سپرده شد 

 

طي نامُه , به دنبال مكاتبات قبلي  ,   )) )اصوليت انقالبي پرولتري ( سازمان پيكار براي نجات افغانستان (( 

م ( آميته وحدت جنبش آمونيستي (( و )) حزب آمونيست افغانستان (( عنواني ,  خود 1381مورخ دهم جوزاي 

 وحدت جاري از طريق شرآت غير مستقيم در آمادگي اش را براي شرآت در پروسُه, )) افغانستان ) ـ ل ـ م 

(( در اين نامه گفته شده بود آه . اعالم نمود .)) …آميتُه مشترك مشمولين پروسُه وحدت (( فعاليت هاي 

سعي مي نمايد هر چه زود تر مشكالت خود را حل و فصل نموده و  ))  .)…اصوليت . ( …سازمان پيكار 

  . م بگيرد مستقيمُا در آار آميتُه مشترك سه

 

از يك حرآت , افغانستان ) مارآسيستي ـ لنينيستي مائوئيستي ( پروسُه وحدت جمبش آمونيستي , به اين ترتيب 

, )) افغانستان ) م ـ ل ـ م ( آميتُه وحدت جنبش آمونيستي (( و )) حزب آمونيست افغانستان (( دو جانبه توسط 

  . آشور را در بر گرفت ) م ـ ل ـ م (  آمونيستي به يك حرآت چند جانبه تبديل گرديده و آل جنبش

آنفرانس مشترك احزاب و سازمان هاي مارآسيست ـ لنينيست ـ مائوئيست افغانستان و ايران در بارُه (( تدوير 

, )) آميتُه جنبش انقالبي انترناسيوناليستي (( به ابتكار , )) منطقه و بطور اخص افغانستان , اوضاع فعلي جهان 

افغانستان به پيش ) م ـ ل ـ م ( يار مهمي بود آه در جريان پيشرفت آار پروسُه وحدت جنبش آمونيستي گام بس

حزب (( , )) افغانستان ) م ـ ل ـ م ( آميته وحدت جنبش آمونيستي (( اين آنفرانس به اشتراك . برداشته شد 

مارآسيست ـ ( حزب آمونيست ايران ( (و )) اتحاد انقالبي آارگران افغانستان (( , )) آمونيست افغانستان 

برگزاري اين آنفرانس . برگزار گرديد ,  ) 2002جون  ( 1381در ماه جوزاي ,  ))  )لنينيست ـ مائوئيست 

اين ارتقا مي تواند سنگ بناي خوبي براي اتحاد . منطقه را ارتقا داد ) م ـ ل ـ م ( سطح اتحاد جنبش آمونيستي 



پروسه , تدوير اين آنفرانس . منطقه در آينده محسوب گردد ) م ـ ل ـ م ( آمونيستي عميق تر و گسترده تر جنبش 

در قطعنامه اين آنفرانس آه . افغانستان را بصورت جدي به پيش سوق داد ) م ـ ل ـ م ( وحدت جنبش آمونيستي 

, ياتي ديگر عالوه از فيصله هاي مهم و ح, انتشار يافت  ) 2002 جون 20 ( 1381 جوزاي 30  به تاريخ

م ـ ل ـ ( فيصله هاي مشخصي در رابطه با پيشبرد هرچه اصولي تر و سريع تر پروسُه وحدت جنبش آمونيستي 

  :قرار ذيل درج گرديد , افغانستان ) م 

       

, در اين چوآات . جنبش آمونيستي افغانستان بخش تفكيك ناپذيري از جنبش بين المللي آمونيستي است (( 

لنينيست ـ مائوئيست هاي افغانستان مكلفند آه پروسُه وحدت آغاز شده ميان نيروهاي مختلف مارآسيست ـ 

مارآسبيست ـ لنينيست ـ مائوئيست را بمثابُه وظيفُه عمده فعلي شان بخاطر ايجاد يك حزب آمونيست واحد در 

 عمده مبارزاتي است آه مي با اجراي موفقانه اين وظيفه. هر چه اصولي تر و شتابنده تر به پيش برند , آشور 

بر پايي و پيشبرد , توان در جهت اجراي هر چه درست تر و اصولي تر وظيفه اساسي مبارزاتي آه همانا تدارك 

جنگ خلق است و در شرايط فعلي شكل مشخص مقاومت مردمي و انقالبي ضد تجاوز امپرياليستي را بخود مي 

افقات بدست آمده قبلي ميان مشمولين حرآت وحدت طلبانه جنبش بر مبناي تو. )) به پيش گام برداشت , گيرد 

: مارآسيستي ـ لنينيستي ـ مائوئيستي افغانستان و توافقات بدست آمده در آنفرانس تصميم گرفته شد آه 

آار روي برنامه و آئين نامه مشترك براي ارائه به صفوف جنبش و در قدم بعدي به )) آميته مشترك  (( …“ 

به مثابه وظيفه عمده اش به پيش برد و در عين حال همكاري هاي عملي مبارزاتي در ساير عرصه ها آنگره را 

سازمان دادن فعاليت ها و مبارزات مشترك عليه تجاوز , در رُاس اين فعاليت ها . را سازماندهي و رهبري نمايد 

عرصه زنان است آه , تي مشترك يكي ديگر از عرصه هاي مبارزا. امپرياليستي و مزدوران دست نشانده است 

  .بايد فعاالنه سازماندهي شده و به پيش برده شود 

 ”   

آنفرانس مشترك احزاب و سازمان هاي مارآسيست ـ لنينيست ـ مائوئيست افغانستان و (( درواقع پس از تدوير 

مسوده هاي برنامه آار روي تهيه و انتشار  )) …آميته مشترك مشمولين پروسه وحدت (( بود آه . )) …ايران 

پس ازتهيه و تدوين هر  ))  .…آميته مشترك . (( و اساسنامه مشترك حزبي را بصورت بخش بخش آغاز نمود 

به نشر و پخش وسيع آن در ميان صفوف مشمولين پروسه وحدت و آل جنبش آمونيستي , بخش از اين مسوده ها 

 و سعي نمود پيشنهادات و انتقادات در مورد اين اسناد مبادرت ورزيد, افغانستان و جنبش آمونيستي بين المللي 

((  در ابتدا صرفا نمايندگان  ,. )) …آميته مشترك (( در پيشبرد اين وظيفه و مسئوليت . را جمع آوري نمايد 

بصورت مستقيم , )) افغانستان ) م ـ ل ـ م ( آميته وحدت جنبش آمونيستي (( و )) حزب آمونيست افغانستان 

در مسوده برنامه مشترك حزبي و " پيشينه تاريخي افغانستان " اما بعد از خاتمه يافتن بحث روي . تند سهم داش

" نيز بصورت مستقيم در فعاليت هاي )) اتحاد انقالبي آارگران افغانستان (( نماينده , تدوين و انتشار اين بخش 

   . جانبه را بخود گرفت شكل سه, سهيم گرديد و آار مستقيم اين آميته ." …آميته مشترك 

       



انتظار داشت آه آار تدوين , )) افغانستان ) م ـ ل ـ م ( آميته مشترك مشمولين پروسه وحدت جنبش آمونيستي ((

به پايان  ) 2003اوايل سال  ( 1381مسوده هاي برنامه و اساسنامه مشترك حزبي را تا اواخر خزان سال 

افغانستان را رويدست ) م ـ ل ـ م ( يع تر آنگره وحدت جنبش آمونيستي برساند و بعد از آن تدوير هر چه سر

, آاري آه بايد در ظرف چند ماه به پايان مي رسيد , اما متاسفانه بنا به بروز يكسلسله مشكالت نا خواسته .يگيرد 

) م ـ ل ـ م ( آميته وحدت جنبش آمونيستي (( مشكالتي آه . براي مدت تقريبُا يك و نيم سال به درازا آشيد 

. . . آميته مشترك (( آغاز اولين مرحله از آار تدوين مسوده برنامه مشترك حزبي توسط بعد از , )) افغانستان 

آميته (( با آن مواحه شد و سرانجام منجر به انحالل , بنا به انحالل طلبي آشكار بخشي از منسوبين خود  ,  ))

)) سازمان پيكار براي نجات افغانستان (( دگان اين آميته به نمايندگان و تبديل شدن موقعيت نماين. . . )) وحدت 

آميته مشترك (( نقش مهمي در به درازا آشيدن آار , گرديد ...)) آميته مشترك مشمولين پروسه وحدت (( در 

( ستان  سازمان پيكار براي نجات افغان ((عالوتا سهم نگرفتن آامل . بازي نمود . )) …مشمولين پروسه وحدت 

در پيشبرد آار پروسه وحدت و حتي گاهگاهي نقش منفي عليه اين پروسه بر عهده ) ))اصوليت انقالبي پرولتر

م ـ ل ـ م ( پروسه وحدت جنبش آمونيستي (( و آل . . . )) آميته مشترك ((  نيز در به درازا آشيدن آار  گرفتن

  .نقش بازي نمود , )) افغانستان) 

  

(( , )) رويزيونيزم ((   ,)) مارآسيزم ـ لنينيزم ـ مائوئيزم (( يه و تدوين مباحث بعد از آنكه آار ته

, در مسوده برنامه مشترك حزبي , )) اوضاع جهاني و جنبش جهاني آمونيستي (( و )) انترناسيوناليزم پرولتري 

 آادر ها و صفوف به پايان رسيد و بخش تهيه شده مسوده براي نظر خواهي به. )) …آميته مشترك (( توسط 

(( در ميان , مشكالتي آه قبال نيز آم و بيش خود را نشان داده بود , ارائه گرديد . …مشمولين پروسه وحدت 

  . آشكارا و بصورت يك طرح انحالل طلبانه عرض وجود نمود . )) …آميته وحدت 

 

ل يكي از نمايندگان اين سازمان آه در عين حا)) سازمان پيكار براي نجات افغانستان (( يكي از اعضاي رهبري 

عليه , . . . )) آميته وحدت (( در همراهي با نمايندگان دو بخش ديگر در , نيز بود . )) …آمينه وحدت (( در 

تعهدات و عملكرد هاي , طرحي آه آنان ارائه آردند در مخالفت با توافقات . پروسه وحدت جاري قرار گرفتند 

آنفرانس مشترك احزاب و (( و بطور مشخص در مخالفت با تعهدات و فيصله هاي تقريبُا يك ساله پروسه وحدت 

  . قرار داشت . )) سازمان هاي مارآسيست ـ لنينيست ـ مائوئيست افغانستان و ايران 

  

طرح آنان مبتني بر نفي حزب آمونيست افغانستان و نفي مرامنامه و اساسنامُه حزب به عنوان اسناد اصلي و يا  

آنان برين مبنا ميخواستند . وري در جرو بحث براي دستيابي به برنامه و اساسنامه مشترك حزبي بود اسناد مح

بايد با ساير بخش ها  ))  …آميته وحدت (( يكي پروسه وحدتي آه :   پروسه وحدت را به دو پروسه تبديل نمايند 

به اين ترتيب آنان . نگره دوم حزب پيش ببرد و ديگري پروسه دروني حزب آمونيست افغانستان براي تدوير آ



افغانستان ) م ـ ل ـ م ( آل پروسه وحدت را نفي ميكردند و ميخواستند آه پراگندگي و تشتت جنبش آمونيستي 

   .براي ساليان متمادي ديگر نيز دوام نمايد 

                                     

م ( ت عاجل و اضطراري تامين وحدت جنبش آمونيستي ا ين طرح انحالل طلبانه در حقيقت بر عدم درك ضرور

افغانستان در يك حزب آمونيست واحد براي پاسخدهي به ضرورت هاي تدارك و برپايي مقاومت ملي ) ـ ل ـ م 

به عبارت ديگر اين طرح . استوار بود , انقالبي و مردمي عليه اشغالگران امپرياليست و رژيم دست نشانده آنان 

بر فرار از مبارزه و شانه خالي آردن از زير بار مسئوليت هاي مبارزاتي عليه اشغالگران  , انحالل طلبانه

   .امپرياليست و مرتجعين دست نشانده استوار بود 

  

 همراهي آردند و در  .))…پروسه وحدت جنبش آمونيستي (( انحالل طلبان براي مدت تقريبًا يكسال ظاهرًا با 

اما مادامي . سهم گرفتند . . .))آنفرانس مشترك (( منجمله در توافقات و تعهدات  , تمامي توافقات و تعهدات آن

تمامي تعهدات و توافقات قبلي شان را زير پا آردند و راه , آه آار پروسه وحدت حالت جدي به خود گرفت 

 را بگيرند ال اقل خود . . . ))پروسه وحدت (( تا اگر نتوانند جلو پيشروي هاي , انحالل طلبي را در پيش گرفتند 

   .دهند )) نجات ((  مبارزره  را از مشكالت و مصاف هاي خطير فعلي و آينده اين

    

آميته (( و به ويژه نمايندگان )) افغانستان ) م ـ ل ـ م ( آميته مشترك مشمولين پروسه وحدت جنبش آمونيستي (( 

رت دروني .ليه اين حرآت انحالل طلبانه بصودر ابتدا آوشيدند ع. )) …آميته مشترك (( در . )) …وحدت 

اما انحالل طلبان به سرعت دست به انتشار اعالميه هاي بيروني زدند و مشكالت مطروحه را از . مبارزه نمايند 

. براي رفع مشكل ادامه يافت . . . )) آميته مشترك ((اما با وجود آن تالش اعضاي . شكل دروني خارج ساختند 

دست به تدوير يك جلسه )) سازمان پيكار براي نجات افغانستان  ((  ,تالش ها بي نتيجه ماند پس از آنكه اين 

 و اعالم بر طرفي يكي از نمايندگان باقي  . . . ))آميته وحدت (( سازماني زده و با اعالم خروج نمايندگانش از 

در نتيجه موقعيت دو تن . الم نمودند را اع. . . )) آميته وحدت (( انحالل , مانده اش در پهلوي دو بخش ديگر 

سازمان پيكار براي نجات  ((  به نمايندگان. )) …آميته مشترك (( در . . . )) آميته وحدت (( از نمايندگان 

 دست   حتي پس از اين نيز تالش براي اقناع انحالل طلبان در جهت .در اين آميته تغيير يافت )) افغانستان 

اما از آنجاييكه آنها قاطعانه راه . ل طلبي و بر گشت به داخل پروسه وحدت ادامه يافت بردار شدن شان از انحال

مبارزين راه ((  بخشي آه تحت نام  .. . . اين تالش ها بي نتيجه ماند  ,فرار از مبارزه را در پيش گرفته بودند 

. . . آميته وحدت (( ز شرآت در نه قبل ا,  سابق شرآت داشته است  . . .))آميته وحدت (( در )) آزادي مردم 

هيچگاهي داراي مواضع رسمي مشخص و معيني نبوده و در , و نه در طول چند سال شرآت در اين آميته )) 

)) محفل جوانان مترقي (( بخش . واقعيت امر هيچگاهي نتوانسته حيثيت يك گروپ مستقل سياسي را آسب نمايد 

حيثيت يك گروپ مستقل سياسي را از دست داد و , ني اين محفل بود نيز در واقع بعد از درگذشت رفيقي آه با

   …فقط بصورت تعدادي از افراد باقي ماند 



  

يك , سابقه و پيشبرد مبارزه عليه آن . . . )) آميته وحدت (( در هر حال بروز حرآت انحالل طلبانه از درون 

  …رد به وجود آو. . . )) آميته مشترك (( مصروفيت چند ماهه براي 

  

(( جدُا آرزو داشت آه )) افغانستان ) م ـ ل ـ م ( آميته مشترك مشمولين پروسه وحدت جنبش آمونيستي ((  

,  مكتوبي اش   مطابق به تعهد سپرده شده ) ))اصوليت انقالبي پرولتري ( سازمان پيكار براي نجات افغانستان 

 اما متاسفانه .د آار پروسه وحدت فعاالنه سهم بگيرددر پيشبر, آه در سطور قبلي اين گزارش از آن ياد آرديم 

) اصوليت انقالبي پرولتري ( سازمان پيكار براي نجات افغانستان . (( اين آرزو آامُال بر آورده ناشده باقي ماند 

 بلكه در مباحثات  ,شامل شده نتوانست . . . )) آميته مشترك مشمولين پروسه وحدت (( نه تنها در ترآيب , )) 

ل مندرجات بخش هاي مختلف مسوده هاي برنامه و اساسنامه مشترك حزبي نيز هيچگونه سهمي نگرفت و .حو

اصوليت (سازمان پيكار براي نجات افغانستان (( در واقع . هيچگاهي به تبليغ براي پروسه وحدت نپرداخت 

. افغانستان باقي ماند ) م ل م  ( آامًال بيرون از پروسه وحدت جنبش آمونيستي, در عمل )) ,)انقالبي پرولتري 

در طول دوره ) )) اصوليت انقالبي پرولتري ( سازمان پيكار براي نجات افغانستان (( نقش آامُال غير فعال 

. ناشي از سه موضع نا درست ايديولوژيك ـ سياسي بوده است, پيشرفت پروسه وحدت 

  ) )) : . . . اصوليت ( سازمان پيكار براي نجات افغانستان (( 

  

   يا  بر سر پذيرش مارآسيزم ـ لنينيزم ـ مائوئيزم استوار نيست و تا حال از مارآسيزم ـ لننيزم ـ مائوئيزم  ــ1

  . مارآسيزم ـ لنينيزم ـ انديشه مائوتسه دون صحبت مي نمايد 

  

هي مناسب به افغانستان در يك حزب آمونيست واحد براي پاسخد) م ـ ل ـ م (  وحدت جنبش آمونيستي    ــ2

  . ضرورت هاي مبارزاتي ضد اشغالگران و رژيم دست نشانده را يك امر عاجل و اضطراري تلقي نمي نمايد 

قبل از پرداختن به , افغانستان ) م ـ ل ـ م (  براي تامين وحدت ميان بخش هاي مختلف جنبش آمونيستي   ــ3

ل خرده اختالفات گوناگون را ضروري مي داند و يك مرحلُه مقدماتي حل و فص, وحدت برناموي و اساسناموي 

افغانستان اصال در موقعيتي قرار ندارد آه ) م ـ ل ـ م ( به اين ترتيب در واقع باورمند است آه جنبش آمونيستي 

  . ...راسُا براي وحدت در يك حزب آمونيست واحد مبارزه نمايد 

  

عالوه از تدوين و انتشار مسوده هاي . . . ))  وحدت آميته مشترك مشمولين پروسه((  فعاليت هاي مبارزاتي  

سازماندهي همكاري هاي , جمع آوري انتقادات و پيشنهادات و جمعبندي آنها , برنامه و اساسنامه مشترك حزبي 

اين اعالميه هاي مشترك عبارت . مبارزاتي معين و همچنان انتشار اعالميه هاي مشترك را نيز در برمي گرفت 

  : ز بوده اند ا



) م ـ ل ـ م (  در مورد آغاز پروسه وحدت جنبش آمونيستي 1380 عقرب 29ــ اعالميه مشترك مورخ 

  .افغانستان 

  

تجمع خاينين ملي نوآر امپرياليزم ((  در مورد جلسه بن تحت عنوان 1380ــ اعالميه مشترك مورخ اول قوس 

  . ))در زير بال و پر امپرياليست ها را محكوم آنيم 

  

لويه حرگه ((  در مورد لويه جرگه اضطراري تحت عنوان 1381الميه مشترك مورخ اول سرطان ــ اع

  )) اضطراري يا نمايش مضحكه آميز امپرياليست هاي متجاوز ومرتجعين دست نشانده شان

با (( تحت عنوان . … در مورد پروسه وحدت جنبش آمونيستي 1381ــ اعالميه مشترك مورخ اول جدي 

براي اجراي فعاالنه , افغانستان ) م ـ ل ـ م ( يع هر چه اصولي تر پروسه وحدت جنبش آمونيستي تعميق و تسر

  . ))وظايف مبارزاتي مان آماده شويم 

   

  . )) به پيشواز روز جهاني آارگران(( تحت عنوان  ) 1382 ثور 11 ( 2003ــ اعالميه مشترك اول ماه مي 

در مورد لويه جرگه تصويب قانون  ) 2003پانزده جنوري  ( 1382 ــ اعالميه مشترك مورخ بيست و پنج جدي

  . )) لويه جرگه ، تصويب قانون اساسي و خاينين ملي (( تحت عنوان , اساسي رژيم دست نشانده 

, افغانستان ) مارآسيستي ـ لنينيستي ـ مائوئيستي ( آميته مشترك مشمولين پروسه وحدت جنبش آمونيستي 

(( فعاليت هاي مبارزاتي   ,)) حزب آمونيست افغانستان (( به اشتراك نمايندگان , اه عليرغم مشكالت سر ر

عالوه از تدوين و انتشار مسوده هاي برنامه و اساسنامه مشترك . . . )) آميته مشترك مشمولين پروسه وحدت 

زاتي معين و همچنان سازماندهي همكاري هاي مبار, جمع آوري انتقادات و پيشنهادات و جمعبندي آنها , حزبي 

: اين اعالميه هاي مشترك عبارت بوده اند از . انتشار اعالميه هاي مشترك را نيز در برمي گرفت 

) م ـ ل ـ م (  در مورد آغاز پروسه وحدت جنبش آمونيستي 1380 عقرب 29ــ اعالميه مشترك مورخ 

  .افغانستان 

  

تجمع خاينين ملي نوآر امپرياليزم ((  بن تحت عنوان  در مورد جلسه1380ــ اعالميه مشترك مورخ اول قوس 

  . ))در زير بال و پر امپرياليست ها را محكوم آنيم 

لويه حرگه ((  در مورد لويه جرگه اضطراري تحت عنوان 1381ــ اعالميه مشترك مورخ اول سرطان 

  )) ناضطراري يا نمايش مضحكه آميز امپرياليست هاي متجاوز ومرتجعين دست نشانده شا

با (( تحت عنوان . … در مورد پروسه وحدت جنبش آمونيستي 1381ــ اعالميه مشترك مورخ اول جدي 

براي اجراي فعاالنه , افغانستان ) م ـ ل ـ م ( تعميق و تسريع هر چه اصولي تر پروسه وحدت جنبش آمونيستي 

  . )) وظايف مبارزاتي مان آماده شويم 

  



  . )) به پيشواز روز جهاني آارگران(( تحت عنوان  ) 1382 ثور 11 ( 2003ــ اعالميه مشترك اول ماه مي 

در مورد لويه جرگه تصويب قانون  ) 2003پانزده جنوري  ( 1382ــ اعالميه مشترك مورخ بيست و پنج جدي 

  . )) لويه جرگه ، تصويب قانون اساسي و خاينين ملي (( تحت عنوان , اساسي رژيم دست نشانده 

, افغانستان ) مارآسيستي ـ لنينيستي ـ مائوئيستي ( رك مشمولين پروسه وحدت جنبش آمونيستي آميته مشت

سازمان پيكار براي نجات , )) حزب آمونيست افغانستان (( به اشتراك نمايندگان , عليرغم مشكالت سر راه 

آادر ها و صفوف , هبري با پشت گرمي اعضاي ر, ))  اتحاد انقالبي آارگران افغانستان  ((و )) افغانستان 

به ويژه حزب ,  آميته جنبش انقالبي انترناسيوناليستي و اعضاي اين جنبش  ,. . . )) پروسه وحدت (( مشمولين 

... پروسه وحدت ((  تقريبُا دو سال بعد از آغاز  توانست, ) مارآسيست ـ لنينيست ـ مائوئيست ( آمونيست ايران 

ي برنامه و اساسنامه مشترك حزبي را غرض ارائه به آنگره وحدت جنبش ، آار تدوين نهايي مسوده ها.)) 

پس . به انجام رساند , براي تامين وحدت اين جنبش در يك حزب آمونيست واحد , آشور ) م ـ ل ـ م ( آمونيستي 

.  وحدت آميته مشترك مشمولين پروسه((, . . . )) پروسه وحدت (( از آن مطابق به توافقات قبلي ميان مشمولين 

) مارآسيستي ـ لنينيستي ـ مائوئيستي ( آميته تدارك براي تدوير آنگره وحدت جنبش آمونيستي (( به . . )). 

  . تبديل گرديد )) افغانستان 

  

توانست به سرعت آارش , )) افغانستان ) م ـ ل ـ م ( آميته تدارك براي تدويرآنگره وحدت جنبش آمونيستي (( 

  . ر تدارك براي تدويرآنگره را به سر انجام رساند را پيش برده و امر خطي

 

تامين وحدت جنبش , اينك آنگره پر افتخار ما دايراست و امر بزرگ تصويب برنامه و اساسنامه مشترك حزبي 

آشور در يك حزب آمونيست واحد و تعيين اعضاي اصلي و ) مارآسيستي ـ لنينيستي ـ مائوئيستي ( آمونيستي 

  .مرآزي حزب آمونيست واحد افغانستان را پيش رو دارد علي البدل آميته 

  

مارآسيستي ـ لنينيستي ـ ( امر تامين وحدت جنبش آمونيستي , با تدوير موفقانه و اختتام پيروزمندانه اين آنگره 

آنهاييكه نتوانستند و يا . در يك حزب آمونيست واحد اساسا به سر انجام مي رسد , افغانستان ) مائوئيستي 

( پروسه وحدت جنبش آمونيستي (( درامر به سر انجام رساندن , عليرغم تعهدات اوليه شان , استند نخو

چانس شرآت در اين آنگره را از دست ,  ثابت قدم باقي بمانند  ))افغانستان ) مارآسيستي ـ لنينيستي ـ مائوئيستي 

به سختي , جاييكه اصوليت ايجاب ميكرد  و در حد توان خود و تا آن ما از اين وضعيت متُاسف هستيم. دادند 

ولي متاسفانه علي العجاله نتوانستيم بر انحالل طلبي ها و انحرافات . آوشيديم آه از وقوع آن جلو گيري نماييم 

با خود همراه و , فايق آييم و آنها را در مسير پر پيچ و خم مبارزات آيندُه مان , سخت جان اين رفقاي سابق مان 

  . م همنوا بسازي

  



افغانستان در ) م ـ ل ـ م ( يقين آامل داريم آه برگزاري موفقانه اين آنگره يعني تامين وحدت جنبش آمونيستي 

مارآسيست ـ لنينيست ـ مائوئيست هاي افغانستان را قادر مي سازد آه امر مبارزاتي , يك حزب آمونيست واحد 

بي عليه اشغالگران امپرياليست و دست نشاندگان حقير آبير تدارك براي برپايي جنگ مقاومت ملي مردمي و انقال

شان را ـ آه شكل مشخص آنوني جنگ خلق در افغانستان است ـ هر چه زود تر و اصولي تر به پايان رسانده و 

فقط به اين صورت است آه حزب . درفش گلگون اين مقاومت را در ميدان آارزار خونين افغانستان بر افرازند 

 وظايف و مسئوليت هاي كي از اعضاي جنبش انقالبي انترناسيوناليستي مي تواند بطور شايستهما به عنوان ي

انترناسيوناليستي خود را در قبال جنبش بين المللي آمونيستي و جنبش مقاومت خلق هاي جهان عليه آارزار 

ايفا , تجاوز گرانه و اشغالگرانه امپرياليست هاي امريكايي ومتحدين امپرياليست و دست نشاندگان ارتجاعي شان 

  . نمايد 

  

  !افغانستان ) مارآسيستي ـ لنينيستي ـ مائوئيستي _ (مونيستي پيروز باد آنگره وحدت جنبش آ

  ! زنده باد حزب آمونيست واحد افغانستان 

  ! زنده باد آمونيزم  

   ! زنده باد جنبش انقالبي انترناسيوناليستي

دست بر افراشته باد درفش مقاومت ملي مردمي و انقالبي در افغانستان عليه اشغالگران امپرياليست و مرتجعين 

    !نشانده 

   

 

 
قطعنامه

افغانستان) مارآسيستي ـ لنينيستي ـ مائوئيستي ( آنگره وحدت جنبش آمونيستي   

  

حزب آمونيست ( افغانستان در حزب آمونيست واحد ) م ل م ( وحدت جنبش آمونيستي , با سرافرازي و افتخار 

در نتيجه پيشرفت و به ,  آميز مبارزاتي پر افتخار اين گام موفقيت. را اعالم مي نمائيم ) افغانستان ) مائوئيست ( 

افغانستان و بطور مشخص در نتيجه تدوير پيروزمندانه ) م ل م ( فرجام رسيدن پروسه وحدت جنبش آمونيستي 

. به پيش برداشته شد , افغانستان ) م ل م ( آنگره وحدت جنبش آمونيستي   

 

 مبارزاتي آمونيستي و ملي ـ دموآراتيك در جهت ضرورت پاسخدهي اصولي و مناسب به نيازمندي هاي

بطور , گذار به انقالب سوسياليستي و حرآت به سوي جامعه جهاني آمونيستي , پيروزي انقالب دموآراتيك نوين 

اين ضرورت پس از حادثه يازده . هميشگي وحدت ميان مارآسيست ـ لنينيست ـ مائوئيست ها را طلب مي نمود 

زار تهاجمي امپرياليست هاي امريكايي و متحدين شان عليه خلق هاي جهان و به طور سپتامبر و آغاز آار



. بيشتر از پيش خود را نشان مي داد , مشخص تجاوز امپرياليست هاي امريكايي و متحدين شان بر افغانستان 

 اندآي بعد از مدت زمان. افغانستان به اين ضرورت جدي مبارزاتي پاسخ مثبت داد ) م ل م ( جنبش آمونيسني 

) م ل م ( پروسه وحدت جنبش آمونيستي , آغاز تجاوز امپرياليست هاي امريكايي و متحدين شان بر آشور 

اين پروسه . افغانستان به منظور تامين وحدت مائوئيست هاي افغانستان در يك حزب آمونيست واحد آغاز گرديد 

با , الت و پيچ و خم ها و فراز و نشيب هاي سر راه عليرغم مشك, در طي مدت زماني بيشتر از دو سال گذشته 

مبارزه بر سر تدوين مسوده هاي برنامه و اساسنامه مشترك حزبي به عنوان اساس . موفقيت به پيشرفت ادامه داد 

به يك جريان , ايدئولوژيك ـ سياسي و تشكيالتي وحدت مائوئيست هاي افغانستان در يك حزب آمونيست واحد 

) م ل م ( بارزاتي ايدئولوژيك ـ سياسي و تشكيالتي بي سابقه در سطح آل جنبش آمونيستي مباحثاتي و م

.افغانستان مبدل گرديد   

  

اين پروسه از همان ابتدا داراي جنبه انترناسيوناليستي برجسته أي بود و اين نقطه قوت پرولتري اش را نه تنها تا 

.بلكه تكامل نيز بخشيد , به آخر حفظ آرد   

  

به همياري آميته جنبش انقالبي انترناسيوناليستي آغاز , افغانستان ) م ل م ( وسه وحدت جنبش آمونيستي پر

تشكيل آنفرانس منطقوي , مورد بسيار برجسته همياري در پيشرفت اين پروسه . گرديد و به پيشرفت ادامه داد 

يشنهاد آميته جنبش انقالبي انترناسيوناليستي و افغانستان و ايران بود آه بنا به پ) م ل م ( احزاب و سازمان هاي 

اين آنفرانس نه تنها نقش برجسته أي در پيشرفت پروسه وحدت جنبش . حضور فرستاده آن داير گرديد 

بلكه گام آيفي مهمي بود در جهت تقويت روز افزون اتحاد ميان , افغانستان بازي نمود ) م ل م ( آمونيستي 

.در منطقه ) م ل م ( جنبش   

 

افغانستان در جريان پبشرفت خود از همكاري هاي رفيقانه ) م ل م ( پروسه وحدت جنبش آمونيستي 

اين همكاري رفيقانه انترناسيوناليستي نقش . بر خوردار بود ) م ل م ( انترناسيوناليستي حزب آمونيست ايران 

ره اين روحيه انترناسيوناليستي رفقا آنگ. مهمي در پيشرفت پروسه وحدت و ارتقاي آيفي اين پروسه بازي نمود 

) مائوئيست ( را با قدر داني مي نگرد و اميد وار است آه پيوند هاي مبارزاتي ميان احزاب ما ـ حزب آمونيست 

.تحكيم و ارتقا يابد , در آينده بيشتر از پيش گسترش , ) م ل م ( افغانستان و حزب آمونيست ايران 

همكاري هاي عملي و فعاليت هاي , افغانستان ) م ل م ( جنبش آمونيستي در جريان پيشرفت پروسه وحدت 

يكي از موارد مهم . مشترك مبارزاتي ميان بخش هاي مختلف تشكيل دهنده آن شكل گرفت و به پيشرفت ادامه داد 

دت بود انتشار چندين اعالميه مشترك توسط نيروهاي تشكيل دهنده پروسه وح, اين فعاليت هاي مشترك مبارزاتي 

 . 

) م ل م ( افغانستان به مثابه گام نهايي پروسه وحدت جنبش آمونيستي ) م ل م ( آنگره وحدت جنبش آمونيستي 

افغانستان به ) مائوئيست ( افغانستان و تامين وحدت اين جنبش در حزب آمونيست واحد يعني حزب آمونيست 



سازمان پيكار براي نجات , رب آمونيست افغانستان ح( اشتراك نمايندگان سه نيروي تشكيل دهنده پروسه وحدت 

.داير گرديد ) اتحاد انقالبي آارگران افغانستان , افغانستان   

در جهت پيشرفت آار آنگره و به , همه رفقاي شرآت آننده در آنگره . آنگره با سرود انترناسيونال آغاز گرديد 

با شورو شوق توسط رفقا به , گزارش ارائه شده به آنگره . فعاالنه سهم گرفتند , فرجام رسيدن موفقيت آميز آن 

توسط , مباحثات روي مسوده هاي برنامه و اساسنامه حزب . بحث گرفته شد و به اتفاق آراء به تصويب رسيد 

برنامه و اساسنامه حزب به اتفاق آراي رفقاي . تمام رفقا و با روحيه عالي مبارزاتي وحدت طلبانه پيش رفت 

در انتخاب رهبري حزب همه رفقا روحيه پرولتري بسيار برجسته از . ه در آنگره به تصويب رسيد شرآت آنند

.خود نشان دادند   

شرآت نماينده آميته جنبش انقالبي , افغانستان ) م ل م ( يك نقطه قوت مثبت آنگره وحدت جنبش آمونيستي 

ود آه برجستگي انترناسيوناليستي به آنگره مي يه آنگره ب» جاا « انترناسيوناليستي در آنگره و پيام آميته 

. بخشيد   

با شور انقالبي , افغانستان ) م ل م ( پيام آميته جنبش انقالبي انترناسيوناليستي به آنگره وحدت جنبش آمونيستي 

و احساسات رفيقانه توسط رفيق تماينده آميته قرائت گرديد و با شور و احساسات همانند توسط يكي از رفقاي 

پيام , آه در پاسخ به اين پيام رفقا  آنگره اعالم داشت. هيئت رئيسه آنگره مورد استقبال رفيقانه قرار گرفت 

رفيق نماينده آميته جنبش انقالبي . رفيقانه متقابلي به آميته جنبش انقالبي انترناسيوناليستي ميفرستد

د فعاالنه و با روحيه انترناسيوناليستي سهم تمامي موار در, انترناسيوناليستي در جريان پيشرفت آار آنگره 

.گرفت و نقطه قوت انترناسيوناليستي آنگره را بيشتر از پيش توان و قوت بخشيد   

  

افغانستان آه در آنگره قرائت ) م ل م ( به آنگره وحدت جنبش آمونيستي ) م ل م ( پيام حزب آمونيست ايران 

افغانستان و ) م ل م ( فيقانه اين حزب به امر وحدت جنبش آمونيستي روحيه انترناسيوناليستي و توجه ر, گرديد 

را به روشني نشان ) افغانستان ) مائوئيست ( حزب آمونيست ( تامين وحدت اين جنبش در حزب آمونيست واحد 

د مي آنگره اعالم آرد آه وظيفه خو. داد و نقطه قوت انترناسيوناليستي آنگره را بيشتر از پيش روشنايي بخشيد 

. بفرستد ) م ل م ( پيام رفيقانه به حزب آمونيست ايران , داند در جواب اين پيام رفقا   

 

افغانستان و در جريان آار آنگره وحدت جنبش ) م ل م ( ما در جريان پيشرفت پروسه وحدت جنبش آمونيستي 

در مسير جنگ خلق در آن ) ت مائوئيس( از پيشرفت هاي حزب آمونيست نيپال , افغانستان ) م ل م ( آمونيستي 

ما در جريان آار آنگره از پيشرفت هاي نوين جنگ خلق در نيپال مطلع شديم و اين . الهام مي گرفتيم , آشور 

درود ) مائوئيست ( آنگره به حزب آمونيست نيپال . امر به آنگره ما شور و اشتياق مبارزاتي افزونتر بخشيد 

.زب مي فرستد مي فرستد و پيام ويژه أي به اين ح  

  



در مبارزه براي انقالب در امريكا و در شرايط , نقش مبارزاتي انترناسيوناليستي حزب آمونيست انقالبي امريكا 

مشخص فعلي مبارزه عليه آارزار تجاوزآارانه امپرياليستي ايكه امپرياليست هاي امريكايي در راس آن قرار 

در . بسيار مهم و ارزنده است , ليت جنبش مقاومت خلق هاي جهان براي جنبش آمونيستي بين المللي و آ, دارند 

پيوند , شرايط فعلي آه افغانستان مورد تجاوز و اشغالگري امپرياليست هاي امريكايي و متحدين شان قرار دارد 

 يك, افغانستان و حزب آمونيست انقالبي امريكا ) مائوئيست ( هرچه فشرده تر مبارزاتي ميان حزب آمونيست 

ما به حزب آمونيست انقالبي امريكا درود مي فرستيم و آرزو داريم آه درفش . ضرورت اجتناب ناپذير است 

.مبارزاتي اين حزب بطور روز افزوني اعتال و شگوفايي يابد   

 

, مرآز آمونيستي مائوئيستي هند , به حزب آمونيست پيرو , افغانستان ) م ل م ( آنگره وحدت جنبش آمونيستي 

آمونيست مائوئيست ترآيه و ساير احزاب و سازمان هاي شرآت آننده در جنبش انقالبي انترناسيوناليستي حزب 

درود هاي گرم , و همه مائوئيست هاي جهان آه در گير مبارزات انقالبي عليه امپرياليزم و ارتجاع هستند 

البي عليه دشمنان طبقاتي آرزو مي رفيقانه مي فرستد و موفقيت هاي مزيد شان را در امر پيشبرد مبارزات انق

. نمايد   

 

افغانستان وحدت اين جنبش ) م ل م ( ما اعالم مي نمائيم آه با اختتام موفقيت آميز آنگره وحدت جنبش آمونيستي 

آنگره وحدت . گرديده است  تامين, افغانستان ) مائوئيست ( در حزب آمونيست , در حزب آمونيست واحد 

افغانستان يقين آامل دارد آه ادغام تشكيالتي نيروهاي محتلف شرآت آننده در آنگره )  م م ل( جنبش آمونيستي 

در تمامي سطوح به سرعت تكميل مي گردد و رفقا , حزب  بر مبناي اصوليت و استوار بر برنامه و اساسنامه

.قادر مي گردند وظايف مبارزاتي شان را متحدانه و همچون يك تن واحد بر عهده بگيرند   

 

يعني وحدت , افغانستان و پيشرفت و اختتام موفقيت آميز آن ) م ل م ( تدوير آنگره وحدت جنبش آمونيستي 

يك گام آيفي , ) افغانستان ) مائوئيست ( حزب آمونيست ( مائوئيست هاي افغانستان در حزب آمونيست واحد 

ن جنبش را به پيش سوق داده و تكامل مي افغانستان است و اي) م ل م (مهم و برجسته براي آل جنبش آمونيستي 

تحقق اين وحدت يك پيشرفت بسيار مهم و برجسته مائوئيست هاي افغانستان در مسير تدارك براي برپايي . بخشد 

به , و پيشبرد جنگ مقاومت ملي مردمي و انقالبي عليه اشغالگران امپرياليست و خاينين ملي دست نشانده شان 

مسيري آه بايد هرچه سريع تر و اصولي تر طي . است , جنگ خلق در افغانستان مثابه شكل مشخص آنوني 

.گردد تا درفش مبارزاتي پرولتاريا در افغانستان عمال در ميدان هاي نبرد بر افراشته شود   

يك ) افغانستان ) مائوئيست ( حزب آمونيست ( تامين وحدت مائوئيست هاي افغانستان در حزب آمونيست واحد 

آنگره اميد وار است آه اين . رد مبارزاتي براي جنبش انقالبي انترناسيوناليستي محسوب مي گردد دستاو

دستاورد مبارزاتي بتواند نقش معيني در شگوفايي مبارزاتي آل جنبش انقالبي انترناسيوناليستي بازي نموده و 

.خدمتي براي جنبش محسوب گردد   



 

صول مستقيم پيشرفت و به فرجام رسيدن موفقيت آميز پروسه وحدت افغانستان مح) مائوئيست ( حزب آمونيست 

درفش مبارزاتي تمامي مائوئيست هاي افغانستان , درفش اين حزب . افغانستان است ) م ل م ( جنبش آمونيستي 

تمامي مائوئيست هاي آشور را فرا مي , افغانستان ) م ل م ( آنگره وحدت جنبش آمونيستي . به حساب مي آيد 

افغانستان بپيوندند تا قادر گردند وظايف مبارزاتي آمونيستي و ملي ـ ) مائوئيست ( اند آه به حزب آمونيست خو

. دموآراتيك شان را بر مبناي اصوليت پرولتري و بطور شايسته و مناسب انجام دهند   

.آنگره با سرود انترناسيونال پايان يافت   

   

  ! افغانستان) م ل م ( زنده باد آنگره وحدت جنبش آمونيستي 

!افغانستان ) مائوئيست (  زنده باد حزب آمونيست         !زنده باد جنبش انقالبي انترناسيوناليستي   

!مرگ بر امپرياليست هاي متجاوز و اشغالگر امريكايي و متحدين شان   

!مرگ بر خاينين ملي دست نشانده و نوآر امپرياليست ها   

!شبرد جنگ مقاومت ملي مردمي و انقالبي درافغانستان به پيش در راه برپايي و پي  

   »افغانستان ) م ل م ( آنگره وحدت جنبش آمونيستي « 

  )2004   ـ1383( اول مي  

 
 

پيام به آنگره وحدت حزب آمونيست افغانستان
  

  !رفقاي عزيز 

 را از صميم قلب تبريك   برگزاري آنگره وحدت مارآسيست لنينيست مائوئيست هاي افغانستان در يك حزب واحد 

  .مي گوييم 

چنين وحدتي يكي از ضرورت هاي جنبش آمونيستي افغانستان بوده است و اين آنگره گامي بزرگ در اين جهت 

ما اميد واريم آه حزب آمونيست افغانستان با آيفيتي نوين بتواند وظايف و مسئوليت هايش . را نمايندگي مي آند 

  .ساند و با اين موفقيت شرايط را براي پيشروي هاي بعدي فراهم آند را هر چه آاملتر به انجام ر

  

  !رفقا

تاثيرات اين . اين آنگره در شرايطي برگزار ميشود آه موج انقالبي نويني در سراسر جهان در حال تولد است 

بري عالوه بر رشد مبارزات انقالبي تحت ره. موج قبال بسياري از آشور هاي جهان را متاثر آرده است 

اين تاثيرات را ما در , ) مائوئيست ( مائوئيست ها از جمله جنگ خلق تحت رهبري حزب آمونيست نپال 



و همچنين در اعتراضات تاريخي مردم » گلوباليزاسيون «  مبارزات مردم جهان عليه جهاني شدن سرمايه يا 

  .افغانستان شاهد بوده ايم جهان عليه تجاوز نظامي امپرياليست هاي امريكايي و انگليسي به عراق و 

اين آنگره همچنين در شرايطي برگزار ميگردد آه افغانستان تحت اشغال امپرياليست هاي يانكي و همچنين 

اين اشغالگران در همكاري تنگاتنگ با مرتجعين جهادي آه سالها بد . امپرياليست هاي اروپايي قرار گرفته است 

  .ستمديده افغانستان روا داشته اند بر افغانستان حكمروايي مي آنند ترين ظلم و ستم را بر مردم زحمتكش و 

. سابقه طوالني مبارزات قهرمانانه توده هاي زحمتكش افغانستان عليه اشغالگران بيگانه يك واقعيت تاريخي است 

تان اما افسوس آه اين مبارزات شجاعانه بخاطر رهبري هاي طبقات سازشكار ومرتجع به رهايي مردم افغانس

  .نيانجاميد و هربار امپرياليست ها از دري ديگر وارد شدند 

  

آنگره تاريخي خود را به , اينك حزب شما در چنين شرابط حساس و تاريخي از اوضاع جهان و افغانستان 

منظور ايجاد حزب آمونيست واحد افغانستان برگزار ميكند و رسالت واالي رهبري آل جنبش وانقالب افغانستان 

  .اين مايه اميد براي توده هاي زحمتكش افغانستان و پرولتارياي سراسر جهان است . وش ميگيرد را بد

پيش نويس برنامه حزب آمونيست آه براي تصويب به آنگره ارائه ميشود به روشني نويد دنياي آيفيتا متفاوت 

لباني و شبه طالباني و امپرياايست از آنچه را آه خلقهاي افغانستان در آن بسر ميبرند و از آنچه آه رژيم هاي طا

تحوالت دموآراتيك نوين آه در بر گيرنده آزادي , پيش نويس برنامه . را ميدهد , ها به مردم تحميل آرده اند 

با آليه مرتجعين فئودال اعم از جهادي   هاي سياسي ـ اقتصادي ـ اجتماعي براي خلقها است و مبارزه سرسختانه

اري بوروآرات و اربابان امپرياليستشان مي باشد را در سرلوحه آارش قرار مي دهد و غير جهادي و سرمايه د

.

اين در شرايطي است آه در حدود سه ماه پيش لويه جرگه ارتجاعي با قيموميت امپرياليسم امريكا و ديگر قدرت 

سم براي افغانستان بود هاي امپرياليستي قانون اساسي ارتجاعي را آه در اصل برنامه طبقات ارتجاعي و امپريالي

هدف اين يرنامه ارتجاعي در درجه اول بر آورده آردن منافع استراتژيك سياسي و . را به تصويب رساند 

  .اقتصادي امپرياليستها است 

   

ه امپرياليسم امريكا بطور خاص و امپرياليسم جهاني  آورده بر اول درجه هدف اين يرنامه در

  .اقتصادي امپرياليستها است 

   

ه امپرياليسم امريكا بطور خاص و امپرياليسم جهاني  آورده بر اول درجه هدف اين يرنامه در

  .اقتصادي امپرياليستها است 

   

ه امپرياليسم امريكا بطور خاص و امپرياليسم جهاني  آورده بر اول درجه هدف اين يرنامه در

  .اقتصادي امپرياليستها است 

   

ه امپرياليسم امريكا بطور خاص و امپرياليسم جهاني  آورده بر اول درجه هدف اين يرنامه در

  .اقتصادي امپرياليستها است 

   

ه امپرياليسم امريكا بطور خاص و امپرياليسم جهاني  آورده بر اول درجه هدف اين يرنامه در

  .اقتصادي امپرياليستها است 

   

ه امپرياليسم امريكا بطور خاص و امپرياليسم جهاني  آورده بر اول درجه هدف اين يرنامه در

  .اقتصادي امپرياليستها است 

   

ه امپرياليسم امريكا بطور خاص و امپرياليسم جهاني  آورده بر اول درجه 0.0001
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. برنامه سرخ حزب آمونيست افغانستان آه برنامه طبقه آارگر است مي درخشد , در مقابل اين برنامه ارتجاعي 

 و استقالل افغانستان را نويد مي دهد و خواسته هاي توده هاي زحمتكش و منافع دراز مدت خلق اين برنامه آزادي

اين برنامه وعده نمي دهد بلكه راه واقعي دست يافتن به اين اهداف را با وضوح و روشنايي . را منعكس مي آند 

  . نشان مي دهد 

  

آوچك , بل يال و آوپال نيروهاي امپرياليستي و جهادي اگر چه نيروي سازمان يافته طبقه ما در افغانستان در مقا

حزب را در شرايطي قرار , است اما از آنجا آه برنامه حزب خواست و منافع واقعي توده ها را منعكس مي آند 

مائو در جريان . مي دهد آه بتواند خلق را رهبري نمايد و جايگاه بر حق خود را در ميان توده ها بدست آورد 

بير فرهنگي پرولتاريايي تاآيد آرد آه درستي يا نا درستي خط ايدئولوژيك ـ سياسي همه چيز را تعيين انقالب آ

حزب مبارزه طبقاتي را . البته خط صحيح از مبارزه طبقاتي جدا نيست بلكه از درون آن تكامل مي يابد . مي آند 

  .رهبري مي آند و طي رهبري آردنش قوام مي يابد 

حزب آمونيست افغانستان .  داده است آه تنها راه رهايي توده ها مبارزه مسلحانه انقالبي است تاريخ بارها نشان

استراتژي جنگ خلق . بر اين راه رهايي تاآيد مي گذارد و روش پيشبرد آنرا در افغانستان نشان مي دهد 

. توسط توده ها ست مائوئيستي آه توسط حزب آمونيست افغانستان تشريح شده جنگي براي آسب قدرت سياسي 

جنگي است آه طي آن توده هاي خلق به حد اآثر آگاه مي شوند وسازمان مي يابند تا سرنوشتشان را آامال بدست 

شان را بگونه أي سازمان دهند آه به اآثريت مردم افغانستان  گيرند و دولت خود را تشكيل دهند و اقتصاد آشور

ز و انجام اين جنگ مي تواند بزرگ و قوي شده و انقالب را به حزب آمونيست فقط از طريق آغا. خدمت آند 

.ما ايمان داريم آه سرود جنگ خلق در افغانستان را با هم خواهيم خواند . پيروزي رساند 

  ! رفقا

تشكيل يك حزب متحد در افغانستان نه تنها دستاوردي براي پرولتارياي افغانستان بلكه براي پرولتارياي جهاني 

. روز افغانستان يكي از سكو هاي پرش امپرياليستها براي پياده آردن طرحهاي شان در خاورميانه است ام. است 

به اين دليل فعاليت هاي حزب شما يراي جنبش ما داراي اهميت خاصي است زيرا پيشروي ها و عقب نشينيهاي 

  .واهد داشت آمونيستها در اين خطه تاثيرات مستقيمي بر روند انقالب در منطقه و جهان خ

سابقه جنبش مائوئيستي در افغانستان و همچنين احترامي آه توده ها براي جنبش مائوئيستي قايل اند نشان دهنده 

اين واقعيت است آه عليرغم تبليغات ضد آمونيستي سبعانه امپرياليستها و مرتجعين اسالمي عليه نيروهاي انقالبي 

در بين توده ها برخوردار اند ذره اي ) شعله أي ها ( مائوئيستها نتوانسته است از احترامي آه , و آمونيست 

اين مبارزات و جانفشاني هاي رفقاي ما از ابتداي شكل گيري اين جنبش در مبارزه با رويزيونيستها . بكاهد 

به . ه است ريخته اند و با تالشها و جانفشاني هاي رفقاي ما اين بنا ساخته شد, شالوده آنچه را آه ما امروز داريم 

  .به خاطره رفقاي جانباخته جنبش مائوئيستي افغانستان درود مي فرستيم . اين دليل از اين فرصت استفاده آرده 

باشد تا . باشد تا پيشروي هاي مائوئيستهاي افغانستان جنبش ما را از خاورميانه به آسياي جنوبي متصل آند 

شهاي غول آسا جنگ خلقهاي متعددي را در اين خطه بر پا احزاب و سازمان هاي مائوئيست با خط صحيح و تال



آنند تا غرش عصيان توده هاي ستمديده بر سراسر منطقه طنين افگند و منطقه به گورستان امپرياليستها مبدل 

  .شود 

  » آميته جنبش انقالبي انترناسيوناليستي  «

  2004اپريل 

  

پيام به آنگره حزب آمونيست افغانستان
  )مارآسيست ـ لنينيست ـ مائوئيست (  مرآزي حزب آمونيست ايران از سوي آميته

  
  !درود هاي سرخ بر شما ! رفقاي عزيز 

برگزاري آنگره متحد مارآسيست ـ لنينيست ـ , از صميم قلب و با آرزوهاي بزرگ براي انقالب افغانستان 

با موفقيت آامل برگزار شده و قلوب مائوئيست هاي افغانستان را به شما تهنيت مي گوئيم و اطمينان داريم آه 

.آمونيست هاي جهان را مملو از شادي و اميد خواهد آرد 

اين آنگره ثمره دلپذير تالش صادقانه شما براي شكل دادن به يك وحدت اصولي . اين آنگره ويژگي مهمي دارد 

يعني جنبش انقالبي  , تجربه شما در اين زمينه براي جنبش ما. ميان نيروهاي مائوئيست افغانستان است 

  . انترناسيوناليستي ارزنده است 

در شرايطي آه افغانستان به جبهه اول امپرياليزم امريكا در , تشگيل اين آنگره و شكل گيري اين حزب نوين 

وظايف سنگيني بر دوش , تبديل شده است , بخصوص خلقهاي خاور ميانه , اعالن جنگ آشكار به مردم جهان 

مائوئيستهاي افغانستان را در موقعيتي قرار مي دهد آه , وضعيت آنوني . غانستان مي گذارد آمونيستهاي اف

به انقالب , از طريق اعالن جنگ به قوي ترين دشمن پرولتاريا و خلقهاي جهان در حال حاضر , بطور مستقيم 

ود اين وظايف را بطور عاجل شما مائوئيستهاي افغانستان با پايان دادن به پراگندگي ميان خ. جهاني خدمت آند 

به همين جهت اين آنگره و برنامه هاي آينده حزب آمونيست افغانستان براي آمونيستها و . روي دست گرفتيد 

  . نيروهاي انقالبي در سراسر جهان از اهميت ويژه أي برخوردار است 

ق است و بدون شك موجب بطور مشخص براي حزب ما مايه دلگرمي و تشوي, وجود چنين حزبي در افغانستان 

  . تاثيرات مهمي بر جنبش آمونيستي ايران دارد , حزب شما و آينده آن . تقويت حزب ما خواهد شد 

وجود چنين حزبي در افغانستان بلند آردن پرچم ايدئولوژيك پرولتاريا و زحمتكشان جهان در مقابل پرچم پاره 

متحدين , آنان . ه با مرتجعين اسالمي هنوز حل نشده است مبارز. پوسيده و گنديده احزاب اسالمي است , پاره 

طبقاتي امپرياليزم جهاني اند و امپرياليستها تا آنجا آه اين مرتجعين براي شان مفيد باشند از آنان براي استثمار 

ان زن, در مبارزه عليه اين مرتجعين . طبقه آارگر و دهقانان و خلقهاي ستمديده افغانستان سود خواهند جست 

امري است آه تنها از , رها آردن حد اآثر انرژي زنان در اين مبارزه . نيروي بسيار مهمي را تشكيل مي دهند 

زيرا خط سياسي و ايدئولوژيك حزب آمونيست افغانستان نماينده عميق . عهده حزب آمونيست افغانستان بر ميايد 

بهمين دليل . مي باشد , ن آه زنان در زمره آنان اند ترين منافع تمام ستمديدگان بخصوص ستمديده ترين ستمديدگا



است آه قدرت خفته در اين نيروي تاريخا سرآش و طغيان گر را مانند توفاني سهمگين براي    وظيفه حزب

  . بلند آند , ريشه آن آردن مرتجعين اسالمي و غير اسالمي و حاميان امپرياليست آنان 

بخش بزرگي از . اي آمونيستهاي افغانستان بسيار سخت و پيچيده بوده است  براي ساليان دراز شرايط بر  !رفقا

آنان نه تنها خود خادم . نيروهاي مقاومت به زير پرچم مرتجعين و امپرياليستها رفته و تبديل به خادمان آنان شدند 

ستثمارگر افغانستان شدند بلكه بخشي از توده ها را نيز بسوي وحدت و ائتالف با مرتجعترين نمايندگان طبقات ا

  .در چنين وضعيتي مائوئيستهاي افغانستان بر روي. آشيدند 

  

( نيستي است آه منافع ستمديدگان افغانستان .ايدئولوژي آمونيستي ايستادند زيرا فقط ايدئولوژي و برنامه آمو

ي از ارتجاع و امپرياليزم را نمايندگي آرده و ميتواند افغانستان خال) آارگران و دهقانان و زنان و ملل تحت ستم 

اآنون توده هاي افغانستان بيش از هر زمان آماده اند آه حقايق را از زبان . را براي آنان به ارمغان آورد 

نمي , آنان بيش از هر زمان آماده اند آه به اين حقيقت پي ببرند و آگاه شوند آه بدون اين حزب . حزبشان بشنوند 

وظيفه رشد و گسترش سياسي و . وظايف سنگيني مقابل پاي حزب است . و دنبال آنند توانند راه رهايي را يافته 

ايدئولوژيك و تشكيالتي حزب در ميان پيشرو ترين اقشار توده ها و به اين ترتيب فراهم آردن الزامات آغاز 

  . در اين ميان خود نمايي ميكند , جنگ خلق 

در » خاور ميانه بزرگ « ترآيه و ايران را به مثابه قلب , عراق  ,  امپرياليزم امريكا مي خواهد افغانستان !رفقا

ما براي بهم بافتن انقالب پرولتري در اين منطقه از آن سود خواهيم جست و خواهيم . بگذار چنين آند . هم ببافد 

اما , است  خاورميانه امپرياليست ها مورد نفرت اآثريت مردم جهان  ديد آه خاورميانه چه آسي بزرگتر است ؟

خاورميانه سرخ در قلوب پرولتاريا و خلقهاي جهان جاي خواهد داشت و پايگاه رزم آنان براي رهايي بشريت 

  .خواهد بود 

                                            

  )م ل م ( آميته مرآزي حزب آمونيست ايران 

  1383ارديبهشت 

  

        

 

اسيوناليستيپيام به آميته جنبش انقالبي انترن

  
  !رفقا

ا موفقيت    ) م ل م ( با سر افرازي و افتخار به شما اطالع مي دهيم آه آنگره وحدت جنبش آمونيستي     ستان ب افغان

ستان ،                ( برگزار گرديد و نيروهاي شامل در آنگره         راي نجات افغان ار ب ستان ، سازمان پيك حزب آمونيست افغان



ستان  ) مائوئيست  ( حزب آمونيست   ( ك حزب آمونيست واحد    در ي ) اتحاد انقالبي آارگران افغانستان      ه  ) افغان ب

اين موفقيت مبارزاتي را آه موفقيتي براي آل جنبش انقالبي انترناسيوناليستي است ، به شما رفقا . وحدت رسيدند 

  . و از طريق شما براي تمامي مشمولين جنبش ما تبريك و تهنيت مي گوئيم 

افغانستان و چه در جريان آار آنگره ) م ل م ( يشبرد پروسه وحدت جنبش آمونيستي ما چه در جريان ايجاد و پ

) م ل م ( پروسه وحدت جنبش آمونيستي . از حمايت ها و راهنمايي هاي بيدريغ شما رفقا بهره مند گرديديم 

افغانستان به همكاري نزديك آميته جنبش انقالبي انترناسيوناليستي براه اقتاد 

  

ابتكار آميته جنبش انقالبي انترناسيوناليستي در تدوير آنفرانس مشترك منطقوي احزاب و .  ادامه داد به پيشرفت

افغانستان و ايران و حضور نماينده آميته در اين آنفرانس نمود بسيار برجسته حمايت ) م ل م ( سازمان هاي 

اين آنفرانس پروسه وحدت . گردد افغانستان محسوب مي ) م ل م ( آميته از پروسه وحدت جنبش آمونيستي 

افغانستان را قويا به پيش سوق داد و بر عالوه پايه أي براي اتحاد فشرده تر و بهم ) م ل م ( جنبش آمونيستي 

  .در منطقه بوجود آورد ) م ل م ( پيوسته تر ميان نيروهاي 

افغانستان و حضور ) م ل م ( نيستي ارسال پيام آميته جنبش انقالبي انترناسيوناليستي به آنگره وحدت جنبش آمو

  .فعاالنه نماينده آميته در آنگره اوج اين حمايت و راهنمايي را نشان مي دهد 

   

  !رفقا

( حزب آمونيست ( آامال باور داريم آه تامين وحدت نيروهاي مائوئيست افغانستان در حزب آمونيست واحد 

فه انترناسيوناليستي انقالب در آشور خود ـ عمدتا به عنوان توان ما را براي اجراي وظي) افغانستان ) مائوئيست 

همانطوريكه در قطعنامه آنگره وحدت . سهم ما در انقالب جهاني ـ ارتقاء آمي و آيفي نيرومندي بخشيده است 

 مهم مبارزاتي ، يك پيشروي جدي  برداشته شدن اين گام:  افغانستان گفته شده است ) م ل م ( جنبش آمونيستي 

ئوئيست هاي افغانستان بطرف برپايي جنگ خلق ، آه شكل مشخص آنوني آن مقاومت ملي مردمي و انقالبي ما

. عليه امپرياليست هاي متجاوز و اشغالگر امريكايي و متحدين و دست نشاندگان شان است ، محسوب مي گردد 

 تدارك براي جنگ خلق و پرتو يقين آامل داريم آه عزم راسخ ما براي طي آردن هرچه زود تر باقيمانده راه

  .افشان آردن هرچه سريعتر جرقه هاي اين جنگ در افغانستان ، از حمايت فعال شما رفقا برخوردار است 

  !رفقا

بيستمين سالگرد تشكيل جنبش انقالبي انترناسيوناليستي را به شما و احزاب و سازمان هاي عضو جنبش تبريك 

افغانستان و تامين وحدت نيروهاي ) م ل م (  وحدت جنبش آمونيستي تدوير موفقيت آميز آنگره.مي گوئيم 

در بيستمين سالگرد ) افغانستان ) مائوئيست ( حرب آمونيست (  حزب آمونيست واحد  مائوئيست افغانستان در

ن داريم آامال يقي. ما از اين امر نهايت خرسند هستيم . تشكيل جنبش انقالبي انترناسيوناليستي بوقوع پيوسته است 

آه جنبش ما ـ جنبش انقالبي انترناسيوناليستي ـ با سربلندي و استواري مسير مبارزاتي تكامل يابنده اش را با شور 

  .و اشتياق روز افزون دنبال مي نمايد 



  

!زنده باد انترناسيوناليزم پرولتري 

  !زنده باد جنبش انقالبي انترناسيوناليستي 

!» جاا « يل پر شور باد بيستمين سالگرد تشك

  !افغانستان ) مائوئيست ( زنده باد حزب آمونيست 

  »افغانستان ) م ل م ( آنگره وحدت جنبش آمونيستي « 

   )1383 ثور 12 ( 2004اول مي 

      

  

 

)مائوئيست ( پيام به حزب آمونيست نيپال 

  

!رفقا  

، أين حزب رهبري ) مائوئيست  ( افغانستان ، به حزب آمونيست نيپال) م ل م ( آنگره وحدت جنبش آمونيستي 

ما از سنگر داران سرخ جنگ خلق در نيپال ، چه در جريان پروسه . آننده جنگ خلق در نيپال درود مي فرستد 

پيشروي هاي جنگ خلق در نيپال ، در بحبوحه آار آنگره وحدت جنبش . وحدت و چه قبل از آن الهام گرفته ايم 

.گرمابخش آل آنگره و يكايك رفقاي شرآت آننده در آن بوده است افغانستان ، ) م ل م ( آمونيستي   

!رفقا  

افغانستان ، تقريبا بال فاصله بعد از تجاوز امپرياليست هاي امريكايي و ) م ل م ( پروسه وحدت جنبش آمونيستي 

 به همياري ما در مدت زماني بيشتر از دو سال گذشته ، قادر شديم. متحدين شان بر افغانستان ، آغاز گرديد 

آميته جنبش انقالبي انترناسيوناليستي و الهام گيري از پيشروي هاي اين جنبش و بطور مشخص پيشروي هاي 

ظفر نمون جنگ خلق در نيپال ، اين پروسه را به منظور تامين وحدت نيروهاي مختلف مائوئيست در افغانستان 

. رسانيم در يك حزب آمونيست واحد ، به پيش سوق داده و به فرجام ب  

 

افغانستان توسط نمايندگان حزب آمونيست افغانستان ، سازمان پيكار ) م ل م ( آنگره وحدت جنبش آمونيستي 

براي نجات افغانستان و اتحاد انقالبي آارگران افغانستان داير گرديد و توانست با تصويب برنامه و اساسنامه 

به وحدت ) افغانستان ) مائوئيست ( حزب آمونيست ( حد حزبي واحد ، اين سه نيرو را در يك حزب آمونيست وا

   .برساند 

 



اآنون مائوئيست هاي افغانستان در موقف بسيار بهتري براي نهايي ساختن پروسه تدارك براي آغاز جنگ خلق ـ 

آه شكل مشخص آنوني آن جنك مقاومت ملي مردمي و انقالبي عليه اشغالگران امپرياليست و خاينين ملي دست 

ما عزم راسخ داريم آه هرچه زود تر با بر افروختن جرقه هاي برپايي جنگ . شانده شان است ـ قرار دارند ن

تجارب شما رفقا . خلق در افغانستان بر خرمن هستي امپرياليست هاي اشغالگر و دست نشاندآان شان آتش افگنيم 

 و خم و مملو از فراز و نشيب جنك انقالبي در برپايي و پيشبرد جنگ خلق ، ممد پيشروي هاي ما در راه پر پيچ

. در افغانستان خواهد بود   

 

افغانستان ، با استفاده از فرصت ، توسعه طلبي دولت ارتجاعي هند در ) م ل م ( آنگره وحدت جنبش آمونيستي 

 رهبران و منطقه ، بويژه سياست سرآوبگرانه اين دولت ارتجاعي در قبال انقالب نيپال را آه منجر به دستگيري

آنگره . توسط اين دولت گرديده است ، به شدت محكوم مي نمايد ) مائوئيست ( اعضاي حزب آمونيست نيپال 

قويا آزادي رفيق گوراو از زندان دولت ارتجاعي هند را طلب مي نمايد و مبارزه براي تامين آزادي اين رفيق را 

. ان مي داند افغانست) مائوئيست ( يك وظيفه مبارزاتي حزب آمونيست   

 

!رفقا  

افغانستان ـ افتخار دارد آه به عنوان يكي از احزاب عضو جنبش ) مائوئيست ( حزب ما ـ حزب آمونيست 

و ساير احزاب و سازمان هاي شامل در ) مائوئيست ( انقالبي انترناسيوناليستي ، در پهلوي حزب آمونيست نيپال 

افغانستان ) مائوئيست (  افزون مبارزاتي ميان حزب آمونيست ما خواهان همبستگي روز. اين جنبش قرار دارد 

. و ساير اعضاي جنبش انقالبي انترناسيوناليستي هستيم ) مائوئيست ( و حزب آمونيست نيپال   

 

) !مائوئيست ( زنده باد حزب آمونيست نيپال   

!پيروزمند باد درفش سرخ جنگ خلق در نيپال   

!سرنگون باد دولت ارتجاعي نيپال   

!زنده باد جنبش انقالبي انترناسيوناليستي   

!افغانستان ) مائوئيست ( زنده باد حزب آمونيست   

»افغانستان ) م ل م ( آنگره وحدت جنبش آمونيستي «   
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)م ل م ( پيام به حزب آمونيست ايران 
  

  !رفقا



ستي   بش آموني دت جن ره وح ستان ) م ل م ( آنگ ران  افغان ست اي ه حزب آموني ام رفيقان ال پي ه ) م ل م ( ، ارس ب

  .آنگره را با قدر داني مي نگرد و از شما رفقا اظهار امتنان مي نمايد 

ستي      بش آموني دئولوژيك ـ          ) م ل م ( پروسه وحدت جن داوما از حمايت اي شرفت خود ، م ان پي ستان در جري افغان

ران       ود    برخوردا ) م ل م    ( سياسي حزب آمونيست اي ه                  . ر ب ديم آ ادر گردي ن پروسه ، ق شرفت اي ان پي ا در جري م

ا                   ) م ل م    ( آنفرانس منطقوي احزاب و سازمان هاي           ه تنه ائيم و ن زار نم ا شما برگ ا ب ران را يكج ستان و اي افغان

د و                           ن پيون زون اي راي تكامل روز اف ه أي ب ه پاي يم ، يلك اء ده ان را ارتق ان م  سطح پيوند و همبستگي مبارزاتي مي

   .همبستگي در آينده نيز بوجود آوريم 
  

امين وحدت مائوئيست هاي     ) م ل م   ( ما در يرگزاري موفقيت آميز آنگره وحدت جنبش آمونيستي           افغانستان و ت

ستان  ) مائوئيست  ( حزب آمونيست   ( افغانستان در حزب آمونيست واحد    دئولوژيك ـ سياسي     ) افغان ، حمايت اي

  . و ارسال پيام تان به آنگره ، جنبه بسيار روشني از اين حمايت محسوب مي شود شما رفقا را با خود داشتيم

  

ران ،               !رفقا   ستان ، اي د افغان ا مي خواه  همانطوزيكه شما در پيام تان به آنگره تذآر داده ايد ، امپرياليزم امريك

ه                    رل و شكلدهي آل منطق زرگ     خ« عراق و ترآيه را بصورت پايگاه هاي مرآزي براي آنت ه ب ورد  » اورميان م

ذآره حضور              . خواستش در آورد  ار آشور مت ستي ـ در سه آشور از چه ي انترناسيونالي بش انقالب ا ـ جن بش م جن

ران    . دارد  ست اي ي حزب آموني ه يعن ن منطق بش در اي ه عضو جن ه گان زاب س ست ) م ل م ( اح زب آموني ، ح

ستا ) مائوئيست  ( مائوئيست ترآيه و حزب آمونيست       ان شان را                افغان ارزاتي مي اهنگي هاي مب د هم ه دارن ن وظيف

ايي                    بطور روز افزوني بيشتر و با آيفيت تر بسازند تا بتوانند مقاومت انقالبي عليه امپرياليست هاي متجاوز امريك

  . و متحدين و دست نشاندگان شان را در سطح آل منطقه شكل داده و به پيش سوق دهند 

  

ي دست         طوريكه اطالع داري    !رفقا   اينين مل ايي و متحدين شان و خ د امپرياليست هاي متجاوز و اشغالگر امريك

انون اساسي     « نشانده شان در افغانستان ، با داير آردن يك جرگه مضحك فرمايشي و ارتجاعي بنام                ه ق ه جرگ لوي

ه          »  ستان ب راي افغان اندند  » تصويب  « ، يك قانون اساسي وطنفروشانه و خاينانه ارتجاعي ب ن    . رس ه اي مطابق ب

ده است   وري اسالمي اعالم گردي ستان جمه ت افغان انون اساسي ، دول وري . ق ز جمه ران ني ر اي اآم ب اع ح ارتج

ده است ماهيت      . يقينا تفاوت هاي معيني ميان اين دو جمهوري اسالمي وجود دارد      . اسالمي است    ي آنچه عم ول

زون         . مپرياليستي است   يكسان ارتجاعي و چاآر پيشگي آنها در قبال قدرت هاي ا           اري هاي روز اف اين حالت همك

ست  ان حزب آموني ارزاتي مي ست ( مب ران ) مائوئي ست اي ستان و حزب آموني ر و ) م ل م ( افغان را ضروري ت

سيار           . الزامي تر مي سازد      ه ب يش خواهيم رفت و نمون ه پ ارزاتي ب ن مسير مب م در اي ما يقين آامل داريم آه با ه

ه از گذشته شكل                       برجسته و ارزنده   ان مائوئيست هاي دو آشور را آ  از رفاقت و همسنگري انترناسيوناليستي مي

  .داده ايم ، هر چه بيشتر گسترش ، استحكام و ارتقاء خواهيم داد 

  



 ) !م ل م ( زنده باد حزب آمونيست ايران 

  !زنده باد جنبش انقالبي انترناسيوناليستي 

!افغانستان  ) مائوئيست( زنده باد حزب آمونيست 

                       !مرگ ير ارتجاع ! مرگ بر امپرياليزم 

!مرگ بر جمهوري اسالمي 

  »افغانستان ) م ل ( آنگره وحدت جنبش آمونيستي « 
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