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یاد داشت ضروری

جزوه حاضر که پیش روی دارید ،عبارت از مـجـمـوع مـبـاحـث مطـرح شده علیه پسا م –
ل – م اواکیانی است که سیمینار وسیع حزبی را در بر گرفت .ما از طریق انتشار بیرونی تمامی
اسناد درونی و اسناد بیرونی قب ً
ال منتشر شده و همچنان جوابدهی به اعالمیۀ «خطاب...
گسست »...در چهار جلد؛ به سراغ دو فردی که خود را «جمعی از کمونیست های انقالبی
افغانستان» مینامند و از آن طریق به سراغ رفقای امریکایی و ایرانی شان میرویم .به تعقیب
جلد اول ،اینک مباحث مان را در جلد دوم کتاب که عبارت از مجموع مباحث سیمینار وسیع
حزبی است را به دست نشر میسپاریم.
مجموع مطالب مطرح شده در " سيمينار حزبي در مورد خط بيانيه و اساسنامه جديد
حزب كمونيست انقالبي امريكا و بيانيه جديد كميته مركزي حزب كمونيست ايران
( م ل م ) و موضعگيري حزب كمونيست ( مائوئيست ) افغانستان در قبال آن " ،یک
سند نسبتا مفصل است .بخاطر اینکه مطالب مذکور بتواند بخوبی و با دقت توسط رفقا مطالعه
گردد ،مجموعه آن پس از تنظیم نهایی به دو بخش تقسیم گردید و در دو شماره نشریه
مرکزی درونی حزب ( شماره دهم و یازدهم کمونیست) منتشر شد.
بخش اول ،که در شماره دهم " کمونیست " انتشار یافت ،سخنرانی های چندین رفیق
حاضر در جلسه سیمینار و همچنان اسناد تحریری چند رفیق دیگر حاضر در جلسه و نیز
اسناد تحریری واحدها و رفقایی را که در جلسه حاضر نبوده اند ،در بر داشت .اسناد تحریری
به همان صورتی که توسط خود رفقا ترتیب و تنظیم گردیده بود ،منتشر گردید .اما متن
سخنرانی ها ،که زبان گفتاری داشته و خواهی نخواهی با زبان نوشتاری منطبق نبوده است،
مجددا تنظیم گردید تا صورت تحریری مناسب پیدا نموده و به آسانی و روشنی قابل فهم
گردد .در این تنظیم مجدد تا حد نهایی سعی به عمل آمد که اصل موضعگیری های مطرح
شده در سخنرانی ها دیگرگونه و خدشه دار نگردد .در عین حال جمالت تکراری ،جمالت و
کلمات بی ربط با موضوعات مورد بحث و " تکیه کالم " ها ،در متن تحریر یافته سخنرانی
ها حذف گردید و همان وقت به صورت درونی در نشریه شماره دهم کمونیست انتشار یافت،
بخش دوم که کال صحبت ها و جمعبندی های نهایی به عمل آمده توسط صدر کمیته مرکزی
حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان را در بر می گیرد ،در شماره بعدی نشریه مرکزی
درونی (شماره یازدهم کمونیست) انتشار داده شد که اینک هر دو شماره دهم و یازدهم
کمونیست در جلد دوم کتاب پیرامون سیمینار وسیع حزبی را به دست نشر میسپاریم.

روشن است که اسناد درونی ارائه شده در این جلد و همچنان اسناد درونی قابل ارائه در
جلد سوم کتاب مستلزم آماده سازی این اسناد برای انتشار بیرونی بوده و خواهد بود.
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افتتاحیه سیمینار حزبی

توسط صدر کمیته مرکزی حزب کمونیست ( مائوئیست ) افغانستان
رفقای عزیز !
سيمينار حزبي در مورد خط بيانيه و اساسنامه جديد حزب كمونيست انقالبي امريكا و
بيانيه جديد كميته مركزي حزب كمونيست ايران ( م ل م ) و موضعگيري حزب كمونيست
(مائوئيست) افغانستان در قبال آن را با پخش سرود انترناسیونال افتتاح می کنم .همه بپا
می خیزیم و با " انترناسیونال " همراهی می کنیم.
برخیز ای داغ لعنت خورده ،دنیای فقر و بندگی
جوشیده خاطر ما را برده به جنگ مرگ و زندگی
			
باید از ریشه براندازیم کهنه جهان جور و بند
وانگه نوین جهانی سازیم هیچ بودگان هرچیز گردند
			
روز قطعی جدال است آخرین رزم ما
انترناسیونال است نجات انسانها
			
برما نبخشند فتح و شادی خدا ،نه شه نه قهرمان
با دست خود گیریم آزادی در پیکارهای بی امان
			
تا ظلم از عالم بروبیم نعمت خود آریم به کف
دمیم آتش را و بکوبیم تا وقتیکه آهن گرم است
			
روز قطعی جدال است آخرین رزم ما
انترناسیونال است نجات انسان ها
			
تنها ما توده جهانی ،اردوی بیشمار کار
داریم حقوق جهانبانی نه که خونخواران غدار
			
غرد وقتی رعد مرگ آور بر رهزنان و دژخیمان
در این عالم بر ما سراسر تابد خورشید نورافشان
			
روز قطعی جدال است آخرین رزم ما
انترناسیونال است نجات انسان ها
			

طی چهار دقیقه ای که سرود انترناسیونال به فارسی پخش گردید ،همه رفقای
حاضر در محل تدویر سمینار به پا خاسته و با " انترناسیونال " همراهی کردند.
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رفقا!

فراخوان تدویر سیمینار حزبی بر سر خط مانیفیست و اساسنامه جدید حزب کمونیست
انقالبی امریکا حدود شش ماه پیش به دسترس تمام واحد های حزبی قرارداده شد .در
متن آن فراخوان تذکر رفته بود که چنین سیمیناری در اواخر دسامبر  2010تدویر خواهد
یافت.
ما از تمام واحدهای حزبی تقاضا کرده بودیم که به سیمینار شرکت کنند .طبق آماری
که پیش خود گرفته بودیم مجموعا  ...نفر از رفقای خود را باید درین سمینار با خود
میداشتیم .ولی متاسفانه به دلیل مریضی ،دو نفر از رفقای ماوراء خط دیورند را با خود
درین جلسه نداریم .همچنان کمبودی رفقای اروپا و امریکا و خصوصا رفیق حفیـظ را
درین جلسه شاهدیم .گـرچه به رفقای کانادا هم پیشنهاد کرده بودیم که به جلسـه
حاضر شوند ،ولی حضور رفیق  ...را تا حدی می توانیم به نمایندگی از واحد کانادا بپذیریم.
تمامی واحدهایی که نتوانستند به این سیمینار اشتراک کنند ،به شمول رفقای کانادا،
نظرات شان را کتبا ارائه کرده اند .این اسناد کتبی بخشی از اسناد سیمینار بوده و توسط
رفقای حاضر در جلسه قرائت خواهد شد.
ما تصمیم داشتیم دیروز کار سیمینار را شروع کنیم ،ولی متاسفانه بخاطر مشکالت سفر
و دیر رسیدن بعضی از رفقا ،تدویر سیمینار به امروز افتاد.
به هرحال ،با در نظر داشت حضور اکثریت بیش از سه چهارم مجموع رفقای دعوت شده
به سیمینار در جلسه حاضر ،نصاب سیمینار تکمیل است و می توانیم کار آن را رسما
شروع کنیم.
.....................................
ترتیب سخنرانی ها و صحبت های رفقای حاضر توسط رفیق "لهیب" تنظیم میشود و یکایک
رفقا به استیژ سخنرانی دعوت می شود .رفقا باید صحبت های شان را پیرامون خط مانیفیست
و اساسنامه جدید RCPو مواضع اتخاذ شده حزب کمونیست ایران ( مارکسیست – لنینیست–
مائوئیست) متمرکز نمایند و کوشش کنند که از حاشیه روی ها ،حد اقل حاشیه روی های زیاد،
خود داری کنند .وقتی که برای صحبت هر رفیق در نظر گرفته شده است ،حداقل بیست دقیقه
و حد اکثر دو ساعت است .تقاضای ما از رفقای حاضر در سیمینار این است که حرف های شان را
طوری ارائه کنند که بیشتر از دو ساعت را در بر نگیرد.
با در نظر داشت مسایل امنیتی ،که اجازه یک نشست طوالنی چندین روزه را برای ما نمی دهد،
باید کوشش کنیم که جلسات سیمینار را در دو روز اختتام بخشیم.
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متن سخنراني رفیق لهيب
( سند تحریری )

بجاي مقدمه-:
رفقا درود هاي سرخ مرا پذيراشويد .بعد از كودتاي ضد انقالبي در سال  1976در چين و
مسلط شدن رويزيونيستها برسرنوشت زحمتكشان چين يكبار ديگر جنبش بين المللي
كمونيستي حالت ركود را بخود اختيارنمود ،اما ديري نپائيد كه جنگ خلق تحت رهبري
حزب كمونيست پيرو آغاز گرديد و پرچم سياسي طبقه كارگر در اكثرمناطق پيرو به
اهتزاز درآمد .متاسفانه كه بعد از دستگيري گونزالو خط تسليم طلبانه از درون زندان
سربلند نمود و جنگ خلق در پيرو فروكش کرد .جنبش انقالبي انترناسيونالیستي درگير
مبارزه با اين خط تسليم طلبانه بود كه حزب كمونيست نيپال (مائوئيست) جنگ خلق
در نيپال را آغاز نمود و بزودي توانست كه پرچم سرخش را در مناطق آزاد شده نيپال
به اهتزاز درآورد .اين جنگ هم بعد از سال  2005آهسته آهسته بطرف سازش كشيده
شد و باالخره خط تسليم طلبانه بر حزب كمونيست نيپال (مائوئيست) مسلط گرديد و
دولت ائتالفي را با مرتجعين نيپال تشكيل دادند و جزئي از طبقه حاكمه نيپال گرديده و
به انقالب و توده زحمتكش پشت نمودند.
علت شكست در پيرو و نيپال "عدم كارآيي سالح ما" نبوده  ،بلكه "انديشه گونزالو" و
"راه پاراچندا" است .تا جائيكه حزب كمونيست پيرو و نيپال از اصول م – ل – م منحرف
نشدند و آنرا بكاربستند ،توانستند كه موفقيتهایي بدست آورند .زمانيكه شروع به
كاربستن "انديشه گونزالو" و"راه پاراچندا" نمودند مرتكب اشتباه شدند ،حتي اشتباه
جبران ناپذير تا سرحد انحراف و خيانت به امر انقالب و جنگ خلق درآن كشورها .احزاب
مائوئيست و نيروهاي مائوئيست سرگرم مبارزه با انحراف و ارتداد حزب كمونيست نيپال
(مائوئيست) بودند كه خط پسا ماركسيستي – لينينستي – مائوئيستي "حزب كمونيست
انقالبي امريكا" سربلند نمود و "حزب كمونيست ايران ( م ل م)" به بلندگوي آن تبديل
گشت .اين انحراف خيلي مضرتر و خطرناكتر از انحراف حزب كمونيست پيرو و حزب
كمونيست نيپال (مائوئيست) ميباشد.
اين خط به يكبارگي تمام اصول م – ل – م را ناديده گرفته و به فكر درست نمودن
"چارچوبه اي جديدي" غير از م -ل -م ميباشد.علت اين تغيير 180درجه اي را نيز
توضيح ندادند .با ارائه "مانيفست و اساسنامه" تدوين شده خويش در مقابل جنبش
انقالبي انترناسيونالیستي قرار گرفته و تمام تعهداتي كه با اين جنبش بسته بودند
همه را به يكبارگي شكست .سوال اينجاست كه بيانيه سال  1984جنبش انقالبي
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انترناسيونالیستي و سند "زنده باد ماركسيزم -لينينزم -مائوئيزم" و "درباره اوضاع
جهاني" كه در سال  1993ارائه گرديد صحيح است يا نه؟ بايد به قطعنامه ميلنيوم 2000
و اصول تشكيالتي ريم پايبند بود يا نه؟ اينها سواالت اساسي است كه بايد پاسخ داده
شود و"حزب كمونيست انقالبي امريكا" كه اين تعهدات را زير پا نموده بايد در اين باره
توضيحاتي بدهد و همچنين "حزب كمونيست ايران(م -ل -م)" كه با تقليد كوركورانه به
بلندگوي اين حزب تبديل شده نيز بايد بطور واضح و روشن علت پس نمودن سه عكس از
روي نشريه حقيقت و عدم پذيرش م -ل -م را به عنوان ايدئولوژي رهنما و عمل توضيح
ميداد .هيچكدام از اين دو حزب در اين زمينه كوچكترين توضيحاتي را ندادند.

هر دو حزب فقط تشتت ايدئولوژيك – سياسي را دامن زدند و از اين طريق خواستند و
ميخواهند كه جنبش انقالبي انترناسيونالستي و احزاب و سازمانهاي مائوئيستي خارج از
آن را به توهم وادارند .كل متن"مانيفست و اساسنامه حزب كمونيست انقالبي امريكا"
و به همين طريق اسناد منتشره "حزب كمونيست ايران (م -ل -م)" گوياي درهم
انديشي ايدئولوژيك – سياسي است و در تمام اين اسناد موضعگيري هاي خود را با
طرح جمالت گنگ و مبهم درهم آميخته و فقط با بيان اينكه"سالح مابرنده نيست" ،
"نبايد به گذشته پناه بريم و پشت آن سنگر بگیريم" "،بقاياي گذشته و يا پيش آهنگ
آينده" تمام اصول اساسي و بنيادين م -ل -م را از بيخ و بن رد نموده و حتي يك سالح
پرولتاريا كه عبارت از ارتش خلق و سرنگوني قهري بورژوازي است بدور انداخته اند و
تمام پرنسیپ هاي تشكيالتي ريم را زير پا نموده و به جنبش انقالبي انترناسيونالیستي
كه خود از بنيادگذاران آن بودند خيانت نمودند .كل اين مسئوليتها بدوش كميته جنبش
انقالبي انترناسيونالیستي است .زيرا كميته بايد زبان گوياي كل احزاب و سازمانهاي شامل
در جنبش انقالبي انترناسيونالیستي باشد نه مبلغ و مروج يك حزب .از آنجائيكه اعضاي
اين كميته مربوط به " حزب كمونيست انقالبي امريكا" و"حزب كمونيست ايران(م -ل-
م)" ميباشد.اينها فقط به شكل فركسيون و به نفع احزاب خويش كارمي كنند نه كل
جنبش .بدين ملحوظ ديگراحزاب و سازمانها به نظرشان اهميتي ندارند .مثل اينكه كميته
و جنبش انقالبي انترناسيونالیستي مال شخصي اين دو حزب باشد به آن برخورد مي كند.
"مانيفست و اساسنامه حزب كمونيست انقالبي امريكا" مبارزه عليه امپرياليزم را نه تنها
به حالت تعليق درآورده بلكه آنرا ملغي نموده است.

لغو وظيفه مبارزه عليه امپرياليزم:

درطول تاريخ خائنين به م – ل – م كوشيده اند كه مرزهاي طبقاتي را ماست مالي نموده
و مبارزه طبقاتي را نفي نمايند و مانع مبارزات انقالبي خلقها گردند .اين حركت خائنانه
اثرات منفي بر طبقه كارگر و حتي كشورهاي سوسيالیستي بجا گذاشت.آنها با طرح به
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اصطالح "تئوري هاي نوين" به آرمان طبقه كارگر خيانت نموده و در راستاي اجراي
سياست امپرياليزم گام برداشته و منافع مرتجعين و امپرياليست ها را تحكيم نمودند.
زمانيكه رويزيونيست های مدرن از درون حزب كمونيست اتحاد شوروي سربلند نمود،
حزب كمونيست چين تحت رهبري صدرمائوتسه دون به احزاب كمونيست جهان و
باالخصوص حزب كمونيست شوروي هشدار داد كه اين طرحات در جهت تامين منافع
امپرياليزم پايه ريزي شده است و هشدار داد كسانيكه مرز بين ملل ستمديده و ستمگر
را نفي مينمايد و مانع مبارزات انقالبي خلقهاي زحمتكش ميگردند"عمال اين اشخاص
به سود نيازمندي هاي امپرياليزم"تئوري" نويني براي حفظ سلطه امپرياليزم و اجراي
سياست استعماري نوين و كهنه در اين نواحي ميتراشند .اين "تئوري" درحقيقت به
هدف لغو مرزهايی نيست كه مردم را حسب مليت ،رنگ و پوست و وضع جغرافيايي
تقسيم مي كند .بلكه به هدف حفظ سلطه به اصطالح"نژادواال" بر ملتهاي ستمديده
مي باشد .تحريم اين چنين تئوري هاي عوامفريبانه از طرف خلقهاي نواحي مزبور كامال
منصفانه است"( .از نامه كميته مركزي حزب كمونيست چين درپاسخ به نامه مورخ 30مارس 1963
كميته مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي)

تئوري هاي كه درگذشته توسط رويزيونيزم مدرن به سركردگي خروشف طراحي گرديد
به شكلي از اشكال در خدمت تحكيم منافع امپرياليزم جهاني درآمد .متاسفانه كه امروز
اين تئوري در قالب "سنتزهاي نوين" با نفي كامل م – ل – م سربلند نموده است.
كمونيست ها بايد كه مواضع انقالبي را از مواضع ضد انقالبي جدا نموده و با پافشاري روي
مواضع انقالبي و اصول م – ل – م با جديت تمام در راه تكامل آن با "تئوري هاي نوين" و
من درآوردي آواكيان به مبارزه برخيزند .زيرا طرح اين چنين "تئوري"ها آب به آسياب
امپرياليزم ريخته و مانع وظيفه مبارزاتي انقالبيون عليه امپرياليزم ميگردد.كمونيستها
هميشه درمسايل اساسي انقالب پرولتري و ديكتاتوري پرولتاريا ثابت قدم بوده و هميش
تاكيد مي ورزند كه سرنگوني بورژوازي بدون انقالب قهري امكان پذيرنيست بدين طريق
مداوما بين خود و احزاب ريفرميستي مرزبندي دقيقي مي نمايند و همواره كوشيده و
ميكوشند كه تاثيرات ايدئولوژي بورژوازي احزاب رفرمیستي را در جنبش بين المللي
كارگري و در بين توده هاي كارگران كشورهاي مختلف از بين ببرند .احزاب ماركسيست
– لنينيست – مائوئيست بخاطر رهبري پرولتاريا و ساير زحمتكشان در انجام انقالب
بايد تمام اشكال مبارزه را فرا گيرند و بايد بتوانند نسبت به شرايط و اوضاع مشخص
سريعا يك شكل مبارزه را جايگزين شكل ديگري سازند .احزاب كمونيست بايد تمام
اشكال مبارزه (مسلحانه ،غيرمسلحانه-علني ،مخفي -قانوني و غيرقانوني) را فرا گيرند
و نبايد هيچگاه گرفتار سفاهت پسا مارکسیستی شوند و مبارزه را درچهارچوبه اي كه
بورژوازي مجاز ميداند محدود كنند .در غير اين صورت منجر به امتناع از انقالب پرولتري
و ديكتاتوري پرولتاريا است.متاسفانه كه امروز"حزب كمونيست انقالبي امريكا" با طرح
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مانيفست واساسنامه حزبي شان در اين راستا گام گذاشته اند و حزب كمونيست ايران (م
ل م) با تقليد كوركورانه بدنبال آن روان ميباشد .امروز"حزب كمونيست انقالبي امريكا"
و"حزب كمونيست ايران (م – ل – م )" به بهانه اينكه " سالح مابرنده نيست" و يا اينكه
" مرحله اول انقالب كه با مانيفست ماركس شروع شده ،به انقالب فرهنگي چين خاتمه
يافته است" علنا و عمال به انقالب قهري پشت نموده .اين حركت به معناي محكوم كردن
مردم به بردگي ابدي است،محكوم كردن توده اي زحمتكش به تحمل مصائب و تلفات بي
حد براي هميشه ميباشد.

"حزب كمونيست ايران(م ل م)" كه بدنبال خط آرسي پي درحركت است ،درباره اين
خط آنقدر غلو مي كند كه معتقد گشته است " سالح دست داشته ما برنده نيست" اگر
آنرا رها نكنيم و خط اساسنامه اي “حزب كمونيست انقالبي امريكا “را محكم در دست
نگيريم "جنبش كمونيستي حداقل براي مدتي طوالني از صحنه روزگار حذف خواهد
گشت" .اين حزب جنبش كمونيستي را بر سر"دو راهي" مي بيند .يكي م – ل – م و
ديگري خط آرسي پي .به نظر ايشان م – ل – م ديگر برنده نيست و اگر اين سالح را
بر زمين نگذاريم"حذف كمونيزم براي مدت طوالني" حتمي است .ايشان م – ل – م را
منحيث يك پديده پويا ،زنده و در حال تكامل در مسير مبارزاتي طبقاتي نمي بينند ،به
همين منظور به خط پسا ماركسيستي – لنينيستي – مائوئيستي چنگ انداخته اند.در
حاليكه جنبش كمونيستي كه با مانيفست ماركس شروع شد تا همين اكنون از صحنه
روزگار حذف نشده و در آينده نيز حذف نخواهد شد .زيرا جنبش كمونيستي (م ل م ) يك
پديده زنده و پويائي است كه در مسيرتكاملش براي مدتي دچار ضعف ،ناتواني و حتي
ركود گرديده ،اما بطوركل از بين نرفته و نمي رود .چنانچه  4سال بعد از بقدرت رسيدن
رويزيونيزم در چين جنگ خلق در پيرو شروع گرديد و به تعقيب آن در سال 1996
جنگ خلق در نيپال شروع شد،براي مدتي پرولتاريا قدرت سياسي را در مناطق آزاد
شده در دست داشتند.گرچه جنگ خلق در پيرو و نيپال فروكش كرد و مناطق آزاد شده
از دست رفت ،اما ايده آن از"صحنه روزگار حذف" نشده حتي در درون اين كشورها
هنوز تالش براي احياي دوباره جنگ خلق وجود دارد .همانطوريكه بعد ازسه دهه قدرت
گيري رويزيونيستها درچين حزب كمونيست مائوئيست چين اعالم مبارزه عليه خائنين
به سوسياليزم را دادند.
امروز خلق مبارز هند پرچم م – ل – م را در نواحي مختلف هند به اهتزاز در آورده اند
و پرولتاريا در مناطق آزاد شده هند قدرت سياسي را در دست دارند و فعال در بيست
ايالت هند جنگ جريان دارد .اميدواري زيادي وجود دارد كه بقيه احزاب مائوئيستي
دركشورهاي خويش اين پرچم را به اهتزاز در آورند و در راه جنگ خلق گام نهند.
جنبش هاي انقالبي از زمانيكه پا به عرصه كارزار مبارزاتي گذاشته دچار اوج و فروكش
شده و هميش مورد حمالت وحشيانه دشمن قرار گرفته و سركوب خونين شده است و
حتي بحرانهاي شديدي دامنگيرشان گرديده ،اما به هيچوجه از"صحنه روزگارحذف"
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نشده است.ما معتقديم بحراني كه امروز از طرف “ حزب كمونيست انقالبي امريكا “ و
”حزب كمونيست ايران (م ل م ) “ در صفوف جنبش كمونيستي دامن زده شده و ميشود.
به زودي ماركسيست – لنينست – مائوئيست ها به صف آرائي متحدانه آنرا در هم شكسته
و مرفوع مسيازند.

"حزب كمونيست انقالبي امريكا" و "حزب كمونيست ايران (م ل م)" دچار سر درگمي و
تشتت ايدئولوژيك شده اند و فكر ميكنند كه كل جنبش كمونيستي دچارچنين مخمصه
اي شده اند و به اين نتيجه غلط و من درآوردي رسيده اند كه با سنتزهاي آواكيان
و"حذف م – ل – م " ميتوان خود را از اين مخمصه نجات داد" .جاي تعجب نيست كه
رفقاي ايراني حذف و نابودي جنبش كمونيستي را در بحران مي بينند".حزب كمونيست
انقالبي امريكا" نيز معتقد است ،همانطوريكه جنبش كمونيستي با مواجه شدن بحران
از بين ميرود ،امپرياليزم نيز وقتيكه با بحران روبرو شود مليونها و ده ها مليون نفر در
مقابلش قرارگرفته به شكست مواجه شده و قدرت سياسي به پرولتاريا انتقال ميكند.
با جرات ميتوان گفت كسانيكه به اين اعتقاد رسيده اند كه امپرياليزم در اثر بحرانها با
مواجه شدن با مليون ها نفر از بين ميرود به شدت دچارتوهم و سرگيچه اند،زيرا هيچوقت
بورژوازي در اثر بحرانها از بين نرفته ،بلكه به اثر مبارزات خستگي ناپذير نيروهاي انقالبي
به شكل قهري سرنگون گرديده است .زوال امپرياليزم و نظام جهاني امپرياليستي بوسيله
مبارزه قهرآميز مسلحانه پرولتاريا و توده هاي زحمتكش امري حتمي است.
درشرايط كنوني كه بحران دامنه دار امپرياليزم را فرا گرفته ،همچو گرگ وحشي بخاطر
رفع اين بحران به جان ملتهاي تحت ستم افتاده" ،حزب كمونيست انقالبي امريكا"
و "حزب كمونيست ايران (م ل م)" دچار توهم و سرگيچه گرديده ،بجاي اينكه براي
رفع اين توهم و سرگيچه خويش برآيند ،فورا حكم صادر مي كنند كه "سالح ما برنده
نيست"" ،مرحله اول انقالب كمونيستي خـاتـمـه يافته و بايد مرحله دوم آغازگردد"و
يا اينكه "بيائيد به هيچ شكلي به گذشته پناه نبريم و پشت آن سنگرنگيريم" و اگر از
م – ل – م گسست نكنيم جنبش" كمونيستي براي مدت طوالني از صحنه روزگار حذف
مي شود".
مساله فوق اين مطلب رابه خوبي ميرساند كه ايشان تمام اعتقادات گذشته خویش را از
دست داده اند و نمیدادند در جهان هيچ جنبش انقالبي و مترقي از ابتدا به آساني و از
جاده هموار نگذشته بلكه توده هاي زحمتكش در ابتدا درگمراهي و توهم سياسي قرار
دارند و به همين طريق غرق توهمات مذهبي و يا ناسيوناليستي ميباشند و طبقه حاكمه
ارتجاعي نيز مي كوشند كه هر چه بيشتر اين توهمات را دامن زده ،زمانيكه م – ل – م
ها از خود ايثار و فداكاري به خرج داده توانستند كه بي خبري و توهمات سياسي توده
ها را از بين ببرند و ايشان را به جنبش عظيم انقالبي پيوند دهند و ضربات مرگباري بر
پيكر طبقات ارتجاعي وارد كنند .كسانيكه خود غرق در توهم باشند ،هيچگاه از عهده
اين كارها برنمي آيند.
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تاريخ اينرا اثبات نموده كه نيروهاي انقالبي براي چندين بار پي درپي به شكست مواجه
شده ،اما هيچگاهي نابود نشده اند.شكست نيروهاي انقالبي به اين معنا نيست كه
ديگر"سالح ما برنده نيست" و يا اينكه ايده انقالبي م – ل – م نادرست است بايد آنرا
خاتمه يافته تلقي نمود .اين زبان گوياي اشخاصي را ميرساند كه ديگر به انقالب و م – ل
– م ايمان نداشته و همه آن چيزي را كه داشتند از دست داده اند.

مائوتسه دون مي گويد" :موقعيت اجتماعي انسان تعيين كننده فكر اوست .ايده هاي
صحيح كه مختص طبقه پيشرواند ،اگربه محض اينكه توده ها آنها را فراگيرند ،به نيروي
مادي جهت تغيير دادن جامعه و جهان بدل خواهد گشت" .درطول تاريخ طبقات حاكمه
كوشيده اند تا مانع اشاعه ايده هاي انقالبي شوند .اما كمونيستها با درك رسالت تاريخي
شان كوشيده اند تا در راس مبارزات خود جوش توده ها قرارگرفته و آنرا سمت و سوي
انقالبي دهند.گرچه در بسا شرايط به شكست مواجه شده اند .هيچگاهي نابود نگرديده و
خسته نشده اند .ايشان با درك اوضاع مشخص و تحليل مشخص از اوضاع مشخص كشور
خويش و با بررسي علل شكست توانستند كه دوباره در راس جنبش قرارگيرند و آنرا
درست هدايت و رهبري نمايند ،نه اينكه توده ها را متهم به توهم بودن و مذهبي بودن
نمايند.درست است كه توده ها بنابه پخش اشاعه افكار و عقايد ارتجاعي حاكم درتوهم
قراردارند،اما بصورت باالفعل نيروي محركه تاريخ اند ،درصورتيكه كمونيستها واقعي آنها
را رهبري كنند و سمت و سوي انقالبي دهند،فورا به نيروي مادي جهت تغييرجامعه
بدل ميگردند.برعكس “ حزب كمونيست انقالبي امريكا “و “ حزب كمونيست ايران (م
ل م) “ بجاي اينكه علل شكست،افت و خيز جنبش كمونيستي بين المللي را بررسي
نموده باگسست از جنبه هاي منفي به تكامل جنبه هاي مثبت آن بپردازند ،خود غرق
درتوهم گرديده يكسره اصول اساسي م – ل – م را رد نموده و به اين نتيجه رسيده اند
كه"ديگرنبايد به گذشته پناه بريم" بلكه بايد چارچوبه جديدي را طراحي نمود.باكمال
تاسف كه بعد از افول و منحرف شدن جنگ خلق در نيپال،اوج مبارزاتي ديگري در
جنبش بين المللي كمونيستي براه نيافتاد ،بلكه برعكس افول مبارزاتي ديگري با بروز پسا
ماركسيزم – لينينزم – مائوئيزم تيپ امريكائي و دنباله روي “ حزب كمونيست ايران (م
– ل – م )” در جنبش انقالبي انترناسيوناليستي رونماگرديد،هرگاه كمونيست هاي انقالبي
با اين انحرافات عميق وگسترده مبارزات اصولي پيگير و جدي براه نياندازند،بيرون شدن
و فايق آمدن بر اين بحران غير ممكن است .حزب ما در سند"حزب كمونيست ايران
(م – ل – م ) هم به بيراهه پسا م – ل – م افتاد" نوشت":پسا ماركسيزم – لنینیزم –
مائوئيزم علم شده ازسوي “ حزب كمونيست انقالبي امريكا “و اينك درخط مطرح شده
در سند كميته مركزي حزب كمونيست ايران (ماركسيست – لينينست – مائوئيست)
عميق ترين وگسترده ترين انحراف تبارز يافته درجنبش انقالبي انترناسيوناليستي از
لحاظ ابعاد تئوريكي خود است.اين انحراف بسي خطرناكتر از انحراف نيپال و انحراف
قبلي در پيرو است.بهمين جهت ما فكرمي كنيم كه درچارچوب مبارزه عليه انحرافات
صفحه 12

********** رویزیونیزم پسا م -ل -م در حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان جای ندارد *** جلد دوم **

تبارزيافته درميان منسوبين جنبش انقالبي انترناسيوناليستي ،مبارزه عليه اين انحرافات
پساماركسيستي – لينينستي – مائوئيستي ،وظيفه عمده مبارزات كنوني رامي سازد".
طوريكه حزب ما بيان داشته وظيفه عمده مبارزاتي درشرايط كنوني مبارزه با انحرافات
عميق"حزب كمونيست انقالبي امريكا" و دنباله روان ايراني شـان مـي باشد .اعتقاد
مااين است كه دست آوردها ودرك پايه اي صحيح ماركسيستي – لينينستي – مائوئيستي
اساس وبنياد تكيه گاه انقالب كمونيستي راتشكيل ميدهد.بدون تكيه استوار بر اين بنياد
و اساس،تكامل بيشترعلم انقالب پرولتري غيرممكن است.

وظيفه و رسالت مائوئیستها مبارزه با خط پسا ماركسيستي –

لينينستي – مائوئيستي است:

سنتزهاي نوين آواكيان در ابتدا بصورت واضح و روشن موضع پسام – ل – م را نداشت،
اما درمقاالت رفقاي" حزب كمونيست ايران(م -ل -م)" گاه گاهي تبارز ميافت و حزب ما
هم چنان جنبه هاي منفي آنرانشاني نموده و به ايشان فرستاد.رفقاي ايراني ما هيچگاهي
به جواب قانع كننده انتقادات مانپرداختند،بلكه بصورت نامه هاي شخصي مسايل را از
دريچه هاي ديگرمطرح نمودند و اصل مسئله راناگفته گذاشته و پاسخي ارائه نكردند.
"حزب كمونيست ايران(م -ل -م)" با بيرون دادن سند" تحليل از اوضاع سياسي ايران
و جهان" عالوه براينكه بحث تضاد عمده در نوشته شان غايب بود و نخواستند كه روي آن
مكث نمايند ،بلكه بحث تضادها رابصورت درهم و برهم با هم ادغام نموده و در واقع فقط
براي تضاد ميان امپرياليستها نقش عمده قايل شدند.نكته ديگري كه "حزب كمونيست
ايران(م -ل -م)" مطرح نموده است،مبارزه براي تشكيل جبهه متحد ملي است.طرح اين
مسئله هم ازديدگاه متكي شدن به حزب نبوده،بلكه زمينه هاي تقويت حزب را از طريق
جبهه جستجومي نمايد.
درسپتامبر 2006صدر"حزب كمونيست ( مائوئيست ) افغانستان" نكات منفي سند
متذكره را نشاني نموده و نوشت":طرح اين مبارزه ميتواند بيان يك ضرورت باشد،امابايد
كماكان اتكاي اصلي روي حزب به عمل آيد،باالفعل ساختن اين طرح عمدتا مستلزم
قوت وتوان ايدئولوژيك – سياسي – تشكيالتي وتوده ائي حزب است.به نظرميرسد سند
موضوع را بصورت معكوس مي بيند يعني از طريق جبهه براي تقويت حزب زمينه ها
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را جستجومي كند.چنين برخوردي به مفهوم برخورد ازموضع ضعيف است واين چنين
برخورد نه مبارزه براي تشكيل آن جبهه راميتواند به پيش سوق دهد ونه ميتواند ضعف
حزب رابه قوت بدل كند.ازآن گذشته سند درطرح جبهوي"پيش ازحد الزم" وبصورت
غيرقابل توجيه ضدناسيوناليزم است.اگرمشمولين اين جبهه همه كمونيست اند.چرابايد
نام آنراجبهه گذاشت يعني چرابايد مجموعه مشمولين آنرادرچوكات جبهه باهم متحد
ساخت ونه درچوكات يك حزب واحد؟ولي اگرهمه اين مشمولين كمونيست نيستند ،چرا
بايد در شرايطي كه خطر تجاوز و اشغال امپرياليستي ايران و مردم ايران را تهديد مي
كند ،با ناسيوناليزم "توفان" آنچنان مخالفتي به عمل آمده كه حتي اتحاد جبهوي با آن
را رد كرد؟ گذشته ازآن دگرناسيوناليزم" كومله" كمتر و رقيق تر از ناسيوناليزم توفان
است؟حزب ميتواند با هرسه نيرو وارد عمل مبارزاتي براي جبهه انقالبي گردد ،به شرط
اينكه بتواند اين مبارزه را رهبري كند (تاكيد ازمن است)ودرغيرآن به دنبال ديگران
براه خواهد افتاد.نشانه هاي ازهم اكنون مشهود است ".دراصل اين مبارزه ازهمان سال
 2006بين حزب ما و"حزب كمونيست ايران(م -ل -م)" كه دنباله روي ازسنتزهاي
آواكيان مينمود صورت گرفته و در همان زمان صدرحزب ما مشهود بودن دنباله روي
"حزب كمونيست ايران(م -ل -م)" را نشان داد.موضع گيري انحرافي "حزب كمونيست
ايران(م -ل -م)" درسند" نوسازي جنبش كمونيستي" خود رابصورت عريان تر نمايان
ساخت .اما سند بعدي زير نام"كمونيزم برسردوراهي:پژمردگي ياشگوفائي – خطاب به
همه كمونيست هاي ايران" كه به امضاي كميته مركزي اين حزب منتشرگرديد كامال
و بطورعريان چهره پسا ماركسيستي – لينينستي – مائوئيستي اين حزب رابه نمايش
گذاشت.هردوسند ازطرف حزب ما مورد انتقاد قرارگرفت ومستقيما براي شان روان
شد.همانطوريكه"حزب كمونيست انقالبي امريكا" پاسخي دربرابرمواضع پولينوم چهارم
حزب ما نداد"،حزب كمونيست ايران (م -ل -م)" نيزتاكنون هيچ پاسخي ارائه نكرده
است.

"حزب كمونيست ايران (م -ل -م)" درسند" كمونيزم برسردوراهي "...مينويسد":مانيازبه
سالح فكري جديد داريم كه تاواقعيت هاي جهان مادي و راه تغييرآنها را عميق تر همه
جانبه تر و صحيح تر توضيح دهد ".مسئله طرح شده توسط "حزب كمونيست ايران(م-
ل -م)" به صورت واضح و روشن رگه هاي پسا ماركسيستي شانرا عريانتر بنمايش
گذاشته است .مسئله فوق اين گفته را ميرساند كه سالح فكري ماركسيستي – لينينستي
– مائوئيستي ديگر از كار افتاده و نميتواند كه "واقعيت هاي جهان مادي و راه تغيير آنها
را " بطور" دقيق و همه جانبه" توضيح دهد! لذا به "سالح فكري جديد" نيازاست!
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طرح مسئله فوق ما راكامال متيقن ساخته كه استقامت استراتيژيك" حزب كمونيست
ايران (م -ل -م) " بادنباله روي از"حزب كمونيست انقالبي امريكا" حذف م -ل -م
ميباشد نه تكامل خالقانه آن.اين استقامت استراتيژيك "حزب كمونيست ايران(م-
ل -م)" اوالباحذف سه عكس از روي نشریه حقيقت شروع گرديد و بعدا باحذف م-
ل -م درنوشته هاي علني اش شروع گرديد و با سند"كمونيزم برسردوراهي:پژمردگي
ياشگوفائي – خطاب به همه كمونیستهاي ايران" تئوريزه گرديد.
حزبي كه م -ل -م رايكسره رد نمايد ومعتقد باشد كه اين سالح ديگرنميتواند"واقعيت
هاي جهان مادي و راه تغييرآنها را بطوردقيق و همه جانبه" توضيح دهد و آنراخاتمه
يافته تلقي نمايد ديگركمونيست نيست و بايد كه نام(م -ل -م) راازدنبال حزبش حذف
نمايد.چنين حزبي رانميتوان انقالبي ناميد،بلكه ميتوان گفت كه در راه بورژوازي گام
برداشته و ميخواهد كه راه آرام وبي دردسري را بپيمايد.
امروزجنبش كارگري شاهد آنست،عالوه برمبارزه جدي بين م -ل -م ها وانواع اپورتونيزم،
رويزيونيزم،تروتسكيزم،مبارزه بين"كمونيزم ناب" كه توسط آواكيان طرح ريزي شده و
دارد م -ل -م راكامال رد مي كند وماركسيست – لينينست – مائوئيست هادرجريان
است.اين خط كه توسط آواكيان پيش گذاشته شده زمينه بيشتري رابه انحرافات جدي
مساعد ساخته است .مبارزه ايكه امروز درجريان است،بدون شك در مقياس جهاني
صورت ميگيرد.
اكنون تمام مطلب در اينست كه مائوئست هاي هركشورخواه وظايف اساسي و اصولي مبارزه
عليه اين انحراف جدي وخواه خصوصيات مشخصي راكه اين مبارزه در هركشورجداگانه
پيدامي كند وناگزيربايد پيداكند باآگاهي كاملي در نظربگيرند.
لنيِن مي نويسـد «:تاريخ عموما و تاريخ انقالب خصوص ًا هـمـواره پرمضمونتر،متنوعتر،
جامعتر ،زنده ترو"مكارتر" ازآنست كه بهترين احزاب وآگاه ترين پيش آهنگ هاي
پيشروترين طبقات مي پندارند.علت آنهم واضح است .زيرا بهترين پيش آهنگ ها
ترجمان شعور و اراده و شور وتخيالت دهها هزارنفرند وحال آنكه انقالب شعور و اراده
وشور وتخيالت دهها مليون نفري كه حادترين مبارزه بين طبقات آنها را بتكان آورده
است ،در لحظاتي كه كليه استعدادهاي بشري در حال اعتال و شدت خاص است،عملي
ميسازند .ازاينجا دونتيجه عملي بسيارمهم بدست مي آيد،نخست آنكه طبقه انقالبي براي
اجراي وظيفه خود بايد بتواند بدون كوچكترين استثنا بركليه (تاكيد ازنويسنده است)
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شكلها ياجهات فعاليت اجتماعي مسلط گردد ( وپس ازتصرف قدرت سياسي آنچه راكه
قبل ازاين تصرف ناتمام گذارده بود به اتمام برساند و در اين مورد گاه به مخاطرات بزرگ
هم تن دردهد) دوم آنكه طبقه انقالبي بايد براي تغييرو تبديل بسيارسريع و ناگهاني يك
شكل به شكل ديگرآماده باشد(".لنين – مجموع آثار و مقاالت دريك جلد – چپ روي دركمونيزم – صفحه )763
اما آرسي پي و"حزب كمونيست ايران(م -ل -م)" نه تنها اينكه نتوانسته اند خود
رابراي تغييرو تبديل سريع ناگهاني آماده سازند،بلكه ايشان حتي " ترجمان شعور و
اراده شور و تخيالت" توده های میلیونی نيز نمي باشند.آنها كه درجامعه ايران وامريكا
به بن بست خورده اند و ازاين بن بست به اين نتيجه غلط رسيده كه " مرحله اول
انقالباتي كه بامانيفست ماركس آغازشده به پايان رسيده وبايد مرحله دوم آغازگردد".
درحاليكه چنين نيست .اوال مرحله انقالبيكه بامانيفست  1848شروع شد هيچگاه خاتمه
نيافته است (البته فروكش نموده) چنانچه پس از درگذشت مائوتسه دون بعد ازچهارسال
جنگ خلق درپيرو و به تعقيب آن درنيپال شروع گرديد .طبقه كارگربراي مدتي دردهات
ومناطق آزاد شده قدرت سياسي رابدست داشتند.مائوئيست های هند تاهم اكنون
توانسته اند كه قدرت سياسي طبقه كارگر رادرمناطق آزاد شده نگهداري وحفظ نمايند.
ثانيا اينكه سالح دست داشته ما درشرايط كنوني برندگي خاص خود را دارا است،البته نياز
به تكامل دارد وهيچكس منكراين حقيقت نيست.معياراين حقيقت فقط پراتيك اجتماعي
است.بايد سعي نمود از تكرار اشتباهات رهبران پيشوايان كاركشته "ماركسيست"
جلوگيري بعمل آيد .متاسفانه امروزاشتباهي را كه رهبران انترناسيونال دوم مرتكب شده
اند به شكل ديگري وحتي بدترازآن ازطرف آرسي پي وشخص آواكيان ظهورنموده است.
آنها دراوج جنبش كارگري بنابگفته لنين" محوتماشاي يك شكل معين از رشد جنبش
كارگري وسوسياليزم" شده بودند و نتوانستند كه اصول مباني ماركسيستي راباجنبش
كارگري ادغام نمايند ،لذابا تئوري هاي " نوين" خويش ضربه سختي برجنبش كارگري
وسوسياليستي وارد ساختند كه تاهمين اكنون جنبش سوسياليستي دركشورهاي
امپرياليستي ازآن در رنج بوده و سر درگم ميباشد.اما آواكيان و آرسي پي و دنباله روانان
ايراني شان نظر به افت جنبش كمونيستي به بن بست رسيده و از روي ناتواني وضعف
خويش به اين نتيجه رسیده كه " سالح دست داشته ما كاربرد ندارد" و ما نبايد" به
هيچ شكلي به گذشته پناه بريم و پشت آن سنگر بگيريم " .باطرح تئوريهاي "نوين"
توانستند كه بورژوازي را خوشحال نمايند .زيرا سرنگوني قهري بورژوازي از قلم افتاده
و از ارتش خلق كه سالح دوم پرولتاريا است كامال چشم پوشي شده و فقط بحث حزب
(آنهم چه حزبي بعدا پيرامون آن تبصره خواهيم نمود) و جبهه متحد بميان كشيده شده
است.اين مسئله براي بورژوازي كامال خوش آيند است.
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شخص آواكيان يك ماركسيست – لينينست – مائوئيست كبيري بود.نميتوان دست
آوردهايش را ناديده گرفت .همانطوريكه لنين درمورد كائوتسكي وديگررهبران
انترناسيونال دوم ميگويد كه آنها" ماركسیستهاي بسياردانشمند ونسبت به سوسياليزم
وفاداربودند.ميتوانست (و مي بايست) درس مفيدي باشد ،آنها لزوم مبارزه تاكتيك با
نرمش را كامال درك ميكردند و ديالكتيك ماركس را خوب مي آموختند و به ديگران هم
تعليم ميدادند (و بسياري از آنچه كه آنها دراين رشته انجام داده اند براي هميشه بعنوان
دست آورد گرانبهاي در ادبيات سوسيالیستي باقي خواهد ماند)،ولي چنان نا ديالكتسين
هايي ازكار درآمدند و درمورد به حساب آوردن تغييروتبديل سريع شكلها ومملوشدن
سريع شكلهاي كهنه ونوازمضمون چنان ناتواني ازخود نشان دادند كه سرنوشت آنها فقط
اندكي غبط آورتر از سرنوشت هايدمان ،گد و پلخانف است.علت اصلي ورشكستگي آنان
اين بود كه" محوتماشاي" يك شكل معين از رشد جنبش كارگري و سوسياليزم شدند و
يك جانبه بودن اين شكل را فراموش كردند و از ديدن آن تحول سريعي كه به حكم شرايط
عيني ناگزيرشده بود ترسيدند و برتكرارحقايق ساده و از برشده و در نظر اول بي چون و
چرائي نظير:سه از دو بيشتراست ،ادامه دادند ...درواقعيت امرتمام شكل هاي كهنه جنبش
سوسيالیستي از مضمون هاي نوين مملوشدند و لذا درجلواعداد عالمت جديد كه"منها"
باشد،پيدا شد ولي عقالي ماكماكان با لجاج تمام اصرارميورزند (واصرارميورزند) خودو
ديگران رامتقاعد سازند كه" منهاي سه" از"منهاي دو"بيشتراست( ".لنين مجموع
آثارومقاالت دريك جلد -چپ روي دركمونيزم -صفحه)766

گفته لنين درمورد آواكيان نيزصادق است.بجاي اينكه ازرهبران" ماركسيست"
انترناسيونال دوم درس هاي مفيدي بگيرد و درجهت تكامل علمي وخالق م -ل -م به
پيش حركت كند،يك گام ازايشان نيزجلورفت كه يكسره م -ل -م را بدور انداخت و
با ارائه "مانيفست" و"اساسنامه" آرسي پي به خوشحالي بورژوازي افزود اين انحراف
واقعا پيشرفته تر از انحراف رهبران انترناسيونال دوم است .ازآنجائيكه طرحهات آواكيان
هنوزكامال جوان است وتازه پديدآمده است.لذا ميتوان بيماري مزبور را درچنين شرايطي
بامساعي همه مائوئستها معالجه نمود و بايد با نهايت جديت دست بكار معالجه آن شد و
نگذاشت كه از اين فراتر رفته و سر درگمي را درجنبش انقالبي انترناسيوناليستي بيشتر
از اين دامن زند.
مائوئيست ها بايد تمامي مساعي خود رابكاربرند تاجنبش هاي آزاديبخش ملي را در
كشورهاي مستعمره و نيمه فئودال – نيمه مستعمره -نيمه فئودال وهم چنين جنبش
هاي كمونيستي را دركشورهاي امپرياليستي از اين سردرگمي بيرون آورده وآنرابسوي
پيروزي سوسياليزم بر بورژوازي و ديكتاتوري پرولتاريا هدايت نمايند.
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اين حقيقـت بي چـون و چـرائيسـت كه م -ل -م سـالحـي اسـت در شـرايط كنوني
در دسـت پرولتاريا عليه بورژوازي ،البته نظر به شرايط وتكامل اجتماعي روبه تكامل است
ونيازبه تكامل دارد .انقالبيون پرولتري عليرغم هرگونه مشكالت وعليرغم هرگونه افت
درجنبش كمونيستي بايد مردم را با روح انقالبي پرورش داده و جنبه هاي مثبت و منفي
پرابلم ها ،افت و خيزها را بررسي نموده و در جهت تكامل جنبه های مثبت آن گام بردارد
و بايد پرچم انقالب راكماكان محكم نگاه دارد .همانطوريكه مائوئيست هاي هند تاكنون
اين پرچم را نگاه داشته اند و ديگر احزاب مائوئيست نيز با در دست گرفتن اين پرچم
درراه تدارك جنگ خلق گام برميدارند و بسياري ازين مرحله عبوركرده اند.متاسفانه كه
آرسي پي همانطوريكه نخواسته پشت اين پرچم"سنگر"بگيرد آنرا بدورانداخته است.
يك حزب پرولتري حتي درروزهاي عادي درجريان رهبري مبارزات بايد هم درصفوف
خود وهم درصفوف توده هاي زحمتكش بطورخستگي ناپذيربكارآمادگي ايدئولوژي –
سياسي وتشكيالتي به پردازد وبه پيشرفت مبارزه انقالبي كمك كند.زيرا دراين صورت
است كه باتغيير سريع شرايط آماده است تا از شرايط به نفع انقالب بهره برداري نمايد.در
غير اينصورت هيچ كاري از وي ساخته نيست.
حزب پرولتري بايد باجديت ازاصول م -ل -م پيروي نموده و در عين حال داراي نرمش
وانعطاف پذيري باشد ،امانبايد زيرنام" انعطاف پذيري" تاآن سرحد تنزل كرد كه انقالب
قهري را فراموش نمود و اصول م -ل -م را رد كرد و از سياست اصولي و انقالبي و
سرنگوني قهري بورژوازي سر باز زد.

تروتسكي نيزمعتقد بود كه بعد از لنين بزرگترين خدمت خالق را به ماركسيزم – لينينزم
نموده است و خود را در مقابل استالين محق مي شمرد .آيا واقعا چنين بود؟ جريان
تاريخ اثبات نمود كه خير! تروتسكي عالوه براينكه بعد از لنين هيچ خدمتي به تئوري
انقالبي ننمود ،بلكه زيانهاي بيش از حدي بدان وارد نمود كه جنبش كمونيستي تا هنوز با
تروتسكستها دست و پنجه نرم ميكند.

نقش جبهه متحد در انقالب:
استراتيژي م -ل -م ها براي به پيروزي رساندن انقالب وسرنگوني قهري بورژوازي بعد از
ايجاد حزب كمونيست و ارتش خلق جبهه متحد ملي است.هدف عمده جبهه متحد ملي
تحت رهبري پرولتاريا بوجود آوردن اتحاد باتمامي اقشار زحمتكش وحتي طبقه متوسط
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واكثريت مردمي كه درصف ارتجاع وامپرياليزم قرارنگرفته اند مي باشد.اين اتحاد شامل
دهقانان متوسط وميانه حال،خرده بورژوازي شهر و ده وبورژوازي متوسط ميباشد.

حزب كمونيست براساس منافع بنيادين اكثريت جامعه ميتواند كه اكثريت مردمان جامعه
رابرمحوراين جبهه متحد گرد آورد ويا اينكه بسياري ازمردم رابي طرف نگهدارد.جبهه
متحد كه توسط حزب كمونيست ايجاد مي گردد،برمبناي وحدت سياسي تحت رهبري
پرولتاريا كه داراي ارتش خلق است صورت ميگيرد اين جبهه سرنگوني قهري دستگاه
حاكمه ارتجاعي راسرلوحه كارخويش قرارداده وبه تبليغ وترويج اين ايده درصفوف جبهه
متحد كوشا است.حزب ازطريق اين كارها براي گسست كامل توده ها ازصف ارتجاع
وامپرياليزم ميكوشد كه بطورفزاينده اي افكار و عقايد مردم را كامال در همين جهت تحت
تاثيرقراردهد.حزب،ازطريق كار وپيكار انقالبي ميكوشد كه سطح دانش توده ها درجهت
تامين منافع اكثريت مردم ارتقاع دهد و از اين طريق ميتواند كه آنان را براي انقالب آماده
سازد .از اين طريق است كه حزب توده هاي وسيع خلق راكه داراي نقطه نظرات گوناگون
اند به زندگي سياسي خوشبين نموده ودرمحورجبهه متحد ملي گرد مي آورد.
"حزب كمونيست انقالبي امريكا" ودرراس آن آواكيان معتقد اند كه بدون جنگ خلق
ميتوان انقالب كرد.بدين ملحوظ مي گويند زمانيكه بحران عمومي دامنگير امپرياليزم
گرديده ومیليون ها وده ها میليون نـفـردرمـقابـل شــان صف بندي نمايند آنزمان اين
غول پاگلين رابزانو درآورده وسرنگون مي نمايند.اين كارازطريق" جبهه متحد" بدون
ارتش وجنگ امكان پذيراست.وازطريق جبهه ميتوان به صلح پايدار رسيد و ديكتاتوري
پرولتاريا را برقرارساخت" .مانيفست واساسنامه" شان زبان گوياي اين واقعيت است.
درسرتاسر "مانيفست واساسنامه" هيچگاه حتي اشاره اي به ضرورت ارتش و جنگ
خلق نيست" .مانيفست واساسنامه" فقط روي دوسالح تاكيد مي ورزد -1 :حزب -2.
جبهه متحد .هيچ بحثي درباره عدم ضرورت ارتش پرولتاريا نكرده و بدون كدام دليل
وتوضيح اقناع كننده آنراپس كرده است.تا زمانيكه طبقات حاكمه ارتجاعي قدرت دولتي
را بكف دارند ،هيچ راه ديگري به جز ويران نمودن و از ميان بردن دستگاه دولتي آنهم
ازطريق قهر با ارتش مسلح پرولتاريا و جايگزين نمودن يك قدرت دولتي نوين وجود
ندارد .اگر جز اين كار انجام دهيم نتايج فاجعه آميزي بارخواهد آورد.
ماركسيزم – لينينزم – مائوئيزم بما مي آموزد كه ارتش ستون فقرات وقسمت اصلي
دستگاه دولتي است.دردستگاهي كه ارتش وجود نداشته باشد دولت نيزموجود نيست
(اين جهان فقط جهان كمونيستي است ).درشرايط كنوني هرحزبي كه بخواهد قدرت
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سياسي رابدست آورد نيازمند ارتش است .روي اين اصل مائوئيست ها معتقد به سه
سالح(حزب،ارتش وجبهه متحد) ميباشند.لنين به صراحت دربرنامه نظامي انقالبي
پرولتري گفته است ":پرولتاريا پس ازآنكه بورژوازي راخلع سالح نمود.ميتواند بدون
پشت كردن به وظيفه تاريخي جهاني خود هرگونه سالحي رابطوركلي بدوراندازد وبدون
شك پرولتاريا تنها درآن موقع به هيچوجه نه قبل ازآن (تاكيد ازمن است) اين كار را
انجام خواهد داد ".اما آرسي پي و شخص آواكيان برعكس معتقد اند كه پرولتاريا قبل از
سرنگوني بورژوازي هم ميتواند سالح را بدور افگند و نيازي به سالح نيست ،زيرا " براي
كسب پيروزي حزب بايد مليون ها و ده ها مليون نفر از مردم و صفوف وسيعي از نيروهاي
سياسي و اجتماعي داراي نقطه نظرات گوناگون را براي سهمگيري درانقالب و حمايت
ازآن متحد نمايد.استراتيژي حزب براي انجام اين كارجبهه متحد تحت رهبري پرولتاريا
است ".آرسي پي در مانيفست و اساسنامه اش بطور دقيق حزب و جبهه متحد را تشريح
مينمايد ،فقط ارتش پرولتري و سرنگوني قهري بورژوازي را از نظر دور داشته است.
حقايق موجود ازچه سخن ميگويد.امروزامپرياليستهاي يانكي مانند مور ملخ بركشورهاي
نيمه مستعمره هجوم ميبرند وآنها را به مستعمره خويش مبدل مي سازند و روز به روز به
سالح وتجهيزات نظامي مدرن خود را مجهزمي كنند تا هرگونه اعتراض را سركوب نمايند
ومنافع خويش را از اين طريق حفظ نمايند.آيافقط با ايجاد"جبهه متحد" آنهم بدون
ارتش ميتوان اين غول پاگلين را از پا درآورد و قدرت سياسي را بدست گرفت؟ كامال نه،
حزبي كه ارتش نداشته باشد چگونه ميتواند كه جبهه متحد را رهبري كند .مائوتسه دون
چه شيرين گفته است ":قدرت سياسي از لوله تفنگ بيرون مي آيد" .هرحزب پرولتري
كه خواهان گرفتن و تحكيم قدرت سياسي پرولتاريا باشد ،بدون ارتش نمي تواند به
هدف خويش نايل آيد.حزب پرولتري كه داراي ارتش نباشد نه ميتواند جبهه متحد را
ايجاد نمايد و نه ميتواند آنرا رهبري كند .ادعاي اينكه پرولتاريا ميتواند جبهه متحد
را بدون ارتش رهبري كند يك عوامفريبي محض است .حزب كمونيست نيروي اساسي
رهبري كننده در جامعه است.لذا بايد روي انقالبي كردن حزب تاكيد صورت گيرد.حزب
كمونيست براي انقالبي شدن و انقالب كردن عالوه برخط درست و اصولي نياز به ارتش
انقالبي دارد.زمانيكه حزب اين سالح را بدست آورد آن زمان است كه به ايجاد جبهه
متحد مبادرت ميورزد.

حزبيكه اعتقاد به سالح وارتش انقالبي را ازدست ميدهد ديگرانقالبي نيست.كمونيستها
هميش برسه سالح متكي اند:
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 -1حزب كمونيست كه م -ل -م رابه مثابه ايدئولوژي و رهنماي عمل خويش پذيرفته و
بكارمي بندد.اين حزب نيروي اساسي ورهبري كننده درجامعه است.
 -2ارتش انقالبي به منظور درهم شكستن قهري ماشين دولتي كهنه و جايگزين نمودن
ماشين نوين كامال متفاوت و تحكيم ديكتاتوري پرولتاريا و ادامه انقالب تحت ديكتاتوري
پرولتاريا.
 -3جبهه متحد ملي ،تمام عناصر و نيروهاي ملي و انقالبي كه عـلـيـه سيستم كهنه
امپرياليــزم و ارتجاع در حال ستيزند.بدوراين جبهه گرد مي آيند.حزب كمونيستي
كه داراي ارتش انقالبي است مي تواند آنرابه بدرستي رهبري كند هرحزبي كه يكي
ازاين سه سالح راقبول نداشته باشد انقالبي نيست .آرسي پي دراساسنامه گذشته
خويش ماركسيزم – لينينزم – مائوئيزم رابه عنوان ايدئولوژي رهنما وعمل خويش
پذيرفته .دراساسنامه جديد عالوه براينكه آنرابه عنوان ايدئولوژي رهنما وعمل خويش
نپذيرفته،بلكه يك سالح انقالب(ارتش پرولتري) رانيزبدورانداخته است.

لب ولباب " سنتزهاي نوين" آواكيان همان هاي است كه درمانيفست واساسنامه جديدي
مطرح شده است يا بعبارت ديگر گسست كامل از م – ل – م ميباشد.
"حزب كمونيست انقالبي امريكا" در اساسنامه جديدش مينويسد ":استراتيژي جبهه
متحد تحت رهبري پرولتاريا،بوجود آوردن اتحاد با طبقه متوسط وسيع و رنگارنگ در
اياالت متحده شامل روشنفكران و هنرمندان ،متخصصين ،بسياري ازكشاورزان،متشبثين
وغيره را امكان پذير مي سازد ".يقينا جبهه متحدي كه پرولتاريا آنرا رهبري كند چنين
امكانات يعني اتحاد با "طبقه متوسط و رنگارنگ" را بوجود مي آورد .درصورتيكه
پرولتاريا داراي ارتش انقالبي و نيرومندي باشد .درغير اينصورت امكان رهبري پرولتاريا
در جبهه متحد غيرممكن است .حزب كمونيست پرولتري فقط با داشتن ارتش خويش
ميتواند كه جبهه متحد را ايجاد و رهبري كند و به همين طريق ميتواند كه از راه جنگ
خلق دركشورهاي مستعمره -نيمه فئودال نيمه مستعمره -نيمه فئودال و دركشورهاي
امپرياليستي باجنگ هاي چريكي و قيام عمومي مسلحانه بر بورژوازي غلبه نموده و
آن را سرنگون سازد وديكتاتوري پرولتاريا را مستقرنموده و در راه صلح جهاني تحت
ديكتاتوري پرولتاريا گام بردارد .فقط با اتكا به مبارزات انقالبي مسلحانه كارگران و توده
هاي زحمتكش ميتوان به چنين هدفي نايل آمد.چنين است سياست ماركسيستي –
ليننيستي – مائوئيستي .سياست مغايرآن به هيچوجه نميتواند منجربه انقالب و رهائي
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توده ها از زير يوغ امپرياليزم گردد و فقط ميتواند درخدمت امپرياليزم براي رسيدن به
اميال آزمندانه شان قرارگيرد.آياميتوان بدون ارتش قدرت سياسي را بدست آورد؟آيا
ميتوان قدرت سياسي را بدون ارتش حفظ نمود؟ خير! صدها مرتبه خير! طبقه كارگرقبل
ازاينكه قدرت سياسي را بكف آورد نياز به ارتش دارد ،زيرا بدون ارتش انقالبي نه امكان
رهبري جبهه متحد است و نه هم امكان دارد كه قدرت سياسي را بكف آورد پرولتاريا
بدون ارتش هيچ چيز ندارد.يك حزب كه ادعاي كمونيستي دارد و از ايجاد ارتش انقالبي
سرباز زند،هيچگاه نه ميتواند عليه دشمنان پرولتاريا و خلق مبارزه كند و صفوف پرولتاريا
و ساير زحمتكشان را درجبهه متحد تنظيم نموده و متحد گرداند و نه ميتواند كه توده ها
رادرجبهه متحد تجديد ترتيب نمايد .ايده انحرافي و نا ديده گرفتن نقش ارتش انقالبي
براي سرنگوني قهري بورژوازي ازسال هاي دهه  1995ميالدي بر"حزب كمونيست انقالبي
امريكا" تبارز نموده و در شرايط كنوني كامال تئوريزه گرديده است".حزب كمونيست
انقالبي امريكا" درسال  1995در سند" برخي نكات درباره مسئله رهبري انقالبي
و رهبران" چنين مي نويسد ":بطورمشخص توده هاي تحتاني به دليل اغلب آشنائي
زيادي با دستان سركوبگر دشمن دارند ،بيشترمواقع سريعا به اين نكته اشاره مي كنند
كه بدون يك سازمان مستحكم و سلسله مراتب روشن رهبري نميتوان قدرت حاكم را
بطورجدي به مصاف طلبيد و شكست داد ".دقيقا كه براي رهبري و انقالب نمودن به يك
حزب مستحكم و اصولي نيازمند است اما اين حزب به ارتش انقالبي براي انقالب كردن
نياز دارد ،اما"حزب كمونيست انقالبي امريكا" فقط ميخواهد كه طبقه حاكمه سركوبگر
را از طريق گفتگو،مكالمه و يا مصاف طلبيدن"شكست" دهد نه اينكه سرنگون سازد.
اين سند كوچكترين اشاره به ارتش و سرنگوني قهري بورژوازي ندارد.
دراساسنامه آرسي پي ازجبهه متحد تحت رهبري " پيش آهنگ" بمثابه استراتيژي
براي برپائي" قيام عمومي" بحث مي شود كه نقش اردوي انقالبي به هيچ گرفته شده و
حتي كنايتا نيز در كل متن اساسنامه ومانيفست "حزب كمونيست انقالبي امريكا" براي
يكبارهم نامي از ارتش انقالبي پرولتري برده نشده است.و فقط درباره جبهه متحد گفته
شده كه " دو نيروي اصلي – طبقه حاكمه و نيروهاي مسلح ارتجاعي ( و ساير مرتجعين)
در يكطرف و جنبش انقالبي مليون ها و ده ها مليوني در طرف ديگر صفبندي نموده با
هم مقابل خواهند شد.سپس جامعه بيش و كم به دور اين يا آن قطب درحال ستيز با هم
"متراكم" خواهند گشت".
درنقل قول باال ديده مي شود كه از نيروهاي " مسلح ارتجاعي" بطور روشن و صريح
صحبت ميگردد ،اما نقش اردوي مسلح انقالبي تحت رهبري پرولتاريا ناديده گرفته
ميشود.آياميتوان حزبي را كه م – ل – م را كنارگذاشته و اعتقاد به ارتش انقالبي
وسرنگوني قهري بورژوازي را از دست داده " پيش آهنگ پرولتاريا" خواند؟ بازهم نه!
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حزب پيش آهنگ پرولتاريا ممثل منافع خلق است.حزب پيش آهنگ پرولتاريا مصمم
به سرنگوني قهري بورژوازي توسط ارتش پرولتاريا است .حزب پرولتري قادر است كه
تمام خلق را رهبري كند ،زيرا پرولتاريا زماني به آزادي ميرسد كه تمام بشريت را از يوغ
بردگي آزاد سازد .حزب پرولتري قادر است كه جبهه متحد را تحت رهبري پرولتاريا به
پيش برد .اين وظيفه كبير را فقط با انضباط آهنين و ارتش انقالبي ميتوان انجام داد.حزبي
كه از انضباط آهنين و ارتش انقالبي برخوردار نباشد ،نميتواند پيش آهنگ پرولتاريا و
تامين كننده منافع وي باشد.بلكه يك حزب رفرمست و تامين كننده منافع بورژوازي
است و ويژگي پرولتري حزب را نفي مي كند.آيا نديده گرفتن ارتش انقالبي در امر پيش
برد جبهه متحد به منظور رهبري آن با آموزش م – ل – م مغايرت ندارد؟ مگراين به معناي
خلع سالح پرولتاريا وكليه زحمتكشان از لحاظ تشكيالتي ومعنوي نبوده و همسنگ با
ايدئولوژي بورژوازي نيست؟ به هرصورت بدون ارتش انقالبي نميتوان جبهه متحد را
رهبري نمود و بورژوازي را سرنگون ساخت.

انقالب قهرآميز قانون عمومي انقالب پرولتاريائي است:
درطول تاريخ جنبش بين المللي كمونيستي خيانت تمام رويزيونيستها به م – ل – م و
پرولتاريا بطورعمده درمخالفت با انقالب قهرآميز و ديكتاتوري پرولتاريا بوده است،اما
امروزبه شكل پسا مارکسیستی بطورعريان نمايان گرديده است.
خروشف معتقد بود كه اگرپرولتاريا اكثريت را در مجلس بدست آورد ،آن وقت قدرت را
در دست گرفته و ميتواند ماشين نظامي و بوروكراسي بورژوازي را خرد نموده و دولت
پرولتري نويني خويش را ايجاد نمايد .وقتيكه اساسنامه آرسي پي سرنگوني بورژوازي را
از طريق "جبهه متحد" بدون ارتش پرولتري و بدون كاربرد زور و قهر انقالبي ميخواهد
بمعناي شانه خالي كردن از انقالب قهري و ايجاد دولت"نوين" از راه مسالمت آميزاست.
طوريكه قبال هم گفته شد كه با يك تفاوت،آن اينكه رويزيونيستها از كهن تا مدرن زير
نام ماركسيزم و ماركسيزم – لينينزم اينكار را انجام ميدادند،اما آواكيان با اعالم"ختم
دوره اول انقالب" م -ل -م را بدور ريخت و از اين طريق ميخواهد به چنين هدفـي
دسترسي پيدا كند.
آواكيان و حزبش معتقد است كه اگر يك "بحران عمومي" جامعه امريكا را فرا گيرد
و"مليون ها و ده ها مليون نفر" در مقابلش به ايستد آن وقت امپرياليزم چاره اي ندارد
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جز اينكه "شكستش" را بپذيرد و جايش را به دولت نوين پرولتري واگذارنمايد.يابعبارت
ديگر زمانيكه " بحران عمومي" امپرياليستي با واكنش" مليون ها و ده ها مليون"
توده اي كارگر مواجه شود در آنوقت اين حركت توده اي ميتواند كه جامعه كهن را به
جامعه نوين سوسياليستي تغيير دهد .اساسنامه آرسي پي حتي براي يكبارهم نامي
از انقالب قهري و ارتش توده اي نگرفته است و فقط بجاي انقالب قهري و سرنگوني
قهري كلمه  Meetبكاربرده شده است كه معني مالقات كردن،مواجه شدن ...را ميدهد
ايشان معتقد اند وقتيكه امپرياليزم به مرحله" بحران عمومي" برسد و با ده هامليون
كارگرآگاه مواجه شوند برايش بصرفه است كه جايش را به دولت نوين تعويض نمايد.
اين بزرگترين جفا درحق طبقه كارگر است ،كه بر عليه انقالب قهري و سرنگوني قهري
بورژوازي صورت ميگيرد.برنشتين نيز معتقد بود "روزي فراخواهد رسيد كه طبقه كارگر
چنان از نظرتعداد نيرومند خواهد شد و چنان نقشي مهمي درتمام جامعه ايفا خواهد كرد
كه تصورحكمروايان قادر به مقاومت در برابر فشار آن نبوده و خود به خود متالشي مي
شود" ( نقل از تفسيرهشتم ) .آرسي پي معتقد است:
To seize power the revolutionary people must meet and defeat the
" (تاكيد ازمن است)”enemy
ترجمه " :براي كسب قدرت ،مردم انقالبي بايد با دشمن مواجه شده و شكستش دهند"

در اين بحث آرسي پي بجاي جنگ ،زور و اعمال قهر عليه دشمن سفاك كلمه  Meetرا
بكار برده كه معناي مالقات كردن،مواجه شدن ،پيوستن،جلسه گرفتن،مسابقه ،شركت
درگردهم آئي ...مي دهد.اين موضع گيري " حزب كمونيست انقالبي امريكا" آنهم در
اساسنامه حزبي به معني پشت كردن به م – ل – م نيست؟ آيا نفي انقالب پرولتري
وديكتاتوري پرولتاريا نمي باشد؟ يقينا چنين است .م -ل -م به مامي آموزد كه انقالب
قهرآميزيك قانون عام انقالب پرولتري است.اين قانون جز مهمترين اصول اساسي م-
ل -م ميباشد.خالف آن عمل كردن خيانت به پرولتاريا است.رويزيونيستها به ماركسيزم و
ماركسيزم – لينينزمي عاري ازجنبه انقالبي آن معتقد بودند و آنها انقالب وتصرف قدرت
را از طريق زور غيرالزم و غيرضروري ميدانستند .امروز آواكيان با كنار زدن م -ل -م
به همان شيوه مينگرد.لنين بكرات اظهارنموده كه كائوتسكي درلفظ انقالب راقبول دارد،
اما عمال بدان پشت كرده و اين نحوه برخورد به انقالب و طبقه كارگر را" خالص ترين
وپست ترين اپورتونيزم" ناميده است .حاال آواكيان براي بدست گرفتن قدرت سياسي
طبقه كارگر قهر انقالبي طبقات ستمديده را عليه طبقه ستمگرحذف نموده وبدين طريق
تحريف ليبرالي م -ل -م رابدست آورده است.انقالب پرولتري كه درجريان آن تمام
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طبقات استثمارگر وتمام سيستم ظالمانه آن نابود ميگردد ،چطورميتواند بدون انقالب
قهري،بدون ارتش سرنگون شود؟سوال اساسي اينجاست،آياميتوان بدون ارتش وانقالب
قهري ازطريق مواجه شدن و يا روبرو شدن با طبقه حاكمه ارتجاعي ،نظام ارتجاعي و
فاسد را از پايه و اساس تغيير داد؟ جواب كامال روشن است كه خير ،زيرا " زورهمواره
قابله جامعه كهن است" بكارگرفتن زور بدون ارتش غير ممكن است.كسانيكه معتقد اند
كه ميتوان از طريق"مواجه شدن" و يا "روبروشدن" با طبقه ستمگر ايشان را شكست
داد و جامعه سوسياليستي را ايجاد نمود ،درحقيقت امر اين به معني پشت كردن به
انقالب پرولتري است .بنا بقول استالين انقالب پرولتري و ديكتاتوري پرولتاريا " شرط
الزم و اجتناب ناپذير" براي گذارتمام كشورهاي تحت سلطه سرمايه به سوسياليزم
ميباشد .مائوتسه دون در اثر معروفش درباره "تضاد" ميگويد ":درجامعه طبقاتي انقالب
و جنگهاي انقالبي اجتناب ناپذيرند،بدون آنها نه جهشي درتكامل جامعه امكان پذيراست
و نه ممكن است كه طبقه ارتجاعي حاكم واژگون گردد تا مردم بتوانند قدرت دولتي را
بدست گيرند".به همين ترتيب در اثر" جنگ و مسائل استراتيژي گفته است" :وظيفه
اساسي انقالب و عالي ترين شكل آن در دست گرفتن قدرت دولتي براه هاي مسلحانه
است يعني حل مسئله بوسيله جنگ .اين پرنسيب ماركسيستي – لينينستي يك
اعتبارعمومي دارد.نه فقط درچين بلكه براي سايركشورهانيزمعتبراست " (تاكيد از من
است) او تاكيد مي كند كه" تجربيات مبارزات طبقاتي در دوران امپرياليزم بما مي آموزد
كه طبقه كارگر و توده هاي زحمتكش فقط به وسيله تفنگ بر بورژوازي و مالكين مسلح
پيروزمیشوند .در اين مورد مجازيم بگوئيم كه تمام جهان را فقط باكمك اسلحه ميتوان
تغييرداد" نقل قول فوق به خوبي بيانگرآنست كه بدون ارتش و زور نمي توان طبقه
حاكمه ارتجاعي را از پا درآورد و قدرت سياسي را بدست آورد .ماداميكه طبقات حاكمه
كهنه قدرت دولتي را بكف دارند ،هيچ راه ديگري به جزسرنگون كردن قهري ويابقول
ماركس خورد و خميركردن دستگاه دولتي كهن و جايگزين نمودن يك قدرت دولتي
نوين كامال متفاوت وجود ندارد .انجام كاري غير از اين نتايج فاجعه آميزي به بارخواهد
آورد .اگر"حزب كمونيست انقالبي امريكا" متوجه اين نكته نشود ،چيزهاي را كه در
نتيجه مبارزه طوالني بدست آورده ،ازدست خواهد داد .و بخواهي نخواهي دچارعقبگرد
و نابودي خواهد شد.مسايل مطروحه در مانيفست و اساسنامه"حزب كمونيست انقالبي
امريكا" مايع دلسردي و نوميدي درشرايط كنوني نيست اين مسئله بازتاب جهاني دارد.
مابايد روي اصول م -ل -م پافشاري نموده و درجهت تكامل علمي و خالقانه آن به پيش
رويم.
حال اين سوال مطرح است كه براي درهم شكستن ماشين دولتي كهنه ومستقرنمودن
ديكتاتوري پرولتاريا بجاي ديكتاتوري بورژوازي به انقالب قهري نيازهست يانه؟ تاريخ
سراسرجنبش كارگري اينرابه اثبات رسانده است كه مسئله اصلي انقالب پرولتري
دربدست گرفتن قدرت به وسيله نيروي قهري است ،زيرا بدون قهرامكان درهم شكستن
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دستگاه كهنه دولتي وجايگزيني ديكتاتوري پرولتاريا بجاي ديكتاتوري بورژوازي امكان
پذيرنيست .لنين خاطر نشان مي كند كه " بدون جنگ داخلي هـيـچ انقالب بزرگي در
تـاريـخ صورت نگرفته است و بـدون آن هـيـچ ماركسيست واقعي گذار از سرمايه
داري به سوسياليزم را نمي تواند تصور نمايد"( .به نقل ازنه تفسير) گفته لنين بوضوح
نشان ميدهد كه پرولتاريا قبل از انقالب و قبل از ايجاد جبهه متحد ملي نياز به ارتش
انقالبي دارد.بدون ارتش ،انقالبي دركار نخواهد بود و هيچگاهي گذار از سرمايه داري
به سوسياليزم قابل تصور نيست و صورت هم نمي گيرد .م -ل -م بما آموخته است
كه دولت خود شكلي از قوه قهريه است .قسمت عمده و يا اساسي هر دولت را ارتش
و پليس تشكيل ميدهد ،به همين طريق است كه رژيم هاي ارتجاعي سلطه خويش را
براعمال قهر و زور حفظ نموده اند .زمانيكه پرولتاريا بخواهد قدرت سياسي را بدست
بگيرد و ديكتاتوري خويش را اعمال نمايد به سه سالح نياز دارد كه قسمت اساسي آنرا
ارتش تشكيل مي دهد .پرولتاريا بدون ارتش هيچ چيز ندارد .براي درهم شكستن ماشين
كهنه دولتي انقالب قهري اجتناب ناپذيراست .زيرا انقالب قهرآميز قابله اي براي توليد
جامعه سوسياليستي است و يك قانون عمومي انقالب پرولتري است.لنين براين اصل
كه انقالب قهري يك قانون عمومي پرولتاريا است در مقاله " كساني كه از سقوط كهنه
ميترسند و كسانيكه براي پيدايش نو مبارزه مي كنند" مي نويسد ":مابين سرمايه داري
و سوسياليزم يك دوره طوالني " درد زايمان" وجود دارد و زور همواره قابله جامعه كهن
است" به همين ترتيب در دولت و انقالب خاطر نشان ساخته كه "دولت بورژوازي نمي
تواند از طريق " زوال" جاي خود را به دولت پرولتري (ديكتاتوري پرولتاريا) بدهد و اين
عمل طبق قاعده عمومي فقط از طريق انقالب قهري ميتواند انجام پذيرد" ،".لزوم تربيت
مداوم توده ها بطوريكه اين تربيت به خصوص با اين نظرنسبت به انقالب قهرآميز مطابقت
داشته باشد شالوده تمام آموزش ماركس و انگلس را تشكيل مي دهد".
آيا ميتوان بدون انقالب قهرآميز و بدون ديكتاتوري پرولتاريا سيستم منحط بورژوازي را
از ريشه و اساس تغيير داد؟ انقالب قهرآميز و ديكتاتوري پرولتاريا شرط الزم و اجتناب
ناپذير براي گذار تمام كشورها از سرمايه داري به سوسياليزم است .صدر مائوتسه دون
بما آموزش داده كه " بوسيله تفنگ حكومت بدست مي آيد" يكبار ديگر نقل مائوتسه
دون را در اينجا ذكر مي كنم":در جامعه طبقاتي انقالب و جنگهاي انقالبي اجتناب
ناپذيراند ،بدون آنها نه جهشي درتكامل جامعه امكان پذيراست و نه ممكن است كه
ارتجاع حاكم واژگون گردد تا مردم بتوانند قدرت دولتي را بدست گيرند ".اما "حزب
كمونيست انقالبي امريكا" ميخواهد كه ناممكن را ممكن ساخته و از طريق جبهه متحد
و با حذف ارتش انقالبي بدون سالح طبقه حاكم امريكا را سرنگون ساخته و جامعه نوين
را ايجاد نمايد(!) مائوتسه دون ميگويد":تجربيات مبارزاتي طبقاتي دردوران امپرياليزم
بما مي آموزد كه طبقه كارگر و توده هاي زحمتكش فقط به وسيله قدرت تفنگ ميتواند
بر بورژوازي و مالكين مسلح پيروز شوند .دراين مورد مجازاست بگوئيم كه تمام جهان را
فقط با كمك اسلحه ميتوان تغييرداد( ".شش اثرنظامي – جنگ و مسايل استراتيژي)
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خالصه انقالب قهرآميز يك قانون عام انقالب پرولتري است .اين قانون از جمله مهمترين
اصول ماركسيزم -لينينزم -مائوئيزم بوده كه "حزب كمونيست انقالبي امريكا" ازآن
بري است.اگرحزب و يا گروهي و حتي يك فرد عليه انقالب قهري به ايستد و از طبقه
زيرستم بخواهد كه" انقالب" بدون قهر و بدون ارتش انقالبي انجام دهد خط مشي ضد
انقالبي را برگزيده است .امروز اتخاذ يك خط مشي انقالبي يا ضد انقالبي مسئله مهمي
است كه ميتوان دراين پرسش خالصه نمود :آياحزب انقالبي پرولتري حق دارد كه ارتش
انقالبي داشته باشد؟ آيا يك حزب پرولتري ميتواند بدون ارتش و بدون قهرانقالبي قدرت
سياسي رابدست گيرد؟ وقايعي كه از پايان جنگ دوم جهاني تا هم اكنون رخ داده است
بيانگرآنست كه ارگانهاي اصلي امپرياليزم و دولت هاي ارتجاعي نيروي مسلح است،براي
بدست گرفتن قدرت سياسي پرولتاريا بايد كه ارگانهاي اصلي امپرياليزم و بورژوازي
رامنهدم كند ،اين امرغيرممكن است مگراينكه داراي ارتش انقالبي باشد و از راه زور
اقدام نمايد ".انقالب قهرآميز قانون عمومي انقالب پرولتري است.پرولتاريا بايد از راه
مبارزه مسلحانه ماشين دولتي كهنه را درهم شكند و ديكتاتوري پرولتاريا را برپا كند تا
گذار به سوسياليزم ممكن گردد" (مجموعه نه تفسير -تفسيرهشتم صفحه)64

پافشاري روي مبارزه مسلحانه انقالبي نه تنها براي انقالب پرولتري بلكه براي انقالب
دموكراتيك نوين ملل ستمديده داراي اهميت درجه اول است.بدون مبارزه مسلحانه
انقالبي هيچ جنگ آزاديبخشي و هيچ انقالبي پرولتري به پيروزي نمي رسد.تاريخ به
خوبي ثابت ساخته است ،آن حزب انقالبي توانسته كه انقالب را در كشورش به پيروزي
رساند كه داراي خط درست بر مبناي اصول م -ل -م بوده و متكي به خويش و ارتش
انقالبي خويش است و جبهه متحد ملي را بصورت درست و صحيح رهـبــري نموده
است.برعكس ،آن احزابي كه خالف ايدئولوژي ماركسيتي -لينينستي -مائوئيستي
حركت كرده بااالخره يا به شكست قطعي منجرگرديده و يا به سازش كشيده شده است و
حتي احزابي كه م -ل -م را در لفظ قبول دارد ولي درعمل ارتش و قيام مسلحانه را نفي
نموده و فقط طرح جبهوي آنهم بدون ارتش و زور انقالبي در پيش گرفته به امرانقالب
لطمات زيادي بوجود آورده و به افزار بورژوازي عليه پرولتاريا تبديل گرديده اند.

مروري بر اساسنامه و مانيفست حزب كمونيست انقالبي امريكا:
اساسنامه" حزب كمونيست انقالبي امريكا" بااين گفته آغازمي شود ":براي نجات انسان
ها ،جهان به انقالب و كمونيزم ضرورت دارد،جهان امروزي براي يك تغييربنيادي واساسي
فرياد مي كشد" "،ما در سياره اي زندگي ميكنيم كه ده ها مليون انسان طي دو جنگ
جهاني در قرن بيستم و ساير جنگها تا حال از بين رفته اند و كماكان مليون ها نفر از
مردمان امروزي از جنگ هاي غارتگرانه و ددمنشانه و ويرانگر رنج ميبرند".
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در نقل فوق الذكر اومانيزم ،پاسيفزم پسا مائوئيزم آرسي پي بوضوح ديده مي شود .اوال در
بحث فوق نجات" انسانها" در شرايط كنوني بصورت عام مطرح است نه يك طبقه خاص.
ثانيا هرشخصي كه نقل فوق را بدقت مطالعه نمايد از همان ابتدا يك روحيه بد درباره
جنگ به وي تلقين مي شود .ثالثا اينكه پسا مائوئيستي است ،بدليل اينكه مائوئيستها
زمانيكه وارد مبحث جنگ شوند جنگها را به دو دسته انقالبي و ضد انقالبي – عادالنه و
غيرعادالنه تقسيم مينمايند و بصورت مستقيم از جنگهاي انقالبي وعادالنه حمايت مي
كنند .اما اساسنامه آر سي پي كليه جنگها را در يك رديف قرار داده و فرقي ميان شان
قايل نيست .روي هريك از مسايل فوق مكث مي كنيم.

 -1اومانيزم غليظ آرسي پي:
در شرايط كنوني مبارزه طبقاتي انقالبي موتور محركه تكامل تاريخي جوامع است نه
اومانيزم.در هر دو سند "حزب كمونيست انقالبي امريكا" اومانيزم به عنوان يك اصل
برتر از مبارزه طبقاتي و كمرنگ ساختن مبارزه طبقاتي مطرح شده است.در حاليكه
كمونيستها سخت معتقد اند كه موتور محركه در جوامع طبقاتي كنوني و حتي در دوره
سوسياليزم پيشبرد قاطع مبارزات طبقاتي است.اومانيزم غليظ آرسي پي سبب گرديده
كه مبارزه طبقاتي و اصل ديكتاتوري پرولتاريا كمرنگ جلوه گرشود وجاي" ادامه انقالب
تحت ديكتاتوري پرولتاريا" را صرفا " ادامه انقالب تحت سوسياليزم" بگيرد و به همين
ترتيب از استراتيژي قيام مسلحانه به مثابه استراتيژي تصرف قدرت سياسي چشم پوشي
شده است .بي جهت نيست كه حزب ما در پولينوم چهارم خويش وظيفه اساسي مبارزاتي
خويش را چنين بيان نمود" وظيفه اساسي مبارزاتي فعلي "حزب كمونيست(مائوئيست)
افغانستان" در رابطه با خط مطرح شده مورد بحث،مبارزه عليه استقامت استراتيژيك
پسا ماركسيستي – لينينستي – مائوئيستي ،پاسيفستي – " اومانيستي" وبرتري طلبانه
غير انترناسيونالیستي است ".اساسنامه و مانيفستي كه از طرف "حزب كمونيست انقالبي
امريكا" ارائه گرديده ،در چندين جاي آن فقط و فقط از نجات بشريت صحبت شده ،نه از
يك طبقه خاص.همانطوريكه گفتيم كه حزب ما در اين مورد بطور واضح و روشن بيان نمود
كه اين بحث ،اومانيزم غليظ "حزب كمونيست انقالبي امريكا" را ميرساند كه از ريشه
غلط است .حزب ما در پولينوم چهارم موضع خويش را در قبال "اومانيزم" آرسي پي
جمع بندي نموده و چنين بيان نمود" :شكي نيست كه هدف غائي كمونيستها يعني جهان
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كمونيستي فارغ ازهرگونه استثمار و ستم و روبناي سياسي فرهنگي چنين مناسباتي،
نجات بشريت بطور كلي را در بردارد ،اما تا رسيدن به آن دوران غائي،درطول دوره هاي
طوالني موجوديت جوامع طبقاتي ،به شمول دوره طوالني سوسياليستي،اين مبارزه
طبقاتي انقالبي است كه موتورمحركه تكامل تاريخي جوامع مختلف و كل جامعه بشري
محسوب ميگردد نه" اومانيزم" و فراتر از آن .ما ميتوانيم هم اكنون نيز از "اومانيزم"
كمونيستي صحبت نمائيم و روي آن تكيه نمائيم،اما نه به مثابه اصل برتر از مبارزه طبقاتي
و در نتيجه كمرنگ ساختن مبارزه طبقاتي .محرك عمده كنوني مبارزات ما كمونيست
ها در جوامع طبقاتي كنوني و حتي در دوره سوسياليزم بايد -وحتي  -پيشبرد قـاطـع
مـبـارزات طـبـقـاتـي باشد.اين خطي است كه در" مانيفست حزب كمونيست" يعني
مانيفست تدوين شده توسط ماركس وانگلس مطرح گرديده و ما كمونيست ها مكلف
هستيم آنرا قاطعانه بدست داشته باشيم" .اومانيزم" غليظ مطرح شده در اساسنامه
جديد ”حزب كمونيست انقالبي امريكا “ مانيفست آن حزب .مادامي كه در پهلو جنبه هاي
ديگر از خط مطروحه اين اسناد ،مثال كمرنگ بودن اصل ادامه انقالب تحت ديكتاتوري
پرولتاريا و طرح آن تحت نام " ادامه انقالب تحت سوسياليزم" ،نبود استراتيژي قيام
مسلحانه به مثابه استراتيژي تصرف قدرت سياسي دراساسنامه،چشم پوشي ازجنبش
انقالبي انترناسيونالیستي و ناديده گرفتن وظيفه عاجل مبارزه براي تشكيل انترناسيونال
كمونيستي و ...درنظرگرفته شود .به خوبي مشخص وروشن مي گردد كه اين " اومانيزم"
تاچه حدي توانسته است باعث كمرنگ شدن مبارزه طبقاتي درخط جديداين حزب
گردد".

م -ل -م به ما مي آموزد كه حزب سـياسـي همانـنـد دولت ،آلت مبارزه طبقاتي است،

حزبيت نقطه متمركز و نمودار خصوصيت طبقاتي است .حزب پرولتري حزبي است كه
برپايه ايدئولوژي م -ل -م و اسلوب انقالبي آن بنا شده باشد .اما حزبي كه" اومانيزمش"

به مثابه اصل برتر از مبارزه طبقاتي مطرح شود و اين" اومانيزم" موتور محرك تكامل

تاريخي جامعه محسوب شود ،استراتيژي قيام مسلحانه را به مثابه استراتيژي تصرف
قدرت سياسي قبول نداشته باشد ،انقالبي نيست .نه تنها انقالبي نيست ،بلكه پسا م -ل-

م بوده و داراي ديدگاه هاي انحرافي عديده اي ميباشد.
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 -2درمورد جنگ:

اساسنامه جديد آرسي پي صحبت از انقالب و تغييربنيادي مينمايد ،اما از عمل قهري
پرولتاريا وارتش انقالبي آن چشم پوشي مي نمايد.زمانيكه نقش ارتش و سرنگوني قهري
بورژوازي توسط پرولتاريا حذف شود انقالب كلمه است در لفظ و درعمل همان ايده هاي
بورژوازي كه زيرنام انقالب زمزمه مي شود .چنين" انقالبي"،انقالب مخملي است نه انقالب
سرخ .انقالب شورش و طغيان است .انقالب عملي است قهري كه بدان وسيله يك طبقه،
طبقه ديگر را واژگون ميسازد ،ناديده گرفتن ارتش خلق بمعناي كامل دست كشيدن از
انقالب بوده و تبديل شدن يك حزب پرولتري به حزب رفرميست بورژوازي ميباشد.
درنقل قول فوق آرسي پي همه جنگها دريك رديف قرارداده شده وهيچگونه تمايزي
ميان شان ديده نميشود.اساسنامه سه نوع جنگ را نام گرفته كه هرسه دريك رديف
قراردارد -1.جنگ اول ودوم جهاني 2سايرجنگها (دربرگيرنده جنگهاي داخلي،ارتجاعي
وانقالبي شده ميتواند) -3جنگهاي غارتگرانه وددمنشانه.
بطورمشخص آرسي پي تمام جنگها را در يك رديف قرارداده است،هيچگونه موضع گيري
درقبال جنگ هاي عادالنه و انقالبي ندارد .گرچه جنگ اول جهاني يك جنگ امپريالستي
بود ،تعداد زيادي ازمردم را به خاك و خون كشيد.اما از بطن اين جنگ انقالب اكتبر
تولد يافت.در انقالب اكتبر نيز تعداد زيادي از مردمان روسيه از بين رفت.آيا انقالب
اكتبر صحيح بود يا نه؟ از نظر آرسي پي جواب منفي است جا دارد كه يكبار ديگر نقل
اساسنامه آرسي پي را ذكركنم".ما در سياره اي زندگي مي كنيم كه ده ها مليون انسان
طي دو جنگ جهاني در قرن بيستم و ساير جنگها تاحال از بين رفته اند و كماكان مليون
ها نفر از مردمان امروزي از جنگهاي غارتگرانه و ددمنشانه و ويرانگر رنج ميبرند" از نظر
آر سي پي چون جنگ مردم را از بين ميبرد نادرست است .اين منشا اومانيزم آرسي پي
است .به همين خاطر نه بحثي سر جنگهاي عادالنه و انقالبي نموده و نه هم جنگ انقالبي
اكتبر 1917را از جنگ اول جهاني مجزا ميكند.
تاريخ گواه آنست كه در جنگهاي انقالبي و انقالبات پرولتري مردمان زيادي از بين رفته
و ميروند ،هيچ جنگ و انقالبي نميتواند آرام و بدون تلفات و خونريزي مسير خود را طي
كند.سوال ديگر اين است كه آيا جنگ دوم جهاني كامال ارتجاعي و امپريالستي بود؟
جواب كامال منفي است ،زيرا از يكسو امپريالستها درگير رقابت و جنگهاي امپريالستي
بودند و از سوي ديگر اين جنگ به كشور شورا ها تحميل گرديد و كشور شوراها براي
دفاع از طبقه كارگــر وارد كارزار جنگ گرديد (البته بعضي اشتباهاتي درجريان جنگ
از طرف حزب كمونيست شوروي و شخص استالين رونما گرديد،اما جنبه منفي آن
درمقابل جنبه هاي مثبت ناچيزبود) و به همين ترتيب جبهه متحد ملي تحت رهبري
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حزب كمونيست چين و صدر مائوتسه دون عليه اشغالگران چاپاني وارد جنگ شده و
توانست كه به نفع زحمتكشان چين جنگ را پيش برد.جنگ دوم جهاني گرچه در ابتدا با
جنگهاي امپريالستي شروع گرديد،اما در ختم جنگ توده هاي وسيعي اززيريوغ استبداد
امپريالستي نجات يافتند وبه تعقيب آن انقالب چين پرچم سرخ را به اهتزاز درآورد و
خلق چند صد مليون چين را از زير فشار مالكين و امپريالستها نجات داد.

تمام اين جنگها را در يك رديف قرار دادن از ريشه نادرست وغلط است.اين موضع نادرست
و غلط و خلق افكار بد عليه جنگ بطورعام باعث آن گرديده كه "حزب كمونيست انقالبي
امريكا" تا سرحد "اومانيزم" تنزل نمايد ،ارتش انقالبي طبقه كارگر كه جز مهم تشكيالت
را ميسازد ناديده گرفته و يا عمدا از آن چشم پوشي نمايد .جنگي كه تلفات نداشته تاريخ
سراغ ندارد ،زيرا جنگ انسانها طرفدار و بي طرف را از هم تفكيك نمي كند .كسانيكه به
شكلي از اشكال ميخواهند كه از جنگ كناره گيري نمايند فقط بورژوازي را خوشحال
ميسازد لنين مينويسد" :خانه جنگي انسانهاي بي طرف را نمي شناسد .كسي كه از
جنگ داخلي كناره جوئي مي كند توسط موقف پاسيف خود سياهكاران را خوشحال مي
كند"(جلد 12صفحه )49كمونيستها تا زمانيكه انحراف نكرده باشد نمي توانند خالف هر
نوع جنگي باشند.هر كمونيست و انقالبي بايد به بچه هاي خويش مهارت هاي جنگي
ياد بدهد و برايش ياد بدهد كه از اين مهارت هاي خويش بر ضد امپرياليزم و ارتجاع
مملكت خويش استفاده نمايد.زيرا يگانه راه نجات بشريت وخلع سالح بورژوازي،مسلح
شدن پرولتاريا وتوده هاي زحمتكش است لنين مي نويسد ":سوسيالیستها به شرطي كه
سوسيالیست بمانند خالف هرنوع جنگي نميباشند .اوال سوسيالیستها هيچگاه مخالف
جنگ هاي انقالبي نبوده وهرگزنمي توانند باشند ...ثانيا خانه جنگي نيزجنگ محسوب
مي شود .كسي كه مبارزه طبقاتي را قبول دارد نمي تواند جنگهاي داخلي را قبول نكند كه
در هر جامعه طبقاتي ادامه طبعي و در صورت عوامل معين ادامه ناگزير ،تكامل و تشديد
مبارزه طبقاتي ميباشد .نفي جنگهاي داخلي يا فراموشي آن داراي معني اپورتونيزم نهائي
وانكار از انقالب سوسيالیستي ميباشد ...فراموش كردن آنكه جنگ ادامه سياست است
با وسايل ديگر از لحاظ تئوريك كامال اشتباه است " .شعار ما چنين بايد باشد:پرولتاريا
براي آنكه پيروزشود و بورژوازي را ضبط و خلع سالح نمايد بايد مسلح گردد .اين يگانه
تاكتيك ممكنه طبقه انقالبي است كه ناشي از تمام رشد عيني ميلیتاريزم كاپيتالیستي
بوده و ذريعه اين رشد ديكته مي گردد .صرف پس از آنكه پرولتاريا بورژوازي را خلع
سالح نمايد خواهد توانست بدون خيانت به وظيفه جهاني و تاريخي خود هرنوع اسلحه را
دور بياندازد و مسلما پرولتاريا اين كار را خواهد كرد ولي فقط آنزمان و به هيچوجه پيش
از آنزمان آنرا انجام نخواهد داد(".جلد 30صفحه ) 143 – 131
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طبقه كارگرفقط تحت رهبري حزب كمونيست ميتواند ابزار موجوديت دولت را با
اعمال قهر انقالبي درهم شكند و ديكتاتوري طبقاتي اش را تاسيس نمايد و با استحكام
ديكتاتوري پرولتاريا گام بگام جامعه را تغيير دهد تا هيچگونه امتيازي براي طبقه اي باقي
نماند يعني تا سرحد زايل شدن دولت .ديكتاتوري پرولتاريا مسئله حياتي براي هر حزب
كمونيست است كه در سراسر تاريخ جنبش بين المللي كمونيستي خط فاصل و مبارزه
قاطع ميان ماركسيست – لنينیست و مائوئيست ها و رويزيونيست ها بوده و همين امروز
هم درمقابل جنبش كمونيستي نيز قرار دارد.تاكيد روي ديكتاتوري پرولتاريا در سرتاسر
دوره سوسياليزم بخاطر آنست كه هيچ وسيله ديگري براي رسيدن به جامعه كمونيستي
وجود ندارد .نميتوان از جامعه كمونيستي و ديكتاتوري پرولتاريا صحبت نمود و اعمال
قهر انقالبي براي واژگون سلطه سرمايه داري را از نظر دور داشت .بدون در نظرگرفتن قوه
قهريه پرولتاريا براي سرنگوني بورژوازي صحبت از ديكتاتوري پرولتاريا و استحكام آن
و گذار به كمونيزم هر قدركه با عبارت بظاهر قشنگ آرايش شده باشد حرف پوچ و ميان
تهي است؛ زيرا بدون اعمال قوه قهريه عليه بورژوازي ،پـرولتـاريـا نميتواند قـــدرت
سياسي را بدست آورد.
تغيير روابط توليدي و تحول روابط توليدي قديم به جديد نمي تواند با نرمي و بدون
هيچگونه كشمكش و تزلزل انجام يابد ،بلكه از راه انقالب و سرنگوني قهري مناسبات
توليدي كهنه و مستقر نمودن مناسبات توليدي جديد بجاي آن انجام مي گيرد .لنين
درباره جنگ چنين مي نويسد" :هرجنگ عبارت از جبر بر مليت ها است ولي چنين
وضع براي سوسيالیستها ممانعت نمي كند كه طرفدار جنگ انقالبي باشند ،مسئله عمده
اي كه در مقابل سوسيالیست (اگر مرتد نيست) قرار دارد عبارت است از جنبه طبقاتي
جنگ"(جلد 37صفحه )298مائوئستها وقتيكه وارد بحث جنگ شوند فورا آنرا ازجنبه
طبقاتي مورد ارزيابي قرارداده وحمايت بي دريغ خويش را از جنگهاي عادالنه و انقالبي
اعالم ميدارند.
به نظرمن انحراف جدي پسا ماركسيستي -لنينیستي -مائوئستي"حزب كمونيست
انقالبي امريكا" از موجوديت عيني آن (راجستر بودن و كامال علني بودنش) ناشی
ميشود تا زمانيكه اين شرايط را به هم نزند و محور عمده مبارزاتي خويش را بر اساس
مبارزات مخفي قرار ندهد نمي تواند از اين منجالب بيرون آيد .زيرا احزاب كمونيستي كه
غيرعلني اند ميتواند كه حقايق را بدون سانسور به طبقه كارگر و بقيه زحمتكشان برساند
در غير اين صورت بايد حقايق كتمان شود و توده ها در تاريكي نگهداشته شود.لنين به
كرات روي احزاب و سازمانهاي مخفي تاكيد ورزيده است ":كارگران اكنون ديگرخواستار
مطبوعات"سانسور نشده" و اجتماعات" غيرمجاز" يعني سازمان مخفي براي پشتيباني
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از جنبش انقالبي توده ها هستند ،فقط يك چنين شيوه " جنگ برضد جنگ"است
كه عبارت پردازي نبوده،بلكه كار سوسيال دموكراتيك است .و با وجود تمام دشواريها،
شكستهاي موقتي ،اشتباهات،گمراهي ها و وقفه ها اين كار بشر را به انقالب پيروزمندانه
پرولتاريا خواهد رساند(".مجموع آثارومقاالت – اپورتونيزم وورشكستگي انترناسيونال دوم صفحه )391

"حزب كمونيست انقالبي امريكا" خود را دروضعيت بدي قرارداده وبدين سبب بايد مطابق
قانون امريكا حركت شان را عيارسازد اين وضعيت روز به روز او را به اهداف بورژوازي
نزديكترمينمايد .نمي تواند حقايق را به توده ها بگويد بلكه بجاي حقايق به عبارت
پردازي پرداخته وتوده ها را در راه رسيدن بقدرت سياسي سر درگم نمايد سازمانهاي
علني سازمانهاي بورژوازي بوده و يا درآخرين تحليل به سازمانهاي بورژوازي منتهي
مي شود .زيرا احزاب و سازمانهاي علني نمي تواند كه حركت توده ها انقالبي را بسط و
توسعه دهد و در راه رهائي شان ايشان را رهبري كنند بلكه بيشتر بخاطر حفظ موقف
خويش اگر در راس رهبري هم قرارگيرد مبارزات شانرا به سازش ميكشاند .تاريخ شاهد
بسياري از اينگونه مثالها است .اين موضوع را با نقل قول لنين خاتمه ميدهم":پشتيباني
از برآمدهاي انقالبي توده اي ،بسط توسعه و تشديد آن ،ايجاد سازمانهاي غير علني كه
بدون آنها حتي دركشورهاي "آزاد" هم نميتوان حقيقت را به اطالع توده هاي مردم
رساند :اينست تمام برنامه عمومي سوسيال دموكراسي در اين جنگ  ،بقيه چيزهاي ديگر
ولو با هرگونه تئوري اپورتونيستي و يا پاسيفیستي هم آرايش شده باشد دروغ و عبارت
پردازي چيز ديگري نيست" (تاكيدات همه جا ازلنين است) ( مجموع آثارومقاالت – اپورتونيزم

وورشكستگي انترناسيونال دوم – صفحه )390

حاال قسمت هاي از مانيفست"حزب كمونيست انقالبي امريكا" را از نظرمي گذرانيم":با
كودتاي رويزيونيستي و احياي سرمايه داري در چين كه بيست سال بعد از بقدرت رسيدن
رويزيونيست ها در اتحاد شوروي انجام گرفت ،نخستين موج انقالب كمونيستي به پايان
رسيد" .حزب كمونيست انقالبي امريكا" مانيفستش را با اين جمله خاتمه ميدهد":بيائيد
به هيچ شكلي به گذشته پناه نبريم و پشت آن سنگرنگيريم – بيائيد با جسارت به طرف
هدف كمونيستي و رهائي بشريت از هزاران سال زنجيرهاي سنت پيش برويم".
در متن مانيفست و اساسنامه"حزب كمونيست انقالبي امريكا" ماركسيزم -لينينزم-
مائوئيزم كامال چشم پوشي گرديده و دليلش هم بطور واضح و روشن بيان نگرديده،
اماچيزيكه ازالبالي اين دوسند بدست مي آيد اينست كــــه م -ل -م به گذشته تعلق
داشته و غيرقابل بازگشت بوده وسالح غيربرنده است.اين بدان مفهوم است كه آرسي
صفحه 33
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پي با ارائه اين دوسند ديگربه تكامل م -ل -م معتقد نبوده ،بلكه گسست كامل خويش
را از م -ل -م اعالن نموده اند ،زيرا دو سند متذكره تاريخ جنبش بين المللي كمونيستي،
انقالب پرولتري و كمونيزم علمي را به دو مرحله تقسيم نموده كه اولي از مانيفست
كمونيست سال  1848شروع شده و به انقالب فرهنگي ختم ميگردد ،ديگر پايان يافته و
مرحله نوين با سنتزهاي آواكيان كه دو سند زبان گوياي آنست شروع مي شود .به همين
دليل بود كه" حزب كمونيست ايران(م -ل -م)" فورا بدون توضيح روشن سه عكس را از
روي نشريه حقيقت برداشتند و عنقريب كه عكس آواكيان زينت بخش روي جلد نشربه
حقيقت شود!

اين تقسيـم بنـدي را حزب ما در پولينـوم چـهـارم خـويش غـيـرمنطقي و غـیـر
ديالكتيكــي خوانده و موضعش را چنين ابراز داشت ":اين تقسيم بندي دو مرحله ي ،نه
منطبق به مراحل مختلف تكامل سرمايه داري يعني دو مرحله سرمايه داري رقابت آزاد
زمان ماركس و انگلس و سرمايه داري امپريالیستي از زمان لنين تا حال كه هم چنان ادامه
دارد ،ميباشد و نه منطبق به مراحل مختلف تكامل علم و ايدئولوژي انقالبي پرولتري يعني
مراحل ماركسيزم ،ماركسيزم -لينينزم و ماركسيزم – لنينیزم – مائوئيزم و هم چنان
ضرورت مرحله چهارم تكامل آن و احيانا اعالم آغاز اين مرحله يگانه معياري كه براي اين
تقسيم بندي مطرح ميگردد .سنتزهاي نوين آواكيان و در پيامد آن ،انتشار"مانيفست
حزب كمونيست انقالبي امريكا" به مثابه دومين مانيفست پس ازمانيفست تدوين شده
توسط ماركس وانگلس درسال  1848است" اين گفته آرسي پي" بيائيد به هيچ شكلي
به گذشته پناه نبريم و پشت آن سنگرنگريم" درسند جديد"حزب كمونيست ايران
(م -ل -م)" بطور واضح تربيان گرديده و م -ل -م را بطوركلي نفي نموده است.ايشان
معتقد اند كه " موج انقالب پرولتري با از دست رفتن چين سوسيالیستي پايان يافته"
است و بايد" موج دوم" انقالب با سنتزهاي آواكيان آغاز شود .اين" دوره جديدي كه
در پيش است تكرار دوره قبل نبوده و نمي تواند بر مبناي سابق به پيش رود ".اين
مسئله به خوبي ميرساند كه نه آرسي پي و نه"حزب كمونيست ايران (م -ل -م)"
تكيه بر چارچوبه تئوريكي كه " ماركس جلو گذاشته است و بعدها توسط لنين و مائو
تكامل يافت" ندارند و حتي درپي تكامل آن به مرحله عاليتري نيستند ،بلكه در پي رد
كامل اين چارچوبه و ايجاد چارچوبه نويني هستند .اين استقامت استراتيژيك كامال پسا
ماركسيستي -لينينستي -مائوئستي است .زيرا خواهان خروج كلي از چوكات م -ل -م
بوده وخواهان طرح چوكات جديد غير از م -ل -م ميباشد.تداوم امواج انقالب كمونيستي
كه از زمان ماركس آغاز يافته و توسط لنين و مائو ادامه يافته است از آن به بعد از لحاظ
تئوريك هنوزكاربرد داشته بايد بطورمحكم دردست گرفته شود و بر همين مبناحركت
صورت گيرد ولي درعين حال نيازجدي به تكامل بيشتردارد.اين رسالت بردوش جنبش
بين المللي كمونيستي است كه بايد به طريقه درست واصولي اين نيازمندي برآورده شود.
صفحه 34

********** رویزیونیزم پسا م -ل -م در حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان جای ندارد *** جلد دوم **

اساسنامه دربخش دوم،اصول سازماني مينويسد ":اگرحزب دريك خط نادرست روي
موضوع اساسي درتمام خط سيرش پافشاري نمايد.اگرجهت گيري اساسي حزب
تغييريابد وحزب يك حزب رويزيونيستي گردد،اگرخط به خطي انحطاط يابد كه بصورت
عيني با امپرياليزم دمسازگرديده و بطور الينفكي از خواست برپائي انقالب انصراف كرده
باشد ،حتي اگر بدان اعتراف هم نكند باز هم اهميتي نخواهد داشت كه در كوتاه مدت
چقدر جمعيت به آن جذب شده باشد ،حزب نهايتا چيز بيشتري نخواهد بود غير از
آن خنجري كه بر پشت توده ها زده شده باشد ،مسئله خط يك مسئله اساسي است،
مسئله تفاوت انقالب و ضد انقالب است".دقيقا همين طور است كه"مسئله خط مسئله
اساسي است ،مسئله تفاوت ميان انقالب و ضد انقالب است"اساسنامه و مانيفست"حزب
كمونيست انقالبي امريكا" بيانگرآنست كه اين حزب عالوه براينكه بر" موضوع اساسي
درخط سيرش پافشاري" نكرده بلكه آنرا رد نمود و با صراحت اعالم نموده كه " به هيچ
وجهي نبايد به گذشته پناه برد و پشت آن سنگرگرفت" اين خط يك خط انحطاطي بوده
كه از خواست برپايي انقالب قهري انصراف ورزيده است .گرچه"حزب كمونيست انقالبي
امريكا" تا هنوز بدان اعتراف نكرده است.
جهتگيري اساسي "حزب كمونيست انقالبي امريكا " كامال تغيير نموده ،زيرا تمام تعهداتي
كه با جنبش انـقـالبـــي انترناسيونالستي بسته بود شكست.در اساسنامه قبلي خويش
م -ل -م را بعنوان ايدئولوژي رهنما و عمل خويش پذيرفته بود ،اما اساسنامه جديدش
اين ايدئولوژي را به عنوان رهنما و عمل خويش قبول ندارد و در هيچ جاي اساسنامه
از آن ذكري بعمل نيامده است .حزبيكه ايدئولوژي انقالبي ماركسيستي -لينينستي-
مائوئيستي را پشت سرانداخته و آنرا مرحله خاتمه يافته تلقي كند و اصول انقالب قهري
را قبول نداشته و از آن انصراف ورزد و بخواهد كه مليون ها نفر را در روياروي امپريالستها
قرارداده و از طريق مكالمه و مباحثه آنرا شكست دهد(!) انقالبي است؟ جوابش روشن
است .امروز"حزب كمونيست انقالبي امريكا" به حزبي تبديل شده كه از پشت به مردم
خنجرميزند ،درصورتيكه خط غلط و انحرافي پسا ماركسيستي را رها نسازد يقينا كه با
امپرياليزم دمساز ميگردد .كمونيست ها به صراحت اعالم ميدارند كه م -ل -م مسئله
اساسي در انقالب پرولتري و انقالبات رهائيبخش بوده وتفاوت ميان انقالب و ضد انقالب
است .پافشاري روي انقالب و ديكتاتوري پرولتاريا بستگي به ايدئولوژي ماركسيستي-
لينينستي -مائوئيستي داشته و دارد و برعكس قيام عليه آن مسئله است كه همواره
خط متفاوت ميان م -ل -م ها و انواع رويزيونيزم و اپورتونيزم كشيده است و نقطه
آتشزا مبارزه ميان شان بوده است .امروز اين مبارزه ميان م -ل -م ها و پسا م -ل -م ها
بصورت حاد آن در آمده است" .حزب كمونيست انقالبي امريكا" زير نام " انقالب و تغيير
ريشه اي" نقش اردوي مسلح انقالبي را به صفرضرب نموده و خصلت انقالب پرولتري را
ميخواهند تغيير دهند و با عنوان كردن" براي كسب قدرت ،مردم انقالبي بايد با دشمن
مواجه شده و شكستش دهند" راه را براي ادامه حيات امپريالستها هموارمي سازد.
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اختالف كنوني بين آرسي پي واحزاب مائوئيست اختالفي است مربوط به يك سلسله
مسايل مهم واصولي درسطح جهاني"،حزب كمونيست(مائوئيست) افغانستان" ماهيت
اين اختالفات رابگونه منظم وهمه جانبه درپولينوم چهارم خويش تشريح نموده است .به
همين طريق "حزب كمونيست(مائوئيست) افغانستان" درجواب مقاله نشريه حقيقت"
كمونيزم برسردوراهي!شگوفائي ياپژمردگي -خطاب به همه كمونیستهای ايران" با
وضوح كامل خاطر نشان ساخت كه آرسي پي درخط پسا ماركسيزم  -لنینیزم  -مائوئیزم
غلطيده و رفقاي "حزب كمونيست ايران (م -ل -م)" ميخواهد كه آنراكامل نمايد.
اختالفات كنوني درسطح جنبش بين المللي عبارت ازاين است كه آيا با اصول انقالبي
بيانيه سال  1984و سند منتشره سال  1993وقعطنامه ميلنيوم وفادار ماند يا نه؟ حزب
پرولتري بايد دو سالح داشته باشد يا سه سالح؟ روي اصول اساسي م -ل -م پافشاري
كرد وتكاملش داد ويااينكه ردش كرد؟ م -ل -م رابعنوان ايدئولوژي رهنماوعمل خويش
قبول كرد يانه؟ جنبش انقالبي انترناسيونالیستي برمحور 4سند تشكيل گرديده است.
.1

1بيانيه جنبش انقالبي انترناسيونالیستي سال .1984

.2

2زنده باد ماركسيزم -لينينزم -مائوئيزم و درباره اوضاع جهاني سال .1993

.3

3قطعه نامه ميلنيوم سال 2000

.4

4اصول تشكيالتي ريم

اصول تشكيالتي(ريم) برمبناي اصول م -ل -م پي ريزي شده و بصراحت اعالم گرديده
كه م -ل -م ايدئولوژي رهنما و عمل جنبش انقالبي انترناسيونالیستي است.هيچكس حق
ندارد كه عهد شكني نمايد.اما امروز آرسي پي و"حزب كمونيست ايران(م -ل -م)" كه
بناحق (م -ل -م) را به دنبال حزبش يدك مي کشد هم از لحاظ تشكيالتي و هم از لحاظ
ايدئولوژيك عهد شكني نمودند .زمانيكه حزبي اين عهد شكني را مينمايد .بايد علنا اعالم
نمايد كه ديگر با جنبش انقالبي انترناسيونالیستي نيست .همانطوريكه مايك ايالي صريحا
موضعش را بيان مينمايد .در حاليكه خط آرسي پي و مايك ايالي يكي است فقط تضادشان
بر سر رهبري و طبق ادعاي مايك ايالي"كيش شخصيت" آواكيان است .مائوتسه دون
مكررا بيان نموده كه"روش شرافتمندانه در سياست ،نشانه قدرت و توطئه گيري ،عالمت
ضعف و اپورتونيزم است" .مايك ايالي صريحا گسست با م -ل -م را اعالن نموده و خط
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پسا ماركسيستي-لنینیستی  -مائوئیستی آرسي پي را تائيد مي كند ،فقط آواكيان با
درهم انديشي سياسي موضعش را بيان ميدارد.اين دو روئي روش معقول و شرافتمندانه
اي در سياست نيست .روشي است كه ديگر رويزيونيستها در پيش گرفته بودند .خط
مشي انـحـرافـــي آرسي پي ودنباله روان ايراني شان درست درزماني سربلند مينمايد
كه امپريالیستها به رهبري امپرياليزم امريكا ديوانه واركشورهاي عقب نگهداشته شده را
مورد تجاوز و اشغالگري وحشيانه خويش قرارداده اند.درست همانطوريكه خط انحرافي
كائوتسكي درجريان جنگ اول جهاني تبارزنمود وضربه سختي برصفوف كارگران بوجود
آورد .امروز نيز اين خط انحرافي نفاق وتفرقه رادرصفوف جنبش انقالبي انترناسيوناليستي
دامن زده و ميزند.كميته جنبش انقالبي انترناسيوناليستي بجاي اينكه اين مبارزه را
دروني حفظ ميكرد و به روش اصولي آنرا پيش ميبرد،بطوريكنواخت درخدمت اين مشي
قرارگرفت و به تبليغ آن پرداخت.مسئوليت و وظيفه ايكه بر او سپرده شده بود انجام
نداد،زيرا اين كميته متشكل از اعضاي آرسي پي و" حزب كمونيست ايران(م -ل -م)"
بود .حركت" آرسي پي" و"حزب كمونيست ايران(م -ل -م)" در شرايط كنوني بيشتربه
نفع تجاوزات و مداخالت امپرياليستي منتهي ميگردد تابه نفع زحمتكشان و انقالب
جهاني و جنبش بين المللي كمونيستي.مسئوليت اين تفرقه و نفاق مستقيما بدوش"
آرسي پي" و"حزب كمونيست ايران(م -ل -م)" ميباشد .آرسي پي بجاي اينكه گامي
به جلو بردارد و در راه ايجاد انترناسيوناليزم كمونيستي گام بردارد.چندين گام به عقب
گذاشت .وظيفه تمام احزاب مائوئيست است كه با جديت وپشتكارتمام در راه طرد اهداف
و افكار ضد كمونيستي (پسا ماركسيزم-لنینیزم  -مائوئیزم) به مبارزه جدي و بي امان
دست زنند و درجهت احياي دوباره جنبش انقالبي انترناسيونالیستي كوشا باشند وسعي
ورزند و هر چه بيشترتالش كنند تا احزاب ماركسيستي -لينينستي -مائوئيستي را در
اين محور به منظور ايجاد انترناسيوناليزم پرولتري گرد آورند.

" اساسنامه آرسي پي" در بخش آئين نامه تشكيالتي،عضويت درحزب را اين طور
بيان ميدارد ":عضويت درحزب به معناي تعهد مادام العمر به انقالب و نجات بشريت
است""،وقتي كسي به حزب پيوست ديگر هرگز بايد حزب را ترك نكند" و در پروسه
سربازگيري مينويسد ":مردمي كه تقاضاي عضويت "حزب كمونيست انقالبي امريكا"
را دارند بايد تمايل آتشين به انقالب داشته باشند" .آئين نامه تشكيالتي آرسي پي به
شدت منشويكي و حتي بدتر از منشويزم است .زيرا منشويكها از سه شرط عضويت
درحزب كه ازطرف لنين طرح شده بود ،دوي(پذيرش اساسنامه وحق العضويت) آنراقبول
داشتند فقط اين شرط راكه بايد دريكي ازسازمانهاي حزبي زيرنظر حزب كاركنند قبول
نداشتند.آنها مي گفتند كه هركس اساسنامه حزب راقبول كند وكمك مالي به حزب
نمايد عضو حزب شمرده مي شود".اساسنامه آرسي پي" هيچكدام ازاين سه شرط
راقبول ندارد وفقط ميگويد" كسيكه تقاضاي عضويت "حزب كمونيست انقالبي امريكا"
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رادارد بايد تمايل آتشين به انقالب داشته باشد" اساسنامه ايكه هيچ ايدئولوژي رابه
عنوان رهنماوعمل خويش قرارنداده وطبق اصول و موازين انقالبي (م -ل -م) به گرفتن
اعضا نپردازد فقط دروازه هاي حزب را بروي تمام عناصرمتزلزل ومتردد باز نگهداشته
كه پايبند هيچ اصول نيستند.هرگاه فقط كسي" تمايل آتشين به انقالب" داشته باشد
وبه عضويت حزب درآيد ،اين خطر را دارد كه درهاي حزب بسوي ابهام و تزلزل باز
نمايد" .اساسنامه حزب كمونيست انقالبي امريكا" حدود حزب را معين نكرده،بلكه كامال
نامعين گذاشته است.فقط هركسيكه به" انقالب تمايل" نشان دهد ميتواند عضويت حزب
رابدست آورد.ازاين ابهام گويي هيچ فايده اي حاصل نمي شود بلكه بيشترحزب رابطرف
انارشيزم ميكشاند .چنين شرط ساده اي براي عضويت بمعني همان" حزب عموم خلقي"
خروشف است كه هركس ميتواند به آن شامل شود ،زيرا در اينجا حد و مرز ايدئولوژيكي
وجود ندارد".آرسي پي" مرزهاي ايدئولوژيك را در هم شكسته و هيچ ايدئولوژي را به
رسميت نمي شناسد.ازنظرم -ل -م ها كسيكه ماركسيزم -لنينيزم -مائوئيزم رابه عنوان
ايدئولوژي رهنماوعمل خويش نه پذيرد ويايكي ازسه شرط ( قبول اساسنامه ،دادن حق
العضويت و متشكل شدن دريكي ازسازمان هاي حزب) عضويت راقبول نكند نميتواند به
عضويت حزب درآيد.متاسفانه كه" اساسنامه آرسي پي" هيچكدام رابه عنوان شرايط
عضويت قبول ندارد به همين لحاظ درآئين نامه تشكيالتي اش آنرا نگنجانيده است.
لنين درمورد خط مشي منشويكها مينويسد ":درحقيقت امرتمام خط مشي اپورتونيست
ها درمسئله تشكيالتي درهمان مشاجرات مربوط به ماده اول شروع به بروزكرد :هم
دفاع آنها ازيك سازمان حزبي نامشخص وداراي پيوستگي ناقص ،هم ابرازخصومت آنها
نسبت به ايده (ايده بوروكراتيك) ساختمان حزب ازباال به پائين كه بايد ازكنگره حزبي
و موسساتي كه به توسط آن ايجاد شده است منشاگيرد .هم جدوجهد آنها براي رفتن
ازپائين به باال بدين سان كه هر پروفيسور ،هر دانشجو و" هراعتصاب كننده اي" حق
داده مي شود كه خود را عضو حزب قلمداد كند ،هم ابراز خصومت آنها نسبت به "
فرماليزم" كه برطبـق آن ازعضوحزب خواسته مي شود كه به يكي از سازمانهاي مورد
قبول حزب تعلق داشته باشد"(مجموع مقاالت -يك گام به پيش دوگام به پس صحفه..." ،)149
بعقيد او" يكعده افرادي جمع شده بودند كه داخل سازمان نمي شدند ولي به نحوي از
انحا به آن كمك مي كردند و عضوحزب شمرده مي شدند ...اين اصل بايد به نحوي از اين
هم شديد درسازمان سوسيال دموكراسي اجرا شود" .اينجا است كه مابه يكي از ريشه
هاي مسئله مي رسيم :آيا واقعا هم" اين اصل" كه اجازه ميدهد هركس كه درهيچ يك
ازسازمانهاي حزبي داخل نميشود و فقط به نحوي ازانحا به آن كمك مي كند" خود را
عضو حزب بخواند يك اصل سوسيال دموكراتيك است؟ ...بدين طريق اين اصل كه رفيق
آكسلرد ميخواست آنرا سوسيال دموكراتيك وانمود كند درحقيقت امر اصل انارشيستي
است .براي اينكه بتوان آنرا رد كرد ،بايد امكان نظارت ،رهبري وانظباط خارج ازسازمان
رانشان داد ونيزبايد ضرورت اين موضوع راكه به"عناصرهرج ومرج" عنوان اعضاي حزب
اعطاشود نشان داد .مدافعين فورمولبندي رفيق مارتف نتوانستند نه اين نه آن ديگري
رانشان دهند"(تاكيدات از لنين است همانجاصفحات ) 171 – 170
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اي كاش لنين درشرايط كنوني زنده مي بود كه ميديد" دفاع ازيك سازمان نامشخص
وداراي پيوستگي ناقص تاچه حد در"حزب كمونيست انقالبي امريكا" ابعاد وسيعي بخود
گرفته است.يقينا كه اگرزنده ميبود آئين نامه منشويكها راكامال فراموش ميكرد وروي
"اساسنامه آرسي پي" خود رامتمركزمينمود .نامشخص بودن سازماني تاآن حد رشد
يافته كه هيچ ايدئولوژي را برسميت نمي شناسد .وهيچگونه شرايطي براي عضويت قايل
نيست.اين شرايط كه" هركسي تمايل به انقالب" داشته باشد ميتواند عضو حزب باشد
دروازه هاي حزب را بروي هركس بشمول رويزيونيستها،اپورتونيستها ...وحتي تكنوكرات
هاي غربي بازنگهميدارد ،زيراهمه اي آنها لفظا وحتي عمال آنراقبول دارند.چون م -ل -م
به عنوان ايدئولوژي رهنما وعمل ردگرديد همه جا صحبت ازماركس -لنين و مائو است ،اما
ماركسيزم -لنينیزم -مائوئيزم رد گرديده است.براي انقالبيون مائوئيست،انديشه رهبران
كالسيك انقالب داراي اهميت است نه خود آنها.ازنظر م -ل -م ها كساني ميتوانند
كه عضويت حزب را بدست آورند كه عالوه برپذيرش اساسنامه حزبي (اساسنامه ايكه
برمبناي م -ل -م استواربوده وآنرابه صفت ايدئولوژي رهنما وعمل پذيرفته باشد) و دادن
حق العضويت بايد كه نظارت،رهبري و انضباط حزبي را بپذيرد يعني دريكي از سازمانهاي
حزبي تحت نظارت حزب كارنمايد.اين سوال مطرح است كه بايد پابند اجراي پيگير اصل
سازمان بود و يا تقديس پراكندگي و هرج و مرج؟ آئين نامه تشكيالتي "آرسي پي "
مروج تقديس پراكندگي و هرج و مرج است .همانطوريكه تعهداتي كه در 4سند جنبش
انقالبي انترناسيونالیستي بسته بود،شكسته است به همان قسم تعهد اصول منضبط
سازماني را نيز نقض نموده است.
يكبارديگرتذكرميدهم كه " حزب كمونيست انقالبي امريكا" در اساسنامه قبلي اش
م -ل -م را به عنوان ايدئولوژي رهنما و عملش پذيرفته بود .دراساسنامه جديدش آنرا
بدورانداخته وكل ضوابط اصولي سازماني كه براين مبنا استوار بود نيز بدور ريخته است.
بحث ديگردرسنتز هاي آواكيان درمورد انترناسيوناليزم پرولتري است.ادعا ميشود كه
آواكيان نسبت به زمان استالين و مائو بهتر به تجزيه وتحليل انترناسيوناليزم پرولتري
پرداخته و آنرا تقويت نموده است .در مانيفستي كه ازطرف" حزب كمونيست انقالبي
امريكا" ارائه گرديده چنين بيان شده است ":درعين حال كه انترناسيوناليزم از زمان
بنيان گذاري كمونيزم همواره يك اصل پايه اي كمونيزم بوده است.اماآواكيان ازشيوه
هاي برخورد نادرست به اين اصل درتاريخ جنبش كمونيستي جمعبندي كرد وشالوده
تئوريك براي پيشبرد مبارزه جهت غلبه براين دورشدن ها ازانترناسيوناليزم وپيشبرد
انقالب كمونيستي به شيوه عميقا انترناسيونالیستي را تقويت كرد ".حال به بينيم
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كه واقعيت ازچه قراراست.آيا واقعا همين طوري كه"مانيفست آرسي پي" ادعا مي
كند همين طوراست ويامعكوس آن .اين حزب عالوه براينكه "براين دور شدن ها از
انترناسيوناليزم" غلبه نكرده بلكه درزي كه درآن زمان وجود داشت درشرايط كنوني
به دروازه اي تبديل نمود.وبه همين ترتيب بجاي" پيشبرد انقالب كمونيستي" نفاق
وتفرقه را درجنبش و انقالبي انترناسيونالیستي دامن زده و سر درگمي،گيچي وتوهم
ايجاد نموده است .زمانيكه" حزب كمونيست انقالبي امريكا" م -ل -م را قبول داشت
مقاالتي كه درشماره هاي"جهاني براي فتح" نشرمي شد چقدر جالب وزيبا درمورد
جنبش انقالبي انترناسيونالیستي موضع گيري داشت .درمقاله شماره(" )30جهاني براي
فتح" وحدت باكسانيكه نسبت به جنبش انقالبي انترناسيونالستي(ريم) رفتار بد دارد
و يا خصومت ميورزد و كامال رد نموده مينويسد ...":اتحاد با چه كسي،روي چه خطي با
كدام ايدئولوژي و براي كــدام منظور؟ سياست و رفتاري كه يك نيرو نسبت به جنبش
انقالبي انترناسيونالیستي (ريم) اتخاذ مي كند يك موضوع فرعي نيست.امكان ندارد كه
حزبي درمورد انقالب دركشورخود داراي خط مشي صحيح باشد ولي با ريم خصومت ورزد
يانسبت به آن بي تفاوت باشد .برعكس ارزيابي غلط از ريم بايستي به عنوان هشداري
به حساب آمده و بعنوان محركي براي كشف وريشه يابي آن جنبه هاي غلط سياسي
وايدئولوژي كه برپايه آنها چنان ارزيابي غلطي متكي شده بكار رود".
درآنزمان" آرسي پي"كه به م – ل – م اعتقاد داشت براي وي اتحاد،خط وايدئولوژي اساس

بود ونمي توانست باكساني كه م – ل – م راقبول نداشته باشد ،متحد شود.اما امروز اساس
وحدت وحتي عضويت درحزب فقط وفقط "تمايل به انقالب" است،نه خط وايدئولوژي.

اين مسئله اساسي ترين مسئله در" حزب كمونيست انقالبي امريكا"به حساب مي آيد.

حتي درآنزمان برخورد خصمانه يابي تفاوتي درمقابل ريم رايك موضوع فرعي نبوده،بلكه

يك موضوع جدي تلقي ميگرديد .اما امروز"حزب كمونيست انقالبي امريكا" گرچه
علنا باجنبش انقالبي انترناسيونالیستي خصومت نورزيده ،اما كامال آنرابدست فراموشي

سپرده وبابي تفاوتي ازكنارآن مي گذرد.اين حزب به تمام موضعگيريهاي گذشته خويش
و مقاالت جهاني براي فتح پشت پا زده و همه را بدور ريخته است اين بي تفاوتي درمقابل
جنبش انقالبي انترناسيونالیستي و مواضع قبلي وتعهدات قبلي اش نيتجه خط مشي

انحرافي پساماركسيستي – لنينیستي – مائوئيستي است كه اين حزب اتخاذ نموده است.
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متن سخنرانی رفیق " صبور"

با تشکر از رفیق لهیب!

صحبت رفیق لهیب تقریبا در برگیرنده مسائل و موضوعات گسترده بود حق دارم که
بگویم همه جانبه بود.
من نخست میخواهم درودی به رفقا بفرستم:
رفقای عزیز درود برشما!
بعد هم میخواهم در مورد گردهمائی امروز حرفی چند داشته باشم ،بخصوص در مورد
ترکیب گردهمائی امروزی ما .موضوع مورد بحث این گردهمآیی مشخص است .ولی آنچه
که برای من امروز در واقع قابل دقت است و واقعا قابل قدر دانی است ،ترکیب گرد همآیی
است .مطلبی به یادم می آید از مائو در مورد ترکیب تشکیالتی :ترکیب  3در یک .من
نمیخواهم این مطلب را به عنوان یک اصل در تشکیالت مطرح نمایم ،بلکه میخواهم در
مورد گردهمائی امروزی خود بیانی داشته باشم .ما درینجا سه بخش داریم -1 :نیروی
جوان و شورشگر که شورشگری اش مقداری مشخصات تخریبی هم دارد - 2 .رفقای
سالخورده با تجارب گرانبها که زندگی شان در راه مبارزه به مصرف رسیده و واقعیت این
است که کمی زمین گیر شده اند - 3 .رفقایی که دندان عقل کشیده اند یعنی  30سال را
پوره کرده اند .این ترکیبی هست که میتوان از آن یک شخصیت بسیار عالی را به وجود
آورد .شورشگری جوانان برای سالخوردگان باعث تشویق است و جوانان برای آنها عصا
چوبی می شوند که از افتادن شان به زمین جلوگیری می نماید .سالخوردگان که تجارب
بسیار ارزنده دارند ،تجارب شان را به دسترس جوانان می گذارند و جوانان با توجه به این
تجارب و استفاده از این تجارب میتوانند سهم شان را در مبارزه بطور سازنده اداء کنند
و جلو آن افکار و اندیشه هایی که بیشترمیتواند زمینه تخریبی داشته باشد ایستادگی
کنند .آن رفقای ما که از نظر سنی به آن مرحله و حرسیده اند که دیگر مردان میان سال
اند ،میتوانند خوب و بد را تشخیص کنند .این ترکیب وقتی در یک شخصیت جمع میشود
می تواند تمام خصوصیات ترکیب شده در خـود را تبارز دهـد :هــــم شورشگر است،
هم با تجربه است و هم عاقالنه می اندیشد و عمل می کند.
به این خاطر من یک بار دیگر به رفقای جوانی که درینجا سهم دارند و شرکت کرده
اند درود میفرستم و امیدوار هستم که مسئولیت هایی را که به دوش شان قرار می
گیرد بخوبی پیش ببرند .جوانانی که امروز در گردهمائی قرار دارند ،یقینا میدانند که چه
موضوعاتی مورد بحث قرار دارد و میدانند که مکلفیت ها و وجایب شان خیلی سنگین
است .بنابراین رفقای جوان حاضر درینجا آن نیرویی هست که ما میتوانیم به آن اتکاء
کنیم.

حال میخـواهم مختصـرا ً چـنـد حـرفی در مورد موضوعی که مورد بحث امروزی ما
هسـت داشته باشم .البته متاسفم ازینکه نتوانستم آمادگی الزم را برای امروز داشته
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باشم .مریضی ام برایم اجازه نداد درین مورد بیشتر فکر کنم ،بیشتر بیندیشم و بیشتر
آمادگی بگیرم و بتوانم رفقا را به حد کافی رهنمون شوم .رفقا! چیزی که من میخواهم
بگویم در مورد اسلوب و روشی است که باید برای تحلیل و ارزیابی پدیده ها ،حوادث و
اشیاء داشته باشیم.

در نخست باید کلیت هر پدیده و شی را مورد توجه قرار دهیم و آن را در کلیتش مورد
تحلیل و ارزیابی و بحث بگیریم .این گفته به آن مفهوم است که ما باید آن را بنا به گفته و
راهنمایی لنین بخاطر درک و فهم عمیق و همه جانبه اش تجرید علمی نماییم .اما کوشش
باید بکنیم که آن را تکه تکه و پارچه پارچه نکنیم ،تا وقتی تصویری از آن ارائه میکنیم
هیچ ندانیم چی هست و چه شکل وشمایلی دارد.
من درین مورد خاطره ای دارم .زمانی دندان دخترم درد می کرد .او را بردم پیش داکتر
دندان .اتاق داکتر یک دروازه داشت ،پیش روی اتاقش یک دهلیزک تنگ و تاریک بود و
پیش روی اتاقش یک چوکی چوبی برای مریض ها گذاشته شده بود .وقتی ما داخل شدیم
پیرمردی مثل من در چوکی ایکه داکترهای دندان از آن استفاده میکنند قرار داشت.
درهمین زمان داکتر دندانهای جدید مصنوعی پیر مرد را از دهانش کشید .در حالیکه
دندان های مصنوعی در دست داکتر قرار گرفت ،دهان پیرمرد شکل یک سوراخ ناموزون
را بخود گرفت .دخترم به شدت شروع به گریه نمود .داکتر ناآرام شد و پرسید خیریت
است؟ گفتم شما دندانها را از دهان مریض کشیدید و دخترم ترسیده است .داکتر دروازه
را بسته کرد و برای دخترم گفت دخترک گریه نکن و برایش یک دانه چاکلت داد و نسخه
دوایش را نوشت و گفت فیس هم از تو نمیخواهم و ما را مرخص نمود.
حال اگر ما اینکار را بکنیم و دندان های مان را از جوف دهان بیرون کنیم و در دست خود
بگیریم ،چه چیزی را به نمایش خواهیم گذاشت .بناء تقاضای من این است که این موضوع
را بطور جدی در نظر داشته باشند .موضوعی که ما تحت بحث قرارمیدهیم ،موضوع حزب
کمونیست انقالبی امریکا زیر نام " سنتزهای نوین" است .ما این را در کلیتش باید در نظر
داشته باشیم و بعد از آن بتوانیم نتیجه گیری کلی داشته باشیم .وقتی با موضعگیری های
حزب کمونیست انقالبی امریکا برخورد می کنیم ،باید در نظر داشته باشیم ،همانطوری که
رفیق لهیب گفت ،یک وقتی واقعا حزب کمونیست انقالبی امریکا بود .پس میشود رهبر
آن را رفیق آواکیان خطاب بکنیم .او در گذشته خدمات بزرگی انجام داده است .اگر حزب
کمونیست انقالبی امریکا و باب اواکیان نمی بود ،شاید جنبش انقالبی انترناسیونالیستی
نمی بود و شاید هم به وجود می آمد اما کیفیتی را که داشت نمی داشت .اما حاال می
بینیم که یک مقدار بی میلی نسبت به جنبش انقالبی انترناسیونالیستی و در واقع نسبت
به گذشته خود آر سی پی برای این حزب به وجود آمده است.
وقتی مارکسیزم پا به عرصه وجود میگذارد ،جهشی در جامعه بشری به وجود می آید.
بعد کمون پاریس می آید و بعد انقالب اکتوبر و بعد هم انقالب چین و انقالب فرهنگی
چین .این یک ضرورت است که ما بنا به گفته مارکس هم باید ذره بین داشته باشیم و هم
تلسکوپ ،یعنی ذره ها را هم ببینیم و بزرگترین ها را هم ببینیم .وقتی به گذشته نگاه
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میکنیم می بینیم که چنین شیوه ای توسط مارکس ،لنین و مائوتسه دون بکار گرفته
شده است.
لنین در یک مقطع زمانی بحرانی جنبش کمونیستی در مقابل انحراف کائوتسکی مرتد
قرار گرفت .تـحـلیـلی را کـــه کائوتسکی ارائه داد این بود که سرمایه داری جهانی
زمانی در وضعیت اولترا امپریالیستی قرار خواهد گرفت .گو اینکه سرمایه داری جهانی به
جهتی می رود که ما از کار برد قهر انقالبی بی نیاز خواهیم بود .لنین با آن انحرافات دست
و پنجه نرم میکند و باالخره دست آورد بزرگ و عظیمش حزب کمونیست ( بلشوییک)
است و بعد هم انقالب اکتوبر ،حاکمیت پرولتاریا ،دیکتاتوری پرولتاریا و جهان نوین
سوسیالیستی که در گذشته اساسا نمونه اش وجود نداشت .این نویدی بود برای تمام
بشریت تحت ستم .تاثیرات این انقالب در تمام جهان ،به شمول کشور های تحت سلطه
امپریالیزم یعنی کشور های مستعمره و کشور های نیمه مستعمره  -نیمه فئودالی ،خیلی
وسیع بود .به گفته مائو توپ های انقالب اکتوبر مارکسیزم – لنینیزم را به چین برد.
انقالب چین با استراتیژی نوین ،با یک بینش نوین ،با تحلیل مشخص از اوضاع مشخص
– طبق گفته مارکس ،با شناخت دقیق و شیوه واسلوب دیگر ،با جنگ توده یی طوالنی
و ارتش خلق ،با تدوین تیوری نظامی مدون در طول جنگ توده یی طوالنی وباالخره
پیروزی آن در  ،1949پیام آور انقالبات در گسترده جهانی بود .از ان ببعد جهان به دو
قطب انقالب و ضد انقالب تقسیم گردید .اما انقالب متشکل از دو مولفه است :یکی انقالب
پرولتری و دیگری انقالب دموکراتیک تراز نوین .تا زمان مائو تیوری مبارزه طبقاتی در
مارکسیزم و مارکسیزم – لنینیزم تا سطح پذیرش دیکتاتوری پرولتاریا ارتقا نموده بود.
مائو تیوری ادامه انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا را به آن افزود .مائو صراحتا گفت که
عدم پذیرش این تیوری به رویزیونیزم می انجامد .مائو موضوع پیروزی کی بر کی را در
جامعه سوسیالیستی خاتمه یافته تلقی نمی کند و از مبارزه احیاء و ضد احیاء صحبت می
نماید .انقالب فرهنگی ادامه انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا در پراتیک بود .در ادامه
انقالب ،مالکیت بر وسایل تولید که در جامعه سوسیالیستی شکل اعتباری دارد ،باید
بصورت مداوم و به مفهوم واقعی کلمه مالکیت همگانی تبدیل شود .مائو بیان کرد که
ستاد فرماندهی بورژوازی در درون رهبری حزب و دولت موجود است.
ما با این چیزها و اسلوب و شیوه آشنایی داشته ایم .ولی حاال با اسلوب و شیوه ای آشنا
می شویم که اساسا متفاوت از آن اسلوب و شیوه است ،اسلوب و شیوه ای که از طرف
باب اواکیان  ،که زمانی به نامش افتخار می کردیم ،برای ارزیابی و بررسی مطرح میشود.
باب آواکیان با بی میلی زیاد به ارزیابی از جنبش گذشته می پردازد و بعد هم با بی رحمی
کامل همه کس را به شالق میزند ،مارکس را ،لنین را و مائو تسه دون را و ادعا میکند که
سنتزهایش چیزی است کامال نوین که نه لنین توانسته بود و نه هم چینی ها .در این رابطه
باالی موضوعی میخواهم بحث کنم.
باب آواکیان در مورد دولت سوسیالیستی چه میگوید؟ میگوید ما باید برای مردم بگوییم
که از دولت حمایت کنند ،اما نه به این خاطر که دولت ماست بلکه به این خاطر که دولت
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سوسیالیستی واقعا شایسته حمایت و حفاظت است .بله دولت شایسته حمایت و حفاظت
است! حال آدم فکر میکند که این چنین دولتی چه خواهد بود؟ آیا باب آواکیان چنین
دولتی را در ذهنش پرورده است ،که طبعا پرورده ،در غیر آن چنین حرفی را نمیزد.
حاال چنین مطرح میشود که دیکتاتوری پرولتاریا خیلی خشن است ،نامش خشن است،
دیکتاتوری است  .دیکتاتوری یعنی چی؟ دولت یعنی چی؟ وسیله سرکوب در دست طبقه
یا طبقات حاکم برای سرکوب طبقه یا طبقات دیگر .این ،مشخصه دیکتاتوری پرولتاریا
هم هست .اما باب اواکیان میگوید که این دولت شایستگی حفاظت را دارد ،به همین
خاطر از آن حفاظت میکنیم.

موضوع دیگری را که صحبت میکند در مورد روشنفکرها است .انقالب فرهنگی برای
زدودن حل تضاد بین کار فکری و جسمی بود و روشفنکرها را به روستاها روان کردند.
باب اواکیان می گوید که این کار خوب بود ،منتهی برخورد یکجانبه بود .چرا برخورد
یکجانبه بود؟ بخاطر اینکه روشفنکرها در رابطه با مسئله علم و دانش و پیاده کردن آن
میتوانستند بیشتر خدمت نمایند .چیزی که برای ما با چنین برخورد و برداشتی در ابهام
قرار میگیرد ،اینست که روشنفکرهائیکه به روستاها رفتند ،آیا واقعا تبعید شده هایی
بودند که باید به روستا میرفتند یا داوطلب هایی بودند که بنا به خواست خود شان روستا
میرفتند؟ مسئله دوم اینکه وظیفه و مکلفیت آنها چه بود؟ وظیـفـه و مکلفیت شان بردن
آگاهی بود یا صرفا رفتن به آنجا و هم تراز شدن با دهقانانی که در زمین کار میکردند؟
این روشنفکران هم روی زمین کار می کردند و هم آگاهی انقالبی را در بین دهقانان می
بردند .مائو میگوید آیا میخواهید سطلی پر از آب بلند کنید؟ اگر چنین قصدی دارید ،اگر
چنین تصمیمی دارید ،پس کمرتان را کمی خم کرده و آنگاه سطل پر از آب را از زمین باال
کنید .منظور این است که وقتی شما بین توده ها شما میروید باید کمرتان را خم کنید.
ما با کسی درین رابطه صحبتی داشتیم ،کسی بنام " کهن دژی " او می گفت که توده های
خلق ما و مردم ما آنقدر جاهل اند که نمیفهمند ،چه کسانی حامی آنها هستند؟ شعله یی
ها یا کسانی دیگر؟ اینها ما را نادیده می گیرند .من برایش گفتم که توده های خلق ما را
نادیده نمیگیرند .دلیل اینکه ما نادیده گرفته شویم ،عملکرد خود ماست .ما واقعا کسانی
نیستیم که توده ها باید ما را در آغوش بکشند .ما خدمتگذارهایی برای مردم خود و برای
خلق خود نبوده ایم .او برایم گفت که واه خدمتگار مردم جاهل؟! من گفتم :چه بگوییم
درین مورد .حاال رفیق باب آواکیان هم می گوید که به عوض روان کردن روشنفکران به
روستاها برای کار کردن با دهقانان " جاهل و بی دانش " باید به آنها فرصت داده شود که
علم و دانش را ارتقا دهند.
مسئله بسیار بسیار مهمی که درینجا مطرح میشود در نهایت برخورد با گذشته و تحلیل
و ارزیابی با گذشته است .تمرکزش در کجاست؟ باب آواکیان میگوید که اینها دیگر به
درد بخور نیستند .مارکس ،لنین و مائو دیگر چیزهایی نیستند که در شرایط فعلی درد
ما را ،درد مردم ما را و درد تمام بشریت را درمان کند  .آنها فقط ارزش و حیثیت این را
دارند که فقط به مثابه مواد خام در آرشیو نگه داری شوند .کلیت آنها فعال خاتمه یافته
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است .نخستین موج خاتمه یافته است و باید برای دومین موج انتظار بکشیم .این برخورد
بیرحمانه با تاریخ گذشته است.
ولی آینده چی؟ باب آواکیان در مورد آینده میگوید که هنوز شرایط برای انقالب آماده
نیست .جهان به کلی تغییر کرده و آن دو مولفه گذشته دیگر نمیتواند مطرح باشد؛ نه
انقالب پرولتری با شیوه انقالب اکتوبر و نه هم انقالب دموکراتیک تراز نوین به قسمی که
در چین به پیروزی رسید .همه جهان تغییر کرده ،نه در کشور های تحت سلطه امپریالیزم
جنگ توده یی طوالنی و تسخیر شهر ها از طریق دهات ممکن و میسر است و نه هم در
کشورهای سرمایه داری و امپریالیستی قیام عمومی مسلحانه ،آنطوری که لنین در باره
اش صحبت می نماید.
ما میگوییم این صحیح است و ما هم معتقد هستیم که هستی در حال تغییر و دیگرگونی
است .ولی شیمایی که شما حاال مطرح میکنید و ما را میگویید که شما انتظار بکشید،
برای ما واقعا خیلی زننده است .رفقا ! ما مورد ددمنشانه ترین تجاوز کشورهای
امپریالیستی به سردمداری امپریالیزم امریکا قرار گرفته ایم و شما می بینید که تمام
کشورهای امپریالیستی اینجا حضور دارند .بر عالوه پشتیبانان طالبان نیز درینجا تمرکز
یافته اند .درینجا بیداد میشود ،جنایت میشود و مردم قتل عام می شوند .ولی باب برای
ما میگوید که شما حق ندارید درین رابطه تصمیم داشته باشید .من برای شما راه  ،شیوه
و اصول و پرانیسپ ها را تدوین میکنم و بعد از آن شما عمل کنید .ما چی میگوییم؟ ما
یک اصطالحی را به کار برده ایم ،اصطالح پسا مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم را .رفقا!
آیا ما مجاز بودیم که چنین کنیم؟ البته گردهمائی امروزی ما در رابطه به این موضوع
بیشتر جنبه تحلیلی و ارزیابی و شناخت دارد .ولی آنچه که درین رابطه به موضع حزب
کمونیست ( مائوئیست) افغانستان تعلق می گیرد این است که درینمورد دقت صورت
گرفته است و این اصطالح محصول بی دقتی نیست .چرا پسا م ل م گفتیم؟ به این دلیل
که دوره م ل م خاتمه یافته اعالم شده است .پس با آینده چی میشود؟ به گذشته که
آنطور شد ،به آینده چی میشود؟ با آینده یک برخورد توهین آمیز و تحقیر آمیز صورت
میگیرد و توهم ما را به جایگاهی میرساند که موجوداتی متوهم باشیم و منتظر صرف
باشیم .رفیق باب آواکیان چگونه ما را از این توهم بیرون میکند؟ بناء درین رابطه می
گوییم که گذشته و آینده هردویش با این معیار ها سنجش شده ،تحلیل شده و چنین
چیزی حاصل شده است .حال مکلفیت ما درین رابطه چیست؟ مکلفیت ما درین رابطه
پیشبرد مبارزه است ،یک مبارزه جدی.
رفقا! من با معذرت صحبت های خود را در همین جا خاتمه می دهم .تشکر از رفقا که
سخنان مـرا گـوش کــردنـــد و تشکر از رفیق لهیب که مرا اجازه دادند صحبتم را
به رفقا بشنوانم.
تشکر!
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به اجازه رفقا!

متن سخنرانی رفیق " نوید"

درود بر روان تمام جانباختگان جنبش کمونیستی انقالبی افغانستان که جانهای خود را
در راه رهایی و آزادی زحمتکشان و پرولتاریای افغانستان و خصوصا سهم خود را در راه
آزادی زحمتکشان جهان اداء کردند.
رفقا !
گردهمائی امروز یکی از دست آوردهای بسیار مهم برای حزب کمونیست ( مائوئیست)
افغانستان به حساب می آید .در شرایطی که کشور ما تحت اشغال امپریالیزم به صورت
مجموع ،به رهبری امپریالیزم امریکا ،قرار دارد و مردم ما دسته دسته اذیت میشوند ،
شکنجه میشوند و جانهای خود را از دست میدهند ،این سمینار ارزش بسا مهمی برای
خلق ما ،برای پرولتاریا و بخصوص برای حزب کمونیست ( مائوئیست) افغانستان دارد.
اینکه ما در این سمینار بحث روی موضعگیری های حزب کمونیست انقالبی امریکا داریم
یک بخش مسئله است .بخش دیگر مسئله این است که ما در درون کشور خود متوجه
وظایف و مسئولیت های خود باشیم .بررسی و ارزیابی از مانیفست و اساسنامه حزب
کمونیست انقالبی امریکا آن بخشی از مسئله است که مواضع ایدئولوژیک – سیاسی ما
را چه در سطح کشور و چه در سطح جهان روشنتر بیان می کند .اما وظایف بسیار خطیر
دیگری نیز داریم که باید توجه کنیم و با تکیه روی رشد کیفی ایدئولوژیک  -سیاسی
حزب کمونیست ( مائوئیست) افغانستان پیش ببریم .در فیصله های پولینوم چهارم
بخصوص در مورد اوضاع و احوال کنونی درین زمینه ذکری به عمل آمده است.
با توجه به تغییرات و تحوالت اوضاع در سطح کشور ما ،منطقه و جهان و مشکالت،
اختالفات ،عقبگردها و انحرافات در سطح جنبش انقالبی انترناسیونالیستی و جنبش بین
المللی کمونیستی ،تصمیم حزب کمونیست ( مائوئیست ) افغانستان بر تدویر سمینار
غرض جر و بحث پیرامون مسائل مطرح شده در جنبش انقالبی انترناسیونالیستی و روشن
شدن مواضع ما در قبال آن و بطور اخص سنتزهای نوین باب آواکیان را یک گام مثبت و
تاریخی میدانم و متعقد هستم که این اقدام نشانه ای از رشد کیفی ایدئولوژیک – سیاسی
حزب ما تحت راهنمایی بیروی سیاسی و در راس آن صدر کمیته مرکزی رفیق "ضیاء"
میباشد .وظیفه مقابل پای ما تلفیق اصول اساسی مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم با
شرایط مشخص انقالب در افغانستان میباشد .حزب کمونیست ( مائوئیست) افغانستان به
همراه سایر نیروهای مائوئیست ادامه دهندگان راه مارکس ،انگلس ،لنین ،استالین و مائو
بوده و با استواری برین میراث اتکاء دارد .پولینوم چهارم کمیته مرکزی حزب کمونیست
(مائوئیست) افغانستان ،روی تکامل ایدئولوژیک کمونیزم علمی به سطح عالی تر از طریق
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درک اصـولی و تطبیـق خالقانه مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم در شرایط مشخص
انقالبی هر کشور و شرایط مشخص انقالب جهانی و جمع بندی تئوریک آنها بر اساس
دست آوردهای عمومی سه عرصه پراتیکی یعنی مبارزات طبقاتی ،مبارزات تولیدی و
آزمون های علمی کل جامعه بشری ،بر پایه ماتریالیزم دیالکتیک تاکید علمی دارد .این
امر ایجاب می نماید که یک مبارزه جدی و قاطع روی مواضع جدید در سطح جنبش
انقالبی انترناسیونالیستی و کل جنبش کمونیستی بین المللی پیش برده شود .حزب
کمونیست ( مائوئیست) افغانستان با تکیه استوار بر خط ایدئولوژیک – سیاسی تعیین
شده در برنامه و اساسنامه حزب یعنی هویت پرولتری ،حفظ ایدئولوژی مارکسیستی –
لنینیستی – مائوئیستی و دفاع از انترناسیونالیزم پرولتری به این مبارزات ادامه میدهد.
مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم علمی است که بر بنیاد درک تضادها در طبیعت و جامعه
قرار دارد و ابزاری است برای پیشبرد امور جامعه از دید پرولتری.
اینک مروری بر پیشینه تاریخی جنبش بین المللی کمونیستی می نمایم .کمونیست
های انقالبی سراسر دنیا باید با جدیت تجارب پیروزی ها و شکست ها را مطالعه و مورد
سنجش قرار دهند.
رفقا :مارکس و رفیق همرزمش انگلس بنیاد گذاران کمونیزم هستند و اینها  150سال
پیش بنیاد کمونیزم را گذاشتند  150سال پیش مارکسیزم بر متن مقاومت ها و مبارزات
زحمکتشان و کارگران اروپا پا به عرصه حیات نهاد .پایه عینی ظهور مارکسیزم شکل
گیری طبقه کارگر و خصوصا تجربه مبارزات کارگران در پاریس بود که ایده های مارکس
و رفیق همرزمش انگلس را غناء بخشید و عمیق تر کرد .من معتقد هستم که تمام
مارکسیست – لنینیست – مائوئیست ها باید همیشه تجاربی را که توسط مارکس و
انگلس بنیاد گذاشته شده و توسط سایر رهبران پرولتاریای جهان تکامل داده شده است
به کار گیرند و با توجه به این تجارب که از گذشته برای مان میراث مانده ،به حرکت و
تکامل کنونی خود ادامه دهند.
چنانچه می دانیم در  18مارچ  1871پرولتاریا و توده های انقالبی پاریس مسلحانه علیه
سلطه بورژوازی به پا خاستند .اولین و مهمترین مسئله این است که پرولتاریا و توده های
انقالبی در پاریس مسلحانه علیه ارتجاع و بورژوازی به پا خاستند و کمون پاریس اعالم
حیات کرد .کمون پاریس فرانسه و کل اروپا را به لرزه در آورد .کارگران و زحمتکشان
پاریس جرئت این را به خود دادند که جامعه را از طریق به دست گیری قدرت سیاسی در
یک جهت تازه یعنی بر مسیر از میان بردن طبقات هدایت نمایند .مسئله بسیار ارزشمند
این است که ماده وحدت اضداد و در حال حرکت و تکامل است و ما با این تجاربی که
پرولتاریا دارد و با این قربانی هایی که برای محو طبقات داده است ،باید پیش برویم .این
اقدام که اولین آزمایش پرولتاریا برای سرنگون کردن بورژوازی و استقرار دیکتاتوری
پرولتاریا بود ،از ارزش تاریخی جهانی برخوردار است .با وجود اینکه کمون پاریس فقط
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دوماه ونیم یعنی از  18مارس الی  28می  1871دوام یافت ،اما دستاوردهای درخشان آن
در استقرار و دفاع از دیکتاتوری پرولتاریا جاودانه باقی ماند وشعله های سرخ برخاسته
از کمون سراسر اروپا و امریکا را فرا گرفت.
چرا تجربه کمون پاریس از ارزش تاریخی جهانی برخوردار است؟ بخاطر اینکه پرولتاریا
برای اولین بار بورژوازی و دولت بورژوازی را در پاریس سقوط داد و اولین تجربه
دیکتاتوری پرولتاریا را در عمل گذاشتند .اما متاسفانه کمون پاریس توسط بورژوازی با
بیرحمانه ترین شکلش سرکوب شد .شکست سریع کمون پاریس نیز درسی است برای
پرولتاریا و مائوئیست ها تا بیشتر دقت کنند و در تمام پروگرام های مبارزاتی شان برای
سرنگونی امپریالیزم و ارتجاع از این درس بیاموزند و این تجربه را در نظر بگیرند .ببینیم
که مارکس و انگلس شکست کمون پاریس را چطور جمع بندی میکنند؟
مارکس و انگلس معتقد بودند که کمون از پیروزی خود حد اکثر استفاده را نکرد .مارکس
معتقد بود که کمون ماشین دولتی را باید بطور کامل درهم نشکست .امر بسیار مهم این
است که مارکس و انگلس معتقد بودند که کمون در سرکوب ضد انقالب کوتاهی کرد .من
باز برخواهم گشت روی رویزیونیزم باب آواکیان و این مسئله که از نجات بشریت بحث
می نماید .مـارکـس در  150سال پیش معتقد بود که کـمون پاریس بـرای سـرکـوب
ضد انـقـالب
کوتاهی کرد یعنی باید به طور جدی سرکوب میکرد .مارکس وانگس معتقد بودند که کمون
موسسات اقتصادی بزرگ مالی از قبیل بانک بزرگ فرانسه را تصرف ننمود ،در حالیکه
پرولتاریا قدرت را گرفته بود .اینها چیزهایی است که بنیاد گذاران مارکسیزم ،مارکس
و انگلس ،به ما می آموزانند .احزاب کمونیست و رهبران کمونیست باید جدا به این امر
توجه کنند ،خصوصا وقتیکه به طرف پیروزی نزدیک میشوند .این درس ها ،درس هایی
است که تا حال اساسا معتبر و قابل تطبیق است .مارکس و انگلس در بخش دیگری بحث
میکنند که یکی دیگر از دالیل شکست کمون این است که با توده های دهقانی پیوند
نبست .این چیزی است که لنین کبیر و مائو تسه دون با آموختن از درس های کمون
پاریس عملی کردند .کمبود بسیار مهمی بود که پرولتاریای پاریس توده های دهقانی
فرانسه را نادیده گرفت .خالصه کمبود های فوق الذکر و اختالفات بین مارکسیست ها
و آنارشیست ها از طرف دیگر زمینه را برای بورژوازی مساعد ساخت تا بطور خیلی بی
رحمانه کمون را سرکوب کند.
ما که تاریخ را میخوانیم متوجه میشویم که وقتی در  18مارچ  1971پرولتاریا قدرت را
گرفت و آنارشیست ها هم همراه شان بود ،اختالف بین آنارشیست ها و پرولتاریا از درون
شروع شد و این یقینا زمینه ای بود برای بورژازی که از بیرون داخل شود و توده ها را
سرکوب کند.
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مـهـمـتــریـن مسئله ای که مارکس و انگلس در  150سال پیش درینجا مطرح میکنند
و هنوز اساسا قویا مطرح است ،مسئله چهار کلیت است .مهمترین مسئله در مبحث
چهار کلیت ،محو طبقات و کلیه تمایزات طبقاتی توسط پرولتاریای بر سر قدرت ،یعنی
پرولتاریای دارای امتیاز ،است .چنانچه در انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی ،با کشف
بزرگ صدر مائو تسه دون ،مهمترین مسئله محو تمایزات است .اگر تمایزات طبقاتی محو
نشود ،امکان احیاء بورژوازی وجود دارد.
مسئله دیگری که مارکس و انگلس برای کمونیست ها درس میدهند ،مسئله محو
مناسبات تولیدی ای است که تمایزات طبقاتی بر مبنای آن استوار است .کلیت دیگر
محو مناسبات اجتماعی است که بر مبنایش همین مناسبات تولیدی است و کلیت چهارم
هم متحول کردن واقعی ایده هایی ست که مبتنی بر مناسبات اجتماعی مذکور است.
ولیکن باب آواکیان در یکی از مقاله های خود که راجع به کمون نظر میدهد ،می نویسد
که:
« کمون توسط وزن و قدرت نظم کهن در شکست و پرولتاریا فاقد شناخت علمی الزم و
رهبری الزم بود» .
حاال وقتی که باب آواکیان به کمون برخورد میکند ،ما تفاوت میان این برخورد و برخورد
مارکس و انگلس را متوجه می شویم .حقیقت این است که در جهان کمبودها و کاستی
هایی هست .ولی من با رفیق باب آواکیان موافق نیستم که وزن و قدرت نظم کهن کمون
را درهم شکسته باشد .بدون شک نظم کهن قدرت خود را داشت ،اما پرولتاریا قدرت را
گرفت .چیزهایی را که مارکس و انگلس نشانی کرده اند ،اگر پرولتاریا عملی کرده بود
دیگر نظم کهن به مشکل می توانست بیاید و پرولتاریا را شکست دهد.
بعد از پیروزی کوتاه مدت پرولتاریا در پاریس ،پیروزی انقالب در روسیه در سال 1917
دومین تجربه دیکتاتوری پرولتاریا بود .انقالب اکتوبر دولت فئودال امپریالیستی را در
روسیه برانداخت .رفقا خیلی مهم است که برای تحلیل از جامعه خود ما توجه نماییم
در آن زمان دولت روسیه یک دولت فئودال امپریالیستی بود .وقتی که انقالب اکتوبر
در روسیه به وقوع پیوست ،عده زیادی به این تصور بودند که چون در روسیه بورژوازی
در حال رشد است ،هنوز شرایط برای انقالب درین کشور به پختگی نرسیده است .در
آنزمان تصور این بود که انقالبات باید در چندین کشور همزمان صورت بگیرد و انقالب
سوسیالیستی یا در یک کشور عقب مانده مثل روسیه که فئودال امپریالیستی بود بعید
به نظر میرسید .ولی رهبر کبیر پرولتاریا ،لنین ،با اتکاء به مارکسیزم توانست انقالب
اکتوبر را رهبری کند و به پیروزی برساند .انقالب اکتوبر دولت فئودال امپریالیستی را در
روسیه برانداخت و دیکتاتوری پرولتاریا را مستقر ساخت .پیروزی انقالب سوسیالیستی
به رهبری لنین کـبـیـر و حـزب بلشـویک چـهـره جهان را تغییر داد .پیروزی انقالب
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سوسیالیستی روح تازه ای به جنبش های آزادیبخش و پرولتری دمید و یک پشتیبانه
و پشت گرمی برای خود یافتند .انقالب سوسیالیستی و اتحاد شوروی و بعدا انقالبات
دیگری که بعدا یک بلوک سوسیالیستی را به وجود آوردند ،عمیقترین و گسترده ترین
تاثیرات را روی جهان گذاشتند و ما با رشد مبارزات خلق ها و پرولتاریای جهان علیه
امپریالیزم و مرتجعین مواجه بودیم .انقالب کبیر اکتوبر در بحبوحه جنگ جهانی اول که
جان میلیون ها نفر را گرفت ،به وقوع پیوست .پرولتاریا تحت رهبری حزب بلشویک توده
ها را مسلح کرد .در هر جای ،چه در زمان مارکس و چه در زمان انقالب سوسیالیستی
روسیه ،تاکید بر روی مسلح کردن توده هاست .اگر این بخش مسلح کردن توده ها را
حذف کنیم ،پرولتاریا نمیتواند قدرت را به دست گیرد ،پرولتاریا نمی تواند ماشین دولتی
و نیروهای مسلح دولتی را در هم شکند .پرولتاریا تحت رهبری حزب بلشویک توده ها
را مسلح کرد و از طریق یک قیام مسلحانه توده یی ارتش دایمی دولت روسیه و دولت
فئودال امپریالیستی روسیه را تار ومار کرد .بدون تار و مار کردن ارتش دولت روسیه و
بدون مسلح کردن توده ها و یک قیام مسلحانه پیروزی انقالب ممکن نبود و این امر تا
امروز هم نه در امریکا ممکن است و نه در هیچ کشور امپریالیستی و کشورهای تحت
سلطه دیگری .بدون مسلح کردن توده ها امکان ندارد که بتوان امپریالیزم را تار و مار
کرد و شکستاند.
معضله جدی دیگر برای رفیق لنین در عین حالی که انقالب را رهبری می کرد،
انترناسیونال دوم بود که اکثریت بخش های جنبش کمونیستی وقت را تحت رهبری
داشت " .کائوتسکی " و احزاب و سازمانهایی که از او پیروی میکردند ،یکی از معضالت
اساسی ای بود که لنین برای حل آن اقدام کرد .در جنگ اول جهانی ،انترناسیونال دوم
همیش بحث میکرد که شما باید از میهن خود دفاع کنید و لنین معتقد بود که این نظر،
نظری است خالف نظر پرولتری .لنین معتقد بود که باید این جنگ را به جنگ داخلی بدل
کنید نه اینکه شعار دفاع از میهن را در یک جنگ امپریالیستی عنوان کنید ،شعاری که
انترناسیونال دوم در مقابل آن سر فرود آورده بود و در راه دفاع از منافع بورژوازی خودی
به کلی از اهداف رهائی بخش پرولتری دست شسته بود .در چنین شرایطی سردرگمی و
پریشانی سراسر جهان را فرا گرفته بود .لنین در جریان رهبری جنبش انقالبی پرولتری در
روسیه و مبارزه علیه رویزیونیزم درون جنبش جهانی کمونیستی ،بر تمام این مشکالت
فایق آمد و انقالب تاریخ ساز اکتوبر را به پیروزی رسانیده و مارکسیزم را به مرحله نوین
تکامل داد.
لنین بالفاصله وظیفه تشکیل انترناسیونالیستی کمونیستی ( انترناسیونال سوم ) را روی
دست گرفت ،چیز بسیار مهمی که امروز هم در بحث راجع به سنتزهای باب آواکیان
مطرح است .ما کمونیست ها معتقد هستیم که یکی از چیزهای ضروری برای کمونیست
ها پشت گرمی مرکزیت جهانی انترناسیونال پرولتری است .لنین تشکیل انترناسیونال
سوم را روی دست گرفت و ستاد مرکزی انقالب جهانی پرولتری را با شرکت نمایندگان
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احزاب کمونیست انقالبی کشورهای مختلف بوجود آورد .انقالب اکتوبر ،دنیا را تکان داد
و مسیر تاریخ جهان را عوض نمود.
بعد از مرگ لنین در سال  ، 1924رهبری پرولتاریا در سطح روسیه و جهان به دوش
استالین افتاد .استالین قاطعانه از لنینزم دفاع نمود و سوسیالیزم را استحکام بخشید و
مبارزه ایدئولوژیک – سیاسیی بی امانی را علیه تروتسکیست ها و دیگر کسانی که ادعا
میکردند سطح نازل نیروهای مولده در اتحاد شوروی و وجود جمعیت گسترده دهقانی و
انفراد بین المللی کشور ساختمان سوسیالیزم را ناممکن میکند ،پیش برد .استالین ،نفوذ
مارکسیزم  -لنینیزم را وسیعا گسترش داد و بر اعتبار شوروی در سطح جهانی افزود.
رفقا! بدون شک در جریان انقالب ،در جریان عمل و در جریان پراتیک ،کمی ها و کاستی
هایی بروز می کند .اکثر روشنفکران در مورد اشتباهات و نواقص و کمی ها و کاستی
ها در زمان استالین بحث می کنند .ما حق و وظیفه داریم که آن اشتباهات و نواقص
را نشانی کنیم .ولی نباید برای بورژوازی زمینه ای مساعد کنیم که با الفاظ و کلمات
بسیار ناشایسته ای که امروز برای استالین استفاده میکنند ،او را مورد نکوهش قرار
دهند .استالین رهبر بزرگ پرولتاریاست و حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان باالی
او باورمستحکم و استوار دارد.

پس ازمرگ استالین نیروهای رویزیونیست تحت رهبری خروشچف در سال  1956کودتا
نمودند و موفق به غصب قدرت سیاسی شدند .آنها مارکسیزم – لنینیزم را در تمامی جاها
مورد حمله قرار داده و سرمایه داری را در آن کشور احیاء نمودند .رفقا! این یک مسئله
بسیار مهم است که انقالب سوسیالیستی تحت رهبری لنین و همرزم نزدیکش رفیق
استالین که با اتکاء با مارکسیزم و زحتمکشی پرولتاریا به پیروزی رسید و به استقرار
دیکتاتوری پرولتاریا انجامید ،با وجودی که یک حزب پیشاهنگ پرولتری داشتند ،به
مجردی که خروشچف در  1956کودتا میکند ،تمام دست آوردهای انقالب به حدر میرود.
این چیزی است که برای کمونیست ها ،برای مارکسیست – لنینیست – مائوئیست ها
امروز بسیار مهم است .ما باید ازین درس بیاموزیم که چطور ممکن شد در یک جامعه
سوسیالیستی که پرولتاریا ماشین دولتی را در هم شکست ،ضد انقالب را هم سرکوب
کرد ،دیکتاتوری پرولتاریا را هم در همانجا تامین کرد ،سوسیالیزم را در جامعه تطبیق
کرد ،ولی با یک کودتای خروشچف دوباره جامعه سوسیالیستی به یک جامعه سرمایه
داری بدل میشود؟ این درس آموزی برای تکامالت بعدی مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم
مهم است .شما متوجه هستید که خروشچف عضو حزب بود ،خروشچف از بیرون نیامد و
رهرو سرمایه دارای بیرون از حزب نبود .او و شرکایش رهروان سرمایه داری درون حزب
بودند که با کودتا سرمایه داری را دوباره احیاء کردند.
« شلیک توپ های انقالب اکتوبر روسیه مارکسیزم – لنینزم را برای چین به ارمغان آورد.
» این گفته مائو تسه دون است .انقالب چین در سال  1949به پیروزی رسید .مائو تسه
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دون رهبر حزب کمونیست چین از طریق به کار بست خالقانه مارکسیزم – لنینیزم در
شرایط مشخص کشور موفق شد تئوری و استراتیژی انقالب در چین را تدوین کند .جمع
بندی و درس آموزی از اشتباهات حزب کمونیست شوروی به دوش کمونیست های چین
تحت رهبری مائو تسه دون افتاد و مائو تسه دون بالفاصله بعد از کودتای خروشچف در
روسیه ،تحلیل از تحوالت اتحاد شوروی و جنبش بین المللی کمونیستی و مبارزه علیه
رویزیونیزم مدرن را آغاز نمود .به قدرت رسیدن رویزیونیست ها در شوروی و احیاء
سرمایه داری در آن کشور اولین شکست بزرگ پرولتاریاست .رفیق مائو تسه دون معتقد
است که شکست پرولتاریا در کمون اولین شکست نبود ،بلکه اولین شکست به عرصه
دیکتاتوری پرولتری و انقالب سوسیالیستی وقتی که خروشچف قدرت را میگیرد ،به
وقوع پیوست .رویزیونیست های خروشچفی در صحنه داخلی دیکتاتوری پرولتاریا را
سرنگون کردند ،دیکتاتوری بوروژازی را برقرار کردند و سرمایه داری را در شوروی احیاء
نمودند .خروشچف از طریق تزهای رویزیونیستی خویش پرولتاریا و زحمتکشان جهان را
به دوستی ومسالمت با امپریالیزم فرا خواند.
یکی از نکاتی که رفقا اشاره کردند این بود که آیا واقعا ما می توانیم در اساسنامه و
مانیفیست حزب کمونیست انقالبی امریکا پیدا کنیم که رفیق باب آواکیان و حزب
کمونیست انقالبی امریکا هم مسئله مسالمت با امپریالیزم را پیش میکشد؟ خوب این
یکی از چیزهایی بود که خروشچف در آن زمان و خصوصا در پنج تز رویزیونیستی اش
که بسیار مهم است مطرح نمود .پنج تز رویزیونیستی خروشچفی که واقعا در جنبش بین
المللی یک شکاف انداخت و کمونیستت ها را متفرق کرد همیش ورد زبان تمام مائوئیست
ها بوده است .سه همزیستی که خروشچف مطرح میکرد همزیستی مسالمت آمیز ،گذار
مسالمت آمیز و مسابقه مسالمت آمیز بود .دو تز دیگر آنرا که رفقا همیش توجه کرده اند،
حزب عموم خلقی و دولت عموم خلقی بود .با اینکه تاریخ حزب بلشویک نوشته رفیق
استالین هم نظر مشابهی داشت و به نظر او بعد از انقالب سوسیالیستی و دیکتاتوری
پرولتاریا ،طبقات در حد محو شدن بود .ولیکن تئوریزه کردن تز های رویزیونیستی
توسط خروشچف واقعا سمت وسویی برای رویزیونیست ها داد تا با امپریالیزم در حالت
آشتی باشند و با انقالبیون و کمونیست ها همیش درگیر و در جنگ و جدل باشند.
مـائو تسـه دون عـالوه بر کودتای رویزیونیست ها در شـوروی و غصـب قـدرت
سـیاسی در شـوروی توسـط آنهـا با نیروهای مشابه ای در حزب کمونیست چین
مواجه شد و مبارزه داغ برسر جهت گیری جامعه و چگونگی تکامل اقتصادی – سیاسی و
فرهنگی آن در گرفت .مائو تسه دون آنها را پویندگان راه ناپشیمان راه بورژوازی خواند
که " تینگ سیاوپین" در راس این رویزیونیست ها قرار داشت .مـائـو تـسـهدون بـر
پـایـه خصـلت جامـعـــه سوسیالیستی و جمع بندی از تجارب ساختمان سوسیالیزم
در شوروی کشف نمود که در جامعه سوسیالیستی ،طبقات متضاد وجود دارند .یکی از
کشفیات بزرگ صدر مائو تسهدون رهبر پرولتاریا این بود که در جامعه سوسیالیستی
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طبقات متضاد وجود دارند و جامعه از تصادمات طبقاتی رهائی نیافته است یعنی این
تصادمات طبقاتی هر آن و هر لحظه در جامعه سوسیالیستی هست و ممکن هم هست.
مائو کشف نمود که خطر احیای سرمایه د اری در جامعه سوسیالیستی از جانب عناصر
بورژوازی کهن نه ،بلکه عمدتا از طریق نیروهای بورژوازی نوین است که در چارچوب خود
جامعه سوسیالیستی رشد کرده و در حزب کمونیست و ساختارهای دولتی النه میکنند.
این یک هشداری است ،یک درسی است ،برای کل مارکسیست – لنینیست ها که چطور
تشخیص بدهند در درون حزب بورژوازی را .دیکتاتوری پرولتری را از بیرون بورژوازی
کهن نتوانست شکست بدهد ،بلکه بورژوازی نوینی بود که در درون حزب هم بود و در
ساختارهای دولتی سوسیالیستی وجود داشت .مائو بر ضرورت پیشبرد تحوالت انقالبی
مداوم تاکید بسیار نمود .ضرور است که به این نکته تمام مارکسیست – لنینیست –
مائوئیست ها توجه کنند .مائو تاکید بر ضرورت پیشبرد تحوالت انقالبی مداوم در روبنای
ایدئولوژیک – سیاسی جامعه و از همه مهمتر در خود حزب کمونیست به عمل آورد .این
چیزی است که مبتنی بر مبارزه دو خط است و این باید همیشه در درون ساختارهای
کمونیستی و در درون حزب کمونیست دوام کند.
مائو خاطر نشان نمود که سوسیالیزم یک پدیده متضاد است .این یکی از کشف های
دیگرش است .سوسیالیزم یک پدیده متضاد است که هم بقایای سرمایه داری و هم جوانه
های کمونیزم را در خود دارد که طبقات و مبارزات طبقاتی درسراسر دوران سوسیالیزم
موجود است .تاکید بر سر طبقات و مبارزات طبقاتی در سراسر دوران سوسیالیزم چیزی
است که واقعا تکامل و رشد مارکسیزم را نشان میدهد .حمالت افسارگسیخته حزب
کار البانیه و انور خوجه علیه مائو و مائوئیزم از یکطرف و فشارها و تهدید های سوسیال
امپریالیزم شوروی از سوی دیگر باعث رشد و تقویت رویزیونیستهای درون چین به
رهبری " دینگ سیاو پین" گردید .این یکی از بحث های دیگری است که انور خوجه با
دگمارویزیونیزم خود بسیار لجام گسیخته بر مائوتسه دون حمالت را شروع کرد .از طرف
دیگر روسیه یک کشور سوسیال امپریالیستی بود .چین واقعا درین شرایط بسیار زیر
فشار بود و خصوصا مائو تسه دون با زحمات و با تدبیری که داشت علیه کل این مشکالت
مبارزه کرد و غلبه کرد.
اما متاسفانه بعد از مرگ مائو در سال  1976رویزیونیست ها به سرکردگی " دینگ سیاو
پین" که در کمین نشسته بودند فرصت را غنیمت شمردند و کودتای ضد انقالبی خود را
به اجرا گذاشتند .آنها علیه دست آوردهای انقالب فرهنگی قرار گرفتند و احیاء سرمایه
داری در چین را اجرا نمودند.
رفقا شما می بینید که در هر دو وقت کودتا صورت میگیرد ،کودتا در درون حزب ،هم در
 1956و هم در  .1976در آن جا خروشچف کودتا میکند و درینجا " دینگ سیاو پینگ " و
" هوا کوفینگ" جنبش مارکسیستی – لنینیستی – مائوئیستی پس از واژگونی حاکمیت
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پرولتری در چین و حمالت همه جانبه علیه انقالب فرهنگی متعاقب مرگ مائوتسه دون
به سختی ضربت خورد.
تعدادی از احزاب و سازمان های م ل م در خزان سال  1980در یک کنفرانس بین المللی
با هم جمع شدند و بیانیه ای را ترتیب دادند .برای نخستین بار در سال  1984بیانیه
ای توسط اولین کنفرانس "جاا" که موسس جنبش انقالبی انترناسیونالیستی بود به
تصویب رسید و نقش یک پالتفرم را بازی نمود ،پالتفرمی که مائوئیست ها واقعا به آن
ضرورت داشتند .بیانیه سال  1984جنبش انقالبی انترناسیونالیستی برای مارکسیست
– لنینیست – مائوئیست ها نقش پالتفرمی را داشت که کل مارکسیست – لنینیست –
مائوئیست های جهان از آن طریق میتوانستند تمام مسائل ،رهنمودها و مواضع خود را
با یک مرکزی که متاسفانه فعال وجود ندارد شریک نمایند .این بیانیه یک چیز ضروری
بود و روح تازه را در کالبد جنبش مارکسیستی – لنینیستی – مائوئیستی دمید .جنبش
انقالبی انترناسیونالیستی و بیانیه آن آغاز یک مرحله برجسته از مبارزات مارکسیست
– لنینیست – مائوئیست ها محسوب میشد .جنبش انقالبی انترناسیونالیستی برمبنای
همین بیانیه تکامل یافت وپیشرفت نمود که مهمترین سنـد آن " زنده باد مارکسیزم –
لنینیزم – مائوئیزم " در سال  1993بود.
رفقا! در زمانی که این سند می آید هم حزب کمونیست انقالبی امریکا وهم حزب کمونیست
( مارکسیست – لنینیست – مائوئیست) ایران از جمله امضاء کننده های آن بود و یقینا
این چیزی بود که تکامل مارکسیزم – لنینیزم را به مرحله سومش که مائوئیزم بود تثبیت
کرد .تشکیل جنبش انقالبی انترناسیونالیستی تحول پراهمیتی را در تاریخ جنبش بین
المللی کمونیستی نمایندگی مینمود .این جنبش شورش توده ها را نقطه عزیمت خویش
قرار داد .مهمترین مسئله برای این جنبش شورش توده بود و پرولتاریا و انقالبیون جهان
را فرا میخواند که تحت درفش مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم گرد آیند.
حزب کمونیست انقالبی امریکا به رهبری باب آواکیان نقش بسیار مهم وارزنده را در
تثبیت مبانی ایدئولوژیک – سیاسی برای اتحاد کمونیست ها در تشکیل جنبش انقالبی
انترناسیونالیستی بازی نمود .همچنان حزب کمونیست ایران (مارکسیست – لنینیست –
مائوئیست) دوشادوش حزب کمونیست انقالبی امریکا و دیگر احزاب و سازمان های عضو
جنبش انقالبی انترناسیونالیستی خدمات ارزنده ای را در پیشرفت و رشد جنبش انقالبی
کمونیستی در سراسر دنیا انجام داد .رفقا قبال هم در مورد خدمات باب آواکیان اشاره
نمودند .بدون شک باب آواکیان در رهبری جنبش انقالبی انترناسیونالیستی خصوصا در
دفاع مستحکم و استوار از مائوئیزم با نوشتن کتاب " خدمات فنا ناپذیر مائو تسه دون
" نقش مهمی بازی نمود .این چیزی بود که تمام مائوئیستهای جهان را الهام بخشید تا با
تکیه بر آن بتوانند علیه هر نوع رویزیونیزم ،اپورتونیزم و دگماتیزم مبارزه کنند .مجله
" جهانی برای فتح " یکی دیگر از نشرات جنبش انقالبی انترناسیونالیستی بود که تا
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شماره  31نقش اساسی خود را واقعا در سمت و سو دادن جنبش های انقالبی و همچنان
رشد ایدئولوژیک – سیاسی مارکسیست – لنینیست – مائوئیست های جهان بازی کرد.

ولی متاسفانه انحراف و عقب گرد در انقالبات پیرو و نیپال و همچنان ارائه سنتزهای نوین
باب آواکیان صدرحزب کمونیست انقالبی امریکا و قرار گرفتن حزب کمونیست ایران
(مارکسیست – لنینیست – مائوئیست) در این مسیر ،جنبش انقالبی انترناسیونالیستی
را به تشتت و پراکندگی واداشت و جنبش م ل م یکبار دیگر با تشتت و پراکنده گی
مواجه شد.
رفقا! رفیق لهیب راجع به عقبگرد و شکست انقالب در پیرو و همچنان در نیپال بحث
کرد .بحث ما این است که علل شکست پیرو و نیپال مشخص است .حزب کمونیست
(مائوئیست) افغانستان در سطح بین المللی به صراحت مطرح کرده است که " اندیشه
گونزالو " و " راه پاراچندا " را قبول ندارد و این فرمولبندی ها را انحرافی می داند.
ما این موضع را در کنفرانس بین المللی در  2006که در نیپال بود بسیار روشن مطرح
کرده ایم .در آن زمان تمام شرکت کنندگان در کنفرانس ،غیر از حزب کمونیست نیپال
( مائوئیست ) به همین عقیده بودند .اما متاسفانه حزب کمونیست نیپال (مائوئیست) از
راهی که در پیش گرفته بود برگشت نکرد .البته تاکتیک هایی را که این حزب مطرح
میکرد تاکتیک هایی بود که یقینا تا یک سرحد مجاز بود ،اما نه تا سرحد ادغام و منحل
شدنش در حاکمیت ارتجاعی .در جمعبندی از تجربه کمون پاریس مارکس معتقد است
که ماشین دولتی را باید بشکنانیم .رفیق پاراچندا در ماشین دولتی بورژوازی شامل شد.
بسیار مهم بود که رفیق پاراچندا این نکته را فقط منحیث یک تاکتیک مطرح میکرد .اما
برای حزب کمونیست ( مائوئیست ) افغانستان یک تاکتیک نبود و ما معتقد بودیم که
این یک خط است.
از طرف دیگر رفقای نیپال مطرح میکردند که ما در یک حالت تعرض استراتیژیک هستیم.
حزب کمونیست ( مائوئیست) افغانستان در کنفرانس سال  2006مطرح کرد که اگر حزب
کمونیست نیپال ( مائوئیست ) وارد مرحله تعرض استراتیژیک شده است ،پس این تالش
برای تشکیل دولت ائتالفی با احزاب  7گانه برای چیست؟ باید این ماشین شکسته شود
و پرولتاریا قدرت را بگیرد .ما معتقد بودیم که واقعا در آنجا تعـرض استراتیژیک نبود
بـلـکـه
تعادل استراتیژیک بود .چیز دیگری را که باید به اطالع رفقا برسانیم این است که یک
نهاد هماهنگی مائوئیست ها در جنوب آسیا هست بنام کمپوزا .کمپوزا بیشتر توسط حزب
کمونیست " مائوئیست " هند و به رهبری آن حزب پیش برده میشد و حزب کمونیست
( مائوئیست) هند عضو جنبش انقالبی انترناسیونالیستی نبود .در همچو مجلسی حزب
کمونیست ( مائوئیست) افغانستان از طرف کمپوزا به حیث یک عضو قبول شد و در
آن مجلس کمپوزا بحث این بود که ساالنه جلسه کمپوزا باید در هر جائی از دنیا ،چه
بنگالدش ،چه هند و چه افغانستان و چه پاکستان  ،که ممکن باشد سال یک دفعه برگذار
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شود .حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان باید با احزاب منطقه جنوب آسیا تماس
دایمی داشته باشد و تالش کند که ال اقل جلسات کمپوزا بطور منظم دایر گردد و این
زمینه ای باشد برای احیاء جنبش انقالبی انترناسیونالیستی.

حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان مسائل پیش آمده در جنبش انقالبی
انترناسیونالیستی و جنبش بین المللی کمونیستی را با دقت تعقیب نموده و مواضع خود
را در قبال آن مسایل اعالم نموده است و ازتمام مارکسیست – لنینسیست -مائوئیست
های جهان میخواهد که در قبال اوضاع و احوال پیش آمده برخورد مسئوالنه نموده
و نگذارند در صفوف آنان انشقاق به وجود آید .ما همه باید برای وحدت و یکپارچگی
مائوئیست های جهان با وحدت طلبی و مسئولیت پذیری بیشتر وارد میدان عمل شویم.
رفقا! وقتی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در مقابل سنتزهای نوین باب آواکیان،
اساسنامه و مانیفست حزب کمونیست انقالبی امریکا موضع می گیرد و خط جدید این
حزب را به نقد میکشد ،اکثر رفقا در سطح جهان و احزاب بزرگی مثل حزب کمونیست
(مائوئیست) هند ،که قبال رفیق لهیب اشاره کرد که در  20ایالت هند نیروهای مسلح
دارد و جنگ خلق را پیش می برد و مناطق آزاد شده دارد ،هنوز خاموش مانده اند.
این مسئولیت حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان است که درین زمینه بیشتر تالش
نماید و مواضع خود را برایشان برساند .رساندن مواضع حزب کمونیست (مائوئیست)
افغانستان به تمام احزاب وظیفه کمیته جنبش انقالبی انترناسیونالیستی بود که نرسانده
و ما درین زمینه گالیه و انتقاد شدید داریم .ولی حال اگر انتقاد هم بکنیم چون دیگر
با این سنتزهای نوین باب آواکیان عمال جنبش انقالبی انترناسیونالیستی منحل اعالم
شده است ،سودی نخواهد داشت .چون اینها در رهبری قرار داشتند ،وقتی عقب نشینی
میکنند ،جنبش انقالبی انترناسیونالیستی به تشتت و پراگندگی دچار می شود .این
وظیفه تمام مائوئیست هاست که برای احیای جنبش انقالبی انترناسیونالیستی تالش
نمایند .ما معتقد هستیم که حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در مسیر احیاء
جنبش انقالبی انترناسیونالیستی باید با جدیت برای تامین ارتباطات و تماس های منظم
با دیگر مائوئیست های جهان بکوشد.
حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان مواضع خود را در قبال سنتزهای نوین باب
اواکیان اعالم نموده و روی همین ملحوظ سمینار فعلی را دعوت نمود تا رفقا فرصت جر و
بحث روی این مواضع را داشته باشند .حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان طرح یک
کنفرانس بین المللی را داشت که ما میخواستیم رفقای حزب کمونیست انقالبی امریکا و
حزب کمونیست ایران ( مارکسیست – لنینیست – مائوئیست) به این کنفرانس بیایند.
امکان سفر برای آنها بود و می توانستند به افغانستان بیایند .کاش این رفقا را ما با خود
میداشتیم و می توانستم کنفرانس مذکور را در سطح بین المللی پیش ببریم .ولیکن بازهم
وقتی که یک سمینار درون حزبی خود حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان دایر می
گردد در حد خودش دست آورد بزرگی است و ما امیدوار هستیم که نتایج و جمعبندی
صفحه 56

********** رویزیونیزم پسا م -ل -م در حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان جای ندارد *** جلد دوم **

های این سمینار را بتوانیم برای تمام احزاب مارکسیست – لنینیست – مائوئیست و به
ویژه اعضای قبلی " جاا " و اعضای کمپوزا برسانیم و ازین راه مبارزه خود را در سطح
بین المللی دوام بدهیم.
حالی می آیم روی خط اساسنامه جدید و مانیفیست حزب کمونیست انقالبی امریکا:
رفقا! به یقین که شما همه اساسنامه جدید و مانیفیست حزب کمونیست انقالبی امریکا
و همچنان مقاالت دیگری از باب اواکیان را که پیش از طرح اساسنامه و مانیفیست آر
سی پی نوشته شده است ،مطالعه نموده اید .رفقای ایرانی آن مقاالت را به تمامی اعضای
صفوف خود رسانیده اند و همچنان در اختیار ما نیز قرار گرفته است .ما در مواضع رفیق
باب آواکیان چیزهای قابل انتقاد زیادی را می بنینیم و علیه تمام انحرافات و مسائل قابل
انتقاد مبارزه میکنیم .ما امید وار هستیم که این مبارزه ما بتواند برای مائوئیست هایی که
عضو حزب کمونیست انقالبی امریکا هستند کمک شود و آنها بتوانند جلو انحراف بیشتر
و سقوط بیشتر حزب شان در دام بورژوازی را بگیرند .امیدوار هستیم که مبارزات ما و
سایر کمونیست های جهان تاثیرات خود را بر هر دو حزب ،حزب کمونیست انقالبی امریکا
و حزب کمونیست ایران ( مارکسیست -لنینیست – مائوئیست) بگذارد و اینها دوباره با
جرگه مائوئیستها یک جای شود تا فشرده تر علیه امپریالیزم مبارزه کنیم.
خصوصا در کشور ما ،حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در شرایطی قرار دارد که
کشور ما اشغال است و  44کشور امپریالیستی برای سرکوب خلق ارتش فرستاده و ستم
روا میدارد و حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در همچون شرایطی با همچون
مشکالت دست و پنجه نرم میکند .ما از تمام مارکسیست – لنینیست – مائوئیست های
جهان توقع داشتیم که ما را یاری کنند و با ما همیش در ارتباط تنگاتنگ قرار بگیرند.
خصوصا انتظار ما از حزب کمونیست انقالبی امریکا این بود که بیشتر درین زمینه توجه
کند که متاسفانه نکرد .حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان است خودش تالش می
کند که به هر جا برود و تماس نگیرد و مطرح کنند این مسائل را .حال آنکه وظیفه
انترناسیونالیستی مارکسیست – لنینیست – مائوئیست های جهان است که به سراغ
حزب کمونیست ( مائوئیست ) افغانستان بیایند و به هر شکلی که هست یاری برسانند و
وظیفه انترناسیونالیستی شان را انجام دهند.
حزب کمونیست انقالبی امریکا و در راس آن باب آواکیان معتقد است که مارکسیزم –
لنینیزم – مائوئیزم مربوط به مرحله اول انقالب و متعلق به گذشته است ،مرحله ایکه
غیر قابل بازگشت دانسته میشود و مرحله دوم یا مرحله نوین سنتزهای نوین آواکیان
است .به نظر من این تقسیم بندی تاریخ جنبش بین المللی کمونیستی ،انقالب پرولتری
و کمونیزم علمی وعلم و ایدئولوژی انقالبی به دو مرحله هیچ معیاری را مطرح نمیکند
نه مبنای عینی دارد و نه مبنای ذهنی .رفقا! ما مارکسیست – لنینیسست – مائوئیست
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هستیم .ما با اتکاء بر ماتریالیزم دیالکتیک پدیده ها را مطالعه میکنیم .ما معتقد به تکامل
هستیم ولیکن رفیق باب آواکیان میان مرحله اول به اصطالح خاتمه یافته و مرحله دوم
به اصطالح آغاز شده نتوانسته هیچ نوع رابطه دیالکتیکی را مطرح کند .هرچه ما سعی
کردیم که پیدا کنیم که در کجا میتواند باب آواکیان همچو چیزی را برای ما ارائه بدهد
تا الاقل بتوانیم سرش فکر کنیم ،ما ندیدیم .یک مرتبه یک مرحله را نادیده میگیرد و
یک مرحله جدید را آغاز میکند .از دید حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان این
تقسیم بندی نه معیاری دارد و نه هم مبنای عینی و ذهنی .فلهذا وظیفه اساسی مبارزاتی
قطعی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان مبارزه علیه استقامت استراتیژیک پسا
مارکسیستی – لنینیستی – مائوئیستی – پاسیفیستی  -هیومانیستی و برتری طلبانه
غیر انترناسیونالیستی خط جدید آر سی پی می باشد.
چرا حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان مسئله برتری طلبی را مطرح میکند؟ بخاطر
اینکه حزب کمونیست انقالبی امریکا خودش تصمیم می گیرد که بدون در جریان قرار
دادن تمام مائوئیست های جهان بصورت یکجانبه هرچه که دلش خواست انجام می دهد
و همه احزاب و سازمانهای انقالبی در دنیا را نادیده میگیرد .رفقا ! من برایتان یک نمونه
این برتری طلبی را می گویم .بی میلی حزب کمونیست انقالبی امریکا از جاا و پشتیبانی
از مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم در کنفرانس  2006نیپال مشهود بود .در کنفرانس جاا و
کمپوزا ،حزب کمونیست انقالبی امریکا یک عضو خود را بحیث ناظر فرستاده بود .برای ما
این کار مورد سوال بود و از آن رفیق سوال هم کردیم .در حالیکه حزب کمونیست انقالبی
امریکا مواضع بسیار روشنی علیه حرکات و تاکتیک های پاراچندا و حزب کمونیست نیپال
(مائوئیست) دارد ،اما این نماینده حزب کمونیست انقالبی امریکا حاضر نشد از مواضع
خود در یک همچون جرگه بسیار مهم که شاید در تاریخ جنبش مـارکـسیـسـتـی –
لنیـنیـستی – مـائـوئـیـسـتی جهان یک گردهمائی بی نظیر بوده باشد ،دفاع نماید
و این واقعا نشانه ای از نبود انترناسیونالیزم پرولتری بود .ناظر بودن نماینده آر سی پی
به این مفهوم بود که این حزب دیگر عالقه نداشت به جر و بحث ادامه دهد و راه خود
را بصورت نهایی تعیین کرده بود .آر سی پی چیزهای دیگری میخواست ،که بعدا معلوم
گردید ،لذا در آنجا مناسب ندید که حتی مسائلی را که در اسنادشان به حساب نیپال
مطرح کرده اند مورد جر و بحث قرار دهند تا سایر رفقا به آن مسایل توجه کنند .یقینا
مواضع درست حزب کمونیست انقالبی امریکا در انتقاد از مواضع حزب کمونیست نیپال
(مائوئیست) نه تنها مورد حمایت حزب ما بلکه مورد حمایت احزاب دیگر شامل در جرگه
های مذکور نیز بود .اما چنین نشد و نماینده آر سی پی که ناظر بود هیچگونه جر و بحثی
براه نینداخت.
اعتقاد ما برین است که سنتزهای نوین باب آواکیان نمیتواند مفهوم روشنی از تکامل
مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم به مرحله عالیتری را بیان نماید ،بلکه گسست از کلیت
صفحه 58

********** رویزیونیزم پسا م -ل -م در حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان جای ندارد *** جلد دوم **

آن است .رفقای حزب کمونیست انقالبی امریکا مطرح میکنند که رفیق باب آواکیان از
جمله کالسیکران است .وقتی بحث از یک کالسیکر است باید نمودی از تکامل مارکسیزم
– لنینیزم – مائوئیزم داشته باشد ،اما او نه تنها برای این تکامل کار نکرده بلکه عمال از آن
گسست نموده است .حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان به این باور است که بدون
دفاع از مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم و پایه کار قرار دادن آن غلبه بر رویزیونیزم،
امپریالیزم و ارتجاع بطور عموم ناممکن است.
هم اساسنامه حزب کمونیست انقالبی امریکا و هم مانیفست آن از قیام عمومی صحبت
می نماید ،ولی بطور روشن از قیام عمومی مسلحانه و ضرورت برپائی و پیشبرد قیام
عمومی مسلحانه صحبت نمی نماید .قبال اشاره ای در مورد پیشینه قیام توده یی به
عمل آمد .لنین توده ها را مسلح کرد و قیام مسلحانه کرد .در کمون شکستن بورژوازی
مسلح توسط پرولتاریای مسلح از قدرت افتاد .همچنان است در انقالب چین .ولی رفیق
باب آواکیان دیگر از قیام مسلحانه و از مسلح کردن توده ها بحث نمیکند .به نظر ما این
نکته در بر دارنده یک حرکت قانون گرایانه است .مائو تسه دون میگوید ما قانون شکن
هستیم قانون بورژوازی را می شکنانیم ،ما علیه قانون قرار داریم .اما حرکت فعلی آر سی
پی اینگونه نیست .در شرایط واوضاع امروزی که امپریالیزم امریکا زیر نام مبارزه علیه
تروریزم به افغانستان وعراق و جاهای دیگر تجاوز کرده شاید رفقای حزب کمونیست
انقالبی امریکا به این فکر افتاده باشند که در شرایط فعلی از قیام مسلحانه صرفنظر کنند.
این یک نوع قانون گرائی بخاطر زیر ضربه قرار نگرفتن است.
رفقای آر سی پی از جبهه صحبت میکنند .رفیق لهیب درینمورد صحبت کرد و تکرارش
الزم نیست .سه سالح که حزب است و جبهه است و ارتش است ،سه سالحی است که
مارکسیست – لنینیست – مائوئیست ها به آن ضرورت دارند .اگر از این سه سالح،
هر سالح آنرا کم کنیم انقالب ناقص می ماند وپرولتاریا به مشکل مواجه میشود .فلهذا
رفقایی که در سنتزهای نوین قیام مسلحانه و ارتش را حذف کردند برای ما تایید نیست،
برای حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان تایید نیست .ما معتقد هستیم که این سه
سالح را تا رسیدن به کمونیزم ضرورت خواهیم داشت .در سنتزها نبود استراتیژی قیام
مسلحانه به مثابه استراتیژی تصرف قدرت سیاسی مطرح است .قبال رفیق لهیب درین
مورد اشاره کرد .شما نمیتوانید بدون قیام مسلحانه و پرولتاریای مسلح ،قدرت سیاسی
را مسلحانه به دست بیاورید .مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم به ما می آموزاند که اگر
کمونیست ها نیروهای پیشرو طبقه کارگر را مسلح به یک برنامه سیاسی و نظامی نکنند،
مسلما نیروهای ارتجاعی با نیروی نظامی خود طبقه کارگر را شقه و متفرق خواهند کرد.
پس کمونیست ها باید آماده مبارزه مسلحانه باشند .مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم به ما
می آموزاند که کارگران باید عمیقا این حقیقت را دریابند که جواب سرمایه داری مسلح
را فقط زحمتکشان و پرولتاریای مسلح میتواند بدهد .مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم
صفحه 59

********** رویزیونیزم پسا م -ل -م در حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان جای ندارد *** جلد دوم **

به ما می آموزاند که وظیفه انقالبیون است که جنگ انقالبی را در هرکجا که ممکن است
براه بیندازند و هر آنجا که شرایط برای این جنگ انقالبی مهیا نیست تدارک برای برپائی
آنرا پیش ببرند.
صدر مائو تسه دون گفت:

« یکی از ویژه گی های خاص و یکی از امتیازات انقالب چین این است که انقالب مسلح
در حال جنگ با ضد انقالب مسلح است» .
مائو همچنان گفت که:
« جنگ انقالبی صرفا یک امر نظامی نه ،بلکه شکل عمده مبارزه طبقاتی است».
حزب کمونیست انقالبی امریکا هم در اساسنامه جدید خود و هم در مانیفیست جدید
خود موجودیت جنبش انقالبی انترناسیونالیستی و تجارب مبارزاتی مثبت و منفی آنرا و
مشخصا تجارب پیرو ونیپال را به طور کلی نادیده میگیرد .در شرایط کنونی ،پرولتاریای
بین المللی باید وظیفه ایجاد تشکیالت جهانی خویش یعنی یک انترناسیونال متکی
بر اساسات مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم و گسترش تجارب ارزشمند گذشته را بر
دوش بگیرد .حال آنکه در سنتزهای نوین باب آواکیان چشم پوشی از جنبش انقالبی
انترناسیونالیستی و نادیده گرفتن وظیفه عاجل مبارزه برای تشکیل انترناسیونال نوین
کمونیستی به وضوح مشاهده میشود .مبارزه برای تشکیل انترناسیونال نوین در سنتزهای
باب آواکیان حذف شده است.
حزب کمونیست انقالبی امریکا هم در اساسنامه و هم در مانیفست خود مبارزه طبقاتی را
کمرنگ ساخته است .مارکسیست – لنینیست – مائوئیست ها معتقد اند که باید مبارزه
طبقاتی را تشدید کنیم نه اینکه آشتی طبقاتی را موعظه کنیم .وقتی مبارزه طبقاتی
تشدید میشود باید به نقطه جنگ برویم و این همان نقطه ای است که پرولتاریا باید
مسلحانه تحت رهبری حزب پیشاهنگ علیه بورژوازی و علیه تمام مرتجعین مبارزه کند.
کمرنگ نشان دادن مبارزه طبقاتی که بطور کلی عرصه عمده از میان سه عرصه پراتیک
اجتماعی میباشد ناشی از هیومانیزم غلیظ سنتز نوین میباشد .قبال رفیق لهیب اشاره
کرد که آننا بحث بر سر نجات بشر میکنند ،در حالیکه مارکسیست ها بحث بر سر انقالب
و ضد انقالب میکنند .ما برای نجات ضد انقالب کوشش نمیکنیم ،ما برای سرکوب ضد
انقالب باید کوشش کنیم .مارکس یکی از انتقاداتش از کمون این بود که در سرکوب
ضد انقالب کوتاهی کردن .ولی وقتی رفیق باب آواکیان مسئله نجات بشریت را مطرح
میکند ،طبقات را به نادیده میگیرد و مسئله انقالب وضد انقالب را نادیده میگیرد .حزب
کمونیست (مائوئیست) افغانستان معتقد است که ما باید روی این امر تاکید کنیم .ما بقاید
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ضد انقالب را نشانی کنیم و علیه اش مبارزه کنیم وسرکوبش کنیم .صدر مائو میگوید:

« تنها از طریق مبارزه طبقاتی بویژه مبارزه انقالبی و سیاسی است که آگاهی انقالبی توده
ها و ظرفیت جنگیدن شان رشد میکند».
حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان معتقد است که باید مبارزه طبقاتی را قاطعانه
پیش برده و با هر گونه گرایش آشتی جویانه سر سختانه بجنگد .اما حزب کمونیست
انقالبی امریکا هم در اساسنامه و هم در مانیفیست خود اصل دیکتاتوری پرولتاریا را خیلی
کم رنگ مطرح نموده است .همچنان مهمترین ،مسئله اصل ادامه انقالب تحت دیکتاتوری
پرولتاریاست ،چیزیکه واقعا تمام مائوئیست های جهان مهم ترین اصل در تکامل م – ل
به م -ل -م می دانند .رفیق باب اواکیان تا دیروز به تیوری ادامه انقالب تحت دیکتاتوری
پرولتاریا در تمام دوره سوسیالیزم معتقد بود و همچون شعاری را در تمام اسناد خود
میداد و خود را پایبند به آن میدانست .اما امروز این شعار را مطرح نمیکند و درمقابل آن
چی را مطرح میکند؟ ادامه انقالب تحت سوسیالیزم! که یک استراتیژی به کلی نادرست
است و به آرمان پرولتاریا برای رسیدن به جامعه کمونیستی لتمه وارد میکند.
حزب کمونیست انقالبی امریکا در اساسنامه و در بیانیه خود تقدم تیوری بر پراتیک
را مطرح میکند و می گوید که کمونیست ها بدون پراتیک انقالبی میتوانند از شرایط و
پیامدهای آن درکی روشن داشته باشند .برای مارکسیست – لنینیست – مائوئیست ها،
این مسئله یکی از مسایل مهم است ،بخاطر اینکه مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم برعکس
پراتیک را بر تیوری مقدم می شمارد .باب آواکیان به پراتیک به مثابه سـرچـشـمـه
تـئوری باور ندارد و به مقوله پراتیک معیار حقیقت است موافق نیست بلکه بر عکس
مسئله تئوری – پراتیک – تئوری را مطرح مینماید .این خط نا درست در مقابل خط
درست مارکسیستی – لنینستی – مائوئیستی قرار دارد.
برای روشن شدن مواضع انقالبی ببینیم که رهبران پرولتاریا درین زمینه چه میگویند؟
صدر مائو میگوید:
« ماتریالیزم دیالکتیک پراتیک را سرچشمه نهائی و نیز آخرین معیار حقیقت میداند».
باب اواکیان به این امر معتقد نیست و بیشترین تاکید را بر تیوری می گذارد .صدر مائو
میگوید که ماتریالیزم دیالکتیک ،پراتیک را سرچشمه تئوری میداند ».اما باب آواکیان به
این اصل اعتقاد ندارد .صدر مائو تسه دون میگوید که پراتیک پایه و اساس تئوری را می
سازد وتیوری به نوبه خود به پراتیک خدمت میکند .این بحث بسیار مهم است .رفقا اگر
توجه کنیم می بینیم که بحث ایده آلیست ها تقدم ادراک تعقلی بر ادارک حسی است
و رفیق مائو تسه دون با تکیه بر ماتریالیزم دیالکتیک علیه این قرار دارد و می گوید که
بر پایه پراتیک مفاهیم و نظرات جمع بندی می شود و به یک تئوری مدون مبدل می
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گردد و سپس در خدمت پراتیک قرار میگیرد و رهنمایش می گردد .مائو تسه دون مطرح
میکند که پراتیک  -شناخت  -پراتیک و باز هم شناخت ،اما باب آواکیان برعکس تئوری
– پراتیک – تئوری مطرح میکند .این تقابل با مائوئیزم برای حزب کمونیست (مائوئیست)
افغانستان قابل قبول نیست و این یک انحراف است و با این انحراف باید مبارزه کنیم.
صدر مائو در جایی دیگری میگوید:
« به وسیله پراتیک حقیقت را کشف کردن و باز در پراتیک حقیقت را اثبات کردن» .

بحث دیگری را که باب آواکیان مطرح میکند این است که حقیقت طبقاتی نیست و از
حقیقت سیاسی بحث می کند .مائوئیستها معتقد اند که حقیقت نسبی است و اینجا صدر
مائو میگوید که به وسیله پراتیک حقیقت را کشف کردن و باز در پراتیک حقیقت را اثبات
کردن! توقع ما از رفقای حزب کمونیست انقالبی امریکا این است که حقانیت سنتزهایشانرا
در پراتیک باید به اثبات برسانند .اما آنها خود برین اعتقاد نیستند .اعتقاد شان این
است که این تئوریها میتواند مردم را آگاهی بدهد .مثلی که رفیق لهیب اشاره کرد ،گویا
میلیون های مردم قیام میکنند ودولت را سرنگون میکنند .اما ما از تجارب انقالب اکتوبر،
انقالب چین و سایر انقالبات آموخته ایم که این امر ممکن نیست .در شرایطی که دولت
امپریالیستی و ارتشش موجود است ،باب آواکیان و حزب کمونیست انقالبی امریکا هیچ
نوع رهنمودی درین زمینه نمی دهد که چگونه ارتش بزرگ امپریالیستی می آید و برای
پرولتاریا سر فرود می آورد و می گوید که حاال قدرت به شما تسلیم می گردد و ما به شما
تسلیم هستیم؟ حال آنکه مائو تسه دون تشریح میکند که ارتش جزئی از دولت است،
پولیس جزئی از دولت است و شما در حالیکه نظامیان دولت امپریالیستی سر جایشان
باشند نمی توانید آن دولت را سرنگون کنید و سقوط دهید .فلهذا این بحث همانگونه که
رفیق لهیب اشاره کرد توهمات در جنبش انقالبی انترناسیونالیستی را دامن می زند و از
دید من یک انحراف است.
مائوتسه دون ادامه میدهد:
« فعاالنه از شناخت حسی به شناخت تعقلی رسیدن و سپس با شناخت تعقلی به هدایت
فعال پراتیکی برای تغییرآگاهانه جهان پرداختن» .
اما باب آواکیان میگوید « :از شناخت تعقلی به شناخت حسی رسیدن ».که کامال مخالف
گفته های مائوتسه دون قرار دارد.
پس برای تغییر جهان باید سیکل پراتیک – شناخت – باز پراتیک باز شناخت را تا نهایت
ادامه داد و این تئوری شناخت ماتریالیزم دیالکتیک است .مائو تسه دون معتقد است
که این منطبق با ماتریالیزم دیالکتیک است و غیر از آن هرچیزی را که کسی مطرح
کند خالف ماتریالیزم دیالکتیک است .مائو تسه دون معتقد است که تئوری وابستـه به
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پراتیک است و پراتیک پایه واساس تئوری را میسازد .ولی سنتزهای نوین در مقابل آن
قرار دارد.

یک بار دیگر مراحل سه گانه تکامل مارکسیزم از زمان مارکس تا مائوتسه دون در سه
بخش فلسفه ،اقتصاد سیاسی و سوسیالیزم علمی را صرف منحیث یک یاد آوری مرور
می نماییم ،آنچه که حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان با اتکاء به آن در سطح کشور
و در سطح بین المللی مبارزه مینماید.
اول ببینیم که کار های مارکس وقتی مارکسیزم میشود ،در بخش فلسفه کدام کارها
را میکند؟ در بخش فلسفه ماتریالیزم دیالکتیک و ماتریالیزم تاریخی و یا به کار بست
ماتریالیزم دیالکتیک در تاریخ جامعه بشری و تکامل آن یکی از اساسات فلسفه
مارکسیستی است.
در اقتصاد سیاسی می بینیم که رهبر پرولتاریا چی میگوید ؟ در آنجا نقد همه جانبه و
بنیادی از اقتصاد سرمایه داری انجام می دهد .دومین مسئله ای را که کشف کرد تشخیص
ارزش اضافی به مثابه سرچشمه پیدایش و عامل حیات و رشد سرمایه است .فقط مارکس
برای ما می آموزاند که سرچشمه حیات و رشد سرمایه چیست؟ ارزش اضافی است و این
یک جهش بزرگی است که در افکار و در ذهنیت ها به وجود می آید و دانش ما را تکامل
میدهد.
همچنان در سوسیالیزم علمی تیوری سیاسی مارکسیزم متکی است بر طبقات و مبارزه
طبقاتی .من قبال اشاره کردم که حزب کمونیست انقالبی امریکا طبقات و مبارزه طبقاتی
را کمرنگ مطرح میکند ،حال آنکه از زمان مارکس تا حال روی این مسئله زیاد تاکید
میشود .دومین مسئله در تاریخ جوامع بشری بیان مبارزات طبقاتی است و این هم توسط
مارکس مطرح میشود .درینجا می بینیم که حزب کمونیست انقالبی امریکا باز ازین
مسئله بسیار سطحی می گذرد .در زمان مارکس مبارزه علیه فرصت طلبان ،پرودون،
باکونین ،دیورینگ والسال مطرح بود .این چهار نفر از فرصت طلب هایی بودند که مارکس
با آنها مبارزه میکرد و دست و پنجه نرم میکرد .این ها از جمله کسانی بودند که به مبارزه
طبقاتی زیاد اعتقاد نداشتند
حال ببینیم که بعد از انقالب کبیر اکتوبر لنین درین زمینه چه تکامالتی را برای علم
کمونیزم به وجود آورده است .در بخش فلسفه مبارزه علیه امپریوکریتیسیزم و نوشتن
کتاب ماتریالیزم و امپریوکریتیسیزم که رفقا با آن آشنا هستند .دومین مسئله تکامل
مفهوم ماده توسط لنین و رابطه بین ماده و شعور است .سومین مسئله بحث حقیقت
مطلق و حقیقت نسبی توسط لنین است .با تکیه بر این اثر لنین که بر سر حقیقت مطلق و
حقیقت نسبی بحث میکند می توانیم به جدل با حزب کمونیست انقالبی امریکا بپردازیم.
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مسئله دیگری که بسیار مهم است قانون تضاد است که لنین قانون تضاد را به حیث جوهر
دیالکتیک مطرح میکند.

در اقتصاد سیاسی کل رفقا معتقد هستند که لنین تیوری امپریالیزم را تدوین کرد .زمان
مارکس زمان رقابت آزاد بود و سرمایه آزاد بود ،اما در زمان لنین دیگر سیادت سرمایه
انحصاری و سرمایه مالی به وجود آمد و سرمایه داری به مرحله امپریالیزم پا گذاشت.
تدوین تئوری امپریالیزم .اثر لنین بنام امپریالیزم به مثابه باالترین مرحله سرمایه داری
یکی از آثاری است که کل مارکسیست – لنینیست – مائوئیست ها باید آن را محکم در
دست خود نگه دارند.
به حساب سوسیالیزم علمی ،لنین عصر امپریالیزم را آستانه ورود به انقالبات پرولتری و
سوسیالیزم اعالم نمود .لنین این را تشخیص کرده بود که عصر امپریالیزم زمانی است که
دیگر انقالبات پرولتری به راه می افتند و پیش می روند .بحث دیگری که بسیار جالب بود
مسئله ملل ستمگر و ملل تحت ستم و دو مولفه انقالب بود که رفیق صبور بدان اشاره
کرد یعنی انقالبات سوسیالیستی در جوامع سرمایه داری وانقالبات ملی – دموکراتیک
تراز نوین در جوامع تحت ستم.
ببینیم که رفیق مائو تسه دون مارکسیزم – لنینیزم را در چه بخشی هایی غنا بخشیده
است؟ در بخش فلسفه  :قانون تضاد یا قانون وحدت اضداد به حیث قانون اساسی
دیالکتیک در طبیعت ،جامعه وتفکر انسانی مطرح است .رفقا! چرا این را برای یاد آوری
مطرح میکنیم؟ بخاطری که در برخورد با سنتزهای نوین باب آواکیان برای ما کمک شود
و بتوانیم درست برخورد کنیم و در روشنائی این تکامالت مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم
بتوانیم بسنجیم که مواضع رفقای حزب کمونیست انقالبی امریکا بر چه منوال است؟
آیا تکامل است یا عقب گرد؟ بخش دیگری که رفیق مائو تسه دون در تکامالت اساسی
فلسفه افزوده مبحث تضاد عمده و تضاد اساسی است .مسئله دیگرش تئوری شناخت
ماتریالیستی در دو جهش در بررسی قضایا و مبارزات سیاسی است .مسئله بسیا ر مهم
دیگر توده یی ساختن فلسفه است .باید بین توده ها برویم و فلسفه را بین توده ها ببریم
تا توده ها فلسفه را فراگیرند .مسئله دیگر مسئله رابطه بین زیر بنا و روبنا است  .باب
آواکیان هم رابطه بین زیربنا و روبنا را در " چه باید کرد غنی شده " مطرح می کند .لیکن
هر قدر دقت کنیم ،جمعبندی باب آواکیان در " چه باید کرد غنی شده " این است که
سر حزب کمونیست تاکید میکند و حال آنکه کل مارکسیست – لنینیست – مائوئیست
ها معتقد است که بدون یک پیشاهنگ پرولتری یک انقالب اصال ممکن نیست .از طرف
دیگر رفیق باب آواکیان سر یک نشریه بحث می کند .این بحث را ما در چه باید کرد لنین
می بینیم .در روسیه نشریه ایسکرا این کمک را کرد که تمامی سازمانهای مبارز در روسیه
را متحد ساخت .بدون شک یک نشریه تاثیر خود را برای سازماندهی ،تبلیغ و ترویج
دارد ،ولیکن به تنهایی کافی نیست .بر عالوه باب آواکیان از نشریه " کارگر انقالبی " اسم
کارگر را پس کرده و نام ارگان نشراتی حزب شان را " انقالب" گزاشته است.
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در اقتصاد سیاسی مهمترین خدمت مائو تسه دون انتقاد از اقتصاد شوروی بود .مسئله
دیگر که رفقا به یاد دارند این است که بعد از پیروزی انقالب دموکراتیک نوین و انقالب
سوسیالیستی چین یک مرتبه با مشکالت اقتصادی دچار شد و این حزب کمونیست چین
بود که شعار بسیار ارزنده رفیق مائوتسه دون یعنی " انقالب را دریابید و تولید را افزایش
دهید" مطرح کرد .مهمترین مسئله این است که تولید تحت رهبری حزب کمونیست و
تحت رهبری پرولتاریا باید انجام پذیرد .برای کشورهای تحت سلطه ،مسئله مهمی که در
بخش اقتصاد سیاسی است ،اقتصاد دموکراسی نوین است ،انقالب ارضی است ،مصادره
موسسات اقتصادی داخلی وخارجی است ،کنترول و رهبری سرمایه خصوصی است .این
یکی از چیزهایی بود که مائو تسه دون در انقالب دموکراتیک نوین وانقالب سوسیالیستی
همیش مطرح کرده که سرمایه خصوصی بایدرهبری ،کنترول و تحدید شود .برخالف
اتهاماتی که انورخوجه در امپریالیزم و انقالب بر مائوتسه دون وارد کرده ،رفیق مائوتسه
دون درین زمینه آثار بسیار مهم و مبارزات پیگیری داشته است .مسئله بسیار مهم
دیگری که مائو تسه دون مطرح میکند ،مسئله سرمایه داری بوروکراتیک است که شکلی
از سرمایه کمپرادوردر کشورهای تحت سلطه است .مسئله سرمایه داری بوروکراتیک
چیزی است که امروز ما به وضوح در کشور خود می بینیم و میتوانیم مطرح کنیم.
در سوسیالیزم علمی انقالب دموکراتیک نوین است ،تئوری جنگ خلق است و تداوم
مبارزه طبقاتی در سراسر دوران سوسیالیزم تا رسیدن به کمونیزم است.
رفقا! ما وقتی که ما از مارکس ،لنین و مائوتسه دون که این علم را تکامل دادند ،می
آموزیم ،می بینیم که رفیق باب آواکیان چیزهایی را مطرح میکند که رهبران پرولتاریا
قبال مطرح کرده بودند .بطور مثال در فلسفه باب آواکیان دوباره به ناگزیر گرائی می
پردازد و مارکسیست – لنینسیت – مائوئیست ها را متهم میکند که به ناگزیرگرائی
دچار هستند .همچنان به مسئله نفی در نفی می پردازد .مسئله نفی در نفی را مائو تسه
دون و تمام مارکسیست – لنینیست – مائوئیست ها انتقاد کرده اند .مسئله دیگری که
باب آواکیان مطرح کرده که ما واقعا نتوانستیم پیدا کنیم که واقعا تکامل باشد ،ختم یک
مرحله و آغاز یک مرحله جدید است .همچنان مسئله ناسیونالیزم و انترناسیونالیزم است
و وی انتقاد میکند که در جنگ جهانی دوم دفاع از کشور سوسیالیستی محور انقالب
جهانی دانسته شد .من فکر میکنم که تـمـــام مارکسیست – لنینیست – مائوئیست
ها این مسـایل را مـطـرح کرده و روی آنها انگشت گذاشته اند .پس وقتی که باب
آواکیان این مسایل را مطرح می کند چیز جدیدی را مطرح نمیکند ،چیز جدیدی را که
واقعا بتوانیم ما به حساب تکامل یا ختم یک مرحله و آغاز یک مرحله جدید نام بگذاریم.

با درود های سرخ به تمام رفقا و پیروزی انقالب در افغانستان!
مرگ بر امپریالیزم و تمام تجاوزگران!
زنده باد حزب کمونیست ( مائوئیست ) افغانستان!
تشکر !
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متن سخنرانی رفیق شاعر
( سند تحریری )

به اجازه رفقا و با تشکر ازینکه برایم فرصتی داده شد ،تا نظریات خود را پیرامون خط
جدید و مانیفیست حزب کمونیست انقالبی امریکا و همچنان پیرامون دنباله روی های
حزب کمونیست ایران ( مارکسیست – لنینیست – مائوئیست) و ابعاد دیگر ضعف ها و
کمبودهای خودمان چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی به بحث بگیرم و خدمت
رفقا ارائه بدارم.
رفقا! جنبش بین المللی کمونیستی در سطح جهان از سالیان زیادی است که به سمت
رکود سوق داده شده  ،به پیش رفته و روز به روز عمق بیشتری یافته است .از زمان
ضربه خوردن حزب کمونیست ( م  .ل .م ) پیرو تا ایرانی سازی پسا مارکسیزم – لنینیزم
– مائوئیزم امریکایی رفقای ایران ،با چه فراز و نشیب و انحرافاتی همراه نبوده ایم؟
دستگیری گونزالو صدر حزب کمونیست ( م .ل .م) پیرو ،فروکش کردن جنگ خلق ( راه
درخشان) در پیرو  ،انحراف حزب کمونیست نیپال (مائوئیست) و ترک مبارزه مسلحانه
در آن کشور ،طرح سنتز های نوین باب آواکیان صدر حزب کمونیست انقالبی امریکا و
ارائه سند مانیفست و اساسنامه جدید آن حزب  ،دنباله روی حزب کمونیست ایران ( م.
ل.م) از  ، RCPتعویق نشریه جهانی برای فتح ،نادیده گرفتن موجودیت جنبش انقالبی
انترناسیونالیستی و کمیته  RIMاز طرف حزب کمونیست انقالبی امریکا و نهایتا حذف
مارکسیزم – لنینیزم  -مائوئیزم و طرح استراتیژی جبهه ائی با عدم تکیه استوار و روشن
روی قیام مسلحانه سرتاسری از طرف  ، RCPارزشگزاری های الفزنانه سنتزهای نوین
باب آواکیان ،تقسیم غلط کل جنبش به دو مرحله گذشته و در حال ایجاد ،نادیده گرفتن
کامل " جاا" و حذف ضرورت مبارزه برای تشکیل انترناسیونال کمونیستی و غیره مسائل
عمیقتر و روشنتر از غلطی های نیپال و پیرو میباشد که  RCPبدان توسل جسته واینها
در ذات خود از آن جمله مسائلی است که نمیتوان بدان توجه نکرد.
بناء اجازه میخواهم تا خلص نظراتم را در دو بخش ذیل تحت عناوین جداگانه ارائه نمایم:
اول ) در مورد وضعیت کنونی کمیته جنبش انقالبی انترناسیونالیستی
دوم) در مورد مانیفیست و اساسنامه جدید حزب کمونیست انقالبی امریکا

در مورد وضعيت كنوني جنبش انقالبي انترناسيوناليستي:

در مورد وضعیت کنونی جنبش انقالبی انترناسیونالیستی اگر بخواهیم صحبت داشته
باشیم باید گفت :که در حال حاضر ،جنبش انقالبي انترناسيوناليستي در وضعيت جدا
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خطر ناكي قرار گرفته است و چنانچه نتواند بصورت درست و اصولي خود را از اين موقعيت
بيرون نمايد ،فرو خواهد پاشيد .در واقع هم اكنون عمال يك حالت فروپاشي عملي كل
جنبش و همچنان كميته جنبش را در بر گرفته است كه اگر دير دوام نمايد ،نتيجه اي جز
فروپاشي رسمي جنبش نخواهد داشت .اينك مدت ها است كه كميته جنبش هيچ اعالميه
و سند بيروني منتشر نساخته است .چند شماره از نشريه دروني جنبش ( استرگل)  -كه
قرار بود ساالنه دوبار منتشر گردد – از انتشار باز مانده اند .ژورنال بين المللي "جهاني
براي فتح" نيز از قرار معلوم تقريبا از دو سال به اينطرف ديگر منتشر نگرديده است.
اوضاع قسمي است كه ما بطور واضح و روشن نمي دانيم كه در كميته جنبش چه مي گذرد
و هر يك از اعضاي جنبش در چه وضعيتي قرار دارند و مناسبات شان با هم و با كميته
در چه وضعيتي قرار گرفته است .ما حتي از وضعيت فعلي احزاب عضو جنبش در جنوب
آسيا ،كه حزب ما يكي از اعضاي جديد الورود به كنفرانس منطقوي قبلي در اين جا بود،
بصورت دقيق مطلع نيستيم.
درين ميان نقش غير اصولي و تفرقه افگنانه خط انحرافي مسلط كنوني بر حزب كمونيست
نيپال ( مائوئيست ) و نتايج عملي آن يعني منحرف شدن انقالب نيپال از جاده انقالب
دموكراتيك نوين و جنگ خلق به بيراهه دموكراسي و مسالمت جويي بورژوايي ،در
ايجاد اين وضعيت خطرناك ،به عنوان عامل مستقيم ،مسلم و روشن است .اما اين نقش
غير اصولي و تفرقه افگنانه را نبايد به عنوان يك امر صرفا در خود مشاهده كرد .خط
انحرافي مسلط كنوني بر حزب كمونيست نيپال ( مائوئيست ) كه لب و لباب خود را
در " راه پاراچاندا " بيان مي نمايد ،بخشي از يك روند غير اصولي در جنبش انقالبي
انترناسيوناليستي است كه با تكيه بر خدمات معين پراتيكي و يا تئوريكي به انقالب
كشور هاي خودي و انقالب جهاني ،ادعاهاي خام عجوالنه و پيش از وقت مبني بر متكامل
ساختن علم انقالب پرولتري به مرحله باالتر از ماركسيزم – لنينيزم – مائوئيزم را به ميان
مي كشد و حتي در استقامت پسا ماركسيستي – لنينيستي – مائوئيستي قرار مي گيرد.
اين روند در فرجام خود سرنوشتي جز سقوط در مغاك برتري طلبي و رويزيونيزم آشكار
نخواهد داشت .اين روند ،عالوه از آنكه خود را تحت نام " راه پاراچاندا " بيان نموده
است ،قبال توسط حزب كمونيست پيرو ،بنام " انديشه گونزالو " تعقيب گرديده بود و
اينك تحت نام " سنتزهاي اواكيان " توسط حزب كمونيست انقالبي امريكا نيز مطرح
گرديده است.
براي بيان رئوس مطالب مربوط به اين مبحث ،بهتر است بطور مختصر چگونگي شكلگيري
روند متذكره را از همان ابتداي آن پيگيري نمائيم.
حزب كمونيست پيرو ،قبل از تشكيل جنبش انقالبي انترناسيوناليستي در سال ، 1984
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"مائوئيزم " را پذيرفته بود و در ادبيات حزبي اش بجاي عبارت متداول " ماركسيزم –
لنينيزم – انديشه مائوتسه دون " از عبارت " ماركسيزم – لنينيزم – مائوئيزم " استفاده
مي نمود ،بدون اينكه به توضيح و تشريح اين جایگزيني ايدئولوژيكي ،حد اقل در سطح
بين المللي ،بپردازد .در هر حال ما تا حال كدام سندي از حزب كمونيست پيرو را كه بـه
توضيح و تشريح " مائوئيزم " قبل از برگزاري كنگره آن حزب در سال  ، 1986بپردازد
نديده ايم.

بيانيه "جنبش انقالبي انترناسيوناليستي " اساسا بر مبناي " ماركسيزم – لنينيزم
– انديشه مائوتسه دون " تدوين و تصويب گرديد و صرفا در جايي از متن آن عبارت "
نيروهاي مائوئيست " بصورت گذرا بكار برده شده است .از قرار معلوم مبحث مربوط به
جاگزيني " مائوئيزم" به عوض " انديشه مائوتسه دون " به عنوان يك مبحث جدي قابل
دقت و بررسي در كنفرانس بين المللي سال  1984كه " جنبش انقالبي انترناسيوناليستي"
را تشكيل نمود ،مطرح نبوده است .در آن كنفرانس ،غير از حزب كمونيست پيرو ،تمامي
احزاب و سازمان هاي ديگر هنوز " مائوتسه دون انديشه " بودند و خود را "مائوئيست"
نمي دانستند .مسئله اصلي در كنفرانس ،تثبيت خدمات مائوتسه دون به عنوان سومين
مرحله تكاملي علم و ايدئولوژي انقالبي پرولتري – بعد از ماركسيزم و لنينيزم – بود و اين
موضوع در بيانيه جنبش مورد پذيرش قرار گرفت.
البته بعدا در نشست عمومي سال  1993معلوم شد كه اين پذيرش حد اقل در يك مورد
يعني مورد حزب كمونيست نيپال ( مشعل ) چندان مستحكم و پايدار هم نبوده است.
بهر حال ،تشكيل جنبش انقالبي انترناسيوناليستي بر مبناي ايدئولوژيك " ماركسيزم –
لنينيزم – انديشه مائوتسه دون " و با مشخص نمودن " انديشه مائوتسه دون " به عنوان
سومين مرحله در تكامل علم و ايدئولوژي انقالبي پرولتري ،به معني ايجاد يك حركت بين
المللي كمونيستي راستين ،در مواجهه با بروز رويزيونيزم چيني و همچنان رويزيونيزم
خوجه يي و سرنگوني انقالب در چين و همچنان البانيا ،بود.
حزب كمونيست انقالبي امريكا در سال  1988پذيرفت كه " مائوئيزم " بهتر از " انديشه
مائوتسه دون " خدمات مائوتسه دون به علم و ايدئولوژي انقالبي پرولتري را بيان مي
نمايد و سومين مرحله تكاملي آن را درست تر و واضح تر نشان مي دهد .قبل برين،
احتماال پيش از برگزاري كنفرانس بين المللي سال  ،1984حزب مذكور در يكي از اسناد
منتشره اش ،كه توسط اتحاديه كمونيست هاي ايران به فارسي ترجمه شده بود" ،
مائوئيزم" را به تئوري لين پيائوئيستي " عصر زوال امپرياليزم " ربط داده بود .حزب
مذكور درين سند با تكيه بر اين امر كه عصر همان "عصر امپرياليزم و انقالبات پرولتري"
است و چيزي بنام " عصر زوال امپرياليزم " اصال وجود ندارد ،صراحتا بيان كرده بود كه
جاگزين ساختن " مائوئيزم " به عوض " انديشه مائوتسه دون " نادرست است.
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اما با تصويب سند " در باره ماركسيزم – لنينزم – مائوئيزم " توسط پولينوم كميته
مركزي حزب كمونيست انقالبي امريكا در سال  ، 1988موقف اين حزب درينمورد تغيير
يافت و " مائوئيزم " بجاي " انديشه مائوتسه دون " پذيرفته شد ،بدون اينكه الزمه
اش پذيرش تئوري " عصر زوال امپرياليزم " دانسته شود .در سند مذكور اصوال ارتباط
حتمي ميان تكامل علمي و ايدئولوژيكي با يك عصر و يا تغيير يك عصر به عصر ديگر
مردود دانسته شده و بيان گرديده بود كه تكامل ماركسيزم – لنينيزم به مرحله سوم
يعني ماركسيزم – لنينيزم – مائوئيزم اساسا نيازمند تبديل عصر كنوني به يك عصر ديگر
نيست .سپس سازمان كمونيست هاي انقالبي افغانستان و اتحاديه كمونيست هاي ايران
و به دنبال آنها سائر منسوبين جنبش انقالبي انترناسيوناليستي نيز يكي پس از ديگري
"مائوئيزم" را بجاي " انديشه مائوتسه دون " پذيرفتند.
سند " زنده باد ماركسيزم – لنينيزم – مائوئيزم " كه در نشست عمومي سال " 1993
جنبش انقالبي انترناسيوناليستي " به تصويب رسيد ،پذيرش " مائوئيزم " بجاي "انديشه
مائوتسه دون " را در سطح كل جنبش رسميت داد .در اين سند بيان گرديد كه پذيرش "
مائوئيزم " بجاي " انديشه مائوتسه دون " صرفا بخاطر بيان بهتر خدمات مائوتسه دون
مبني بر متكامل ساختن علم و ايدئولوژي انقالبي پرولتري به مرحله سوم نيست ،بلكه
" مائوئيزم " نسبت به " انديشه مائوتسه دون " داراي كيفيت بهتر و عالي تر مي باشد.
در نشست عمومي سال  1993جنبش انقالبي انترناسيوناليستي صرفا حزب كمونيست
نيپال (مشعل) از پذيـرش " مائوئيزم " سر باز زد .اين حزب در سال هاي بعد بطور آشكار
عليه جنگ خلق در نيپال قرار گرفت و سر انجام از جنبش انقالبي انترناسيوناليستي
اخراج گرديد.

در حالتي كه جنبش انقالبي انترناسيوناليستي در معرض تحول از يك جنبش ماركسيستي
– لنينيستي – مائوتسه دون انديشه به يك جنبش ماركسيستي – لنينيستي – مائوئيستي
قرار گرفته بود ،حزب كمونيست پيرو با تكيه بر پيشروي هاي جنگ خلق در آن كشور و
پيش گامي در پذيرش " مائوئيزم " در سطح كل جنبش انقالبي انترناسيوناليستي ،يك
گام ايدئولوژيكي ديگر برداشت و " ماركسيزم – لنينيزم – مائوئيزم " را به " ماركسيزم
– لنينيزم – مائوئيزم ،عمدتا مائوئيزم " تبديل نمود .در ادامه اين حركت " ،انديشه
گونزالو " مطرح گرديد و " ماركسيزم – لنينيزم – مائوئيزم ( عمدتا مائوئيزم ) ،انديشه
گونزالو " به ميان آمد و سر انجام فرمولبندي " ماركسيزم – لنينيزم – مائوئيزم ،انديشه
گونزالو ( عمدتا انديشه گونزالو ) توسط حزب مذكور پذيرفته شد.
در نشست عمومي سال  1993جنبش انقالبي انترناسيوناليستي ،تمامي شركت كنندگان
ديگر نشست ،فرمولبندي " عمدتا مائوئيزم " را نپذيرفتند و " انديشه گونزالو " را
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يك موضوع صرفا مربوط به حزب كمونيست پيرو اعالم كردند ،بدون اينكه به بحث و
موضعگيري اي درينمورد بپردازند .در هر حال هر دو موضوع متذكره از اجزاي اصلي
اجنداي جلسه نبود و تمركز روي آنها صورت نگرفت.

در نشست عمومي سال  1993جنبش انقالبي انترناسيوناليستي دو سند به تصوب رسيد:
يكي سند " زنده باد ماركسيزم – لنينيزم – مائوئيزم " و ديگري سند " در باره اوضاع
جهاني " سند اولي توسط اكثريت قريب به اتفاق شركت كنندگان نشست ،به تصويب
رسيد و صرفا نماينده حزب كمونيست نيپال ( مشعل ) در مورد پذيرش " مائوئيزم "
راي منفي داد .اما بحث روي تضاد عمده جهاني در نشست اصال به نتيجه نرسيد و حتي
از طريق راي گيري نيز نتوانست فيصله گردد .بحث در مورد اين موضوع و نتيجه گيري
نهايي از آن حالت جالبي بخود گرفت .يك بخش از شركت كنندگان نشست ،تضاد ميان
خلق ها و ملل تحت ستم جهان از يكطرف و قدرت هاي امپرياليستي از طرف ديگر را
تضاد عمده جهاني ميدانستند .اما بخش ديگر ،تضاد متذكره را به عنوان تضاد عمده
جهاني قبول نداشتند ،بدون اينكه تضاد ديگري را به عنوان تضاد عمده جهاني بپذيرند.
نتيجه راي گيري تا جائيكه مربوط به آراء اصلي مي شد ،ميان هر دو بخش مساوي بود.
بنابرين نظر بخش اول نتوانست رسما به تصويب برسد و به عنوان موضعگيري كل جنبش
رسميت پيدا نمايد .اما در قسمت آراء مشورتي ،بخش اول يك راي مشورتي بيشتر
داشت .اين برتري بخش مذكور در آراء مشورتي باعث گرديد كه در متن نهايي سند
"در باره اوضاع جهاني " تضاد مورد نظر آنها برجسته تر از سائر تضاد هاي جهاني مطرح
گردد و يك نوع گرايش مبني بر عمده دانستن آن در سند وجود داشته باشد ،بدون اينكه
صريحا به عنوان تضاد عمده جهاني مشخص شود.
در كنفرانس بين المللي سال  1984وضعيت مشابه با اين وضعيت موجود بوده است .در
آن كنفرانس نيز بحث روي تضاد عمده جهاني به نتيجه نرسيده بوده و جريان راي گيري
نيز نتوانسته بوده موضوع متذكره را بطور قاطع فيصله نمايد .اما در آن كنفرانس بخشي
كه تضاد عمده جهاني را تضاد ميان امپرياليست ها مي دانسته ،نسبت به بخشي كه تضاد
ميان امپرياليست ها و خلق ها و ملل تحت ستم را به عنوان تضاد عمده قبول داشته،
در قسمت آراء مشورتي داراي برتري بوده است .به همين جهت در بيانيه جنبش انقالبي
انترناسيوناليستي نيز تضاد عمده جهاني بصورت صريح و روشن مشخص نگرديده ،ولي
تضاد ميان امپرياليست ها برجسته تر از سائر تضاد ها مطرح شده است.
حزب كمونيست انقالبي امريكا ،هم در كنفرانس بين المللي سال  1984و هم در نشست
عمومي سال  1993جنبش ،تضاد ميان امپرياليست ها و خلق ها و ملل تحت ستم را به
عنوان تضاد عمده جهاني قبول نداشته است.
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در نشست عمومي سال  1993جنبش ،فيصله به عمل آمد كه بحث روي اوضاع جهاني
بايد بحث محوري دروني جنبش در اوقات آتي باشد و كميته جنبش وظيفه گرفت كه
مباحثات هر يك از منسوبين جنبش را به سائر منسوبين آن برساند .مدتي بعد از اين
نشست عمومي ،كميته جنبش يك مكتوب متحد المال براي تمامي مشمولين جنبش
فرستاد و از آنها تقاضا نمود كه اسناد بحثي مربوطه شان را براي انتشار درون جنبشي
در اختيار كميته قرار دهند .براي ما هنوز روشن نيست كه چه تعداد از منسوبين جنبش،
نظريات شان درينمورد را مدون نموده و در اختيار كميته جنبش قرار دادند ،زيرا كه
اصال جريان مباحثات درون جنبشي بر خالف فيصله نشست عمومي سال  ،1993توسط
كميته جنبش ،به مسير ديگري افتاد .در نتيجه ،بحث روي اوضاع جهاني محوريت خود
را از دست داد و بحث روي مسائل مربوط به حزب كمونيست پيرو و بطور مشخص بحث
روي خط اپورتونيستي راست طرفدار مذاكره سياسي و خاتمه جنگ خلق متمركز گرديد.
درين حالت يك سند مدون شده توسط حزب كمونيست افغانستان بنام " در باره اوضاع
جهاني " كه هم متن دري و هم ترجمه انگليسي آن در اختيار كميته جنبش قرار داده
شد ،اصال اقبال انتشار درون جنبشي نيافت.
در واقع براي دومين بار بود كه كميته جنبش از انتشار درون جنبشي نظريات حزب
كمونيست افغانستان ابا مي ورزيد .قبل از برگزاري نشست عمومي سال  1993جنبش،
كميته جنبش از طريق يك مكتوب متحد المال از تمامي اعضاي جنبش خواسته بود
كه نظريات شان در مورد موضوعات قابل بحث در نشست عمومي را در اختيار كميته
قرار دهند تا اين نظريات را در اختيار سائر اعضاي جنبش قرار دهد .در سندي كه
حزب كمونيست افغانستان در اختيار كميته قرار داد ،منجمله سائر مسائل ،محدوديت
تشكيالتي كميته جنبش و عدم شموليت نمايندگان اكثريت اعضاي جنبش در آن به
عنوان يك كمبود مهم جنبش نشاني شده بود و تقاضا به عمل آمده بود كه كميته محدود
فعلي به يك كميته فرا گير كه نمايندگان تمامي اعضاي جنبش را در بر بگيرد ،تبديل
گردد.
در جريان كار نشست ،روشن گرديد كه سند مذكور اصال از محدوده يكي دو نفر ازاعضاي
كميته بيرون نرفته و سائرين اصال از آن بيخبر هستند .در جريان كار نشست ،يكي از
اعضاي كميته جنبش بصورت يك موضوع حاشيه يي براي نمايندگان حزب كمونيست
افغانستان متذكر شد كه چون اكثريت اعضاي جنبش نميتوانند به كميته نماينده بدهند
و مثال نمايندگان شان را به محل استقرار كميته در اروپا اعزام نمايند ،كميته از لحاظ
تشكيالتي محدود و تعداد اعضاي آن معدود باقي مانده است .روي اين موضوع بحث
ديگري صورت نگرفت.
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محدوديت تشكيالتي كميته جنبش و معدوديت دائمي اعضاي آن را بايد به عنوان يك
مشكل دايمي جنبش به حساب آورد .اين محدوديت و معدوديت با وجودي كه مستقيما
يك مشكل تشكيالتي محسوب مي گردد ،يك پشتوانه ايدئولوژيك – سياسي دارد.
درينجا اولين مبحث در سند " اصول و احكام تشكيالتي در عملكرد جنبش انقالبي
انترناسيوناليستي " كه در واقع حكم آئين نامه تشكيالتي جنبش را دارد ،يعني مبحث «
جهتگيري پايه يي « را مورد دقت قرار مي دهيم:

‹‹ جهت گيري پايه يي :جنبش انقالبي انترناسيوناليستي عملكردي همانند يك
انترناسيونال كمونيستي تراز نوين و كامال شكل گرفته ندارد و نمي تواند داشته باشد .از
طرف ديگر ،عملكرد « جاا « همانند يك حزب در يك كشور مفروض هم نيست  .با اين
وجود ،اشكال مناسب سانتراليزم دموكراتيك بايد بكار بسته شود و گسترش يابد .همپاي
پيشروي « جاا « ،آنچه بيانيه ،آنرا « مركز سياسي جنيني « خوانده ،به رشد و تكامل خود
ادامه مي دهد و بايد چنين كند .عالوه بر مسايل ايدئولوژيك ،سياسي و متودولوژيكي
كه در اين زمينه مطرح است ،اين امر مستلزم برخي اصول و احكام تشكيالتي در عرصه
عملكرد است « .جاا « در گير نبرد مرگ و زندگي با دشمن بوده و اصول تشكيالتي اش،
منجمله راز نگهداري و پنهانكاري مي بايد بازتاب خصلت پرولتري انقالبي اش باشد و به
آن خدمت كند و مي بايد در درجه اول بر پايه غير قانوني ساخته شود .بايد همواره اين
درك مائوئيستي را در ذهن داشته باشيم كه هرگز نمي توان اصول و احكام تشكيالتي را
جايگزين مبازره ايدئولوژيك و سياسي نمود و هـرگــز نمي توان بر آنها به منزله ابزار
عمده حل مشكالت تكيه كرد›› .
دو مطلب مرتبط بهم در مطالب نقل شده فوق از اساسنامه «ریم» را مورد توجه قرار مي
دهيم:
 ‹‹ - 1عملكرد (( جاا )) همانند يك حزب در يك كشور مفروض  ...نيست ››
 ‹‹ -- 2هرگز نمي توان اصول و احكام تشكيالتي را جايگزين مبازره ايدئولوژيك و
سياسي نمود و هرگز نمي توان بر آنها به منزله ابزار عمده حل مشكالت تكيه كرد›› .
مطلب دوم بطور فاحشي نادرست و ضد مائوئيستي است .اصل درست مائوئيستي این
است كه بگوئيم :نبايد اقدامات تشكيالتي را جايگزين مبارزه ايدئولوژيك و سياسي نمود
و نبايد بر چنين اقداماتي به منزله ابزار عمده حل مشكالت تكيه كرد .اما حتي در ارتباط
با چنين حكمي نيز بكار برد كلمه « هرگز « گنجايش ندارد ،چرا كه بعضا پس از طي شدن
مراحل مختلف مبارزات ايدئولوژيك  -سياسي ،اقدامات تشكيالتي معيني كامال الزم مي
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افتد و تكيه بر چنين اقداماتي به منزله ابزار عمده حل اين يا آن مشكل در مقطع نهايي
الزم مي افتد .چنانچه خود جنبش انقالبي انترناسيوناليستي ناگزير شد پس از پيشبرد
يك دوره مبارزات ايدئولوژيك – سياسي با حزب كمونيست انقالبي هند و بعدا حزب
كمونيست نيپال ( مشعل ) ،در مورد اين احزاب دست به اقدامات تشكيالتي بزند و آنها
را از جنبش اخراج نمايد.

اصول و احكام تشكيالتي بخش تفكيك ناپذيري از خط ايدئولوژيك – سياسي را تشكيل
ميدهد .مناسبات ميان اصول و احكام تشكيالتي و خط ايدئولوژيك – سياسي ،مناسبات
ميان جزء و كل است .جدايي قايل شدن ميان اين جزء و كل نادرست و ضد دياليكتيكي
است .در هر تشكيالتي مبارزه بر سر اصول و احكام تشكيالتي و در يك كالم مبارزه بر سر
محتويات آئين نامه تشكيالتي ،بخش مهمي از مبارزه دو خط را تشكيل مي دهد .بنابرين
ميتوان گفت كه :نبايد اصول و احكام تشكيالتي صرف را جايگزين مبازره ايدئولوژيك -
سياسي همه جانبه نمود.
در هر حال اينگونه برخورد سهل انگارانه به اصول و احكام تشكيالتي در جنبش انقالبي
انترناسيوناليستي باعث گرديد كه اين جنبش در طول حيات  25ساله خود نتواند به
مثابه يك جنبش بين المللي به استحكام تشكيالتي الزمه دست يابد .جنبش انقالبي
انترناسيوناليستي بخاطر همين برخورد سهل انگارانه به اصول و احكام تشكيالتي خود
متاسفانه تا حال نتوانسته حتي يك كميته با ثبات سه نفره به مثابه « مركز سياسي جنيني
« خود به وجود بياورد و بپروراند .مثال در نشست گسترده سال  1993و همچنان نشست
گسترده سال  2000اصال روي اصول و احكام تشكيالتي « جاا « بحثي صورت نگرفت.
نشست گسترده سال  1993بدون اينكه خود در مورد تعديالت مورد لزوم در اصول و
احكام تشكيالتي « جاا « مكث نمايد ،به كميته جنبش صالحيت داد كه اين تعديالت را
فرمولبندي نمايد .بد تر از ان در نشست گسترده سال  2000حتي در همان سطح نشست
عمومي دوم هم روي اين موضوع توجهي به عمل نيامد و كامال ناديده گرفته شد.
چنين وضعيتي باعث گرديده است كه از يكطرف اكثريت اعضاي جنبش از شموليت
مستقيم در رهبري جنبش دور باشند و از جانب ديگر رهبري مستقيم جنبش عمال توسط
سه يا دو و حتي يك عضو جنبش بصورت انحصاري پيش برده شود و هر دو طرف هم
راضي باشند؛ يعني سه ،دو و حتي يك عضو حاضر در كميته جنبش از موقعيت انحصاري
رهبري كننده خود بر كل جنبش و سائر اعضا هم از فارغ البال بودن شان در رهبري
مستقيم جنبش و در بهترين حالت از سبكبار بودن شان درين عرصه.
اين مطلب كه عملكرد « جاا « همانند يك حزب در يك كشور مفروض  ...نيست كامال
درست است .اما براي اينكه اين اصل در عمل متحقق گردد ،بايد الزامات ايدئولوژيك –
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سياسي و تشكيالتي آن قاطعانه در نظر گرفته شده و عمال پياده گردند .يكي از الزامات
ايدئولوژيك – سياسي و تشكيالتي مذكور آن است كه كـمـيـتـه « جـاا « واقعـا يك
كميته رهبري كننده كل جنبش باشد و براي اينكه چنين باشد الزم است كه نمايندگان با
صالحيت تمامي اعضا در آن شامل باشند .اين موضوع يك مسئله صرفا مربوط به اقدامات
تشكيالتي نيست ،بلكه داراي برد ايدئولوژيك – سياسي جدي است.
اگر چنين نباشد ،كه متاسفانه تا حال نبوده است ،اعضاي جنبش به اعضاي اصلي و
اعضاي فرعي تقسيم مي شوند كه در نهايت اعضاي اصلي رهبري مي كنند و اعضاي
فرعي رهبري مي شوند .در نتيجه احزاب و سازمان هاي جمع شده در جنبش ديگر
احزاب همسنگر و به بيان ديگر احزاب خواهر و يا احزاب برادر و داراي حقوق مساوي
نيستند كه با هم و شانه به شانه هم امر مشترك شان را رهبري كنند و پيش ببرند .سه،
دو و يا يك حزب به فرمانده و يا مادر ،پدر ،خواهر و برادر بزرگتر تبديل مي گردند و
اكثريت باقيمانده به موقعيت تحت فرمان و يا موقعيت فرزند و يا خواهر و برادر كوچكتر
مي افتند و اصل حقوق برابر ميان احزاب و از همين جنبه ،انترناسيوناليزم پرولتري خدشه
دار مي شود.
كنفرانس بين المللي سال  1984بر خالف اين اصل كه عملكرد جنبش انقالبي
انترناسيوناليستي  ،به شمول عملكرد تشكيالتي آن ،نبايد همانند يك حزب در يك
كشور مفروض باشد « ،مركز سياسي جنيني « جنبش يعني كميته آن را به مثابه يك مركز
رهبري كننده فراگير و متشكل از نمايندگان تمامي اعضاي جنبش به وجود نياورد ،بلكه
صرفا نمايندگان سه حزب را در موقعيت برتر حضور در كميته رهبري كننده جنبش قرار
داد .اين كار به هر دليلي كه صورت گرفته باشد ،نادرست و غير اصولي بوده است .كميته
اي كه به اين ترتيب ساخته شد در اساس محل هماهنگي توافقات و تالقي اختالفات ميان
تمامي منسوبين جنبش نبود ،بلكه محل هماهنگي توافقات و تالقي اختالفات ميان سه
حزب مذكور بود و نمي توانست تطبيق كننده اصل وحدت ،مبارزه ،وحدت در سطح كل
جنبش باشد .كميته با تركيب سه جانبه خود فقط توانست در حدود دو سال وحدت خود
را حفظ نمايد .اما عليرغم اقدامات اصولي معيني كه در طي اين مدت تقريبا دو سال به
عمل آورد ،در محدوده تنگ تالقي اختالفات ميان سه جانب تشكيل دهنده خود گير
افتاد و عاقبت هر دو جانب احزاب كمونيست تركيه و هند ،نمايندگان شان را از كميته
بيرون كشيدند .اين وضعيت به مفهوم فروپاشي « مركز سياسي جنيني « تشكيل شده
در كنفرانس بين المللي سال  1984بود.
تا جائيكه ما اطالع داريم بعد از خارج شدن نمايندگان احزاب كمونيست تركيه و هند
از كميته جنبش ،نماينده حزب كمونيست انقالبي امريكا به تنهايي براي مدت تقريبا
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يكسال در همكاري نزديك با بعضي از منسوبين ديگر جنبش ،عمدتا اتحاديه كمونيست
هاي ايران ،مسئوليت پيشبرد كار ها و فعاليت هاي كميته را بر عهده داشت .اما پس از
آن ،مادامي كه كميته از لحاظ تشكيالتي باز سازي شد ،همچنان نتوانست يك كميته
فراگير باشد و باز هم يك كميته سه جانبه باقي ماند .اين بار نمايندگان حزب پرولتري
پوربابنگال و اتحاديه كمونيست هاي ايران ،بجاي نمايندگان احزاب كمونيست تركيه و
هند در پهلوي نماينده حزب كمونيست انقالبي امريكا ،وارد كميته شدند.
در شرايطي كه نماينده حزب كمونيست انقالبي امريكا به تنهايي مسئوليت هاي كميته را
پيش مي برد ،مدت چندين ماه از آغاز فعاليت هاي مبارزاتي « هسته انقالبي كمونيست
هاي افغانستان « و « كميته تبليغ و ترويج ماركسيزم – لنينيزم – انديشه مائوتسه دون»،
كه علنا به هواداري از جنبش انقالبي انترناسيوناليستي برخاسته بودند ،مي گذشت .اما
بنا به محدوديتي كه كميته دچار آن بود ،بجاي حمايت از اين دو گروپ تازه ايجاد شده
هوادار جنبش ،ناگهان مصاحبه گزارشگر « جهاني براي فتح « با يكي از رهبران « ساما
« در شماره ششم مجله به چاپ رسيد .به اين ترتيب ،جنبش انقالبي انترناسيوناليستي
در اولين احوالگيري خود از جنبش كمونيستي افغانستان ،به يك آدرس غلط سر زد و
كميته جنبش انقالبي انترناسيوناليستي به سرعت ناچار شد كه از اين بابت ،از هواداران
« جاا « در جنبش افغانستان عذر خواهي نمايد .در هر حال بر قراري اولين تماس هاي
مستقيم ميان دو طرف با عذر خواهي از اشتباه و انتقاد از خود توام گرديد و شور و حال
چنداني نداشت.

در سال هاي بعد كه باز هم تركيب كميته سه جانبه شده بود ،كميته بـدون مـشـوره
بـا مـنـسـوبين جنبش در هـنــد ،كارزار تجليل از جنبش ناگزالباري را براه انداخت.
اين اقدام ،در شرايطي كه نماينده كميته مركزي بازسازي حزب كمونيست هند ( م ل )
از كميته بيرون رفته بود ،باعث بروز عكس العمل جدي از طرف حزب مذكور عليه كميته
گرديد .كميته ناچار شد انتقاد حزب مذكور را بپذيرد و تعهد بسپارد كه در آينده هيچ
كارزار مبارزاتي اي را بدون مشوره با منسوبين جنبش براه نخواهد انداخت.
دليل اساسي اينكه كميته جنبش ،بعد از برگزاري موفقانه نشست عمومي سال ،1993
بجاي رهبري مبارزات خطي دروني جنبش در مورد اوضاع جهاني يعني پيشبرد وظيفه
اي كه از طرف نشست عمومي بر عهده اش گزاشته بود ،بدون مقدمه و بطور ناگهاني
پيشبرد اين وظيفه را كنار گزاشت و پرداختن به مسائل مربوط به حزب كمونيست پيرو
را در سرلوحه وظايفش قرار داد ،باز هم بايد در محدوديت تركيب كميته جستجو گردد.
طوري كه قبال گفتيم موضعگيري نهايي سند « در باره اوضاع جهاني « مبني بر برجسته
ساختن تضاد ميان امپرياليست ها و خلق ها و ملل تحت ستم نسبت به دو تضاد جهاني
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ديگر ،انعكاسي از برتري نسبي موضعگيري اي كه تضاد ميان امپرياليست ها و خلق ها
و ملل تحت ستم را به عنوان تضاد عمده جهاني مشخص مي نمود ،نسبت به موضعگيري
ديگر مطرح شده در نشست عمومي بود .از جانب ديگر موضعگيري طرف مقابل در حاليكه
تضاد مذكور را به عنوان تضاد عمده جهاني قبول نداشت ،قادر نبود هيچ تضاد ديگري را
به عنوان تضاد عمده مشخص نمايد و اصوال نمي توانست جهتگيري تكامل اوضاع جهاني
را معين كند و در واقع اعالم بالتكليفي مي نمود.

اما يكبار ديگر تركيب كميته مثل زمان بعد از كنفرانس بين المللي سال  ، 1984از يكجانب
محدود باقي ماند و از جانب ديگر تركيب آن انعكاس دهنده وضعيت واقعي ايدئولوژيك –
سياسي جنبش در رابطه با يك مسئله مهم و حياتي يعني اوضاع جهاني نبود.
طوريكه قبال گفتيم در سند تصويب شده توسط كنفرانس بين المللي سال  1984يعني
بيانيه جنبش ،تضاد ميان امپرياليست ها برجسته تر از دو تضاد ديگر جهاني مطرح
گرديده است و اين نشاندهنده برتري نسبي يك موضعگيري مشخص نسبت به موضعگيري
مشخص ديگر در قبال اوضاع جهاني است .اما اين برتري نسبي در تركيب كميته جنبش،
بنا به محدوديت تركيب آن ،انعكاس نيافت .دو جانب از سه جانب شامل در كميته جنبش
( احزاب تركيه و هند ) ،تضاد ميان امپرياليست ها و خلق ها و ملل تحت ستم را تضاد
عمده جهاني مي دانستند و صرفا يك جانب شامل در كميته ( حزب كمونيست انقالبي
امريكا ) تضاد ميان امپرياليست ها را تضاد عمده جهاني محسوب مي نمود .اما همين
تركيب وظيفه داشت مبارزه جهاني جنبش انقالبي انترناسيوناليستي را بر اساس بيانيه
اش ،كه دران تضاد ميان امپرياليست ها به عنوان برجسته ترين تضاد جهاني مطرح شده
بود ،رهبري و هدايت نمايد .نهايتا اين تناقض ميان موضعگيري ايدئولوژيك – سياسي «
جاا « و تركيب تشكيالتي كميته آن ،به عنوان يكي از عوامل مهم ،نقش منفي خود را در
فروپاشاندن تركيب سه جانبه كميته جنبش ايفا نمود.
در ايام بعد از برگزاري نشست عمومي سال  ،1993يكبار ديگر تناقض ميان موضعگيري
ايدئولوژيك – سياسي مشمولين كميته جنبش و تركيب تشكيالتي آن پيش آمد .درين
زمان دو جانب از سه جانب تشكيل دهنده كميته جنبش ( اتحاديه كمونيست هاي ايران
و حزب كمونيست انقالبي امريكا ) تضاد ميان امپرياليست ها و خلق ها و ملل تحت ستم
جهان را به عنوان تضاد عمده جهاني قبول نداشتند و صرفا يك جانب از مشمولين كميته
تضاد مذكور را به عنوان تضاد عمده جهاني مي پذيرفت .كميته اي با اينچنين تركيب
تشكيالتي وظيفه داشت كه مبارزات خطي دروني جنبش درمورد اوضاع جهاني را بر
اساس سند « در باره اوضاع جهاني «  ،كه در آن تضاد ميان امپرياليست ها و خلق ها
و ملل تحت ستم به مثابه برجسته ترين تضاد جهاني در نظر گرفته شده بود ،رهبري و
هدايت نمايد.
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اما اين بار كميته از هم نپاشيد و راه جلوگيري از فروپاشي ،منطقا تـبـديـل نمودن
مـوضـوع اصـلي مبارزات خطـي دروني از اوضاع جهاني به مسائل مربوط به حزب
كمونيست پيرو بود .درينجا مسئله بر سر حسن نيت و سوء نيت نه بلكه مسئله بر سر
نتيجه عملي سياسي و تشكيالتي اين تبديلي است .كميته منطقا نياز داشت كه روي اين
موضوع بحثي ،آنقدر متمركز گردد و آن قدر فشار بگزارد كه موضوع بحثي تعيين شده در
نشست عمومي كال به يك موضوع فرعي بدل گردد .اين تمركز و فشار آنقدر قوي و شديد
گرديد كه سرنوشت انقالب پيرو براي كل جنبش انقالبي انترناسيوناليستي مسئله مرگ
و زندگي اعالم شد .براي جنبشي كه در مقابل « اژدها مرگي « انقالب چين قد علم كرده
بود ،واقعا قابل تعجب بود كه از « بز مرگي « انقالب پيرو ،در بد ترين حالت آن ،اينگونه از
خود دست پاچگي نشان دهد .در واقع همين دستپاچگي باعث گرديد كه موضوع احتمال
دخالت شخص گونزالو در تدوين خط مذاكره ،قبل از وقت بيرون افتد و كميته ناچار شود
كه در نشست گسترده بعدي درسال  2000درينمورد انتقاد از خود به عمل آورد.

تبديل موضوع اصلي مبارزات خطي دروني ،يك اقدام موفقيت آميز بود .وحدت كميته
محفوظ ماند و كل جنبش نيز بر مبناي احساس ضرورتي كه در مورد توجه به سرنوشت
انقالب پيرو داشت ،توانست وحدت خود را حفظ نمايد .اما مسئله پيشبرد مبارزات خطي
در مورد اوضاع جهاني كه در نشست گسترده سال  1993به عنوان موضوع بحثي محوري
دروني تعيين شده بود ،به طاق نسيان گزاشته شد.
درين ميان ،كارزار بين المللي دفاع از جان گونزالو كه طي چند سال بعد از دستگيري
وي تحت رهبري «جاا « پيش برده شد ،به عنوان يكي از برجسته ترين كارزار هاي
گسترده جهاني دفاع از يك رهبر كمونيست ،ثبت تاريخ گرديده و واقعا يكي از افتخارات
مبارزاتي جنبش انقالبي انترناسيوناليستي محسوب مي گردد .متاسفانه اين كارزار پر
جوش و خروش ،تا آنجائيكه ما مي دانيم ،عمدتا نه در مواجهه با اقدامات سركوبگرانه
دشمنان ،بلكه در مواجهه با بروز خط اپورتونيستي راست طرفدار مذاكره و ختم جنگ
در درون حزب كمونيست پيرو ،به تدريج فروكش نمود و بدون اينكه اختتام آن اعالم
گردد ،پايان يافت.
پس از آنكه در سال  1996جنگ خلق در نيپال براه افتاد ،آنچنان جنب و جوش و تحرك
مبارزاتي تازه اي ،جنبش انقالبي انترناسيوناليستي را فرا گرفت كه تحت تاثير آن،
تاثيرات منفي اوضاع پيش آمده در پيرو به شدت تضعيف گرديد .در غياب اين جنب
و جوش و تحرك مبارزاتي تازه ،دلسردي هاي ناشي از فروكش نمودن عميق و گسترده
جنگ خلق در پيرو ،مي توانست ابعاد بين المللي خطرناكي پيدا نمايد.
در نشست گسترده سال  ،2000كه اعالميه ميلينيوم را تصويب و منتشر كرد ،به تاسي از
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عمده شدن عملي مباحثات مربوط به انقالب پيرو در مباحثات دروني جنبش در سال هاي
بعد از نشست گسترده سال  ،1993همين مباحثات به موضوع بحثي محوري در نشست
مبدل گرديد .به همين دليل روي اوضاع جهاني و مشخصا روند ها و تضاد هاي جهاني به
عنوان موضوع محوري مكث به عمل نيامد .در نتيجه ،نظر نهايي نشست در مورد روند ها
و تضاد هاي جهاني مبني بر عمده دانستن روند انقالب در جهان و عمده دانستن تضاد
ميان امپرياليست ها و ملل تحت ستم در جهان ،با وجودي كه صرفا با يك راي منفي
مواجه شد و با اكثريت قريب به اتفاق ،منجمله توافق بيحال نماينده حزب كمونيست
انقالبي امريكا ،به تصويب رسيد؛ اما مطلب مربوط به آن به شكل حاشيه يي و بسيار
مختصر در متن اعالميه نهايي نشست ،مطرح گرديده است.
با در نظر داشت سیر تحوالت تاریخی که در کمیته جنبش انقالبی انترناسیونالیستی
میگذرد ،اگر مسائل را کماکان به حاشیه قرار دهیم و نخواهیم روی موضوعات عمده آن
مکث کنیم  ،نقاط ضعف و قوت آنرا بیرون کشیم  ،خطوط مسلط بر کمیته و جهت گیری
مبارزاتی آنرا مشخص نماییم  ،استقامت استراتیژیک حرکی آنرا تعیین نماییم ،یقینا ما
نیز در فروپاشی کمیته جنبش انقالبی انترناسیونالیستی سهیم خواهیم بود.

در مورد مانیفیست و اساسنامه جدید حزب کمونیست انقالبی امریکا:

بخش دوم نظراتم در مورد مانیفیست و اساسنامه جدید حزب کمونیست انقالبی
امریکاست .در هنگام مطالعه مانیفیست و اساسنامه جدید حزب کمونیست انقالبی
امریکا یادم از انتخابات نیپال آمد .زیرا قبل از انتخابات نیپال موضوع داغ بر سر رفتن
به پای صندوق ها و یا ادامه جنگ خلق توده های نیپالی تحت رهبری حزب کمونیست
نیپال " مائوئیست" مسئله ای پیش آمد که یکی از رهبران آن حزب گفته بود که برای
حزب کمونیست نیپال " مائوئیست " دو راه در پیش است  :یکی سازش  ،دیگری مبدل
شدن به کمون قرن بیست و یکم! که این طرح باعث سقوط آن حزب به سمت انحرافات
عمیق گردید .بعد از انتشار مانیفست و اساسنامه جدید  RCPو طرح سنتزهای نوین
باب آواکیان  ،حزب کمونیست ایران ( م .ل .م ) نیز با یک اقدام از نظر من عجوالنه و
با انتشار حقیقت شماره  49در برج سرطان  1389کمونیزم را بر سر دو راهه قرارداد:
یکی پژمردگی و دیگری شگوفایی و آنهم بدین مفهوم که کمونیست ها یا باید به بقایای
گذشته بدل شوند و یا به پیشاهنگ آینده!
به هرحال فرض کنیم که اوضاع به قول آنها سازش حزب کمونیست نیپال " مائوئیست"
درنیپال و پشاهنگ آینده بودن از نظر حزب کمونیست ایران (م.ل.م) واقعا همانگونه بوده
باشد ولی آیا به نظر شما کمون اولیه بهتر از انترناسیونال دوم تسلیم شده به امپریالیستها
نبود؟ که بود! آیا پارچندای بخاک افتاده در میدان جنگ  ،بهتر از پارچندای کنونی نبود ؟
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که بود .عکس آن پاراچندا زینت بخش پناهگاه هاي مان مي شد و ما را به پيشروي در راه
مبارزاتي انگيزه مي داد ولی عكس پاراچندای فعلی قابل برداشتن از صفحات انترنيت هم
نيست و ديدنش قلب ما را مي فشارد و به دلمردگي دامن مي زند .بيگمان حزب رهبري
كننده جنگ خلق در نيپال از همان ابتدا ،ضعف ها و كمبود ها و حتي انحرافات معين
خود را داشت .بهترين راه رفع اين ضعف ها و كمبود ها و انحرافات معين ،همان راه ادامه
و تكامل جنگ خلق و در آن جريان كوشش آگاهانه براي مبارزه با عوامل منفي مذكور
بود .اما اين تالش آگاهانه در طول چندين سال ،به دليل شيفتگي يكجانبه به پيشرفت
ها ،نه در سطح ملي نيپال صورت گرفت و نه هم در سطح بين المللي " .راه پاراچندا "
كه به دنبال ماركسيزم – لنينيزم – مائوئيزم عالوه گرديد ،نه تنها فقدان تالش آگاهانه
مذكور را در خود به نحو متمركزي متبلور ساخت ،بلكه ضعف ها و كمبود ها و انحرافات
اوليه را نيز بطرف تكامل منفي سوق داد و ضعف ها و كمبود ها و انحرافات ديگري را نيز
بر آنها افزود .درينجا نيز درست همان راهي را پيمود كه قبال در پيرو " انديشه گونزالو
" پيموده بود ؛ اي كاش لشكر هاي ما در پيرو و نيپال شكست مي خوردند و نابود مي
شدند ،ولي تسليم نمي گشتند .اي كاش فرماندهان كل ما در آنجا ها بخاك مي افتادند و
حد اقل به اندازه " چه گوارا " و " كرن " از خود " شجاعت " نشان مي دادند و يا بهتر
از آن ها همچو "چارومازومدار" و رفیق آزاد  ،ايستاده مي مردند ولی تسلیم نمی شدند.

لب و لباب ضعف ها وانحرافات ما در پيرو و نيپال ،در قالب هاي " انديشه " و " راه "
متبلور شده بودند و ما عليه اين خام بازي ها و خام اندازي ها نايستاديم و در بهترين
حالت ،آنها را مسائل خاص خود پيرو و نيپال دانستيم .يكي از مهم ترين دليل اين اغماض
تائيد گرانه آن بود كه " هسته رهبري كننده جنيني " ما درقبال اين خام بازي ها و خام
اندازي ها با اغماض تائيد گرانه برخورد مي كرد .قبل از همه به اين دليل كه خود در واقع
عمدتا تحت تاثير و به بيان بهتر تحت رهبري " سنتز هاي نوين " قرار داشت .هنوز
" راه " ادعاي " ابعاد بين المللي " نداشت كه " هسته رهبری کننده جنینی " برنده
نبودن كافي سالح ايدئولوژيك ما را صراحتا اعالم كرد .از آن پس بود كه " راه داران "
اعالم كردند " :بدون برنده ساختن همه جانبه سالح ايدئولوژيك "؛ پيروزي انقالب نيپال
ممكن نيست و ما بايد اين برندگي را تامين نمائيم .پس از آن بود كه صريحا براي " راه "
ابعاد بين المللي تراشيدند " .هسته رهبری کننده جنینی " در واقع در قبال اين " برنده
كاري " روي خوش نشان داد و به نحوي از آن استقبال كرد؛ ولي در واقع از ديد و منظر
" سنتز هاي نوين " و از دید و منظر مانیفیست و اساسنامه جدید .RCP
 RCPچه کرد؟  RCPبا ارائه اساسنامه جدیدش و مسوده مانیفیست خود به حذف کامل
م.ل.م دست زد ،استراتیژی جبهه ئی را درین اسناد مطرح ساخت ،روی قیام مسلحانه
سرتاسری تکیه استوار و روشن اش را از دست داد و آنقدر ارزشگزاری های الفزنانه
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سنتزهای نوین باب آواکیان را دامن زد که کیش شخصیت طلبی باب آواکیان را برجسته
تر از کالسیکران به نمایش گذاشت ،کل جنبش کمونیستی را به دو مرحله گذشته و
در حال ایجاد بصورت غلط ترسیم کرد که برای کل جنبش کمونیستی یک سردرگمی
خطرناکتر از موارد نیپال و پیرو را ایجاد نمود.

همچنان حرکتش آنقدر یکجانبه و در حد غلو بوده است که اوال کل کمیته جنبش انقالبی
انترناسیونالیستی را نادیده گرفت و ثانیا ضرورت مبارزه برای تشکیل انترناسیونال نوین
را حذف ساخت ،اینها بیانگر چیست؟ آیا ایجاد کیش شخصیت طلبی ،حزب و انقالب را
در مسیر طوالنی مبارزاتی کمک خواهد کرد؟ هرگز نه ! ایجاد کیش شخصیت طلبی نه
تنها حزب وانقالب را به پیروزی سوق نمی دهد بلکه در مسیر طوالنی مبارزاتی ،حزب و
انقالب را مدد نخواهد کرد .تجربه هند در زمان رفیق" چارو مازومدار " نشان میدهد که
باور کورکورانه باالی افراد نباید به وجود بیاید .ایزم ،راه ،اندیشه و غیره در یک پروسه
طوالنی ،بعد از متحقق شدن آنها در عمل و برخوردار شدن از یک پایه علمی روشن
و مستدل  ،ایجاد خواهد شد .باور به غنامند شدن مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم و
تامین پیشرفت در تکامل آن از طریق شکل دادن به اندیشه گونزوالو ،راه پاراچندا و
دادن خصلت جهانی به آن حاصل نمیگردد .ولی حزب کمونیست انقالبی امریکا بدون
در نظر داشت چنین فاکتی نیز از حذف کامل م .ل .م حرف زده و با طرح سنتزهای نوین
باب آواکیان و صحبت حول انقالب فرهنگی در درون حزب کمونیست انقالبی امریکا
 ،شخصیت طلبی کورکورانه باالی رهبری آن حزب را اعمال نموده است .ایجاد کیش
شخصیت طلبی در حزب کمونیست انقالبی امریکا از دیرزمانی است که در آن رخنه
نموده  ،زیرا در سند کمیته مرکزی حزب کمونیست انقالبی – امریکا منتشره سال 1995
تحت عنوان " قطعنامه درباره رهبری و رهبران " در یک قسمت از آن چنین آمده است
که :
" در مقايسه با همه رهبران حزب ما ،باب آواكيان آن فرد رهبري است كه كميته مركزي
اين ارزيابي را از او دارد:
.1

1بيشتر از همه قادر است كلكتيو كميته مركزي و ارگانهاي دائمي
آن را رهبري كرده ،و حزب و توده ها را از اين طريق و توسط
ساختارهاي كلكتيو حزبي و ارگانهاي رهبري ،رهبري كند

.

 2بيشتر از همه قادر است براي متمركز و سنتز كردن آنچه از
پائين و از ميان توده هاي درون و بيرون حزب به باال مي آيد ،به
كلكتيو حزب اتكاء كند.
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.3

3بيش از همه قادر است درسهاي تاريخي و بويژه مبارزه انقالبي
پرولتارياي بين المللي را سنتز و فشرده كند.

.4

4بيش از همه قادر است بنيادي ترين اصول ايدئولوژيك ،سياسي
و سازماني ماركسيسم ـ لنينيسم ـ مائوئيسم را كه تاكنون
تكامل يافته ،سنتز و فشرده كند و بكاربست آن را رهبري نمايد.

.5

5بيش از همه قادر است مـتدولـوژي علمي كليدي ماترياليسم
ديالكتيك و تاريخي را درك كند و آگاهانه آنرا در هر عرصه
از تئوري و پراتيك اجتماعي بكار ببرد ،تا راههاي ناشناخته
را ترسيم نموده و دائما كار انقالبي را با منافع عيني و اهداف
استراتژيك كلي طبقه ما منطبق تر سازد.

.6

6بيش از همه قادر است دورانديشي و ديدگاه تاريخي عظيم و يك
پايه تكامل يافته ايدئولوژيك و متدولوژيك را با دركي واقعي
از احساسات توده هاي خلق و دركي عميق از مسائل جنبش
انقالبي عملي تركيب كند.

.7

7بهتر از همه قادر است نيروهاي انقالبي حزب ما را در مبارزه دو
خط عليه رويزيونيسم و اپورتونيسم و در مقابله با كليه گرايشات
ناصحيح رهبري كند.

.8

8بهتر از همه قادر است سرمشقي در زمينه انترناسيوناليسم پرولتري
اصيل باشد و حزب ما را بعنوان گرداني از جنبش كمونيستي
بين المللي ،بخشي از "جنبش انقالبي انترناسيوناليستي" در
انجام وظايف انترناسيوناليستي خود رهبري كند.عاليترين ارگان
كلكتيو حزب ما يعني كميته مركزي معتقد است فردي كه بهتر
از همه داراي اين معيار هاست ـ و اين را بارها و بارها بويژه در
مقاطع تعيين كننده در تاريخ حزب ما و جنبش بين المللي به
اثبات رسانده ،خيلي روشن ،باب آواكيان است" (سند کمیته
مرکزی حزب کمونیست انقالبی امریکا – )1995

طوریکه در سند متذکره هم دیده میشود  ،آواکیان بصورت برازنده مورد ستایش
کدرهای کمیته مرکزی اش در همان سال ها قرار داشته است ،حتی بحث روی
سنتز م.ل.م نیز بوده است .این بحث ها و این عملکردها باالخره خود را در
اساسنامه جدید  RCPو مانیفیست شان متبلور نمود.
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در اساسنامه گذشته  RCPاساسات مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم پذیرفته
شده بود اما در اساسنامه جدید و بیانیه حزب کمونیست انقالبی امریکا  ،انقالب
جهانی دو مرحله ای میشود .یک مرحله م.ل.م و مرحله دوم سنتزهای نوین
آواکیان !

طوریکه در بیانیه تذکر داده شده است در طول مدت دوران مبارزات ائدیولوژیک –
سیاسی درون حزب کمونیست انقالبی امریکا  ،پیش پای باب آواکیان دو خط متنافر از هم
وجود داشته است ،یا اینکه از حزب خود بیرون شود و حزب جدیدی برایش تاسیس کند
 ،و یا اینکه حزب را تحکیم ببخشد و آنرا تکامل دهد .بناء بعد از تفکر و سنجش میان این
دو ،به این نتیجه میرسد که حزب را تحکیم و تکامل بخشد  ،این تحکیم و تکامل اساسا
به سنتزهای نوین و اعمال آن و تحکیم آن در درون حزب کمونیست انقالبی امریکا منجر
میگردد RCP .ادعا دارد که م .ل .م را باب آواکیان تکامل داده است و باید تمامی احزاب
شامل در  RIMاز آن پیروی کنند و سنتزها را بپذیرند ،در همه جا به نفع باب آواکیان
تبلیغ صورت میگیرد و نام چنین تبلیغی را توده یی ساختن باب آواکیان گذاشته اند؛
رفقای ایرانی نیز به دنباله روی ازین تبلیغ موضع اتخاذ نمودند و در همان سقوط دره
سهیم شده اند.
سوال اینجاست که چرا  RCPاز تمام جنبش گذشته نام میبرد اما از جنبش انقالبی
انترناسیونالیستی نام نمی برد و میگوید همه از برکت سنتزهای نوین آواکیان است؟
چنین تجربه تلخی را ما از حزب کمونیست شوروی با خود داریم  ،زمانیکه صدر مائو تسه
دون در برابر آن ایستاد و گفت تعهدات حزب کمونیست چین بر مبنای اسنادی است که
در کنفرانس بین المللی احزاب در مسکو امضاء شده و ما ملزم به مراعات آن می باشیم نه
اساسنامه حزب کمونیست شوروی! و حاال حزب کمونیست انقالبی امریکا عین عملکرد
شوروی در زمان مائو را بر سر احزاب شامل در  RIMمرتکب میگردد و طوری ادعا میکند
که اگر کسی سنتزها را قبول دارد خوب و اگر ندارد رویزیونیست ،دگماتیست و در آخر
خائن است! طوری که نتیجه میشود انقالب فرهنگی درون حزبی RCP ،را میخواهد بر
سر تمامی احزاب اجراء نمایند و این کار غیر قابل قبول است  .زیرا به نظر من احزاب
شامل در  RIMمکلف به حفظ تعهدات اساسات جنبش بین المللی انترناسیونالیستی
اند نه مکلف در برابر سنتزهای نوین آواکیان و یا اساسنامه جدید شان .چون سنتزهای
نوین باب آواکیان تا کنون معیار قرار داده نشده مگر اینکه جلسه گسترده ای از طرف
کمیته جنبش انقالبی انترناسیونالیستی به راه می افتاد و تمام اعضای جنبش را در خود
جمع میکرد و درآن جلسه فیصله به عمل می آمد که سنتزهای نوین آواکیان معیار است
 ،آن زمان همه احزاب که موافق چنین فیصله ای میشدند  ،ملزم به اجرای آن بودند .اما
امروز حزب کمونیست انقالبی امریکا حق ندارد سنتزهای نوین باب آواکیان را بعنوان
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معیار جنبش بین المللی کمونیستی به دیگر احزاب بقبوالند .تا کنون سنتزهای نوین باب
آواکیان معیار قرار داده نشده به همان ترتیبی که اندیشه گونزوالو و راه پاراچندا معیار
قرار داده نشد .تعهدات متقابل را اسناد اساسی جنبش انقالبی انترناسیونالیستی تشکیل
میدهد .امروز  RCPگرایش کنگره بیستم حزب کمونیست شوروی را دارد که بعنوان یک
حزب جهانی عمل کند .خـطـی که امروز رفـقـای  RCPکشیده اند به نحو خود خیلی
خطرناک تر  ،شدیدتر و متعصبانه تر از اندیشه گونزوالو و راه پاراچندا میباشد .زیرا تا
کنون چنین ادعائی را نه نیپال نموده است و نه هم پیرو! چیزی را که امروزه جنبش
انقالبی انترناسیونالیستی بدان متوسل شده موضع نیپال نیست بلکه سنتزهای نوین باب
آواکیان است .با وجودیکه احزاب شامل در  RIMبه نحوی از انحاء بر سر مسائل داخلی
نیپال موضع داشته اند .به نظر من حزب کمونیست " مائوئیست" افغانستان هرگز مکلف
به اجراء وظایف تعیین شده از طرف  RCPنیست ،به نظر من  RCPبرای حزب کمونیست
"مائوئیست" افغانستان هرگز نمیتواند مرجعیت داشته باشد  ،آنچه را که میتواند برای ما
ارجحیت داشته باشد همانا مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم و تکامل خالقانه آن خواهد
بود و بس!
تاریخ از سالهای  1970میالدی بحث میکند .در آنوقت حزب کمونیست شیلی و RCP
بیانیه مشترکی را ارائه دادند .طراح اصلی جلسه سازمان ها و احزاب کمونیست در سال
 1980که با انتشار اعالمیه ای تحت عنوان " خطاب به پرولتاریا و خلقهای تحت ستم"
منجر شد  ،همانا  RCPبود .در جلسه سال  1984نیز که منجر به تشکیل جنبش انقالبی
انترناسیونالیستی گردید و بیانیه آن برآمد نمود RCP ،نقش برازنده ای در آن اجراء کرد
و بصورت بالفعل و بالقوه حضور داشت و توانست نقش مرکزی آنرا برعهده بگیرد .از آن
به بعد  RCPرا میتوان یگانه حزب عضو جنبش انقالبی انترناسیونالیستی به شمار آورد
که دایما در کمیته جنبش حضور فعال داشته است .اما امروزه خط کشی کاملی که RCP
بدان متوسل شده چنان خطرناک است که حتی حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست) نیز
هیچگاهی جرئت چنین کاری را نکرده است .حزب کمونیست "مائوئیست" افغانستان
برعالوه موضعگیری اصولی که در پیش گرفت ،نیازمند تحقیق و تامین ارتباط با احزاب
و سازمانهای عضو جنبش انقالبی انترناسیونالیستی است که این موضوع را باید جدی
بگیرد .این تحقیق یقینا به صف آرائی جنبش بین المللی کمونیستی منجر و نهایتا به
فراخوان عمومی برای احیاء و بازسازی کمیته جنبش انقالبی انترناسیونالیستی بدل
خواهد شد .این وظیفه مبارزاتی حزب کمونیست " مائوئیست" افغانستان است که درین
رابطه جدیت عمل به خرچ داده تا بتواند وظیفه و رسالت مبارزاتی انترناسیونالیستی اش
را به اثبات برساند .ما نیازمند یک تیم قوی کاری در میان خود هستیم ،ما نیازمند تجدید
تربیت رفقای حزبی خود هستیم و باید به نحو شایسته آنرا زمینه سازی نماییم .درین
مقطع وظیفه ما چیست؟ یقینا حفظ وحدت جنبش انقالبی انترناسیونالیستی بر مبنای
اساسات جلسات تمام احزاب نه اساسات مطروحه فعلی .RCP
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وقتی ما تاریخچه سه دهه جنبش انقالبی انترناسیونالیستی را از سر میگذرانیم به سه
موضوع در سطح جنبش برخورد میکنیم  :موضوع اول طرح اندیشه گونزوالو  ،موضوع
دوم طرح راه پاراچندا و موضوع سوم سنتزهای نوین باب آواکیان .موضوعات اول و دوم
زمینه عملی داشتند یعنی جنگ خلق در کشورهای پیرو و نیپال عمال جاری بود و تئوری
به پراتیک بدل شده بود گرچه پیروزمندانه به پایان نرسید و شکست خورد .این دو حزب
قدرتمند در پیرو و نیپال تا جائیکه بر اساس مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم حرکت
نمودند نتایج درستی در قبال داشت اما همینکه اندیشه گونزوالو و راه پاراچندا مطرح
شد به انحراف غلطید و خرابی به بار آورد.

تاریخ به یاد دارد هنگامیکه حزب کمونیست ( م .ل .م ) پیرو مائوئیزم را مطرح نمود،
در آنوقت  RCPآنرا قبول نداشت RCP .برین باور بود که تئوری عصر زوال امپریالیزم،
لین پیائوئیستی است؛ بدین اساس بود که رفقا در سطح جنبش بعد از  8سال مبارزات
ایدئولوژیک – سیاسی مائوئیزم را پذیرفتند ،آنچه را تاریخ به ما نشان داد این است که
حزب کمونیست (م.ل.م) پیرو تمام طرح هایی را که ارائه داده بود به استثنای پذیرش
اندیشه گونزوالو صحیح بوده است ،گرچه  RCPدر ابتدا با آن مخالف بود ،اما باالخره حاضر
به پذیرش مائوئیزم گردید .چرا  RCPمائوئیزم را در جلسه میپذیرد؟ ولی فعال و عمال به
نفی کامل چوکات م.ل.م مبادرت میورزد؟ چرا سنتز نوین مطرح میکند؟ چرا اساسنامه
و مانیفیست خود را برمبنای سنتزهای نوین ارائه میدارد؟ اگر به دقت دیده شود میتوان
گفت که چنین کاری یقینا از روی صداقت روحیه انترناسیونالیستی و کمونیستی رفیقانه
نبوده بلکه عدم مقابل شدن با حزب کمونیست (م.ل.م) پیرو را در آنزمان در بر میگیرد.
چنیـن کاری نشاندهنده نـوعـی انـتـقـام گـیـری از طرف  RCPبخاطر رد ریشه
ای آن رقم میخورد ؛ سوالی دیگری که میتواند درین مبحث مطرح شود این است که
مشکل در کجاست؟ آیا ما و حزب ما درین زمینه شریک هستیم؟ درین انحراف شریک
هستیم؟ و چرا؟ به نظر من مشکل اساسی حزب کمونیست "مائوئیست" افغانستان نه راه
پاراچنداست  ،نه اندیشه گونزوالو و نه هم سنتزهای نوین باب آواکیان  ،آنچه را که میتوان
بعنوان مشکل موجوده حزب مطرح کرد  ،پاسیفیزم مسلط بر تیم کاری فعال حزبی است.
عدم موجودیت بالقوه و بالفعل تیم کاری فعال حزبی در سطح کمیته مرکزی  ،فعالیت
رفقای کمیته مرکزی حزب کمونیست "مائوئیست" افغانستان را از رهبری کلکتیوی
به محور شخصیتی بدل خواهد ساخت و رفقای سطوح باال باید چنین مسائلی را درهم
شکنند .ما تا زمانیکه برخود فایق نگردیم  ،درهمین سطح باقی خواهیم ماند.
تمامی رفقای ما بخوبی آگاهند که دو مرحله ای کردن انقالب کمونیستی از طرف RCP
یک موضع کامال غلط است .زیرا تکامل ایدئولوژی از لحاظ تئوری در پراتیک محک
میخورد که با سنتزهای نوین شروع میگردد .این سنتزها باید سایکل خود را در پراتیک
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طی نموده و تکمیل نماید ،اما رفقای  RCPمیخواهند بدون طی نمودن و تکمیل نمودن
چنین سایکلی یعنی پراتیک اجتماعی آنرا تکمیل شده به حساب آورند .اگر قرار باشد
که پراتیک معیار حقیقت نباشد ،خود نوعی از پست مدرنیزم م.ل .م به شمار رفته و آنگاه
هرکس میتواند ادعا کند که پیشرفت ها و تکامالت تئوریک تازه ای دارد  ،بناء استدالل
کردن بر مبنای این چنین بینشی  ،در اصل معیار زدائی است که  RCPبه آن مبادرت
ورزیده است .این موضوع یعنی معیار زدایی هم حزب کمونیست انقالبی امریکا و هم ما
را ضربه خواهد زد .زیرا  ،راه را بدون در نظرداشت پراتیک اجتماعی فقط برای لفاظی باز
میگذارد.
شاید برای تعدادی از رفقا چنین مطرح باشد که آیا گذشته را میتوان خاتمه یافته تلقی
نمود؟ آیا میتوان موج انقالب را از بین رفته بحساب آورد؟ درجواب باید گفت که ما همیشه
بر گذشته اتکاء داشته وداریم ،از گذشته خود می آموزیم و بر مبنای تجارب گذشته است
که پیشاهنگ حال و آینده خواهیم بود .ما به هیچ وجه نمیتوانیم این سطح اتکاء یعنی
گذشته را خاتمه یافته تلقی نماییم .ما به هیچ وجه نمیتوانیم موج انقالبات کمونیستی
جاری در جهان را از بین رفته محاسبه نماییم ،موج انقالبات فروکش کرده اما کامال از بین
نرفته است .چرا به چنین بینشی مبتال شویم ،ما باید بر ضعف های خودمان فایق آییم
و خود را شکست خورده محسوب نکنیم و گرنه در مقابل کوچکترین وزش بادها از پای
خواهیم نشست .ما باید استوار و ثابت قدم با اتکاء به گذشته به عنوان پیشاهنگ حال
و آینده فعالیت کنیم و راه را برای انقالبات کمونیستی در جهان هموارسازیم .این همان
نقطه ای است که ما را به درک کامل بیرون رفت ازین معضالت راهنمایی میکند.
چرا حزب کمونیست انقالبی امریکا چنین میکند؟ چون میخواهد خود را به عنوان
حزب پدر در جنبش انقالبی انترناسیونالیستی مطرح نماید .وظیفه ما چیست؟ یقینا ما
نمیتوانیم اساسنامه جدید  RCPرا قبول کنیم .خروشف بعد از به قدرت رسیدن در اتحاد
جماهیر شوروی با بیرون دادن طرحات رویزیونیستی اش مطرح نمود بود که هرکس
موضع ما را قبول داشته باشد با ماست در غیرآن طرف مقابل شمرده خواهد شد .حزب
کمونیست چین فعاالنه توانست برین امر خط تمایز سالمی را به میان کشد .امروز حزب
کمونیست انقالبی امریکا چنین موضعی را اتخاذ میکند و مگوید هرکس سنتزهای نوین
باب آواکیان را قبول داشته باشد با ماست درغیر آن رویزیونیست شمرده خواهد شد و
دشمن کمونیزم به شمار خواهد رفت .به نظر من حزب کمونیست " مائوئیست" افغانستان
نمیتواند تعهدی در مقابل  RCPبراساس اساسنامه  ،مانیفیست جدید و سنتزهای نوین
اش  ،داشته باشد .از زمانیکه موضوع تکامل ایدئولوژیک در سطح کمیته جنبش انقالبی
انترناسیونالیستی و برامد اساسنامه و مانیفیست جدید  RCPمطرح شده این تکامل
ایدئولوژیک و این بیانیه و اساسنامه راه گشا نبوده بلکه سردرگمی کلی را برای احزاب
شامل در  RIMبه وجود آورده است.
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بحث اساسنامه  RCPدر مورد جنگ خلق و قیام مسلحانه نیز بصورت مشخص مطرح
نگردیده است .در اساسنامه  RCPبطور عام بحث قیام مطرح شده ،اما نه قیام مسلحانه و
نه هم جنگ خلق و هیج طرح مشخص دیگری نیـز درین زمینه ارائه نگردیده  ،فقط آنچه
از آن بعنوان استراتیژی حزب بحث شده طرح جبهه متحد و قیام در بطن آن است .در
بخش اول – بند ششم – عنوان " جبهه متحد تحت رهبری پرولتاریا – استراتیژی ایجاد
و ادامه انقالب – پاراگراف اول آن چنین ذکرشده است:

"برای کسب پیروزی ،حزب باید میلیون ها و دهها میلیون نفر از مردم و صفوف وسيعي
از نيروهاي سياسي و اجتماعي داراي نقطه نظرات گوناگون را براي سهمگيري در انقالب و
حمايت از آن متحد نمايد .استراتيژي حزب براي انجام اين كار جبهه متحد تحت رهبري
پرولتاريا است" در مورد قیام در بطن جبهه متحد هیچگونه توضیح و تشریحی صورت
نگرفته است ،اما جبهه متحد را بصورت مفصل توضیح میدهد .موضوع کامال مشخص
دراساسنامه  RCPاین است که جنگ خلق و قیام مسلحانه کمرنگ شده و از ابتدا مسئله
اصوال تبلیغ نمیگردد و ازین خاطر هم در مباحث مطروحه شان بسیار به کمرنگی رسیده
است .به نظر من استقامت استراتیژیک حزب کمونیست انقالبی امریکا برای خودشان هم
دقیقا روشن نیست و خودشان هم نمی دانند که به کدام طرف طی طرق میکنند؟
ما چه باید بکنیم؟ اینکه مسائل را روشن کنیم وآن بحرانی را مشخص نماییم که
منجر به قیام عمومی میشود و چگونگی پیشبرد آن طریقه را نمایان سازیم و همچنان
مشخص نماییم قدرت سیاسی چگونه کسب میشود .تا جائیکه مربوط به اسناد منتشره
حزب کمونیست انقالبی امریکا میشود  ،طرح قیام عمومی عمدتا بر مبنای یک گرایش
ایدئولوژیک آگاهانه رقم میخورد نه سردرگمی  . RCPچیزی دیگری که در اساسنامه و
بیانیه  RCPدیده میشود عدم بررسی از گذشته کمیته جنبش انقالبی انترناسیونالیستی
است .ما در جریان  25سال مبارزه تجاربی کسب کرده ایم ،و تجاربی داشته ایم .باید این
تجارب را جمع بندی نمود و به پای تحلیل آن رفت که چرا حزب کمونیست ( م.ل.م) پیرو
شکست خورد  ،چرا نیپال به چاله ابهام گیرماند و خراب شد ،چرا حزب کمونیست ایران
( مارکسیست -لنینیست -مائوئیست) به بیراهه پسا مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم و
دنباله روی از  RCPگام برداشت؟ این جمعبندی به پایه جمع بندی از چین و شوروی نه
تنها ضروری است بلکه ضروری تر از آنهاست .چون از انحرافات گذشته چین و شوروی تا
حدودی جمع بندی های در دست است اما از جنبش انقالبی انترناسیونالیستی اگر جمع
بندی هم در دست باشد یک جمع بندی ناقص و نیمه کاره خواهد بود .اینکه کالسیکران
قدیم را یک مرحله و سنتزهای نوین را مرحله دیگر به حساب می آورند در ذات خود
غلط است .در بحث باالتر این موضوع صراحت داده شد که دید شخصیت محوری بر حزب
اصولیت و مفیدت حزب را خدشه دار میکند کاری که در حزب کمونیست انقالبی امریکا
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رخنه کرده و سرانجام به اینجا رسیده است .چنین دید ،محوری ساختن شخصیت در
درون حزب یک نوع اطاعت کورکورانه را به بار آورده و این عمل نه در سطح بین المللی
و نه در سطح حزبی برای ما مفیدت خواهد داشت ،بلکه کامال نیز مضر تمام خواهد شد.
از نگاه فلسفه  ،تقدس قائل شدن به تئوری نیز غلط است ولی تکامل ایدئولوژی ضروری
و حیاتی است .اما این چنین تکامالتی فقط در صورتی بوجود می آیند که اساسات
علمی خود را استوار سازند و در جریان پراتیک صحت و سقم خود را ثابت کنند .کمیته
مرکزی حزب کمونیست انقالبی امریکا با ارائه مانیفیست جدید و اساسنامه اش این را به
مانشان میدهد که چون باب آواکیان رهبر حزب کمونیست انقالبی امریکا کتب متعددی
نوشته لذا ایدئولوژی را تکامل داده است .چنین بینشی اساسا نوعی از پست مدرنیستی
مارکسیستی – لنینیستی – مائوئیستی است .یعنی بر اساس هیچ اصولی استوار نبوده
و نیست به این خاطر چنین ادعائی میتواند به خوبی خود بی پایه باشد .طرح چنین
موضوعاتی به چیز نوینی منجر نمیگردد مگر به عقبگرد جنبش کمونیستی به گذشته.

به نظر من دو نمونه منفی مرتکب شده برای ما کافی است  ،یکی طرح اندیشه گونزوالو و
دیگری راه پارچندا! ما نباید نمونه سوم را تکرار کنیم .مائوئیزم بعد از بدرود حیات مائو
تثبیت گردید .ما باید جمعبندی کلی از زمان مارکس تا مائو را عمیق تر سازیم و در کنار
آن نیازمند جمعبندی جنبش انقالبی انترناسیونالیستی از سال های 1980به این سوء
خواهیم بود .تا حدودی که تجربه به ما نشان داده رفقای  RCPخدمات شایانی در سطح
بین المللی از لحاظ تئوریک انجام داده اند ،همانطوری که نیپال بزرگترین خدمت را در
جنگ خلق انجام داد ولی نتایج نهایی کارش منجر به فاجعه وشکست گردید .به نظر من
نتایج سنتزهای نوین باب آواکیان خیلی بدتر از اندیشه گونزوالو و راه پاراچندا منجر به
فاجعه و شکست در سطح کمیته جنبش انقالبی انترناسیونالیستی خواهد شد .بناء هدف
ما باید این باشد که بر تحکیم جنبش بین المللی کمونیستی و گسترش آن جدیت عمل
به خرچ دهیم .جنبش بین المللی کمونیستی تک حزبی نیست ،و حزب واحد هم به شمار
نمیرود و چون دارای چنین خصیصه ای میباشد بناء هیچ حزبی نباید به خود حق بدهد
که با احزاب شامل در  RIMبعنوان تشکالت تحت فرمانش برخورد کند .کاری را که
امروزه حزب کمونیست انقالبی امریکا بدان مبادرت ورزیده است .اینگونه برخورد در
واقع مبتنی بر تئوری حزب واحد جهانی است .تحت نام جنبش بین المللی کمونیستی
دستورات حزبی را به احزاب دیگر صادر کردن کامال غلط و بی اساس است ،اصولی نبوده
و نیست .این گرایش چه چیزی را به نمایش خواهد گذاشت؟ یقینا گرایش برتری طلبانه
امریکایی است و سنترالیزم گرائی مطلق را به وجود می آورد و منجر به انارشی درون
جنبش بین المللی کمونیستی میگردد کاری که مائو تا لحظات آخر عمرش علیه اینگونه
برتری طلبی ها مبارزه نمود.
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ما درین زمینه چه وظیفه ای باید برعهده بگیریم؟ از آنجائیکه حزب کمونیست انقالبی
امریکا مهمترین حزب کمیته جنبش انقالبی انترناسیونالیستی را شامل میشود
 ،موضعگیری های فعلی اش شدیدترین ضربات را بر پیکر کمیته جنبش بین المللی
کمونیستی وارد میسازد .ما درین زمینه باید تالش کنیم و نگذاریم که جنبش انقالبی
انترناسیونالیستی به چنین ضربه ای مواجه شود .زیرا اگر در مقابل چنین ضربه ای بی
تفاوت بمانیم یقینا بزرگترین ضربه به جنبش کمونیستی بین المللی وارد خواهد شد.
شاید عده ای از رفقای ما به این نظر باشند که موسس جنبش انقالبی انترناسیونالیستی
به نحوی خود  RCPبوده است  ،اما بحث اصلی نباید این باشد که کدام حزب موسس و
کدام یک سپس پیوسته است ،بحث اصلی جایی باید متمرکز شود که پایه رشد و تحکیم
کمیته جنبش انقالبی انترناسیونالیستی چه بوده و بر اساس کدام شرایط عینی گسترش
نموده است؟ تجارب ،کامال نشان میدهد که پایه رشد و تحکیم کمیته جنبش انقالبی
انترناسیونالیستی جنگ خلق پیرو و نیپال بوده و همچنان نشان میدهد که طرح اندیشه
گونزوالو و راه پاراچندا نیز پیش از وقت بوده است ،ولی در مورد سنتزهای نوین باب
آواکیان چه خواهد بود؟

از آنجائیکه اساسنامه و مانیفیست جدید  RCPارائه گردیده ،منسجم ترین بحث ها و
سنتزهای نوین آواکیان را میتوان از محتوی همین اسناد ارائه شده مالحظه نمود .جزوه
ای مجزاء تحت عنوان سنتز نوین ارائه نگردیده و بحث مشخص را هم همین اسناد مطرح
میسازد .یک لحظه به این فکر کنیم که سنتزها درست ! اما حقیقتا چنین طرحی آنقدر
ارزش دارد که نام جدیدی روی آن بگذاریم؟ هرگز نه  ،آیا سنتزها همین قدر ارزش دارد
که به موازات اندیشه گونزوالو و یا راه پاراچندا قرار دهیم ؟ باز هم نه ! سنتزهای مطروحه
باب آواکیان  ،تئوری های در کاغذ است در حالیکه پیرو – و – نیپال سالها در عمل و
در پروسه جنگ خلق امتحان کردند ،قربانی ها دادند  ،در عرصه مبارزاتی و میدان های
جنگ  ،در عرصه تصرف قدرت سیاسی و تطبیق تئوری باالی توده ها ،میلیون ها انسان
را به عرصه مبارزاتی کشانیدند  ،اما  RCPچه کرده است؟ ما بحث نکردیم که کل طرح
 RCPغلط است و یا بحث نکردیم که کل طرح  RCPدرست است  ،ما میگوییم ارزش
گذاری به عمل آمده در ذات خود غلط است ،و اساسا غلط است RCP .میگوید “a solid
“ core with a lot of flexibilityیعنی “هسته مستحکم با انعطاف پذیری زیاد"  ،همین
است چیز جدیدی که ارائه داده؟ میگوید جبرگرائی یا تقدیر گرائی در کمونیزم ! به نظر
من هر دوی این مسائل یک مقدار گرایشات غلط در جنبش بین المللی کمونیستی به
شمار میرود نه یک بحث اصلی که ما بدان تکیه کنیم .لنین و مائو اگر مطرح شدند کار
ساده ای نبود ،دست آوردهای زیادی داشتند .فرمول بندی های نوینی ارائه دادند که قبال
در جنبش بین المللی کمونیستی هـرگـز وجـود نـداشـت ؛ مثال " :ادامـه انـقـالب
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تـحـت دیکتاتوری پرولتاریا " که مائو ارائه داد و یا " شناخت از امپریالیزم " که تئوری
اش را لنین ارائه کرد ،تمام این ایده ها در پراتیک اجتماعی شوروی و چین صحت خود را
تثبیت نمود و مدتها بعد از لنین و مائو به عنوان تکامل دهنده مارکسیزم معرفی گردید
نه اینکه در اثناء طرح تئوری هایشان .آیا پیش از مائو جنبش بین المللی کمونیستی
دکتورین نظامی داشت ؟ که نداشت  ،حتی در انقالب شوروی نیز نتوانست برای خود
دکتورین نظامی تدوین کند ،از همین خاطر هم بود که اکثریت ارتش سرخ شوروی را
صاحب منصبان قدیم تزار تشکیل میداد ،چون خودشان نداشتند ،یکی از شکست های
شوروی را وقتی بررسی میکنند  ،ساختار ارتش شوروی بوده است .اما چین ارتش خود
را تغییر ماهیت داد .سنتزهای نوین باب آواکیان چه چیز تازه ای  ،فرمول تازه ای برای
روند انقالب جهانی با خود به همراه دارد و یا اینکه در کدام پراتیک اجتماعی آن را به
کار بسته است ،که به چنین ارزش گذاری های اقدام میکنند؟ حاال که چنین چیزی ندارد
 ،نه تنها به این ارزش گذاری های غلط اقدام میکند بلکه اساسات را از ریشه رد میکند!
کسانیکه میخواهند اساسات قبلی را رد کنند حداقل یک دست آورد تازه ای که باید
داشته باشند ،تا زمانیکه تضاد اساسی یک پروسه حل نشود  ،تضاد اساسی پروسه بعدی
یک نوع پیش بینی فال بینانه خواهد بود مثال برای  50سال بعد که با سنتزهای آواکیان
چه خواهد شد! این خود یک پیشگوئی فال بینانه است .از خود  RCPهم که پرسیده
شود  ،نمیداند به کجا میرود .در واقع،ما فعال از لحاظ فزیکی در کمیته جنبش انقالبی
انترناسیونالیستی سهیم هستیم زیرا پیمان سیاسی – ایدئولوژیک که در آن توافق به
عمل آمده بود و آنهم توافق مشترک  ،گسسته شده است .این نکته نیازمند بازنگری همه
جانبه رفقای حزب کمونیست " مائوئیست" افغانستان است .شما اسناد قبلی جنبش
انقالبی انترناسیونالیستی را یک مرتبه ورق زنید ،دیده میشود که قطعنامه مولینیوم که
مشهور به قطعنامه هزاره در سال  2000بود با چه روحیه ای نوشته شده است؟ ولی در
همان جلسه طوریکه از اسناد مشخص است رفقای ایرانی دست خود را به عنوان اعتراض
باال نموده و عدم قبولیت خود را پیرامون طرح مسئله " تضاد عمده بین امپریالیزم و
ملل تحت ستم " را اعالم نمودند RCP .بالفاصله از حزب کمونیست ایران (م.ل.م) انتقاد
میکند؛ اما به تعقیب آن مطرح مینماید که ایدئولوژی م .ل .م برد ،ندارد و به قدر کافی
شارپ نیست .این به چه مفهومی است؟ به مفهوم اینکه نه حزب کمونیست ایران و نه
هم  RCPموافق ایدئولوژیک جلسه مولینیوم بوده اند .اما احزاب شامل در  RIMبا چنین
عدم موافقتی چه کردند؟ کل کمیته جنبش انقالبی انترناسیونالیستی را به رفقای حزب
کمونیست ایران و هم به  RCPتسلیم نمودند!
شماره  4کمونیست – نشریه درونی حزب – در صفحات  48و  49می افزاید:

" مبارزه براي بررسي اوضاع جهاني وظيفه و مسئوليتي است که جنبش انقالبي انترناسيوناليستي
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و يکايک مشمولين آن پيش مي برند  .اين مبارزه تا حال چند نتيجه جمعي در سطح کل جنبش انقالبي
انترناسيوناليستي داشته و در اسناد تصويب شده جنبش انعکاس يافته است :

اولين سند " بيانيه جنبش " است  .دومين سند " درباره اوضاع جهاني " است که درجلسه
گسترده سال  1993به تصویب رسيد  .سومين سند " قطعنامه ميلينيوم " ( قطعنامه هزاره )
است که آخرين سند تصويب شده کل جنبش محسوب مي گردد و در جلسه گسترده سال  2000به
تصويب رسيد  .در تصويب سند سوم  ،همه شرکت کنند گان درجلسه گسترده  ،به شمول نماينده
حزب کمونيست انقالبي امريکا  ،راي مثبت دادند  ،به استثناي نماينده حزب کمونسيت ايران ( م ل
م )  .نماينده حزب کمونيست ايران ( م ل م ) در رابطه با تعيين تضاد عمده و روند عمده جهاني در
قطعنامه راي منفي داد .
در اين قطعنامه  ،تضاد خلق ها و ملل تحت ستم عليه امپرياليزم به مثابه تضاد عمده جهاني مشخص
گرديده و همچنان روند انقالب به مثابه روند عمده جهاني معين گرديده است  .با شروع کار زار
تجاوز گرانه و اشغالگرانه امپرياليستي تحت رهبري امپرياليست هاي امريکا ئي تحت نام " جنگ
ضد تروريزم " در سال  2001و حمله به افغانستان و به تعقيب آن حمله به عراق در سال ، 2003
تحليل و تجزيه قطعنامه ميلينيوم در رابطه با تضاد عمده و روند عمده جهاني  ،بيشتر از پيش
درستي و حقانيت خود را نشان داد .
اما واضح است که مخالفت حزب کمونيست ايران ( م ل م ) با تجزيه و تحليل قطعنامه از اوضاع
جهاني همچنان دوام کرد  .ازجانب ديگر راي مثبتي که نماينده حزب کمونيست انقالبي امريکا  ،به
تجزيه وتحليل مذکور داده بود  ،يک راي مثبت قاطع نبود و فقط “ عدم " مخالفت " با اين تجزيه
وتحليل را شامل مي شد  .براي ما به درستي روشن نيست که رهبري حزب کمونيست انقالبي
امريکا  ،بالفاصله پس از تدوير جلسه گسترده سال  ، 2000با راي متزلزل مثبت نماينده اش در
اين جلسه مخالفت نشان داد يا طي سالهاي بعد  ،يعني پس از حمله امريکا بر افغانستان و عراق  .در
هر حال از چندي به اين طرف چنين به نظر مي رسد که حزب کمونيست انقالبي امريکا موضع
قطعنامه جلسه گسترده سال  ، 2000در مورد تضاد عمده و روند عمده جهان را قبول ندارد .

کمیته جنبش انقالبي انترناليستي نيز ديگر مدافع مواضع قطعنامه جلسه گسترده سال  2000نيست
و حاال در واقع مطابق به مواضع حزب کمونيست ايران ( م ل م ) وحزب کمونيست انقالبي امريکا
حرف مي زند  .چنين به نظر مي رسد که حزب کمونيست مائوئيست ( ترکيه – کردستان شمالي )
نيز با اين موضعگيري موافقت داشته باشد  .اين درحالي است که سائرمشمولين جنبش اصوال مدافع
مواضع اتخاذ شده درجلسه گسترده سال  2000هستند ( .کمونیست شماره – 4صفحات  48و )49
انتقادی که متوجه رفقای حزب کمونیست " مائوئیست" افغانستان میشود این است که ما
درین رابطه و بعد از تدویر موفقانه کنگره وحدت جنبش کمونیستی " م.ل.م" افغانستان
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در طی شش سال گذشته پیرامون ترکیب کمیته جنبش انقالبی انترناسیونالیستی با
در نظرداشت شرایط آن کمیته سست عمل کرده ایم و به این مسائل آن چنان اهمیت
نداده ایم .در کدام تشکیالت دیده شده که یک فرد خالف تمام اعضاء حزب به مخالفت
برخیزد و آنرا قبول نداشته باشد و بعدا تمام اعضاء حزب رهبری حزب را به شخص
معترض واگذار کنند؟ اگر چنین کاری هم صورت بگیرد به معنی ویران نمودن کامل کل
بدنه حزب و تشکیالت حزبی است .کاری که جنبش انقالبی انترناسیونالیستی و احزاب
شامل در آن چنین کردند .تمام اعضاء شامل در جلسه مولینیوم سال  2000بر سر مسائل
مطروحه در جلسه توافق نظر به عمل آوردند به غیر از یک حزب و نهایتا کل کمیته
رهبری جنبش انقالبی انترناسیونالیستی را هم به همان حزب معترض واگذار کردند ،آیا
نتیجه ای بهترازین هم دامن گیرشان میشد؟ نتیجه همین است که به اینجا کشانیده شد.
در مورد اسناد تاریخی کمیته جنبش انقالبی انترناسیونالیستی هم اگر مطالعه کنیم دیده
میشود که اساسنامه کمیته جنبش انقالبی انترناسیونالیستی دو مرتبه تصویب گردید
است  ،مرتبه اول حقوق مساوی در متن اساسنامه دیده میشود که سال  1984به تصویب
این کمیته رسیده است اما در سال  1993این حقوق مساوی احزاب را حذف نموده اند.

بینش غلطی که  RCPهم دامن میزند عدم در نظر گرفتن اهمیت مسائل تشکیالتی
کمیته جنبش انقالبی انترناسونالیستی میباشد .در سال  1993پیشنهاد به عمل می آید
که کمیته جنبش باید قسمی ترکیب گردد که شامل نمایندگان احزاب باشد ولی اینکار
صورت نگرفت .با مراجعه به اسناد تاریخی جنبش دیده میشود که عمال جنبش از همان
آوان پایه گذاری و هسته گذاری دو سویه بوده است :یک سویه کسانیکه شامل کمیته
بوده اند و سویه دیگر کسانیکه شامل کمیته نبوده اند .اینطور نیست که اعضاء دایمی و
اعضای غیر دایمی داشته باشد ،یک عده عمال عضو بودند و یک عده نبودند .کمیته سال
 1984ساخته میشود ،سال  1986دوباره ترمیم میشود ،درین وقت هندوستانی ها و ترک
ها خود را کنار میکشند و ایرانی ها و بنگالدیشی ها به پای تشکیل آن میروند RCP .و
ایران درهمان وقت ها هم ،دایما اصرار داشتند که مقر کمیته باید اروپا باشد ولی مشکل
اصلی این بود که بیشتر احزاب نمیتوانست رفقایش را به اروپا بفرستد  ،اما هیچگاه این
نکته مد نظر قرار نگرفت که مقر فرماندهی کمیته جنبش انقالبی انترناسیونالیستی در
اروپا ضرورت نیست ،مـقـر فـرمـانـدهـی کمیته جنبش انقالبی انترناسیونالیستی باید
جائی باشد که موثریت مبارزاتی اش دیده شود .علت اینکه موثرهم تمام نشد واگذاری
کمیته به تیم معترض  ،عدم ترکیب درست کمیته از لحاظ تشکیالتی و تعیین غلط مقر
فرماندهی آن بوده است .این به مفهوم کامل حالتی است که در واقع ساختن کمیته
رهبری جنبش انقالبی انترناسیونالیستی مطرح نبوده است .بدین منظورهم بود که RCP
و ایران توانستند رهبری کمیته را به اختیار بگیرند  ،هنگامیکه هردوی آن به حذف کامل
م.ل.م و خاتمه یافتن موج اول انقالب دست میزنند  ،کل کمیته بی سرنوشت باقی میماند.
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ما نباید خواهان آن باشیم که کمیته جنبش بر مبنای شرایط سابق ساخته شود .بطور
مشخص حزب کمونیست ایران ازیک طرف میگویند که موج اول انقالبات جهانی خاتمه
یافته و از طرفی دنبال موج را رها نمیکنند .از یک طرف به حذف کامل م.ل.م میپردازند
و از طرفی با پسوند م.ل.م .اسناد شان را امضاء میکند.
در مورد اساسنامه و مانیفیست جدید  RCPوقتی دقت عمل به خرچ دهیم دیده میشود
که یک نوع کیش شخصیت پرستی برآن حاکم است .اگر شما تمام اساسنامه های تمام
احزاب کمونیست را از زمان شوروی وچین تا حال حتی احزاب مارکسیست – لنینسیست
را نیز مطالعه کنید  ،بخوبی هویداست که هیچ یک اینقدر تعریف و تمجید از رهبر زنده
حزب خود نکرده اند .اما  RCPاین کار را کرده است .این موضوع نشاندهنده چه چیزی
غیر از سوپریوریزم (رهبر اعالء) راخواهد داشت؟ رهبر حزب را به عنوان یک اصل پذیرش
در اساسنامه درج کردن  ،چه مفهوم دارد؟ حتی در پیرو ونیپال هم چنین چیزی دیده
نشده است .حتی مارکس  ،لنین و مائو را نمیتوان اینقدر ستود ،زیرا اشتباهاتی داشتند،
اما  RCPباب آواکیان را طوری ستایش میکند که گوئی اشتباه نکرده است و هیچوقت
اشتباهی نمی کندیا به عبارت دیگر از اشتباه مصئون است  .مارکس  ،لنین و مائو کسانی
هستند که دوسیه شان بسته شده ولی از باب آواکیان چطور؟ آیا میتوان روی موجود
زنده زیاد اعتبار کرد؟ هرگز نه ،ما در بحث های عامیانه و محلی خویش همیشه میشنویم
که " انسان جایزالخطاء است"  ،به قول لنین " کسی اشتباه نمی کند که عمل نکند"
به این خاطر نمیتوان سر انسان زنده چندان اعتبار نمود زیرا برنشتین  ،کائو تسکی و
پلخانف از " مارکسیست " های ناب بودند.
حتی اساسنامه حزب کمونیست چین که اندیشه مائوتسه دون را قبول کرد  ،به هیچ
وجهی نقل قول از مائو را در خود نگنجانده بود ،ولی  RCPملزم میسازد که تمام اعضاء
حزب منجمله کسی که خودش این مطالب را گفته به عنوان یک اصل بالفعل درج نموده
است  .یعنی معیار در اساسنامه  RCPباب آواکیان است اگر او را قبول دارید به صفت عضو
قبول خواهید شد و اگر قبول ندارید قبول نخواهید شد.
با مطالعه ترجمه اساسنامه و مانیفیست جدید  RCPیکبار دیگر به این نکته پی میبریم
که انتشار اساسنامه و مانیفیست جدید  RCPصحت و سقم مواضع حزب کمونیست
"مائوئیست" افغانستان را محک میزند و بر تحکیم هرچه اصولی تر و قاطعتر مواضع
حزب ما تکیه نموده و آنرا محکمتر میسازد.
در صفحه پانزدهم شماره  4کمونیست – نشریه درونی که در آگست  2007منتشر شد،
آمده است:
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" برخورد مسئوالنه و آگاهانه به طرحات رفيق اوکيان  ،که يقينا در برگيرنده مسايل مهم و
قابل دقت اند  ،يک مسئله است و پذيرش اين گفته ريموند لوتا که  " :خدمات باب اوکيان به تکامل
کمونيزم علمي  ،در سطح خدمات مارکس و لنين و مائو قرار دارد “  ،مسئله ديگري  .به نظر ما
نه توانمندي عملي و پراتيکي موجود حزب کمونيست انقالبي امريکا و خود رفيق اوکيان يعني
توانمندي آنها در کار بست م  .ل  .م در انجام انقالب در سطحي قرار دارد که چنين ادعايي را ثابت
کند و نه هم ظرفيت موجود تيوريکي آنها  .يقينا هم حزب کمونيست انقالبي امريکا و هم شخص
رفيق اوکيان خدمات مهم تئوريکي و پراتيکي براي جنبش م  .ل  .م انجام داده اند  .اما اين خدمات
در سطحي نيستند که ادعا کنيم م  .ل  .م را به مرحله چهارم تکامل داده است  .بزرگ نمائي ها و
بزرگ سازي هاي بي پايه  ،چه در مورد حـزب کـمـونـيـسـت انقالبـي امـريکا و چه در مورد رفيق
اوکيـان  ،به شدت غير اصولي و زيان آور است .همانطوريکه در موارد ديگري نيزچنين بوده"
(شماره  4کمونیست -اسد  –1386صفحه)15

و همچنان صفحات  15و  16شماره  4کمونیست آمده است:

" برخورد مشخص تئوريک به " انديشه گونزالو " و " راه پراچندا " و همچنان توجه به نتايج
عملي مبارزاتي آنها به روشني ثابت مي سازد که اين " تکامالت "  ،تکامل هاي خالقانه م  .ل  .م
نبوده اند .تا جائيکه شواهد نظري و عملي  ،حد اقل در مورد افغانستان  ،نشان مي دهند  ،تالش هاي
حزب کمونيست انقالبي امريکا و رفيق اوکيان در " ايدئولوژي سازي " و " تکامل ايديولوژيک
"  ،قاطعانه در مسير مبارزه عليه کارزار جهاني امپرياليست ها ( عمدتا امپرياليست هاي امريکائي
)  -که اين کارزار و ايستادگي در برابر آن به مثابه عامل عمده  ،امروز سيماي سياسي جهان
را شکل مي دهد  -قرار ندارد و بر محور آن پيش برده نمي شود  .اين وضعيت نتايج بسيار
خطرناکي را براي جنبش مائوئيستي امريکا  ،جنبش مائوئيستي افغانستان و کل جنبش انقالبي
انترناسيوناليستي در بر دارد حصول " توانائي حل معضالت در قرن بيست و يکم و پيشرفت
بسوي کمونيزم " يک امر پيچيده پراتيکي – تئوريکي و در عين حال کلکتيوي و جمعي است .
يقينا تکامل ايديولوژي به مرحله چهارم امر کامال ضروري است و هيچ عقل سليمي نمي تواند منکر
آن باشد  .اما درينجا سه مسئله مطرح است :
اوال پيش شرط قراردادن تکامل ايديولوژي به مرحله چهارم  ،براي حرکت در جهت تحقق اين امر
 ،يعني دست زدن به مبارزه انقالبي  ،غلط است  .چنين پيش شرط قرار دادني در واقع اعالم آشکار
ورشکستگي ايديولوژيک – سياسي کمونيزم علمي است .

ثانيا تعيين موقعيت مشخص براي تکامل ايديولوژي به مرحله چهارم  ،در مسير مبارزه  ،از قبل و
دست به پيشگويي زدن در اين مورد  ،غلط است  .ثالثا تکامل ايديولوژي به مرحله چهارم نبايد به
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مثابه امرخصوصي اين حزب و آن حزب ( حرکت هاي سکتاريستي احزاب ) و بدتر از آن امر
خصوصي اين شخصيت و آن شخصيت ( حرکت هاي انديويدواليستي رهبران ) تبديل گردد .

تئوري بخشي از ايديولوژي است و البته بخش ديناميک آن  .از اين جهت طرح مسئله بصورت
" تالشهاي ايديولوژيک  -سياسي و تالش هاي تيوريک – سياسي " پهلو به پهلوي هم نادرست
است  .تالش هاي تيوريک – سياسي بخشي از تالش هاي ايديولوژيک – سياسي است و نه چيزي
جدا از آن  .در هر حال تالش هاي ايديولوژيک  -سياسي در جهت تکامل مارکسيزم – لنينيزم –
مائوئيزم وظيفه همه مائوئيست ها است .

اما تالش هاي براه افتاده درسطح جنبش انقالبي انترناسيوناليستي اگر بخشا نتايج مثبت و اميدوار
کننده ايديولوژيک در برداشته است  ،بخشا نيز نتايج منفي و مايوس کننده ايديولوژيک ببار آورده
است  ( ".کمونیست  – 4صفحه —17- 16اسد  " 1386آگست ) "2007
در مورد ضمیمه اساسنامه  ، RCPدر پاراگراف اول ضمیمه چنین نوشته شده است:
"کمونیزم هم علم است و هم جنبش انقالبی سیاسی " وقتی کل محتوی این بخش را از نظر
بگذارنیم فقط پیرامون مسائل علمی کمونیزم بحث صورت گرفته است درحالیکه همه
میدانیم که علم خودش در برگیرنده سیاست است ،به بیان دیگر Political Sinceاست.
مسائل ایدئولوژیکی فراوانی را میان توده های مردم در جریان انقالب مطرح میکند .اما
سوال اینجاست که همین مسائل ایدئولوژیک از کجا می آید؟ کمونیست ها از کجا این
مسائل ایدئولوژیکی را می آورند ؟ اگر کمونیزم فقط علم است و جنبش انقالبی؛ پس،
تعهدات ،باورها ،اعتقادات ،تفکیک خوب و بد و غیره مسائلی که ایدئولوژی را میسازد
و باعث میشود صف آرائی های طبقاتی نقش ببندد ،چطور حاصل میشود؟ خالصه تر
نمایم  ،ایدئولوژی باورهاست نه اینکه چقدر میفهمیم؟ مبارزه تنها از فهم ودانش حاصل
نمیشود بلکه از تعهدات بر میخیزد و ایدئولوژی احترام به همین ارزشهاست که تعهدها
را میسازد  ،شاید بسیار کسـانـی بـه راه کـمـونـیـزم عقیده داشته باشند اما تعهدی
نداشته باشند و یا ایجاد نمیکنند ،تعهد وقتی ایجاد میشود که به باور و یقین بدل شود.
بحث آرسی پی نیز به عین ترتیب است که کمونیزم علم است که یک نوع بی باوری
و برهم زدن کل نظام اجتماعی است .کمونیزم به مثابه علم تو را به قربانی نمیکشد ،
کمونیزم به عنوان یک باور و یک ارزش تو را به سمت انقالب سوق میدهد .چه چیزی یک
انقالبی را وادار میکند که سختی ها را تحمل کند؟ ایا علم یا تعهد؟ امر مسلم است که
تعهد نه فهم و دانش !
وقتی صدر مائو تسه دون میگوید " هیچ طرز تفکری نیست که در جامعه طبقاتی مهر
طبقاتی نخورد" درست به همین نکته اشاره میکند ،کمونیزم صرفا در ساحه علم محدود
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نمی ماند بله به منافع برخورد میکند ،علم چیزی است که به منافع برخورد نمیکند  ،وقتی
به منافع برخورد نمود ،آنوقت است که مسائل ایدئولوژی مطرح میشود ،از همین خاطر
هم هست که مهر طبقاتی برآن وارد میشود زیرا به منافع بر میخورد RCP.در اساسنامه
اش بحث از حقیقت میکند و میگوید که حقیقت  ،حقیقت سیاسی و حقیقت طبقاتی
ندارند این درذات خود حرفی است نادرست .حقیقت ،حقیقت است و همچنان حقیقت
مطلق است  ،حقیقت مطق را میتوانیم در ساحه علوم فزیک و کیمیا جستجو کنیم ولی
در ساحه علوم اجتماعی چنین برخوردی ذاتا غلط است .بخاطری که هر قضیه اجتماعی
به منافع طبقاتی برخورد میکند  ،کل توده ها به دنبال این نیست که حقیقت مطلق است
یا حقیقت ،حقیقت است  ،حقیقت به نفع من است یا به ضرر من است قبول کنم یا نکنم.
علوم اجتماعی مثل علوم ساینس نیست  ،به منافع برمیخورد  ،به احساسات برمیخورد.
چرا حقایق نسبی است و چرا مشروط است؟ بخصوص در عرصه جامعه .اینکه در نهایت
شما را به اینجا میکشاند که حقیقت برای حقیقت است .حقیقت برای حقیقت از برای
چیست؟ برای منافع طبقاتی ؟ درست است .کسی اگر تنگ نظرانه قضاوت میکند که این
نظریه به نفع حزب نیست به نفع پرولتاریا نیست ازین خاطر اینرا قبول نداریم ،چنین
برخوردی در اصل ضد حقیقت ایستاد شدن است .در واقع نقش کمونیستها و منافع
طبقاتی پرولتاریا را مطلق ساختن است که خودش یک مانع بر سر راه میشود و خودش
در واقع یک سد راه محسوب میگردد .ولی اگر طرف دیگر قضیه را نگاه کنیم که حقیقت،
حقیقت است  ،حقیقت طبقاتی وجود ندارد  ،حقیقت سیاسی وجود ندارد .دیده میشود
که این امر غلط است زیرا ما حقایق فراوانی در جامعه داریم .حقیقت طبقاتی داریم
،حقیقت سیاسی داریم  ،طبقات حقیقت است  ،سیاست حقیقت است ،سیاست بیان
فشرده مبارزه بین طبقات است ،کلیه این موضوعات یک حقیقت است .پس حرف در کجا
نهفته است و چرا چنین میشود؟ آنطوریکه  RCPدر اسنادش ارائه نموده یک نوع سوء
تفاهم برانگیختن است  ،آنطوری که بحث میکنند و آنطوری که فرمول بندی میکنند ،
وآنهم فرمول بندی های غیر دقیق و ناروائی که بین جنبش بین المللی دامن میزنند  ،این
کارها به عوض آنکه حالت پیشروانه را بوجود آورد آنرا سردرگم میسازد .حرف اینجاست؟
که باالخره ایدئولوژی دارید یا ندارید؟ یک اساس تفکری هست یا نیست؟ مفکوره ای
دارید یا ندارید؟ جمع بندی های دارید یا ندارید؟ از زمان مارکس تا حاال آمدیم چه شده
است؟ شاید کسی بگوید که نه دیگر این تئوری ها بسنده نمیکند  ،مانند حزب کمونیست
ایران ( م.ل.م) که میگوید آن چارچوبه دیگر کفایت نمیکند .اگر چارچوبه کفایت نمیکند
 ،نقدی جدی تر ،اساسی تر بر مبنای فرمول های عالی تر نسبت به مارکسیزم – لنینیزم
– مائوئیزم با طرحاتی بهتر دارید یا ندارید؟ هیچ کس نمیگوید که فالن حقیقت مطلق
است و قابل تکامل نیست.
وقتی میگوید که  solid core with a lot of flexibilityیعنی " هسته مستحکم با
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انعطاف پذیری زیاد " باید در نظر داشت که آیا این  solid coreیعنی "هسته مستحکم"
را حفظ میکند یا نه؟ به عوض این همه تبلیغ در مکتب فکری که موجود است چگونه
تطبیق میکند؟ این مکتبی را که مارکس بنیان گذاشته یک هسته مستحکم دارد یعنی
 solid coreمستحکم! آیا تطبیق میکند یا باید حفظش کرد؟ و اگر حفظش میکند ،
چگونه حفظ میکند؟ آیا با قالب ریزی تازه؟ شاید  RCPبگوید که حاال مسئله بر سر این
است که شرایط جدیدی آمده و تکامالت جدیدی میخواهد ،کسی هم نمیتواند بگوید
نه؛ چون تکامل در هر برهه زمانی ضروری است ،امـا  RCPچــه کــرده است؟ آیا یک
مشی بین المللی با طرحات بین المللی به غیر از طرحات استراتیژی قبلی و مشی توده
ای قبلی ارائه کرده است؟ یا در خود اساسنامه اش یک سلسله مشی متفاوت جدای آن
هسته مستحکم مارکسیستی مطرح کرده است؟ که به خود حق میدهد موج اول انقالب
را خاتمه یافته تلقی نموده و چارچوبه نوین طرح کند؟ باز چارچوبه نوین شان پیش ازینکه
دست آوردی داشته باشند  ،حتی در اساسنامه و مانیفیست شان هم نیست .آیا چیزی
های را که سنتزهای نوین باب آواکیان گفته کدام موضوع جدیدی دارد؟ که ندارد! به
حدی ندارد که نه میتوان آنرا در سطح آواکیانیزم  ،یک چارچوبه تئوریک جدید محسوب
نمود و نه هم در سطحی که کل آن مرحله را پایان یافته محاسبه کرد .خودش میگوید که
جبرگرائی در جنبش بین المللی کمونیستی یک گرایش فرعی بوده است .چه چیزهای
دیگری در سطح جنبش گرایش فرعی نبوده است؟ نشان دهید! آیا شئونیزم ملیت " هان
" در چین ،یک گرایش فرعی نبود؟ که بود .آیا تئوری اصل زوال امپریالیزم یک گرایش
فرعی نبود؟ که بود .آیا اصل نفی در نفی و اصل تغییر کمیت به کیفیت به آن شکلی که در
انتی دیورینگ آمده و لنین هم مطرح کرده یک گرایش فرعی نبود؟ که بود .چیزهای بود
که همه رد شده ! ولی با توجه به رد این حرفها در واقع چنانچه مائوتسه دون نمی آمد و
تئوری ادامه انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا را و همچنان تئوری جنگ خلق را و تئوری
انقالب دموکراتیک نوین را فرمول بندی نمیکرد  ،کمونیست های سرگردان بودند که چه
کنند؟ تئوری انقالب دموکراتیک نوین تا پیش از مائو تسه دون فرمول بندی نشده بود و
کمونیست ها سرگردان بودند که باالخره درین ممالک چه کنند؟ مدل شوروی را تطبیق
کنند یا دنبال چیز جدیدی باشند؟ مائو اینها را آورد که در سطح بین المللی مطرح گردید
و اندیشه مائو تسه دون به مائوئیزم یک اصل پذیرفته در جنبش مورد قبول واقع گردید.
هرگز گرایشات فرعی ناقص ،جزئی و چیزهای بسیار خورد و ریز غلط در جنبش بین
المللی کمونیستی را نفی نکردند که مائو مائوئیزم شد  ،لنین  ،لنینیزم شد ،لنین و مائو
دست آوردهای داشتند که باعث تکامل گردید یعنی چیزهای جدید آوردند ،حاال چیز
جدیدی که  RCPآورده نشان دهید؟ که واقعا بتوان روی آن انگشت گذاشت که بله با در
نظرداشت چنین نکاتی حزب کمونیست انقالبی امریکا در سطح بین المللی آنرا مطرح
کرده است RCP .مسائلی مطرح میکند که تغییرات در سطح بین المللی آمده و ما هم
میگوییم کامال درست  ،ولی این نظریه را چقدر ارزش میدهیم؟
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سوال اینجاست که مشی مبارزاتی یا استراتیژی که برای انقالب سنجش شده چه هست؟
آیا مطرح شده ؟  RCPمطرح کرده است؟ کافی نیست که فقط بگوییم که در هندوستان
تضاد عمده بین دهقان و فئودال نیست .تضاد عمده چی هست؟ و مبارزه انقالبی در
هندوستان چطور پیش میرود؟ جنگ توده ای طوالنی است یا قیام شهری؟ یا هیچ چیزی
نیست؟ باید چند سال دیگر سرگردان باشیم تا اینرا پیدا کنیم .سنتزها هم چیزی ورای
مانیفیست و اساسنامه  RCPنیست ،همان موضوعاتی که در این اسناد منتشر یافته
تئوریزه کردن سنتزهای باب آواکیان است نه چیز دیگر.
در صفحات  16و  17ترجمه اساسنامه  RCPذکر شده است که :

" بسياري از كساني كه در آن لحظه به سمت انقالب صف آرايي مي كنند بخاطر اين نخواهد بود
كه آنها به هدف غايي كمونيزم باور از پيش تدوين شده خواهند داشت ،بلكه بخاطر اين خواهد بود
كه آنها درك مي كنند كه تنها برنامه انقالبيون مي تواند مشكالت شديد و عاجل فشار دهنده اي را
حل و فصل نمايد كه جامعه را عذاب مي دهد .اما اين قرابت و « تراكم « موقتي مادامي كه قدرت
انقالبي نوين به چنگ آمد و مستحكم گرديد « دوباره باز « خواهد شد .جامعه نوين يكبار ديگر
با تنوع وسيع نيروهاي اجتماعي ايكه راجع به سوال چه بايد كرد و چرا بايد كرد ،در هر زمان
مفروض ،مواضع مختلف و نقطه نظرات مختلف اتخاذ مي نمايند ،مشخص خواهد شد.
حزب باید این را بخوبی درک کند و اعمال استراتژي خود يعني جبهه متحد تحت رهبر پرولتايريا
را در شرايط بيشتر مساعد ،اما متفاوت ،بعد از تصرف قدرت ادامه دهد .اين شامل بكاربرد متود
وحدت – مبارزه – وحدت در تمام مسير گذار به كمونيزم مي باشد .اين امر بطور مادي در تفاوت
هاي ميان مردم ،كه در يك دوره تاريخي كامل بعد از تصرف قدرت ،باقي خواهند ماند ،ريشه دارد
( ميراث عدم تساوي در اشكال مختلف ،بطور مثال تفاوت هاي باقيمانده ميان كساني كه عمدتا با ايده
ها كار مي كنند و آنهائيكه كار هاي يدي انجام مي دهند) .در جامعه سوسياليستي نوين ،جهتگيري
دولت سوسياليستي و حزب پيشآهنگ ،در پيشبرد گذار به سوي هدف غايي كمونيزم ،يك پاليسي
طويل المدت " همزيستي " با كساني كه موضعگيري اجتماعي و جهانبيني شان مشخصه اليه
متوسط است ،و همچنان متحول سازي شان را ،تعقيب مي نمايند .اين به معناي كار مستدام به منظور
غلبه بر اين تفاوت هاي باقيمانده در ميان مردم و تاثيرات ايديولوژيكي آنها ،در عين كوشش براي
كشاندن تعداد روز افزون مردم به طرف درك آگاهانه دورنما و اهداف انقالب كمونيستي،
است".
اگر سراسر متن اساسنامه  RCPرا از نظر بگذرانیم ،به خوبی دیده میشود که بحث های
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طبقاتی در آن کم رنگ است ،آنچه از آن بحث شده ،الیه متوسط  ،قشر متوسط یا
طبقه متوسط است .در حالیکه طبقه متوسط در واقع مجموع کسانی را که بین سرمایه
داران بزرگ و پرولتاریا قرار میگیرند شامل میشود ،که میتوان آنرا جزء طبقه متوسط
گرفت .ولی در متن اساسنامه  RCPچگونگی بخش خرده بورژوازی  ،وجود یا عدم وجود
آن در جامعه امریکا محک خورده است .لنین به صراحت میگوید که بعد از انقالب باید
مسائل خود را با خرده بورژوازی حل کنیم یعنی لنین به صراحت لهجه بحث طبقاتی
دارد .ولی  RCPدرینجا بحث طبقاتی ندارد بلکه از همزیستی طویل المدت صحبت میکند
میگوید  " :جهتگيري دولت سوسياليستي و حزب پيشآهنگ ،در پيشبرد گذار به سوي
هدف غايي كمونيزم ،يك پاليسي طويل المدت " همزيستي " با كساني كه موضعگيري
اجتماعي و جهانبيني شان مشخصه اليه متوسط است ،و همچنان متحول سازي شان را،
تعقيب مي نمايند .اين به معناي كار مستدام به منظور غلبه بر اين تفاوت هاي باقيمانده"
حاال این موضوع باید بحث شود که آیا طبقه متوسط یا بورژوازی متوسط در امریکا حکم
بورژوازی ملی در جامعه چین را دارد که  RCPپالیسی طویل المدت همزیستی میخواهد،
که  RCPمیخواهد متحولش کند و آنرا تحول دهد؟ یا بحث این است که وقتی انقالب،
بورژوازی بزرگ را ضربه میزند آیا بعدا به خدمت بورژوازی متوسط باید برسد یا خیر؟
یعنی اصال قطب بندی میشود یا نمیشود؟ به این خاطر هم هست که موضعگیری طبقاتی
 RCPدر اساسنامه شان ضعیف به نظر میرسد ،چون چنین قطب بندی را کتمان میکند.
موضوعی که  RCPمطرح میکند بر سر این است که طبقه متوسط در جامعه امریکا پیش
از انقالب ،متحد انقالب است و میتواند علیه بورژوازی بزرگ یعنی امپریالیستی آنها را
به د نبال خود بکشد ،اما بعد از انقالب چه میشود؟ بعد از انقالب هم عین چیز است؟ یا
مانند شرایط عینی چین ؟ منظور از الیه متوسط چی هست؟ به نظر من الیه متوسط یک
بحث بسیار گنگ و سردرگم است  ،اگر خرده بورژوازی است باید خرده بورژوازی گفته
شود ،اگر خرده بورژوازی نیست و بورژوازی متوسط است باید بورژوازی متوسط بیان
گردد ،فقط بحث از الیه متوسط و قشر متوسط دارد .در واقع  RCPکل جامعه امریکا را
به سه دسته تقسیم کرده است  ،اولی پرولتاریا  ،دومی بورژوازی بزرگ و سومی هم طبقه
متوسط ،به یک حساب میتوان گفت که تمام بخش هایی را که اینجا مطرح کرده هست
طبقه رنگارنگ و وسیعی میباشد؛ یعنی باید منظورش بیشتر بورژوازی باشد .آنچه را که
میتوان از آن برداشت نمود این است که چیزی بنام " الیه متوسط" به یک اصطالح
در میان  RCPبدل شده مثل اصطالح " جهان سوم"  .این جهان سوم بیشتر در بین
بورژوازی  ،امپریالیستها یعنی در فرهنگ سیاسی امریکا و غرب و تمام کشورهای جهان
بطور عام وجود دارد  ،کسانیکه از جهان سوم حرف میزنند منظورشان یک نوع بی طرفی
است .دایم میگویند الیه متوسط  ،منظورشان اشراف نه بلکه بورژوازی است! ما میگوییم
طبقه متوسط منظور بورژوازی است .حاال  RCPاین موضوع را به نظر من بجای خرده
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بورژوازی استفاده میکند که یک نوع سردرگمی را دامن میزند .اینکه به چه منظوری
از چنین لحن کالمی استفاده میکنند؟ شاید به خاطر این باشد که از مقابله یا مواجه
با دشمن و شکست دادنش به نوعی بخاطر مسائل قانونی و تعقیب و پیگرد های قانونی
امریکا بعد از  11سپتامبر  2001پنهان بمانند .بصورت کل وقتی چارچوبه مارکسیزم –
لنینیزم – مائوئیزم به دور انداخته میشود  ،بخوبی آشکار میگردد که یکی از تاثیرات
خود ترمینالوجی  ،آوردن چیزهای تازه ای است که با خود حمل میکند .اینجا واضح گفته
میشود که خرده بورژوازی ولی  RCPبه عوض اینکه بحث طبقاتی بکند  ،راجع به وضعیت
عینی زیاد بحث ندارند بلکه راجع به افکار و تئوری ها بحث میکند .بحث اش این اسـت
که پرولتاریا وقتی قدرت را گرفت بعداز آن با دیگر اقشار جامعه چه باید بکند؟ در پیوند
با چنین صحبتی است که میتوانیم مسئله افکار را هم مطرح کنیم .به نظر میرسد که
جنگها و مبارزات بیشتر ازینکه بر سر موقعیت های عینی ،جنگ طبقاتی باشد  ،جنگ
های فکری است یعنی جنگ های ایدئولوژیک است و این مسئله از جائی ناشی میشود
که مسائل تئوریک را از تمام خط و استراتیژی اهمیت بیشتری میدهد.

واقعيت اين است :آنچه را که  RCPدر بيانيه و اساسنامه اش عنوان كرده و آنچه را که
حزب کمونیست ایران ( م.ل.م) در شماره  49حقیقت یعنی سند علنی اش  ،مطرح كرده،
اصال در چهار چوب ،خط فكري  -سياسي " جاا " كه در چهار سند اساسي تصويب شده
اش ( بيانيه ،زنده باد م ل م ،در باره اوضاع جهاني و قطعنامه هزاره ) متبلور است ،نمي
گنجد .كل تعهدات تشكيالتي ما در " ريم " مبتني بر همين و فقط همين خط فكري –
سياسي است .درين جريان كميته جنبش و بخصوص اعضاي ايراني و امريكاي آن ،بجاي
اينكه متوجه وظايف و مسئوليت هاي شان باشند ،وظايف و مسئوليت هائيكه در سند
" اصول و احكام تشكيالتي در عملكرد " جاا " " بيان گرديده است ،براي جا انداختن
پسا م ل م اواكياني در سطح احزاب خودي و در سطح بين المللي بسيج شدند و روزها و
ماه ها و بلكه چند سال متوالي كل كار كميته جنبش را به تعطيلی كشانیدند .درينجا دو
مسئله متبارز وجود دارد اول انحالل طلبي فكري – سياسي و دوم هم وظيفه نشناسي
تشكيالتي یعنی تعهد شكني بين المللي.
حاال كه خط پسا م ل م توسط دو حزبي كه در واقع در طول ده سال گذشته ،يعني از
زمان جلسه گسترده هزاره تا حال ،به دليل مخالفت با قطعنامه هزاره ،خود شان بي جهت
در كميته ماندند و يا توسط ديگران بي جهت در كميته نگه داشته شدند – و هردوي
اين اقدام يك فرصت طلبي آشكار بود -علنا خط فكري – سياسي غير از خط " جاا
" را هم در سطح كشوري خود شان و هم در سطح بين المللي مطرح كرده اند .به نظر
من حزب کمونیست " مائوئیست" افغانستان دیگر نباید به چنین عهد شکنی های بین
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المللی و انحالل طلبی های فکری – سیاسی پا دهد .بلکه باید قاطعانه روی موضع اتخاذ
شده در پولینوم چهارم حزب بیش از پیش تاکید به عمل آورده و نگذارد دو حزبی که با
وجود مخالفت در جلسه گسترده هزاره بی جهت در کمیته " جاا" مانده اند  ،تاثیرات
سوء بین المللی باالی احزاب شامل در کمیته به بار آورند .به نظر من حزب کمونیست "
مائوئیست" افغانستان باید بعد از غور و بررسی همه جانبه و جمعبندی از تجارب منفی
گذشته  ،فراخوان عمومی در سطح کمیته جنبش انقالبی انترناسیونالیستی به راه اندازد.
این امتیاز حق مسلم هر حزب کمونیست " مائوئیست" شامل در کمیته " جاا" است  ،ما
باید بر وحدت و استحکام هرچه بیشتر کمیته " جاا" تاکید به عمل آورده و نگذاریم چنین
حرکت های سکتاریستی غیر انترناسیونالیستی باعث انحالل کمیته و باعث تاثیرات سوء
عمیق باالی جریانات کمونیستی در سطح جهان گردد .امتیاز طلبی دو حزب قابض کمیته
چه معنی داشته و میتواند داشته باشد؟ اين امتياز طلبي ضد انترناسيوناليستي از كجا
آب مي خورد كه دو حزب قابض در كميته جنبش بخود حق مي دهند خط ضد خط " جاا
" را علنا و بصورت بيرون جنبشي در سطح بين المللي مطرح نمايند و يك حزب كمزور
يك كشور تحت اشغال در دفاع از خط " جاا " فقط حق شرفيابي در مباحثات دروني
برايش اعطا شود ،آنهم پس از چندين ماه معطلي و تازه معلوم هم نيست كه اين شرفيابي
در عمل چه موقعي حاصل خواهد شد؟ انترناسيوناليست بودن در حرف خيلي آسان است
ولي در عمل نهايت مشكل .از نظر من ،در رابطه با تركيب ،عملكرد و سازماندهي " جاا" و
بخصوص كميته آن ،بحث هاي زيادي وجود دارد كه چون جوانب نيرومند تشكيالتي دارد،
الزم است اینکار بصورت دروني در میان دیگر روابط کمیته جنبش به پيش برده شود .به
نظر من كميته " جاا" با تركيب موجود فعلي امريكايي – ايراني غالب خود ،نه حق دارد
و نه هم وظيفه و مسئوليت كه دیگر بنام " جاا " حرف هاي آر سي پي و حزب کمونیست
ایران (م.ل.م) را بزند .آر سي پي و حزب کمونیست ایران ( م.ل.م) نبايد از طريق كنترل نا
حق ابزار تشكيالتي رهبري كننده بين المللي ( كميته " جاا " ) تالش نمايند خط فكري
– سياسي م ل م " جاا" را منحل نموده و خط فكري پسا م ل م خود شان را بر نيروهاي
شامل در جنبش مسلط سازند .مبارزه خطي بايد با رعايت اصول و بصورت درست پيش
برده شود .پيشبرد مبارزه ای که هر دو حزب قابض کمیته جنبش به خود حفظ داشته اند
بر محور چالبازي هاي تشكيالتي ،هر قدري هم كه زيركانه باشد ،عاقبت خـوب و خـوش
نخواهد داشت و این موضوع باید جدا مد نظر قرار گیرد.
تشکر.
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متن سخنرانی رفیق بشیر

من در تکمیل صحبت های رفیق صبور میخواهم یک چیز دیگر را اضافه کنم که ایشان
ترکیب بسیار خوبی را ارائه کردند ،ترکیب سه در یک را!
ولی با تاسف که اینجا ترکیب خیلی غلیظ شوونیستی حکم فرما است و ما هنوز هم
نتوانسته ایم از الک شوونیزم مردساالری که در افغانستان حاکم است بیرون برویم و
متاسفانه که آن شوونیزم بر حزب ما هم غلبه کرده است.
در مورد نقش زنان در مبارزه انقالبی ،چه از لحاظ بین المللی و چه از لحاظ ملی ،همواره
تاکید صورت گرفته و ما همواره به اصطالح باالی خود انتقاد هم کرده ایم .ولی باز هم دیده
میشود که در طول دو دهه ،هم در حزب کمونیست افغانستان و هم در حزب کمونیست
(مائوئیست) افغانستان ،این نقیصه هنوز حل نشده است .امیدوار هستم که در جلسات
بعدی ،ما نه تنها ترکیب سه در یک را از لحاظ سن و سال ،بلکه ترکیب مختلط مرد و زن
را نیز داشته باشیم.
یقینا اگر تاریخ جوامع بشری را نگاه کنیم ،به صورت مطلق گفته میتوانیم که تمام تاریخ
جوامع طبقاتی تاریخ مبارزه طبقاتی بوده است و مبارزه طبقاتی از زمان تشکیل جامعه
برده داری تا آخر دوران سوسیالیزم حکم فرما خواهد بود .وقتی قیام برده ها را نگاه
میکنیم خودش یک نوع مبارزه طبقاتی هست ولی مبارزه سیستماتیک نه! وقتی تبدیل
جامعه را از برده داری به فیودالیزم هم تحت مطالعه قرار میدهیم ،بازهم می بینیم که
مبارزه طبقاتی به شکل دیگرش بروز میکند .ولی اگر در جامعه سرمایه داری ،در جامعه
بورژوازیی ،داخل شویم ،اینجا مبارزه طبقاتی شکل دیگری به خود میگیرد .یعنی مبارزه
بسیار مدرن طبقاتی و همچنان استعمال بسیار مدرن ابزار ها و وسایل طبقاتی .به همین
خاطر است که در جامعه سرمایه داری یک نوع مبارزه زیرکانه طبقاتی حضور پیدا می
کند کند و مبارزه طبقاتی که در جامعه فئودالی و برده داری تا حد زیادی سیستماتیک
نبود ،در جامعه سرمایه داری به شکل بسیار زیرکانه و سیستماتیکش صورت می گیرد.
اگر از جوامع طبقاتی بگذریم و مروری بر جنبش مارکسیستی – لنینیستی – مائوئیستی
بیاندازیم می بینیم که مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم عمدتا باالی مبارزه طبقاتی تاکید
ویژه میکند .این تاکید ویژه ناشی از استعمال وسایل طبقاتی به شکل شدید و زیرکانه اش
از طرف بورژوازی در تمام دوره نظام سرمایه داری و تا رسیدن به سوسیالیزم هم هست.
ما خدمات مارکس را نباید نادیده بگیریم و همچنان خدمات لنین و خدمات مائوتسه دون
را .اگر به تمام دوران مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم ازین نظر نگاه کنیم می بینیم که
اینها چه خدماتی درین رابطه کرده اند .ایجاد مکتب مارکسیستی خود اساسا بر اساس
مبارزه طبقاتی در تمام عرصه ها هم در دوره مارکس ،هم در دوره لنین و هم در دوره مائو
صورت گرفته و بینش طبقاتی یعنی تفکیک بین بورژوازی و پرولتاریا را شدت بخشیده
است .خدمات مارکس و لنین و مائو تسه دون باید بصورت محکمی مورد اتکا قرار بگیرد.
شکست انقالب اکتوبر و گرفته شدن زمام امور توسط رویزیونیست های روسی یک مقدار
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ناباوری را در میان مارکسیست های جهان به وجود آورد .همچنان می بینیم که در سطح
افغانستان هم حزبی که پیرو رویزیونیزم روسی بود برای یک دوره زمام امور را به دست
گرفت و کل توده های افغانستان را راجع به کمونیزم و مارکسیزم بی باور کرد و این بی
باوری در واقع یک نوع شکست مارکسیزم از لحاظ توده ای تلقی شد .این شکست به
یقین که پروسه پیروزی انقالب را در افغانستان به درازا کشاند .من معتقد به این هستم
که شکست خود انقالب اکتوبر و به پیروزی رسیدن رویزیونیست ها در سطح ملی و
بین المللی یک مقدار توهمات را در میان توده ها و در ذهن مردم خلق کرده بود و این
توهمات تا هنوز هم در سطح توده های افغانستان وجود دارد .وقتی از مارکسیزم صحبت
به عمل می آید آنها فورا شکست باند خلق و پرچم را مثال می آورند .با تاسف حزب ما
که در واقع علم بردار مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم است نه از لحاظ پایه های توده یی
و نه از لحاظ ذهنی در رابطه با توده ها این توهم را دور کرده نتوانسته است .من فکر کنم
این یک نقیصه بسیار بزرگی است که ما درین رابطه باید کوشش کنیم .من به تائید گفته
های رفیق شاعر یک چیز را میخواهم بسیار واضح و روشن بگویم که پاسیفیزم بر حزب
کمونیست (مائوئیست) افغانستان غلبه دارد و دوام طوالنی این غلبه بینش خود حزب و
افراد حزبی را در سطح کل جامعه ما به کج راه خواهد کشاند .اگر ما از الک این پاسیفیزم
بیرون نیاییم من به یقین گفته میتوانم که ما هم به نوعی در موقعیتی مثل موقعیت حزب
کمونیست انقالبی امریکا خواهد غلطیدیم.

برخالف تئوری هایی که باب آواکیان در اساسنامه و مانیفیست حزب کمونیست انقالبی
امریکا مطرح کرده ،کمونیزم نه به دو مرحله بلکه تا حال به سه مرحله تکاملی قدم
گذاشته ،یعنی مارکسیزم ،لنینیزم و مائوئیزم  .طرح هایی که باب آواکیان و باالخص به
تعقیب اش حزب کمونیست ایران ( مارکسیست – لنینیست – مائوئیست) مطرح میکنند
بی باوری ها را در میان احزاب کمونیست و احزاب اشتراک کننده در جاا دامن می زند.
به هر صورت به طور مشخص اگر خود سنتزهای نوین باب آواکیان را بطور فشرده
مورد بحث قرار دهیم ،این سنتزها از دو جهت مورد بحث است  .اول ازین جهت که
این سنتزها از لحاظ بین المللی چه تاثیراتی خواهد گذاشت و دوم از این جهت که چه
تاثیرات ایدئولوژیک – سیاسی بر احزاب شامل در جاا خواهد گذاشت؟ بدون شک هم
حزب کمونیست انقالبی امریکا و هم حزب کمونیست ایران ( م ل م ) خدمات شایسته
ای را در تشکیل و پیشبرد فعالیت های جاا کرده اند و سال های سال با احزاب شامل
در جاا بصورت مشترک به پیش رفته اند .البته ما شاهد چند نقیصه در کمیته جاا می
باشیم که رفیق شاعر به طور فشرده خیلی خوب ذکر کردند .شما ببینید وقتیکه جنبش
جاا در سال  1984تشکیل میشود یک مقدار تک حزبی یا بصورت دو سه حزب حرکت
می کند .در حقیقت حزب کمونیست انقالبی امریکا و دو سه حزب دیگر جاا را تشکیل
می کنند و نامش را جنبش انقالبی انترناسیونالیستی می گذارند .این مسئله باید تحت
بررسی قرار بگیرد که حزب کمونیست انقالبی امریکا و حزب کمونیست ایران و در راس
حزب کمونیست امریکا عمدا از لحاظ تخنیکی نخواستند که احزاب دیگر را ،احزاب
مائوئیستی در سطح جهان را ،در درون جنبش بیاورند و یا در واقع از لحاظ ایدئولوژیک
میخواستند همان برتری طلبی امپریالیستی را ،اگر بد گپ گفته شود ،که امپریالیستها
باالی کشورهای تحت سلطه اعمال می نمایند ،باالی احزاب دیگر اعمل نمایند .حزب
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کمونیست انقالبی امریکا و حزب کمونیست ایران بخصوص در رابطه با رشد و کمک
معنوی به جنبش مائوئیستی افغانستان کمک های شایانی کردند که ما نباید این را نادیده
بگیریم .ولی اگر حزب کمونیست مائوئیست افغانستان دنبالچه حزب کمونیست انقالبی
امریکا شود و یا اینکه ما ممنون احسان آن حزب شویم ،هم از لحاظ ایدئولوژیکی و هم از
لحاظ صداقت رفیقانه ما را به کج راه خواهد کشاند.
حزب کمونیست ایران در واقع تکمیل کننده سنتزهای باب آواکیان هست .اگر بحث های
حزب کمونیست ایران را از بحث های سنتز نوین باب آواکیان بگیریم ،این سنتزها صرف
در سطح امریکا باقی خواهد ماند و در سطح کشورهای دیگر به صورت وسیع انعکاس
نخواهد یافت  .به هر صورت اگر بحث های حزب کمونیست ایران از حقیقت  49تا حال را
بخوانیم اینها یک پروژه بسیار وسیع را در رابطه به سنتزهای باب آواکیان تبلیغ میکنند
و این خطرناک تر از خود  RCPاست و خود  RCPبه شکل یک بلند گو از حزب کمونیست
ایران استفاده میکند .یک نوع به اصطالح کمک ارگانیک و رابطه ارگانیک در بین حزب
کمونیست انقالبی امریکا و حزب کمونیست ایران است که میتوانیم بگوییم اینها تکمیل
کننده یکدیگرهستند.

در رابطه با مسائل خطی که سنتزهای نوین باب آواکیان در سطح جهانی مطرح میکند
،من به چند نقطه مختصر و فشرده اشاره میکنم.
اول ) نقش حزب بسیار کم رنگ گرفته میشود و میگوید نقش حزب در رابطه به مبارزات
بسیارعمده نیست بلکه پویش های علمی اینجا بسیار مطرح است .یعنی اینها مسائل
علمی را برای پیشبرد مبارزات زیاد علم میکنند.
دوم) مسئله دیگری که اینها بسیار به صورت واضح از آن حرف میزنند حذف مبارزه
طبقاتی است .حزب کمونیست انقالبی امریکا در سنتزهای نوین باب آواکیان میگوید
که مبارزات طبقاتی در رابطه با پیشبرد امر کمونیزم زیاد عمدگی ندارد ،بلکه پویش
های علمی و تجارب علمی و عمدتا روشنفکرانی که در رابطه با پیشبرد مبارزات دخیل
هستند ،نقش بسیار عمده ای دارند .یک جمله را اینجا میخوانم  " :هسته محکم حزب
نیست بلکه پویایی علمی است" دقیقا اینجا حزب بسیار به صورت بسیار کمرنگ مورد
تاکید قرار میگیرد و مسائل علمی بیشتر.
مسئله دیگری که در سنتزهای نوین باب آواکیان بسیار واضح و روشن دیده میشود
مسئله تئوری – پراتیک – تئوری هست .بصورت واضح در نوشته های حزب کمونیست
ایران اگر ببینیم میگوید تئوری جلوتر از پراتیک است در حالیکه از دید مائوئیستی ما
می بینیم که همیشه تاکید بر پراتیک میشود و عمده ترین مسئله و ماخذ پراتیک است.
اگر ما به پراتیک گذشته انقالبی ،به گذشته توده ها و گذشته بشریت مراجعه نکنیم
تئوری ایکه اخذ میشود ناقص خواهد بود .مراحل پراتیک – تئوری – پراتیک را بصورت
سرچپه میگویند یعنی تیوری – پراتیک – تیوری .یعنی اول تیوری و سپس پراتیک و
بعدا باز هم تیوری که این خودش یک بینش و یک درک ایده آلیستی و خالف ماتریالیزم
دیالکتیک است.
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همچنان حذف مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم که بسیارعمده است و این سه مرحله
را به یک مرحله به اصطالح فشرده کردن و به تعقیبش هم مرحله جدیدی را شروع
کردن .ما از لحاظ مبارزه طبقاتی و بصورت سیستماتیک اگر بحث کنیم امپریالیزم به آن
حدی نرسیده که نسبت به امپریالیزم زمان لنین در اساس تغییر کرده باشد .بدون شک
امپریالیزم تغییراتی کرده است ،اما آن امپریالیزمی که لنین مطرح کرده بود همچنان
اساسا باقی هست .حزب کمونیست انقالبی امریکا و حزب کمونیست ایران در رابطه با
مسائل جهانی تاکید به این دارند که علم زیاد رشد کرده و مثال دنیا به دهکده تبدیل
شده ،طبقات به آن شکلی که لنین مطرح کرده بود وجود ندارد و یا دسترسی ازین
کنج دنیا به آن کنج دنیا بسیار به آسانی صورت میگیرد .لذا می گویند که ما ضرورت
داریم دنیا را بار دیگر زیر تحقیق بگیریم و این تحقیق منجر به این میشود که ما خود
ایدئولوژی مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم را سنتز کنیم .در رابطه به کل نوشته های
حزب کمونیست انقالبی امریکا بلخصوص اگر به سایت اش اگر مراجعه شود ،اینها بسیار
عمده گی دارد .در مورد مسائل تکنالوجیکی بصورت واضح یک – دو – سه مقاله دارند
که از تکنالوجی مدرن گپ زده میشود و گفته می شود که تکنالوجی مدرن در واقع خود
چهره امپریالیزم را تغییر میدهد .من فکر کنم که اینها در یک توهم بسیار عمیق به سر
میبرند و امپریالیزم را نسبت به امپریالیزمی که گویا در  30 – 25سال قبل وجود داشته
به نوع دیگری تجزیه میکنند .این خود یک نوع بی باوری را در رابطه به مارکسیزم –
لنینیزم – مائوئیزم در درون  RCPو احزاب دنباله روش ایجاد کرده است.

حال اگر به صورت بسیار خالصه از لحاظ وظایف فعلی حزب کمونیست (مائوئیست)
افغانستان بحث را مورد بررسی قرار دهیم با تاسف باید بگوئیم که فعال حزب کمونیست
(مائوئیست) افغانستان در رابطه به جواب سنتزهای نوین باب آواکیان تنها مانده است.
من فکر می کنم که وظیفه خطیر و بسیار خطیر و بسیار عمده ای که پیش پای ما و
کل جنبش مائوئیستی قرار دارد ایجاد یک حرکت بسیار گسترده تر و حرکت بسیار
فـعـالـتـر است که من امیدوارم بتوانیم در قدم های بعدی پروژه های وسیعی همانند
پروژه های حزب کمونیست ایران (م ل م ) را شروع کنیم .فقط اینگونه پروژه ها می تواند
جوابگویی منطقی مفصل در رابطه به خط و سنتزهای نوین باب آواکیان را ممکن و میسر
سازد.
و در اخیر در رابطه با نوعیت سیمینار میخواهم بسیار به صورت خوش بینانه بگویم که
این نوع سمینارها نه تنها از لحاظ سیاسی – ایدئولوژیک در واقع خط ما را پخته خواهد
کرد بلکه این نوع سیمینارها ،یک نوع سیمینارهای آموزشی خیلی خوبی خواهد بود
برای رفقای شرکت کننده .با تاسف که حزب ما و در واقع تمام بدنه حزب خیلی دیر عمل
کردند و اگر ما این ابتکارات را  6 – 5سال پیش روی دست می گرفتیم به یقین که امروز
هم ناباوری های موجودی که عمدتا در ذهن رفقای جوان ما هست ،که انتقاد به جایی
هم رفیق کردند ،امروز نمی بود و در واقع ترکیبی را که رفیق صبور مطرح کردند همان
ترکیب به صورت عملی میبود و ما همچنان تجارب بسیار خوبی را از گذشته میداشتیم.
امیدوارم که در آینده ها بتوانیم سیمینارهایی را در رابطه به مسائل دیگری نیز داشته
باشیم تا رفقا بتوانند بصورت بسیار خوب آمادگی نشان دهند.
تشکر.
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متن سخنرانی رفیق بهادر

تشکر از رفیق لهیب که برای من اجازه دادند تا در باره موضوع مورد بحث ابراز نظر کنم.
اول سالم ها و درودهای گرم خود را به حاضرین مجلس تقدیم میکنم .ثانیا سالم ها و
درودهای گرم رفیق سلیم را به شما می رسانم .رفیق سلیم در اثر مریضی ای که داشتند
نتوانستند در این جلسه شرکت کنند .ایشان بسیار آرزو داشتند و بسیار خوش بودند که
بیایند .ولی متاسفانه که نتوانستند .شما سالم هایش را قبول کنید.
من دیگر زیاد تر گفتنی هم ندارم .این اولین دفعه است که من در اینطور یک جلسه
شرکت میکنم .در مورد چیزی که رفیق صبور در باره چانس دادن به جوان ها بیان دادند،
من از رفقا بسیار اظهار تشکر میکنم .البته من نمی فهمم که خودم حاال به حساب جوان
ها می آیم یا نه؟ در هر حال اینکه ما را چانس دادند که بتوانیم در همچون یک مجلس ها
و جلسه ها شرکت کنیم و اظهار نظر کنیم و بیاموزیم ،قابل قدر دانی است.
تا حال چیزهائی را که از رفقا شنیدیم برای ما آموزنده بود .تشریح کل پیشینه تاریخی
جنبش کمونیستی ،شکست ها و کمبود های انقالب و پیروزی هایش ،از زمان مارکس تا
حال ،چیزهایی است که ما از آن می اموزیم و در آینده کوشش میکنیم که در مقابل ما
قرار نگیرد.
مگر من یک چیز را میخواهم بگویم که :برای ما ،برای حزب کمونیست (مائوئیست)
افغانستان ،آنچه که مهم است این است که در پهلوی کار های تیوریک و مبارزات تیوریک
عمال نشان دهیم که خط خود را چگونه می توانیم در افغانستان در عمل پیاده نماییم ،به
گونه ایکه در دنیا یک مثال باشد.
آنچنانکه که ما نیپال را مثال میدهیم و از مبارزه ده ساله اش تقدیر و تمجید میکنیم.
متاسفانه بعد از این ده سال خود آنها و یا رهبری اش میرود به طرف لجن وغرق میشود.
مردم در جریان جنگ خلق مـشـکالت زیـــادی متقبل شدند ،خون دادند ،جنگ
کردند ،یک نام کشیدند و انقالب نیپال را تقریبا به پیروزی رسانده بودند .مگر با کمبوداتی
که در سطح رهبری موجود بود ،این انقالب میرود و غرق میشود و ختم میشود .عین چیز
را در مورد گونزوالو و پیرو مطرح میکنیم که آن انقالب چگونه اوج گرفت و چگونه با
شکست مواجه شد.
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همین فعال که سنتزهای نوین باب آواکیان دوره ( م ل م ) را مکمل خاتمه یافته اعالم
میکند .من فکر می کنم که پروگرام های بعدی شان که آنها چه میگویند و چه نمیگویند،
یک موضوع علیهده است .وقتی که یک سیستم از زمان مارکس تا زمان مائو را مکمل
ختم اعالم میکند ،دیگر از آنها توقعی هم به وجود نمی آید که بگوییم اینها چرا اینطور
میگویند ،چرا تئوری – پراتیک میگویند و یا اینکه پراتیک – تئوری میگویند .مطلب
من این است که ما خودمان منحیث انقالبیون و کمونیست هایی که وظیفه انقالب را
به عهده گرفته ایم ،باید شکل پراتیکی آنرا در کشور خود نشان دهیم تا دنیا ببیند که
مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم زنده است و عملکرد دارد و ختم نشده است .بخاطری
که جهان ،جهان امپریالیستی است و ما می بینیم که همین حاال کشورهای تحت سلطه
داریم ،کشورهای نیمه مستعمره داریم و کشورهایی که مستقیما تحت ستم امپریالیستی
میباشند .به این مفهوم مائوئیزم عملکردش در سطح جهان کامال قابل قبول است و این
را توده های مردم میدانند و قبول می کنند.

حزب کمونیست انقالبی امریکا برای اعالم سنتز نوین و خاتمه یافته اعالم کردن یک
مرحله و شروع مرحله دیگر دالیلی مطرح کرده است ،اما این دالیل پایه پراتیکی ندارد
و این چیز را نشان نداده اند .پایه های مردمی را نه حزب کمونیست ایران ( م ل م ) دارد
و نه حزب کمونیست انقالبی امریکا .نه جنگ خلق کرده اند و نه هم چیزی دست آوردی
دارند که آن را مثال بدهند که ما بگوییم که مرحله اول خاتمه یافته و مرحله دوم شروع
شده است.
ما به این عقیده هستیم که مرحله جدید باید مرحله تکاملی باشد .مثلی که مارکسیزم
به مارکسیزم – لنینیزم و مارکسیزم – لنینیزم به م ل م ارتقاء پیدا کرد .مرحله جدید
باید مرحله چهارم باشد ،آنهم در صورتیکه ما اوضاع مشخص را ببینیم که در کدام ملک
و تحت چه شرایطی عملی است؟ مگر من نظرم این است که در قدم اول باید سر حزب
خود کار کنیم ،سر کشور خود کار کنیم تا به شکل عملی برای دنیا و برای جهان نشان
دهیم و در قدم دوم مبارزه جدی خود را بر علیه خطی که م ل م را خاتمه یافته اعالم
کرده پیش ببریم.
من چیز زیاد تری گفتنی ندارم .موفقیت شما را میخواهم.
*************************
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متن سخنرانی رفیق شیردل

به اجازه صدر كميته مركزي حزب ،اعضاي دفتر سياسي و رفقاي شركت كننده در
گردهمايي حاضر .من قبل ازينكه در مورد موضوع مورد بحث چيزهایي بگويم مي خواهم
روی يكی دو نكته تخنيكي صحبت كنم .بعد از اينكه اكثريت گروه هاي مربوط به جریان
شعله جاوید مهاجر شدند و به پاكستان رفتند ،جلسات و گردهمايي ها قسمي بود كه
چند نفر شناخته با هم مي نشستند و صحبت مي كردند ،لذا مسايل امنيتي در نظر نبود.
چيز خوبی که فعال ما داریم این است که يك گروپ محافظتي به میان آمده و این گروپ
امنیت جلسه را گرفته است .ولي به نظر من اين گروه امنيتي بايد ديروز يعني قبل از
اينكه جلسه و گردهمايي شروع شود ،منطقه را تحت نظر مي گرفت و كسي از اين رفقا
اينجا موظف مي بود كه رفقایي را كه اینجا مي آيند ،استقبال كنند.
صبح دروازه تك تك شد و مرا گفتند برو دروازه را باز كن .سه نفر همين طور به محل
جلسه داخل شدند و من بال تكليف ماندم كه چه كار كنم و اينها كي ها هستند؟ پسان
متوجه شدم كه آنها رفقاي گروپ امنيتی هستند .به نظر من اين رفقا بايد قبل از قبل
ديروز یا حتی پريروز مي آمدند اينجا و يك روز اينجا مي بودند و يا حد اقل يك كسي
درینجا موظف ميبود .برعالوه رفقايی كه از بيرون مي آمدند باید یک رمز می داشتند تا
رفقایی که ناشناس باهم بر می خوردند می دانستند که فرد یا افراد طرف مقابل از خود
هستند .ممكن بود افرادی که من با آنها برخوردم پولیس می بودند یا موضوع ديگری در
میان مي بود .رفقا به محل جلسه داخل شدند و من حيران بودم كه چي كنم و آنها را به
كجا رهنمايي كنم .اميد است در آينده اين مسايل امنيتي جدا در نظر گرفته شود و ما
خود را به مخفی کاری و رعایت دقیق مسایل امنیتی عادت بدهيم .ممکن است تا حال
موجودیت ما برای امپریالیست ها و دولت دست نشانده آنقدر جدی نبوده باشد .ولی اگر
حزب ما بتواند نيرویي باشد كه بصورت جدی در جامعه مطرح شود ،آن وقت يقينا تحت
پيگرد پوليس و به اصطالح پيگرد قانوني قرار مي گيرد و خطرات امنيتي جدي تر می
شود .به این خاطر پيشنهاد من اين است كه در آينده باید رفقا به رعایت مسايل امنیتی
و مخفي كاري عادت کنند و این مسایل را جدا در نظر بگیرند.
مسئله ديگری که از لحاظ تخنيكي می خواهم مطرح کنم این است که درینجا اول از
رفقاي دفتر سياسي دعوت شد تا بیایند و صحبت کنند .نظر من این است که اول باید
از رفقای پایین شروع می شد تا آنها می آمدند و صحبت های خود را می کردند و سپس
رفقای باال به صحبت می پرداختند تا صحبت ها رفته رفته مکمل تر می شد .در ابتدا
تمام گپ ها گفته شد و گپ هاي تكراري را اگر ما بگوئيم بي مزه است .اگر در ابتدا رفقاي
پائين مي آمدند و صحبت مي كردند و رفقا باال به تعقیب شان می آمد و صحبت ها مکمل
تر می شد ،به نظر من اين بهتر بود .پيشنهادم اين است كه در آينده اين مسايل در نظر
گرفته شود و صحبت در اینگونه جلسات از رفقاي پائين شروع شود وباالخره بيايد تا
سطح رهبري و مسئله مورد بحث بصورت نهایی جمعبندی شود و قسمی شود که اگر
صحبت ها تکراری هم شود.
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من چند دفعه به اعضاي كميته مركزي ،دفتر سياسي و رهبري حزب پيشنهاد كردم كه
وركشاپ هایي گرفته شود تا مثال رفقاي ما سخنراني بياموزند یا نويسندگي بياموزند،
به بهانه هاي مختلف محافل دايرشود ،به بهانه هاي مختلف تجمع صورت بگيرد و ما
بتوانیم با هم زیاد بحث کنیم .باور کنید رفقا که تبلیغ خیلی اثر دارد حتی اگر ما باالی
همدیگر تبلیغ نماییم و خود را روحیه بدهیم .اگر رفقای ما در هرجا باشند ولی يكديگر
خود را تبليغ نكنیم و يكديگر خود را قوت قلب ندهيم و يكديگر خود را تشويق نكنيم،
بي باوري ها زياد تر مي شود .هرچي ما بتوانيم محافل ايجاد كنيم ،گردهمايي ها ايجاد
كنيم و بعضي وركشاپ ها باشد كه يك تعداد رفقا سخن راني را بياموزند ،خیلی خوب
خواهد شد .من كه همينجا ديدم حتي به شمول اعضاي دفترسياسي سخنران عالي ما
در حزب خود نداريم .رفقا خيلي مدون صحبت كردند ،خيلي عالي صحبت كردند ،خيلي
علمي صحبت كردند ،اما از لحاظ فن سخنراني يك مقدار نواقص دارند .من خودم اولین
دفعه است که صحبت می نمایم .شايد مطالب يكی به ديگری ربط داده شده نتواند و گپ
هاي خود را صحيح بيان كرده نتوانيم .من پيشنهادم همان پيشنهاد قبلي است كه در
رابطه به سخنراني ،در رابطه به نويسندگي و غیره يگان وركشاپ گرفته شود كه رفقا فن
سخنراني را بياموزند .فقط بيان مسايل علمي كفايت نمي كند .بايد كسي كه سخن مي
گويد سخنش باالی شنونده تاثیر بگذارد .طرز بيان و چگونگی سخنراني هم خيلي اثر
دارد.

گپ ها همه گفته شد و من كدام چيز اضافي ندارم .به تائيد گپ هاي رفيق صبور و رفيق
بشيرخرسند هستم ازينكه همين گردهمايي فعلی را می بینیم و يك رشد كيفي و يك
رشد كمي در حزب خود مي بينیم .می بینیم كه حزب ما هم از لحاظ كمي و هم ازلحاظ
كيفي رشد كرده است .در سابق معموال يك تعداد ريش سـفيـدان جمع مي شدند و
گـپ هاي خود را مي گفتند و جوان ها حضور نداشتند .پيشنهادم اينست كه در كنگره
بعدي يك تعداد رفيق هاي جوان بيايند وباال كشيده شوند تا كميته مركزي وهمچنان
زن ها بيايند قسمي كه رفقا گفتند .گرچه براي ما گفته شد كه شركت زن ها بخاطری
عملی نشد كه توانمندي برداشت از بحث های این سمینار را نداشتند .ولي همين موضوع
خودش یک سوال است .چرا رفقاي ما توانمندي ندارند كه در چنین جلساتی شرکت
کنند؟
گپ ها قبال گفته شده و در رابطه با سنتز های نوین ،رهبري حزب ،اعضاي دفتر سياسي
و کمیته مرکزی از طريق پلينوم چهارم موضع خود را بيان كرده اند .من الزم نمي بينم
چيزهاي اضافی بگويم .البته این گفته ام به اين معني نيست كه رفيق از امريكا گفته که
گویا تيري كه ازكمان جست جست .بیشک اين تير از كمان جسته ولي خوب جسته و
موقع جسته و حتما به هدف اصابت مي كند .من موضعگیری پولينوم چهارم را تایید می
کنم و اضافه تر از آن چیزی گفتنی ندارم.
تشکر!
************************
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متن سخنرانی رفیق شهاب

به اجازه تمام رفقا! من درود سرخ به تمام رفقها تقدیم می کنم و خوشحالم از اینکه در
محفلی با شرکت تمام هستم كه در محفلی با شرکت رفقها ي مجرب که كه يك عمر
در راه انقالب زحمت كشيده اند حضوردارم و مطمئن هستم كه ازين جا با دست پربرمي
گردم.
من نمي خواهم كه در مورد گذشته جنبش بيشتر از آن چه رفيق نويد و ساير رفقا صحبت
كردند صحبت كنم .من فقط بطور مشخص می خواهم در مورد يكي از دو سند اصلي آر
سی پی كه بيان كننده سنتزهاي نوين باب آواكيان و انحراف پسا ماركسيزم – لنينيزم-
مائونيزم است بحث های خود را متمرکز کنم.و در آخر اشاره ای خواهم داشت در مورد
دنباله روی رفقای ایرانی .سند مذکور عبارت از اساسنامه حزب كمونيست انقالبي آمريكا
است.
وقتي ما اساسنامه حزب كمونيست انقالبي امريكا را مورد مطالعه قرار مي دهيم ،متاسفانه
چيزي كه در آن برجسته تر از همه خود را نشان ميدهد خط غليظ هیومانیستی آن است
كه رفيق به آن اشاره كردند .متاسفانه اين خط غليظ هیومانیستی حتي با جرات بيان
نشده و با خود کمونیزم مخلوط شده است .حتي رفقاي آر سي پي ما جرات نكرده اند كه
همين انسان دوستي شان را به همان قسمی كه خوش دارند و به همان قسمی كه اساسا از
آن دفاع مي كنند ،صريح و بي پرده بگويند و آنرا در البالي متون اساسنامه خود بشكل
مرموز بيان كرده اند.
موجودیت خط هيومانيستی در اساسنامه حزب كمونيست انقالبي امريكا یک ادعای
صرف نیست و رفیق نوید و سایر رفقا درینمورد به نکاتی از این اساسنامه اشاره کردند.
با آنهم من می خواهم اول عناوين اساسنامه را يكبار مرور كنم .از رفقا خواهش مي كنم
توجه كنند که اساسنامه حزب كمونيست انقالبي آمريكا هم با هيومنيزم شروع شده و
هم با هیومانیزم خاتمه یافته است.
عنوان اول :براي نجات انسان جهان به انقالب و كمونيزم ضرورت دارد.

عنوان دوم :كمونيزم فقط از طريق انقالب پرولتري مي تواند حاصل شود.

عنوان سوم :مرحله جديد انقالب كمونيستي.

عنوان چهارم :اگرقرار است انقالبي باشد بايد حزب انقالبي باشد.

عنوان پنجم :براي كسب قدرت مردم انقالبي بايد با دشمن مواجه شده و شكستش دهند.

عنوان ششم :جبهه متحد تحت رهبري پرولتاريا ،استراتيژي ايجاد و ادامه انقالب.
و در قسمت اخير اصول سازماني و ضميمه اش.
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كسانيكه اساسنامه را ساخته اند ازين تسلسل عناوين يك هدف داشته اند و اين تسلسل
تصادفی و بی هدف نيست .بحث باب آواكيان بحث ملي نيست بلکه يك بحث بين المللي
است .بنابرین اولين عنواني كه ما در اساسنامه حزب كمونيست انقالبي آمريكا می بینیم
که يك بحث يا عنوان مربوط به يك بحث بين المللي است .نويسنده یا نویسندگان
اساسنامه آر سی پی خواسته اند در قدم اول برای تثبیت اهميت سنتزهاي نوين باب
آواكيان در سطح بین المللی بحث کنند .به همین سبب اساسنامه قبل از همه اوضاع
جهانی را به تصویر می کشد و ميگويد كه در جهان امپرياليزم حاكم است ،مردم كشته
مي شوند و ترور و اختناق مسلط است .پس به چي ضرورت است و راه حل چي است؟
انقالب .خوب شايد كسي پرسان كند كه انقالبات در گذشته هم وجود داشته اند ،ولی چرا
همه شکست خورده اند؟ درینجا اساسنامه ار سی پی از مرحله جدید انقالب کمونیستی
حرف می زند ،انقالبات گذشته را به تحلیل می گیرد و در اخيرش باب اواكيان را بعنوان
جمعبندي كننده اشتباهات و كمبودات گذشته معرفي مي كند .در قدم بعدي اساسنامه
تشريح مي كنند كه انقالب با چه سالح هاي مي تواند عملي شود.
سالح اول حزب است كه تحت عنوان « :اگر قرار است انقالبي باشد بايد حزب انقالبي
باشد » مطرح می شود.
سالح دومی یا بجای سالح دومی مطالبی عنوان « مواجهه مردم با دولت » مطرح می
شود.
سالح سومي جبهه متحد است.
بحث باب آواكيان یک بحث بين المللي است ،از سطح جهانی شروع می شود و تالش
اساسنامه این است که به عنوان سنتزی در سطح بین المللی تثبیت گردد .آنچه این
بحث را شدیدا مخرب می سازد ،خط هیومانیستی اش است .اگر به تنهایی صحبت می
کردند که مثال در سطح بین المللی امپرياليزم حاكم است ،مردم كشته مي شوند و اختناق
مسلط است و  ، ...درست بود .اما اولين عنواني كه در اساسنامه حزب كمونيست انقالبي
آمريكا ديده مي شود « نجات انسان ها» است و می گوید که براي نجات انسان ها جهان به
انقالب وكمونيزم ضرورت دارد .يعني اساسنامه حزب كمونيست انقالبي امريكا شروعش
با هيومانیزم است نه با مبارزه طبقاتي ،موجوديت طبقات و مسايل مربوط به آن .در آخر
اساسنامه یعنی در مبحث اصول سازماني هم نشانه هاي هيومانيزم و در نظر نگرفتن
مسايل طبقات و مبارزه طبقاتي ديده مي شود.
درینجا من يك مثال خورد از اساسنامه آر سی پی را برای رفقا مي خوانم:
« ضد انقالبیون واقعی ،عاملین طبقه حاکمه و دولتش و انهائیکه در طلب سازماندهی
مقر فرماندهی در درون حزب در مخالفت با رهبری حزب و اصول سانترالیزم دموکراتیک
آن باشند ،باید بیرون از حزب انداخته شوند و نباید مجددا به حزب داخل شود » اگر نی
دوباره اخراج خواهند شد .جمله اخر را من اضافه کرده ام.
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يكي از رفقاي ما همین چند شب قبل براي ما بیان داشتند كه زمانی حزب كمونيست
اتحاد شوروي در بيرون فعاليت مي كرد .در آن زمان تعداد زيادي از اعضاي حزب
كمونيست اتحاد شوروي بدون اينكه عـلتـش مـعلـوم شود دستگير مي شدند .بعد
ازينكه يكي از افراد دستگیر شده توانست فرار كند ،همان شخص براي لنين گفت كه
فالني خائن است .لنین در ابتدا قبول نکرد .اما پس از آنکه رفیق فراری در مورد مسایلی
توضیح داد که فقط میان او و آن فرد وجود داشته و غیر از خود او فقط آن فرد می دانسته
است ،تثبيت شد كه فالنی يك خائن است و دستوري كه دران وقت داده شد آن بود که
او بايد اعدام شود .اما اساسنامه آر سی پی در قسمت آخر اصول سازمانی اش ،در همچو
موردی صرفا از بیرون انداختن از حزب حرف می زند .اين نشان مي دهد كه خط آر سی
پی تا چي اندازه هيو مانيستي است و جزای یک خاین تثبیت شده در اساسنامه آن صرفا
اخراج از حزب است.

اما باید دید که این هیومانیزم از کجا امده و چگونه شکل گرفته است؟ من متاسفانه
درینمورد نتوانسته ام تحقیق کافی نمایم .اما چیزی که به ذهن من مي رسد برای رفقا
بیان می کنم .همانطور كه رفيق نويد گفتند تمام انقالبات يك نقطه مشترك داشته است
و آن توامیت انقالبات با قهر وخشونت و پیشبرد شان از طریق مبارزات مسلحانه و جنگ
است .ويژگي مشترک دیگر تمامی انقالبات گذشته این است كه همگی شان سر انجام
شکست خورده اند .آواكيان از كساني است كه در جریان داغ ترين و پيچيده ترين
مسايل حاد قرن گذشته قرار داشته ،از مائوتسه دون دفاع کرده و بدون شک خدمات
زيادي انجام داده است .اما در عین حال بيشتر از همگي شكست ها را هم ديده است .او
نه تنها مبارزات و پيروزي انقالبات را دیده بلكه بيشتر از همه شکست انقالبات ،از انقالب
چين گرفته نا انقالب نیپال ،را نیز دیده است .به نظر من آواكيان به سربازي شباهت دارد
كه يك عمر براي يك هدف مي جنگد ولی بار بار شاهد شكست ها مي باشد .مي بينيد
كه انقالبیون می کشند و در عین کشته می شوند ،اما بازهم فرجام شكست است و ريخته
شدن خون انسان ها ،چي از رفقایش باشد ،چي از دشمنانش .پس پشيمان مي شود و مي
خواهد در آخرين اوقات عمر خود از خون ريزي بيشتر جلوگيري كند و لذا به هيومانيزم
در مي غلطد.
نتيجه گيري ای كه مي تواند صورت بگيرد اينست كه اصل هدف نه ايجاد چهارچوبه
نوين است و نه سنتز های نوين؛ بلكه گسست از كمونيزم جنگجو و خشونت آميز است
كه علیرغم خونریزی هایی که به وجود اورده ،آواكيان در طول عمر خود بار بار فقط
شكستش را شاهد بوده است .لذا در آخر عمر مي خواهد كه این روند متوقف شود تا
خونريزي بيشتر و شكست هاي بيشتر به وجود نیاید .او می خواهد در اخر عمر تمام
انسان ها را دوست داشته باشد و با خاطره خوشي از دنيا برود.
از نگاه ديگر اگر ببينيم در تمام اساسنامه حزب كمونيست انقالبي امريكا دو گرايش ديده
مي شود :يكي جمعبندي از گذشته ،كه در متن خود اساسنامه زیاد برازنده نیست ،اما
در ضمیمه اساسنامه که تحت عنوان کمونیزم به مثابه یک علم مطرح گردیده است ،از
برازندگی برخوردار است و در آنجا از سد شکنی مارکس و خدمات لنین و مائوتسه دون
صحبت گردیده است .گرايش دومي كه درين اساسنامه ديده مي شود ،ايجاد چهار چوبه
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نوين است .جمعبندي از تجارب مثبت و منفی گذشته اگر بر اساس همان چارچوبه
تا کنون موجود صورت بگیرد ،در نهایت منجر به تکامل مرحله ای همان چهار چوبه
می گردد .اما ادعا در مورد ايجاد چهارچوبه نوين ،چيزي نمي تواند با شد جز گسست
اساسی از چارچوبه تا کنون موجود .بنابر موجودیت این دو گرایش در اساسنامه آر سی
پی ،این اساسنامه دچار تناقض درونی است .از يك طرف جمعبندي از تجارب گذشته و
از طرف ديگر گسست است .اما متاسفانه جنبه جمعبندي و دستیابی به تكامل مرحله یی
بسيار كم رنگ و غير عمده است ،درحاليكه گسست بسيار برازنده است و اصل هدف آن
اساسنامه را تشکیل می دهد.
مسئله اينست كه آر سی پی از يك طرف ادعا مي كند كه كمونيست است و از كمونيزم
دفاع مي كند ،اما از طرف ديگر اساسات كمونيزم را رد مي كند .آیا گسست از اساسات
یک پدیده ،به مفهوم نفی تداوم آن پدیده نیست؟ مثال مي آورم :مثال ما پراتيك هاي
اجتماعي را در نظر مي گيريم ،مثال مبارزه توليدي را .اگر فعاليتي را كه ما کار نام مي
گذاريم ،از فعاليت توليدي حذف كنيم و بگوييم كه ما ميخواهيم چهارچوبه نويني براي
اين پدیده تعيين كنيم ،چه چیزی از ان باقی می ماند؟ هرچيز ديگري را كه تعييين
كنيم ،چيزي خاصي خواهد بود ،اما ديگر نام آن را نمي توانيم فعاليت توليدي بگذاريم.
کار اساس فعالیت تولیدی است و وقتی این اساس رد شد ،فـعـالیت تولیـدی ای در کار
نخواهد بود .این موضوع را در پراتيك آزمون هاي علمي در نظر می گیریم .اگر كسي
بگويد كه من مي خواهم برای فيزيك يك چهارچوبه نوين تعيين كنم ،طوري كه در آن
نه كتله باشد ،نه حجم باشد و نه انرژي باشد ،آن شخص يك چيزي به وجود خواهد آورد،
اما آن چیز فيزيك نخواهد بود .در علوم اجتماعي وقتي كسي ادعا كند كه من می خواهم
برای فلسفه يك چهارچوبه نوين ايجاد كنم ،اما چارچوبه " كلي ترين طرزنگارش ما به
دنيا " که تعریف فلسفه است ،را نفی و رد نماید ،آن شخص چیزی به وجود خواهد آورد،
اما آن چیز ديگر فلسفه نخواهد بود.
با ب اواكيان و حزب كمونيست انقالبي آمريكا مي توانند ادعا كنند كه ما چيزهاي نويني
ايجاد کرده ایم یا ایجاد خواهیم کرد .اما مادامی که اساسات کمونیزم را ،که در زمان
مارکس پایه گزاری شده و بعد از مارکس تکامل داده شده است ،نا دیده می گیرند ،چیز
های نوین شان کمونیزم نخواهد بود .زمانيكه ماركسيزم رد شد ،لنينيزم رد شد و مائوئيزم
رد شد ،اساس و بنياد كمونيزم رد شده است .بناء نبايد ديگر از كمونيزم دفاع كنيم و
چیزی که از ان دفاع می شود ،كمونيزم نخواهد بود.
من در مورد هيومانيزم آرسي پي فقط مي خواستم تا همین اندازه توجه رفقا را جلب كنم
و بيشتر از این متاسفانه نمي توانم دراين مورد صحبت كنم.
حال مي آئيم سر مسئله انحالل "جاآ":
با وجود تمام انحرافاتي كه در اساسنامه حزب كمونيست انقالبي امريكا ديده مي شود،
به نظر من براي هر حزبي اين حق محفوظ است كه نظر به برداشت خود ادعاهایي داشته
باشد مبنی بر اینكه تئوري هاي نوين يا تكامالت درعلم انقالب و كمونيزم بوجود آورده
است .اما چيزيكه از دايره عدالت و حقوق او باالتر است ،اينست كه یک چيز مربوط به
يك جمع را به ملكيت خصوصی خود تبديل كند و درمورد آينده آن تصميم بگيرد.
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كاريكه آر سي پي در مورد " جاا " كرده كار است ،بيرون از صالحيتش است .انحالل
"جاا" حق آر سي پي نست و من اين كار حزب كمونيست امريكا را تقبيح مي كنم.

مسئله دیگر ،مسئله برتري طلبي حزب كمونيست انقالبي امريكاست .درینمورد از فزیک
یک مثال می آورم .وقتي كه قرار است بنا بر تحقیقاتی که کسی انجام داده است یک
تیوری ایجاد شود ،باید از سه مرحله عبور نماید .مثال قانون جاذبه در قدم اول یک قانون
است ،يعني سيب و اشیای دیپر از درخت مي افتد .بنابرین نيوتن نتيجه گيري مي كند كه
قوه اي بايد باشد كه اين اشیا را بطرف پائين كش كند ،بايد يك قانوني باشد .وقتی اين
قانون گفته مي شود كه مثال هاي زنده آن بسيار زياد باشد ،یعنی تعميم یابد .مثال سيب
مي افتد ،قلم مي افتد ،آدم مي افتد و غیره و غیره .برتری حزب کمونیست انقالبی امریکا
در اين است كه این حزب بجاي اينكه چيزهاي نوي را كه گویا آنها كشف كرده اند ،به
شكل يك قانون تعميم دهند و مثال هاي زنده اش را بيان كنند كه مثال اين اين اين و بعد
آن را توضيح دهند و سپس از تمام انقالبيون جهان تقاضا كنند كه درينمورد نظر بدهند
و صحت آن توسط تمام انقالبيون جهان تائيد گردد تا بعد از آن سنتز نوین یا تیوری نوین
گردد؛ خود تیوری می سازد ،خود تائید می کند و سپس تالش دارد باالی ما و دیگران
تحمیل نمایند .ازینجا است که مبارزه خطی بر ضد این حزب در می گیرد.
در جمعبندي نهایی صحبت هایم باید بگویم که اساسنامه جديد حزب كمونيست انقالبي
امريكا نه تنها نتوانسته ما را در فهم بيشترعلم انقالب كمك كند ،بلكه همان طور كه
ساير رفقا گفتند در ميان ساير انقالبيون دنيا ایجاد توهم کرده است .همان طور كه بيان
كردم هيومانيزم مال كمونيست ها نيست .البته خوب است اما اساس كار ما را تشكيل
نمي دهد .روشن است که ما هم باالخره هيومانيزم را از بيخ و ريشه رد نمي كنيم .انسان
را دوست داشتن خوب است .همنوع خو د را دوست داشتن خوب است .بنابرین انساني
كه همنوع خود را مي كشد و مورد استثمار قرار مي دهد و مورد شكنجه و تحت ستم
قرار ميدهد ،بنام اينكه همنوع است و انسان است ،نباید معاف گردد و مبارزه بر ضدش
خاتمه یافته اعالم گردد .معافیت دادن به این قبیل عناصر و خاتمه اعالم کردن مبارزه
علیه آنها نادرست .بناء همانطوركه در پولينوم چهارم حزب کمیته مرکزی حزب در مورد
خط آر سي پي موضعگيري صـورت گـرفتـه اسـت ،اين خط نه تنها خدمتي براي رشد
و پيشرفت علم انقال ب نكرده ،بلكه ضربه مهلكي بر جنبش وارد کرده كه اگر از تاثيرات
سوء آن جلوگيري نشود ،متاسفانه عواقب بدي در پي خواهد داشت .با درنظر داشت
ضرو*رت مبارزه بر ضد اين نوع بينش و جلوگیری از تاثیرات سوء آن ،من فكر ميكنم كه
بايد بيشتر مطالعه كنيم و خط حزب ر را بیشتر صیقل دهیم .موضعگیری پولینوم چهارم
کمیته مرکزی حزب در مورد خط آر سی پی مورد تائيد خودم است .باید از موضعگیری
حزب خود آگاهانه دفاع كنيم و يك مبارزه همه جانبه و قاطع را به ضد خط هيومانیستي
حاكم بر حزب كمونيست انقالبي آمريكا به پيش بريم ،تا بتوانيم از عواقب بد آن در سطح
جنبش بین المللی و جنبش افغانستان جلوگيري كنيم.
تشكر مي كنم از رفقا كه حوصله مندانه گپ های مرا گوش كردند.
با درود!
********************
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متن سخنرانی رفیق "سرمد"

درود مي فرستم به تمامي رفقای حاضر و رفقاي غايب ،چي آنهايي كه در جلسه حضور
ندارند و چي آنهايي كه در نخستين روزهاي تجربه ايدئولوژي رهايي بخش ماركسيزم –
لنينيزم – مائوئيزم جان شان را درين راه فدا كردند ،شهيد شدند و جام شهادت نوشيدند.
اين كاش آنها مي بودند ،آنهايي كه جنبش مائوئیستی را در افغانستان بنيانگذاري و رايج
كردند تا امروز مي ديدند كه هنوز هم این درفش انقالبی و اين ايدئولوژي رهايي بخش،
نيست ونابود نگرديده ،بلكه عزيزاني كه هميشه وقت در فكر رهايي خلق هاي ستمديده
و تحت ستم هستند ،هنوز هم اين درفش آهنين و رهايي بخش را باال نگه داشته اند.
من از موضوع جلسه قبال آگاهي روشن و آمادگی صد فيصدي بخاطر صحبت كردن و
بحث در اين مورد نداشتم و گذشته ازآن چيزها يی كه گفتني بود توسط رفقا و استادان
گفته شد .يگانه چيزي كه من مي خواهم بصورت خالصه و فشرده روي آن صحبت كنم
اينست كه ناکار آء بودن اساسنامه يا مانيفيست حزب کمونیست انقالبي امريكا از هر
لحاظ توسط رفقا مطرح شده است .از اينكه از قانون پراتیک – تیوری – پراتیک و قيام
مسلحانه در اساسنامه حزب کمونیست انقالبي امريكا يا مانيفيست آن حزب سخن رانده
نشده بلكه در آنجا از قيام هاي عمومي صحبت شده است به این معنا است كه ما نبايد
جنگ كنيم .در صورتيكه اين موضعگیری در ايدئولوژي ماركسيزم – لنينيزم  -مائوئيزم
طرد و رد شده است .همان قسم كه رفقا گفتند مائوتسه دون واضح و آشکارا گفته كه
قدرت سیاسی از لوله تفنگ مي برآيد .هرگاه كسي در فكر قدرت سیاسی باشد و يا حتی
آزاد انديشانه به طبيعت بنگرد به اين نتيجه مي رسد كه قطعا تصرف قدرت سیاسی و
آزادي بدون مبارزه ،بدون مبارزه مسلحانه ،امكان پذيرنيست؛ درست همانگونه كه اين
مسئله در يك شعر از شاعر زبان فارسي و دري انعكاس يافته است:
جوانان در قلم رمز شفا نيست
دواي درد استبداد خون است
بنابرین واضح و آشكار است که آر سي پي يا حزب کمونیست انقالبي آمريكا و حزب
دنباله روش یعنی حزب کمونیست ایران ( م ل م ) دنباله روانش حزب م ل م ايران ديگر
در فكر و در صدد اين نيستند كه به معنای واقعی کلمه انقالب كنند ،انقالبي كه در آن
جامعه بشری بطرف جامعه انسانی عاری از طبقه یعنی جامعه کمونیستی سوق داده شود.
به تاييد گفته هاي رفيق شهاب احتمال دارد كه آنها چيز نوي ساخته باشند و سنتز های
نوین باب آواكيان يك چيز جديد باشد ،اما چيزي نيست كه آن را كمونيزم بناميم .آیا قرار
است كه ماركسيزم – لنينيزم  -مائوئيزم نيست و نابود شود تا مرحله جديدي از انقالب
بوجود آید؟ در صورتیکه وقتی مائوتسه دون کار های ارزنده ای انجام می دهد هیچگاه
نمی گوید که مارکسیزم – لنینیزم ختم شده ،بلکه از مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم
صحبت می گردد .ارزش فکری و دست آورد های عملی سنتز های جدید باب اواکیان با
خدمات مائوتسه دون اصال قابل مقایسه نیست .اما جناب باب آواكيان بدون اينكه كاري
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انجا م داده باشد ،واضح و آشكارا مي گويد كه ماركسيزم – لنينيزم – مائوئيزم به پايان
رسيده و دیگر سالح برنده انقالب نیست و ما سنتز جديدي بوجود آورده ايم كه توسط
آن مي توانيم انقالب كنيم .این به اصطالح انقالب از ديد خود شان انقالب است نه از ديد
ما و حزب ما .به اين لحاظ من وقت ساير رفقا را نمي گيرم و از همين جا پشتيباني خود
را از موضعي كه صدر رهبري و كميته مركزي حزب كمونيست ( مائوئيست ) افغانستان
در مقابل خط اساسنامه جدید و مانیفیست حزب كمونيست انقالبي آمريكا گرفته اند،
اعالم می كنم.

تشکر از همه شما!
*************************

منت سخرنانی رفیق ځالند

با سالم هاي گرم وتمنيات نيك خدمت همه رفقا!

چون وقت ما خیلی کم مانده ،من خيلي ساده و فشرده صحبت مي كنم.
ابتدا در رابطه به ضرورت يا اهميت گردهمايي امروز صحبت می كنم .گردهمايي امروز ما
در حقيقت يك مسئولت و رسالت عمده ماست در سطح بین المللی و ملی .يعني هم ازين
جهت خيلي مهم است که در سطح بين المللي يك مسئوليت بزرگ انترناسیونالیستی
خود را انجام میدهیم و هم ازین جهت که اجرای این مسئولیت بین المللی در سطح حزبی
و ملی نیز برای ما مهم است .اجرای مسئولیت های بین المللی در واقع با مسايل حزبي
ما رابطه ديالكتيكي دارد .تاثيرات حزب کمونیست انقالبی امریکا و اواکیان صرف در حد
خود امریکا و ايران محدود نبوده و تاثیراتش دامن ما را هم گرفته است .به هر صورت
برخورد بسيار به موقع ،درست و مدبرانه ضرورت است تا ما از صدمات و تاثيرات سوء آن
در امان بمانيم .من فکر می کنم که بزرگترين دستآورد حزبي ما همين خواهد بود.
نمی شود گفت که در رابطه با موضوع مورد بحث آمادگی گرفته ام .در جريان امتحانات
دانشگاه بودیم که رفیق مسئول ما براي مان احوال داد كه قرار است در رابطه با سنتزهاي
نوین آواكيان سیمیناری باشد .آن موقع فرصتی برای مطالعه نداشتیم .وقتی امتحانات
تمام شد  ،اراجیفی که از درس های دانشگاه در ذهن ما انبار شده بود ،آنقدر ذهن ما را
اشغال کرده بود که چیز نوی گرفته نمی توانست .زمان زیادی مورد نیاز بود که آن اراجیف
عقب زده شود و چیز های تازه ای جای آنها را بگیرد .به هر صورت ،من نمیخواهم بیکاری
و تنبلی خود را توجیه کنم.
در مورد چیزی که قبل از همه می خواهم صحبت کنم واژه پسا مارکسیزم است .منظورم
ازين گپ اينست كه ادعا يا نقد و تحليل و ارزيابي ای كه حزب ما از سنتز های باب
اواکیان به عمل آورده و آن را پسا مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم خطاب کرده است
یک ادعای بزرگ است .البته باید عرض كنم که همانگونه که رفيق شيردل گفت درجريان
صحبت هاي رفقا خيلي چيز ها دستگيرم شد و در واقع خيلي حرفها برايم حل شد .اما
از آنجائیکه در اين مورد فكرهایی كرده بودم ،اجازه بدهيد كه آن را بیان نمایم .البته باید
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بگویم که در واقع حرفهايم براي خودم يك مقدار حل شده است .ولي باز هم اين موضوع
از چند جهت قابل بررسي است:
اوال خود واژه پست ماركسيزم هم از لحاظ تاریخی و هم از لحاظ مفهومی قابل بررسی
است .به دليل تاريخي ازين بابت قابل اهميت است كه در عصر ماركسيزم يا ماركسيزم
كالسيك ،يعني زمانيكه ماركس و انگلس مجادالت قلمی خود را داشتند و تقسيم بندي
های خود را به عمل می آوردند ،معموال تقسيم بندي ایكه ما امروز بنام ماركسيزم داریم،
موجود نبود .معموال آنها پرودون و السال و باكونين را با اپورتونیزم یا انارشیزم توصيف
مي كردند .بعد از شکلگیری اساسی مارکسیزم و مشخص شدن لنینیزم ،ما كساني را كه
روي اصول و اساسات ايدئولوژي و علمی كه بنام ماركسيزم مسمي است ایستادگی دارند،
مارکسیست می گوییم و کسانی را که این اصول و اساسات را کنار بگذارد ،رویزیونیست
می خوانیم.

براي اولين بار است كه حزب ما ،يك حزب انقالبی ،حزب انقالبي ديگری را متهم کرده،
ببخشید ،مسمي كرده به پسا ماركسيزم .این تسمیه در نوع خود اولین بار است که مطرح
می شود .من مي خواهم توجه رفقا را به اين مسئله معطوف كنم كه مثال نمي شود كه ما
حزب كمونيست امريكا را يك حزب رويزيونيستي بگوييم؟ يعني موضع ما از نظر تاريخي
قابل بحث است ،چرا که برای اولین بار در جنبش بین المللی کمونیستی خط یک حزب
پست مارکسیستی و نه رویزیونیستی خوانده شده است.
ریموند لوتا يك كتاب نوشته تحت نام " كمونيزم در قفس آهنين بورژوازي  " ...که كتاب
خيلي ضخيم است .در يكي از فصول این کتاب بحثي است در مورد آلن بيديو و او را پسا
ماركسيزم خطاب کرده .به این ترتیب حزبی را كه ما متهم به پسا ماركسيزم کرده ایم،
خود استادان اكادميک دانشگاه هاي خيلي مطرح دنيا را پسا ماركسيست میگوید.
بحث ریموند لوتا خيلي واضح و مشخص است .او مي گويد که آلن بدیو به دو دلیل پست
ماركسيست است:
 - 1به دليل اينكه از نظر آلن بدیو ديگر عصر انقالبات تمام شده است.
 - 2خصلت انقالبي طبقه كارگر دیگر اشباع شده و این طبقه دیگر خصلت رهاییبخش
ندارد.
به همین خاطر ریموند لوتا و تمام حزبش نتيجه مي گيرند كه آلن بدیو و دارودسته اش
پسا ماركسيست هستند .بحث هاي كالن را كالن ها بحث كردند ،بحث های كوچك را ما
مي گيريم و بحث مي كنيم .رفقا روي اين مسئله خیلی منطقی بحث کردند كه رد شدن
ماهرانه و محیالنه آر سی پی از روي مبارزه طبقاتي وديكتاتوري پرولتاريا یعنی اصول
مارکسیزم نشان می دهد که این حزب خود به همان انحرافی دچار است که آن را در نزد
آلن بادیو مورد نقد قرار داده است .جالب اينجا است كه حزب كمونيست انقالبی امريكا با
وجودي كه نقدش را سر آلن بدیو و سايرين مي كند و آنها را متهم به پسا ماركسيسم مي
كند ،اما نطفه ها ي همان انحراف در وجودش است و بلكه رد پاي آن انحراف در وجودش
ديده مي شود.
صفحه 116

********** رویزیونیزم پسا م -ل -م در حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان جای ندارد *** جلد دوم **

پسا مارکسیزم به لحاظ مفهومی هم قابل بحث است .مسئله ديگر به لحاظ مفهومي
باصطالح قابل بحث است .من پيشتر گفتم ماركسيزم از خودش يك فرهنگ و يك
ترمینالوجی دارد .براي اولين بار پسا ماركسيزم را در واقع خود بورژوازي استفاده مي
كند .يعني به يك نحوي مي شود اينگونه نقد كرد كه ما كلمه پسا ماركسيزم را از بورژوازي
به عاريت گرفته ايم ،یعنی مفهومي را كه بورژوازي خيلي به راحتی مورد استفاده قرار می
دهد .فلسفه بورژوازی تاريخ جامعه غرب را به سه دوره سنت ،مدرن و پسا مدرن تقسیم
می کند .منظورم اينست كه اگر بخواهيم مدرنـيـزم و پسا مدرنيزم را با ماركسيزم و
پسا مارکسیزم مقايسه كنيم ،این سوال مطرح می شود که آنچه باب اواکیان و حزبش
مطرح کرده اند ،واقعا مفهوم پسا مارکسیزم را افاده می کند یا نه؟ مردم از خود كلمه پسا
ماركسيزم یک استنباط دارند .پسا بلحاظ لغوي ما بعد معني مي دهد .پسا مدرنيزم در
اروپا در واقع در دهه  60و  70و مبتنی بر این تصور شكل گرفت كه ديگر عصر مدرنيزم
پايان يافته است .ويژگي هاي عصر مدرنيزم خيلی مشخص است :عقل ورزي ،نظم،
انسجام و هدفمندي است .پست مدرنيست ها دقيقا اصول و اساساتش ضد مدرنيزم
است :خرد ستيزي ،ضدیت با نظم و انسجام و بي هدفي یا در درواقع پراگندگي ،انشعاب
و غیره .من در حقيقت مي خواهم توجه رفقا را به اين امر معطوف بدارم که اگر قرار باشد
رفقای ايراني و امريكا یی حزب ما را نقد كنند ،بطور يقين اولين نقد شان در مورد ما نقد
از واژه پسا ماركسيزم خواهد بود .شايد ما را متهم کنند که مفهوم پسا ماركسيزم را نمي
فهميم .البته من گفتم که آنها خيلي واضح صحيت كرده اند و اصول ماركسيزم كه عبارت
از مبارزه طبقاتي و ديكتاتوري پرولتاريا است ،در اساسنامه و مانيفيست حزب كمونيست
انقالبی امريكا كم رنگ است گه خودش در واقع بیان و مفهموم همان پسا ماركسيزم-
لنينيزم  -مائوئيزم مي شود.
من فقط مي خواهم توجه رفقایی را كه در اين مورد خلق افكار نموده و جهت حرکت حزب
را تعیین می کنند ،بخصوص دفتر سیاسی را ،به سوال های قابل طرح جلب نمایم .درين
مورد قبال همراه رفقا بحث كرده ام که اگر ما چيز نوي برای حزب داده نمي توانيم و در این
حد به توانمندی نرسیده ایم ،حد اقل اگر بکوشیم که خلق سوال و انگیزه کنیم و توجه
رفقا را به آن جلب نماییم ،در حقيقت كار و خدمت بزرگی كرده ایم.
استنباط من این است كه موضعگيري رفقا هم در پولينوم چهارم حزب و هم در نقد روي
سند حزب كمونيست ايران خیلی سریع بود و اگر فرصت شد فردا درینمورد صحبت
خواهم کرد .فعال من فقط سر چهار دست آوردي كه باب آواكيان معتقد است كه به لحاظ
فلسفه دارد صحبت می نمایم .این چهار دست آورد گران سنگ و گران بها كه از نظر
باب آواكيان اهميت دارد و به لحاظ فلسفي آنقدر مهم است كه با تكامالت ماركسيزم –
لنينيزم و ماركسيزم  -لنينيزم  -مائوئيزم هم تراز است ،کدام دستاورد ها است؟
آواكيان معتقد است كه گرايشات شبه مذهبي و ايده آليستي و يا غايت گرانه
ديترمينیستی در ماركسيزم ،از مارکس تا مائو ،وجود داشته است .باب آواكيان
مدعی است که نطفه و ريشه اين گرایش در نفي در نفي انگلس وجود دارد .سه
قانون دیالیکتیک را انگلس مستقيما از هگل ميگيرد .دیالیکتیک هگلی که
مبتنی بر اين سه قانون است در واقع ایده آلیستی است ،در حالیکه دیالیکتیک
مارکسیستی ،ماتریالیستی است .آواكيان مي گويد که اينجا نطفه ها و رگه
هايی از ایده آلیزم هگل وارد ماركسيزم شده است.
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مثال ميگويد شما نطفه هاي اين ایده آلیزم را در آثار ماركس سراغ کرده مي توانيد .در
نبرد طبقاتي در فرانسه ماركس مي گويد كه بوژوازي در آلمان كم كم ضعيف مي شود و
طبقه پرولتاريا كم كم قوي مي شود و اين منجر مي شود به تحكيم ديكتاتوري پرولتاريا
و از بين رفتن بورژوازي .ميگويد اين خود نطفه هایي از ديترمنينزم يا نطفه هايی از ایده
آلیزم را در خود دارد ،يعني اينكه پیروزی پرولتاریا يك امر اجتناب ناپذير و حتمی است.
اواكيان معتقد است كه در اصل جنبه عمده نظرات ماركس بر ضد تقدیر گرايي بود ،اما
نطفه هایي از تقدیر گرایی و رد پایی از ایده الیزم شبه مذهبی را در خود داشت .اما در
زمان بعد از تشكيل كيمنترن یا انترناسيونال سوم ،در شوروي و درعصر استالين ،ما رد
پاي نداريم بلکه خود پای است و برخوردها برخوردهاي شبه مذهبي ،ديترمينيستي و
تقدير گرايانه است .از جمله اين برخوردهای تقدير گرايانه همان گپ معروف استالين
است كه گویا ديگر مبارزه طبقاتي به صورت انتاگونیستی در جامعه شوروی وجود ندارد
و رفتن به سمت کمونیزم در شوروی حتمی است .میگوید مائوتسه دون ازين برخورد
استالين گسست كرد ،اما اين گسست كامل نبود .مقاله ای در زمان مائو منتشر شد است
بنام جنگ خلق و در آن بحث اجتناب ناپذیر آمده است .درست است که این بحث در
آثار خود مائو نيست ،اما در عصر مائو مقاالت و آثاري كه چاپ مي شود این گرايشات
را در خود دارد .مهم ترين این آثار خيلي مطرح مائوئيستي همان مقاله " در باره اعمال
ديكتاتوري همه جانبه بر بورژوازی " از چان چین چيائو است .این كتاب هاي با اين جمله
ختم ميشود « :كمونيزم يك امر اجتناب ناپذير و مستقل از اراده ما و حتمي است » .البته
تـا جـایــی درست است که در مارکسیزم از زمان مارکس تا مائو بحث های اجتناب
ناپذیری وجود دارد .اما نقص برداشت آقای آواكيان دركجا است؟ اگر كل اين برخورد
هاي ديترمینیستي شبه مذهبي وايدياليستي را شما در بودن سه قانون دیالیکتیک در
كنار هم كه انگس وضع مي كند ،و مشخصا قانون نفی در نفی ببینید می توان گفت که
درینجا هگل نفوذ کرده و انگلس نتوانسته است این روزنه را ببندد و سه قانون را در كنار
هم قرار داده است .اما زمانی که لنین قانون تضاد را جوهر دیالیکتیک نامید و گفت که
ديالكتيك چيزي نيست جز مطالعه تضاد در درون اشياء و پديده ها و مائو هم اين قانون
را به عنوان قانون اساسی هستي مطرح مي كند ،دیگر روزنه مذکور بسته می شود .پس
حاال انتقاد در كجا است؟ انتقاد این است كه اگر لنيني نمي بود و اگر مائويي نمي بود
اواكياني در كار نبود و اواكيان بر شانه هاي مائو و لنين استوار است .اما مشكل اينست
كه برخورد اواكيان به نحو فوق العاده ای برخورد رفيقانه كمونيستی نيست ،به اين معني
كه دست آوردهاي ديگران را ناديده مي گیرد و همه چیز را به پای خود ختم می کند.
خودش ادعا مي كند كه نطفه هاي ناپزیر گرایی در قانون نفي در نفي است .ما قبول داريم
اما اين روزنه توسط كي بسته مي شود؟ اين مبارزات تكاملي را چرا ناديده مي گيريم؟
نقدم خيلي واضح سراين است كه اواكيان دست آوردهاي ديگران و تكامالت حاصل شده
توسط دیگران را ناديده مي گيرد و خود را قهرمان وانمود می نماید.

بحث اصلی ای که متاسفانه اواكيان آن را زياد مطرح كرده اشتباهات دوره استالین است
که آن را پیراهن پر خون عثمان ساخته و هر دم بجان جنبش کمونیستی می زند و هر
اشتباهی که در آن عصر رخ داده به کل جنبش کمونیستی تعمیم می دهد .بدون شک
همان طوری كه مائوتسه دون جمع بندي كرد در عصر استالين اشتباهاتي رخ داده است.
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اما حاال چه مسئله جدیدی پیش آمده است که اینقدر روی اشتباهات زمان استالین
کوبیده می شود؟ اگر اواکیان مدعی می شد که مثال اشتباهات زمان استالین سی فیصد
نبوده بلکه پنجاه فیصد بوده است ،ما شك مي كرديم كه استالين انقالبي بوده است يا نه؟
يا اگر مي گفت كه دستاورد های استالين از  50فيصد پائين تر است و  40فيصد است ،ما
مطمئن مي شديم كه ديگر گپ حل است و استالین عمدتا یک انقالبی نبوده است .اما او
بطور مشخص چنین ادعا هایی به عمل نیاورده است بلکه کل مسئله به دانشمند روسی
ای بنام لینیسکومربوط است كه هر بار او را بعنوان لباس پرخون عثمان علم می نماید
كه بر خوردش ایده آلیستی بوده است .این کار در واقع شكلي از خود ارضائی است و می
خواهد خودش را قناعت بدهد .يك مقايسه ديگر را خدمت رفقا عرض می كنم .اواکیان
ادعا دارد كه او برخورد های شبه مذهبي ایده آلیستی ،ديترمينيستي وغايت گرايانه اي
در آثار پیدا کرده است .اما قبل از اواكيان در دهه  60ميالدي ،یک متفكر بزرگ بورژوازي
بنام " ميشل فوکو" دقيقا به همين استنباط رسيده بود .او تاريخ انسان ها را به سه
مرحله تقسيم كرده است :مرحله سنت ،مرحله مدرن و مرحله پست مدرن .به همین
خاطر ميشل فوکو را پدر پسا مدرنیزم مي گويند .اين آدم مي گويد بنیاد تاریخ طرز نگاه
تو است به آن .او در واقع ميگويد که اينكه تو چگونه به تاريخ انسان ها نگاه ميكني اصل
است و همين اصل ساير بينش های تو را شكل می دهد .او ميگويد که برخورد سنت به
تاريخ بر خورد كامال غايتگرانه مذهبي است كه خدا قبل از قبل همه چيز را آماده و تيار
كرده و هر چيز هدف دارد .اما او ميگويد كه برخورد مدرن هم همينگونه است ،از جمله
ماركسيزم .او مارکسیزم را بعنوان پروژه مدرن درنظر مي گيرد و ميگويد که برخورد
ماركسيزم هم یک برخورد غايتگرانه است .غايتگرانه به اين معني كه ماركسيست ها
معتقد اند که تاریخ به طرف جامعه كمونيستي بي طبقه مي روند و این خود يك برخورد
غايتگرانه و تک خطی است .تک خطی به چي معني؟ به این معنی که از نظر مارکسیست
ها ماركسيست ها جامعه از كمون اوليه شروع ميشود و به طرف كمونيزم می رود .اين
يك خط را نشان ميدهد يعني انسان ها ناگزیر بايد از اين مسير حركت كنند .ميگويد
اين برخورد ماركسيستی برخورد تک خطي و تقدير گرايانه است ،برخورد غايتگرايانه و
برخورد ایده آلیستی است.
متاسفانه فرصت نشد كه من به لحاظ فلسفي انديشه هاي اواكيان را مورد بررسی و
ارزیابی قرار می دادم .او يك ادعاي خيلي كالني دارد و می گوید که ما بايد از دانش
بورژوازي بياموزيم .دقيقا آقاي اواكيان از دانش بوژوازي آموخته است .شما نحيله هاي
فكري فوکو را در او می بینید اما فقط با يك تفاوت .استنباطي كه او كرده طور ديگری
است و استنباط ما طور دیگر .فوکو تعریفی از تاريخ ميدهد و ميگويد كه تاريخ چيـزي
نيست جز انـقـطـاع و گسست .اواكيان نیز می گوید كه تاريخ چيزي نيست جز انقطاع و
گسست .این نظر که مرحله موج اول انقالب با تمام تیوری های خود تمام ميشود و مرحله
موج دوم انقالب شروع ميشود خود مبتنی بر نظریه انقطاع و گسست است .منظورم
اينست كه شما مشابهت هاي تئوری های اواکیان را با تیوری های ایده آلیستی پسا
ماركسيزم و یا پست مدرنيزم و در کل نظرات بورژوازي خيلي راحت می توانيد پيدا كنيد.
از این موضوع اگر بگذریم بحث مهم ديگري كه آقاي اواكيان مطرح می کند و گویا يكي
از دست آوردهاي گران سنگ او را تشکیل می دهد ،کشف پراگماتیزم در مارکسیزم
است .پراگماتيزم که بطور خاص يك فلسفه امريكايي است ،فلسفه يي است كه كارايي،
مفيديت و سودمندي را معيار حقيقت مي انگارد .از نظر فلسفه پراگماتیستی ،پراتیک
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اجتماعی معیار واقعیت نیست .طبق برخورد ابزار گرایانه ای که جان دیوی از این مکتب
ارائه می کند ،ایدئولو ِژی چیزی نیست جز ابزار و حقیقت هم ابزار است .گفته می شود که
ما در مارکسیزم برخی برخورد های پراگماتیستی داشته ایم .بخصوص باز از زمان استالين
مثال داده می شود .دانشمند معروف روسی بنام لینيسكو كه يك ژن شناس معروف در
زمان استالین بود یک تیوری ابداع کرد که گویا همانگونه که درخت ها پیوند زده می شود
و خصلت ارثی یک درخت به درخت دیگر انتقال پیدا می کند ،یک خصلت اکتسابی یک
نسل به نسل دیگر نیز می تواند انتقال کند .گفته می شود که چون این تیوری مفیدیت
داشت استالین از آن دفاع کرد واين امر منجر به سركوبي تحقيقات تكنالوژيک و تيوري
هاي ديگر شد .زير مجموعه اين برخورد پراگماتيستي را برخورد هاي پوزيتويستي و
برخوردهاي ابزار گرايانه مي گويند .برخورد های ابزار گرایانه هم به زمان استالین ارجاع
می گردد .در واقع يكي از ادعاهای آر سی پی و اواکیان گسست از پراگماتیزم است و
مدعی اند که آنها مارکسیزم را از گرایشات پراگماتیستی که خیلی به ضرر علم و رشد
تکنالوژی و دانش و معرفت بوده ،پاک کرده اند.
بحث سومي را كه رفقا مطرح كردند در مورد رابطه بين تئوري و پراتیک بود كه در مورد
آن صحبت های زیادی کردند .من چیز بیشتری درینمورد ندارم و ضرور نمی بینم كه
بیشتر صحبت نمایم.
بحث چهارمی که اواکیان دارد مردود اعالم کردن خصلت طبقاتی حقیقت است .من
درینمورد ديشب با استاد لهيب صحبت كردم و قبال درین رابطه با رفیق ضیاء هم صحبت
کرده بودیم .این موضوع براي خودم بعنوان فردی از حزب دقيقا حل نشده است .به همین
خاطر اگر فردا ممکن شد درینمورد بیشتر صحبت خواهم کرد .مشخص است که رفقای
مان بصورت مدون از خصلت طبقاتی بودن حزب دفاع می کنند و این از یک جهت خصلت
طبقاتی بودن حقیقت را می رساند .پس بحث بر سر چی است؟ من فقط مي توانم درين
مورد سواالتي را مطرح كنم .يكي از مهم ترين وجه حقیقت عيني بودن حقيقت است،
يعني حقيقت مستقل از ذهن ما و بيرون ازذهن ما واقعیت دارد .این امر چه چیزی را می
رساند؟ اين را مي رساند كه موجودیت حقيقت بستگي به انسان ندارد .عيني بودن به
مفهوم چي است؟ عيني بودن به مفهوم اين است حقیقت مستقل از ذهن ما و بصورت
عینی موجود است .معيار حقيقت واقعيت است و ما فقط در مرحله مبارزه طبقاتي و در
عصر طبقات حقيقت نداريم بلکه قبل از آن هم حقيقت داريم .ماركس ميگويد که ما
در عصر پيش از تاريخ و در عصر مقدماتی تاریخ و هنوز به عصر تاریخ حقیقی انسان
نرسیده ایم .ما درعصر مقدمه تاريخ در دوعرصه علم داريم ،عرصه علوم اجتماعي كه
از مبارزه طبقاتي برگرفته شده و عرصه علوم طبيعي كه از مبارزه براي توليد بر گرفته
شده است .چون در عصر تاریخ یا عصری كه ديگر طبقات وجود ندارد ،علوم انساني با
علوم طبيعي انطباق پيدا مي كند ،لزوم علوم اجتماعي و لزوم موجوديت روابط اجتماعي
از بين مي رود و ديگر معنا ندارد .مثال فرض كنيد كه اگر دولتي نباشد ،ارتشی نباشد و
پارلمانی نباشد ،ديگر اصال علوم اجتماعی معنا ندارد ،سياست معنا ندارد .اگر طبقات
نباشد ،جامعه شناسي لزومش از بين ميرود .اواكيان معتقد است که با برداشت طبقاتي
بودن حقيقت ،يك برداشت پراگماتيستي از حقيقت صورت گرفته است .به چي معنا؟ به
اين معنا كه ماركسيزم موج اول معتقد است که حقيقت به طبقه پرولتر كمك مي كند و
ما را به كمونيزم مي رساند و چنین برداشتی یک برداشت پراگماتيستي از حقيقت است.
باب آواكيان فورمول جديدی را در مقابل آنها مي گذارد :هرچه كه حقيقت داشته باشد
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ما را به كمونيزم مي رساند .من اميدوارم فردا در اين مورد بحـث هاي بيشتري
صورت

بگيرد و این موضوع از جوانب بيشتري شكافته شود .من حرف های زیاد دیگری
هم درین زمينه دارم ،ولی بخاطر اینکه وقت بیشتر گرفته نشود ،صحبت های
فعلی ام را صرفا به عنوان مثال مطرح می کنم تا هر يك از رفقای ما بتواند
صحبت هایی داشته باشد.
متاسفانه كمي سطحي بينی در حزب ما حاكم است و ما زود و بخصوص بدون
تحقيقات بسيار دامنه دار اعالم موضع می کنیم .من فكر مي كنم در اين مورد
بخصوص ما جوانان بيشتر به تحقيق نياز داريم .اواكيان فرمول دیگری مطرح مي
كه در رابطه با انترناسيوناليزم است .او ميگويد كه آنچه به ظهور و رشد انقالبات
در يك كشور پا میدهد شرايط جهاني است نه شرايط کشوری داخلی .مثال می
گوید شرايطي كه به انقالب اكتوبر پا داد و آن را به پیروزی رساند ،شرايط جنگ
جهاني اول بود یعنی اوضاعي كه در جنگ جهاني اول همه دنيا را در بر کرفته
بود .اشتباه اين نظر در كجاست؟ منطق دیالیکتیک این نظر را رد می کند.
در منطق ديالكتيكي تضاد قانون اساسی است .تقسيم بندي ای كه ماركس مي
كند تضاد درونی و تضاد بیروني است .تضاد دروني در یک پروسه تعيين كننده
است .تضاد بيروني تاثير كننده است .ما مي گوييم كه موضع اواکیان به این
خاطر نادرست است که آنچه اساسا به انقالب روسیه پا داد تضاد درونی کشور
روسیه بود ،يعني موجوديت حزب مستحكم کمونیستی بلشويك و طبقه كارگر
آگاه و مبارز به صحنه آمده؛ در غير آن چرا اين انقالب در آلمان صورت نگرفت؟
چرا این انقالب در فرانسه صورت نگرفت؟ آیا فرانسه و آلمان متاثر از جنگ
جهاني اول نبودند؟ آيا ساير كشور ها در جنگ جهاني اول متاثر نشدند؟ چيزي
كه از بطن یک كشور برخواست انقالب در روسيه بود .درینجا بحث معروف لنين
در مورد حلقه ضعیف امپریالیزم ،که بیشتر یک خصلت درونی است ،صدق می
کند و گپ اواکیان به اصطالح هوایی است.
بحث بعدي ای که دارم اينست كه حزب كمونيست ايران ( م ل م ) به برنامه اش یک
بازبيني نقادانه دارد .يك پروژه تحقيقاتي روي برنامه شان به راه انداخته اند .اولين
قسمت اين نقد شان در حقيقت شماره  51آمده است .در حقيقت شماره  51از خود
برآمده اند و خود را نقد مي كنند و قضاوت بيرحمانه در مورد خودشان به عمل می آورند.
ما میگوییم خيلي خوب تا اينجا حرف تان درست است .اما ببينيم قضاوت نسبت بخود
تان چقدر بيرحمانه و صادقانه است؟ اينها فرمول معروف ذیل را كه در برنامه شان آمده
است رد مي كنند:
« دولت پرولتاريا داراي ايدئولوژي كمونيستي است» .
مي گويند كه اعالم دین رسمی و ايدئولوژي رسمي برای دولت پرولتاريا اصوال غلط است.
مي گويند اعالم ایدئولو ِژی رسمی برای دولت پرولتاریا با اعالم دین رسمی برای جمهوری
اسالمی ایران و یا جمهوری اسالمی افغانستان هیچ فرقی ندارد .مي گويند ما در دولت
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پرولتاريا دين رسمي را نقد مي كنيم .چرا؟ بخاطر اينكه دين رسمي بايد الگو و نمونه به
جامعه ارائه كند و كل جامعه باید به نحوي خود را با الگو و نمونه ای كه از طرف دولت و
دين رسمي کشوری و دولتی ارائه میشود ،همساز و هم طراز كند .ما نطفه هاي اين گپ
را در رفيق هاي نیپال داشتيم .البته رفقای نیپالی بحث ایدئولو ِژی را نداشتند بلکه بحث
حزب را داشتند .آنها مي گفتند که ما نبايد حزب حاکم داشته باشیم ،بلکه باید چندین
حزب وجود داشته باشند که با هم رقابت کنند .به این ترتیب خيلي ساده و كوتاه دستآورد
های مبارزات انقالبی ای را که با خون هزاران نفر رزمنده انقالبی به دست آمده بود به
حراج گذاشتند .ما مبارزه كرديم ،خون داديم ،انقالب را به پیش سوق دادیم و ديكتاتوري
دموکراتیک خلق را به مثابه شکلی از دیکتاتوری پرولتاريا در ساحات وسیعی از کشور
اعمال كرديم؛ اما حاال بورژوازي بفرمايد و بر سر قدرت سیاسی با ما رقابت مسالمت آمیز
کند .اگر درین رقابت مسالمت آمیز زورش رسید می تواند قدرت را از دست ما بگیرد.

در مورد رفقای ايرانی ما كه مي گويند ما ايدئولوژي دولتي نداريم ،من فكر مي كنم که
آنها جنبه ها و وجوه مشتركي با رفقاي نیپالي دارند .ما باید میان ايدئولوژي علمي و یک
دین به اصطالح آسمانی فرق قایل شویم .گر چه حزب کمونیست ایران ( م ل م ) به زبان
می گوید كه بین این دو ایدئولو ِژی و دين هزاران سال نـوري فـاصـله وجود دارد ،اما ما
مي گوئيم که همين هزاران سال نوری فاصله را شما بايد باورداشته باشيد .شما فقط بزبان
مي گوييد اما باور نداريد .ما میگوییم که ايدئولوژي انقالبي خالقيت افكار ،تنوع افكار و
انگيزه برای پیشرفت را به وجود می آورد و نه اینکه نوعی دگماتیزم را دامن بزند .من فکر
می کنم که ارائه کردن ايدئولوژي انقالبي در يك دولت را با يك برداشت دگماتيستي هم
طراز دانستن ،خیلی اشتباه است.
نکته ديگري كه اينها بحث دارند و بر سر آن برنامه شان را نقد می کنند ،موضوع ایدئولو ِژی
است .در برنامه شان یک نقل قولی از مائوتسه دون آمده است که می گوید:
« كمونيزم تنها ايدئولوژي رهاييبخش عصر ما است» .
مي گويند که غلطي و اشتباه ما اينست كه ما نوشته كرديم " ايدئولوژي رهاييبخش " در
حاليكه بايد نوشته مي كرديم " علم رهاييبخش " اوال اينگونه دیوار چين کشیدن میان
ايدئولوژي وعلم توسط رفقای ما غلط است .بدليل اينكه كمونيزم يا ماركسيزم  -لنينيزم
– مائوئيزم صرف علم نیست ،بلکه همان طوری که رفقا قبال بحث کردند ،يك ايدئولوژي
هم است ،اما نه آنگونه ایدئولوژی ای که مارکس در موردش مي گفت:
« ايدئولوژي چيزی نیست جز حقيقت قلب شده یا قلب ماهيت شده» .
نباید فراموش کنیم كه علم تفاوت هاي خيلي بارزی با فلسفه ،با ايدئولوژي ،با يك بينش
و یا یک جهان بيني دارد .يكي از خصلت هاي علم محدود بودن آن در یک حیطه خاص
است .مثال فيزيك یک حیطه خاص طبیعی غیر از قلمرو اجتماعي دارد يعني حدود و
ثغور مشخص و وظیفه طبیعی مشخص دارد .همچنان جامعه شناسي حیطه مشخص،
وظيفه مشخص و قوانين مشخص دارد و همان حیطه ،قوانین و وظیفه را انعکاس می دهد
و اجرا مینماید .همچنان است بیالوژی ،کیمیا و سایر علوم .هر یک از علوم به سربازی
یا به گروپی از سربازان می ماند که در میدان جنگ ،یک حیطه خاص فعالیت و وظیفه
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خاص داشته باشد؛ یا مثال به کارکن و کارگر کارخانه ای می ماند که بوظيفه خاص خود
مصروف است .پس باید چیزی وجود داشته باشد كه سرپرستي و تعمیم دهی رابطه بين
علوم را پیش ببرد .این چیز فلسفه است .اعتبار فلسفه در این است كه سرپرستي علوم
را بعهده دارد و رابطه علوم با همديگر را ترتيب میکند .فلسفه شبیه به يك افسر نظامي
در ميدان جنگ است كه به تمامی افراد تحت فرماندهی اش دستور می دهد .اما فتح و
ظفر افسر نظامی مبتنی بر دستاورد هایی است که سربازان در میدان جنگ بدست می
آورند .به این ترتیب در واقع میان فلسفه و علوم مشخص رابطه ديالكتيكي وجود دارد،
اما يكي را بجاي ديگری گذاشتن و مثال علم را ايدئولوژي گفتن و یا ایدئولو ِژی را علم
گفتن كامال غلط است .بحث ايدئولوژي خيلي روشن است .مثال ايدئولوژي کمونیستی یا
ماركسيستي یا ايدئولوژي ماركسيزم – لننيزم -مائوئيزم داراي سه بخش است :فلسفه،
اقتصاد سیاسی و سوسياليزم علمی .در اينجا یک بخش فلسفه است ،در حاليكه دو
بخش ديگر آن علم است .پس مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم صرفا علم نیست بلکه هم
فلسفه است و هم علم .درین مورد مائوتسه دون فرمولبندي مشخص دارد و مي گويد:
مثال ايدئولوژي ماركسيزم – لنينيزم  -مائوئيزم نمی تواند جایگزین فزیک گردد و وظيفه
فزیک را نمي تواند پيش ببرد .اما بر اساس فيزيك مبتني است .اگر دستاورد های خیلی
مهم فزیک نمی بود ،بدون شك ماركسيزم نمي توانست به اين حد برسد .رفیق حفیظ
در نامه اش برای ما نوشته که ما از يكطرف كمونيزم را علم مي گوئيم ولي از طرف ديگر
به تغيير و تکامل در آن هيچ باور نداريم و در یک سر درگمي قرار داريم .این بحث رفیق
حفیظ به شدت بحث بر انگیز است .من فكر مي كنم كه رفيق ما متاثر از امريكائي ها است
و روابط ديالكتيكي را در نظر نمی گیرد .این دید که سنگ فقط سنگ است و نمی تواند
چیز دیگری باشد ،منطق رسوایی است .این قانون همان قانون متافزیک ،یعنی قانون "
این همانی " است .این بحث اصوال غلط است که ما م ل م را صرفا علم یا صرفا ایدئولوژی
بدانیم .بحث درست آن است که م ل م هم به عنوان ایدئولو ِژی و هم به عنوان علم به
مـثـابـه یک وحـدت اضــداد در نظر گرفته شود .از طریق تقسیم بندی مطلق به علم
یا ایدئولوژی نمی توانیم به چیزی برسیم.
به هر صورت از این موضوع اگر بگذریم ،یک موضوع دیگر طرح این سوال توسط آر سی
پی و حزب کمونیست ایران ( م ل م ) که :چرا مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم به دل
چنگ نمی زند؟ در بحثی که قبال با رفقای واحد منطقه یی خود ما داشته ام ،من روی این
موضوع آمادگی گرفتم .البته ادعای آمادگی گرفتن ،ادعای بسیار كالني است .بهتر است
بگویم من این موضوع را انتخاب کردم و دراين مورد فكر كردم که چرا آنها می گویند
مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم به دل چنگ نمی زند؟
شما اگر آثار حزب کمونیست انقالبی امريكا و حزب کمونیست ایران ( م ل م ) را بخوانيد،
بطور مکرر و صریح این سناریو ها را در آن ها می بینید که گویا :ماركسيزم ديگر کسی را
بر نمي انگیزد؛ دیگر احساسات را تحريك نمي كند؛ ديگر زماني نیست که بلشويك ها
تصمیم داشتند محور زمین را تغییر دهند؛ دیگر زمانی نیست که کمونیست های چینی
می گفتند هدف شان نجات کل بشریت است .گو اینکه آن گپ ها به کلی رفته و تمام شده
است .اين گپ ،هم درست است و هم نادرست .اگر این بحث را از منظر حزب امریکایی
ها ببینیم می توان گفت که مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم به دل چنگ نمی زند .شما
اگر انقالب کمون پاريس را در نظر بگيريد یا انقالب اكتوبر روسيه را درنظر بگيريد می
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بینید که هزاران هزار و ميليون ميليون كارگر به صحنه مي آمدند ،مبارزه مي كردند،
تالش مي كردند و می جنگیدند .اما امروز در اروپا خير خيريت است و هيچ گپ نيست.
کار نهایت کالن شان مبارزات خیابانی است که البته در حد خودش مهم است اما جای
انقالبات متذکره را به هیچ وجهی نمی توانند بگیرند .اينها مشكل شان اينست كه كل
دنيا را از منظر كشورهاي اروپايي یا در مجموع از منظر كشورهاي صنعتي دنيا مي نگرند
و گپ فعلی شان اساسا از همین دید ناشی می شود .این ها در مورد تضاد عمده جهانی
شک و شبهه دارند و این امر را قبول ندارند که امروز دیگر انقالب از كشورهاي سرمايه
داري امپریالیستی كوچ كرده و در كشورهاي تحت ستم و تحت سلطه است كه انقالب
به عنوان انبار باروت و تيل آماده انفجار است ،چرا که فقر و فالكت و بد بختي و ستم و
استعمار همه در این کشور ها جمع شده است .از جانب دیگر امپرياليست ها در اثر غارت
ملل تحت ستم به بخشی از طبقه كارگر خود باج مي دهند و این بخش انقالب را فراموش
کرده و به آن نمی اندیشند .اگر اينگونه نمی بود ،آنها هیچ موقعی این ادعا را نمی کردند
که گویا دیگر مارکسیزم به دل چنگ نمی زند.
مارکسیزم امروز در هند خوب به دل چنگ میزند و میلیون ها نفر پشت ایدئولوژی
مارکسیزم صف کشیده اند و مبارزه و تالش میکنند .در نیپال ما تجربه اش را داشتیم ،در
پیرو هم ما تجربه اش را داشتیم .در این دو کشور مارکسیزم به دل صد ها هزار نفر چنگ
می زد و خیلی هم محکم چنگ می زد .اما در اروپا که به دل جنگ نمي زند دليلش این
است كه اين علم در آنجا از دست رفته است .زمان تغیير كرده ولی فكر آنها متناسب با
اين تغيير تحول نیافته و در واقع عقب مانده است .شما باید در انطباق با گفته لنین تحلیل
مشخص از شرایط مشخص به عمل آورید .شما نبايد همه چيز را از ديد غرب گرايانه اش
ببينيد كه اگر امروز در اروپا خير و خيريت بود ،در كل دنيا خير خيريت است.

بحث دیگر آر سی پی و اواکیان طرح سه گرایش بین المللی در برخورد به مارکسیزم
است .گرایش اول ماركسيزم را دگم فكر مي كند ،تكميل شده فكر مي كند و مثل نسخه
های کاغذ پیچ شده فکر می کند که کامال آماده و تیار است و هر زمانی که خواسته باشیم
در کشوری انقالب داشته باشیم از آن نسخه ها استفاده می کنیم و مطابق به آن نسخه ها
انقالب را به سر انجام می رسانیم .گرایش دوم مبتنی بر برگشت به قرن  18و مراجعه به
نظرات روسو و مونتسکیو و جیفرسون و غیره است .گرایش سوم گرایش طرفداران سنتز
های نوین اواکیان است که گویا در میان دو گرایش چپ و راست ،گرایش درست و علمی
است و ما را از هر دو انحراف چپ و راست نجات می دهد .مخاطبین واقعی اواکیان درینجا
کیانند؟ به نظر من احزاب درون جنبش انقالبی انترناسیبونالیستی نیستند .مخاطبین
واقعی اواکیان ،اكادميسين ها و متفكريان غرب اند .آلن بدیو به عنوان راست رو مخاطب
است ،كسيكه مثال از انقالبات قرن  20عقب تر می رود و به نظرات بورژوایی قرن هجده
وابسته است .مـخـاطـب واقـعـی آقـای آواكـيـان ،حزب كمونيست ( مائوئیست )
افغانستان نيست ،بلکه شخص آلن بدیو است .اينجا در واقع در انطباق با نظرات امريكايي
گرایانه و غرب گرایانه ،كل " جهان سوم " تمام احزاب چپ و راستش و تمام احزاب
مائوئيستي و انقالبیش نادیده گرفته می شوند.
نظرات آر سی پی و اواکیان را از یک زاویه دیگر هم می شود مورد توجه قرار داد .خود
ایدئولوژی اگر جدا از انسانه ها در نظر گرفته شود و تا زمانی که در وجود انسان ها به یک
نیروی مادی بدل نشود ،ما نمی توانیم صحت و سقمش را معین کنیم و بگوئیم که درست
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است یا یا نادرست .يك مثال ساده به رفقا می گويم و يك تيوري علمي را مثال میدهم:
تئوری هیلوسنتريزم توسط راستاکورس در یونان در سال  300قبل از میالد كشف شد.
او نظر داد كه خورشيد هفت برابر زمين بزرگ است و چون امكان ندارد يك چيز بزرگ
به دور يك چيز كوچك بچرخد ،بناء زمين به گرد خورشيد مي چرخد .اما بطليموس که
دانشمند بزرگی بود و درعين حال خودش يك نیز حاكم بود ،نظر داد كه نه زمين به گرد
خورشيد مي چرخد .نظر او یک و نیم هزار سال در سراسر قرون وسطي بر اروپا مسلط
بود .يك و نيم هزار سال يك تيوري علمي كنار رفت و جایش را یک تئوری غلط گرفت.
این تیوری بعد از گذشت یک و نیم هزار سال دوباره توسط کپلر احیا می شود .بحثم این
است که اگر از یک تئوری علمی درست کار گرفته نشود و یا درست برايش کار صورت
نگرفته و درست مد نظر قرار نگیرد ،از نظر ها می افتد و این به معنای نادرست بودنش
نيست .آر سی پی و اواکیان با مشاهده شکست پیهم انقالبات تحت تاثیر دانشمندان
بورژوایی غرب قرار گرفته و به يك نوع توهم در بين خود رسيده اند و آن را باالی کل
دنیا تعمیم می دهند .از این نظر است که تئوري انقالبی ديگر به درد نخور و زنگ زده
اعالم می گردد که باید آن را به دور انداخت .خيلي قشنگ مي شود همان نقدی را كه
آقاي آواكيان از استالين می کند و او را متهم به برداشت پراگماتيستي مي نماید به
خودش برگردانیم .ما ميگوييم كه خيلي خوب! آیا خود اين نوع بر خورد ار شما یک
برخورد پراگماتیستی نيست؟ اینکه می گویی که تیوری مارکسیستی دیگر به درد نمی
خورد و باید دورش انداخت ،خود یک برخورد پراگماتیستی است .در واقع این نظر تو
که گویا ایدئولوژی کمونیستی به عنوان یک ابزار دیگر به درد نمی خورد و باید دورش
انداخت ،خود یک برخورند پراگماتیستی است .استادی داشتيم که در مورد فیلسوف
های امریکایی قرن بیست طنز جالبی داشت .می گفت در قرن بیست در امريكا هیچ
فیلسوف بزرگی به دنيا نیامد که پراگماتیست نباشد و یا حد اقل گرایشات پراگماتیستی
نداشته باشد .متاسفانه حتی مارکسیست خیلی مطرح امریکایی یعنی اواکیان سر از
گریبان پراگماتیزم در آورد .چرا؟ به دليل اينكه ماركسيزم را فقط وسيله فكر مي کند که
چون کار نمی دهد ،به درد نمی خورد و باید دورش انداخت و مواد خام دست آورد هایش
را آرشیف کرد و برای ساختن یک تئوری دیگر مورد استفاده قرار داد.

به هر صورت من زياد پرحرفي نمي كنم .اگر گپ های خود را بطور مختصر جمعبندی
کنم باید بگویم که دائر کردن این سیمینار در مواجهه با سنتز های نوین اواکیان برای
حزب ما یک دستاورد است .از جانب دیگر همین سیمینار د ر واقع كيفيت حقيقي حزب
ما را به ما نشان داد كه چه هستیم و دارای چه وضعیت و توانایی هستیم .من بخصوص
در رابطه به نامه ایکه دیروز خواندم مکث می کنم .آن نامه چه چیزی را نشان می دهد؟
آن نامه صفبندي را در حزب ما نشان داد ،ميزان وحدت و توافق فكری و ميزان وحدت
ايدئولوژيکی را در حزب ما نشان داد .من فكر مي كنم خیلی خوب است که رفقای ما از
آن درس بگیرند .گفته معروفی است که :نه به آن شوري شور و نه به اين بي نمكي .من به
خصوص به عنوان نمونه های برجسته مثال مي دهم نامه رفقای کانادا و نامه رفقای اروپا
را .در رابطه به نامه رفیق حفیظ زور من نمي رسد كه چيزي بگویم .او تا اندازه ای بحث
های خودش را دارد.
من فكر مي كنم كه نمونه رفقای کانادایی در حزب ما که متاسفانه سطح بینش سیاسی
فوق العاده پائینی دارند بسیار است .در این مورد من فکر می کنم که رفقاي ما باید نبرد
افكار را در حزب دامن بزنند تا با برخورداری از تفکر بیشتر از وضعیت رکود فکری نجات
صفحه 125

********** رویزیونیزم پسا م -ل -م در حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان جای ندارد *** جلد دوم **

یابند .اما در سطح اروپا بر عکس است .واحد اروپاي ما بجای اینکه رابطه اش با حزب
تامین باشد ،بیشتر با یحیی جلسه مي گيرد و رابطه اش بیشتر با او تامین است .تا این
حد درست .اما من فكر مي كنم كه بهتر است رفقای ما با آنها خيلي با احتياط برخورد
كنند ،طوريكه آنها احساس نكنند كه چون ما يك مقدار نياز به تعمق داريم و نياز به
تفكر داريم و ما وقت خواستيم كه بیشتر فكر كنيم ،حزب ما را به قسمی و بـه نحوی از
خود دور می کند .من هنوز هم فكر مي كنم که بگذاريم رفقا را و برايشان فرصت بدهيم
و به يك حساب دست رفقا را بگيريم و بگذاريم كه بيشتر فكر كنند .اگر آنها را بصورت
جبری کش کنیم ،من فكر مي كنم كه زمينه رفتن شان بيشتر فراهم مي شود .به این
خاطر ميگويم که نه به آن شوري شور و نه به اين بي نمكي.منظورم این است كه هر دو
جریان متذکره نادرست است.
من فكر مي كنم كه اگر فردا وقت باشد می شود در مورد تربیت افراد و بحث پاسیفیزم
که رفقا مطرح کردند صحبت نماییم.
صحبت های کنونی من تمام شد و کدام حرف دیگری ندارم.
تشکر از رفقا!
*******************

متن سخنرانی رفیق ملیار

به اجازه رفقا ،شروع می كنم مستقیما به بحث روي مسایل مطروحه.
يكي از مسایل مورد بحث كه در بين حزب ما و حزب كمونيست انقالبي آمريكا ( آر سي
پي ) بوده است ،طرح مسئله پايان يك دوره و آغاز دوره نوين توسط آر سی پی است .اين
مسئله در واقع خیلی متنازعه شده و واقعا بحث هاي درست و حسابی هم سرش شده.
من فقط روی این مسئله میخواهم بیایم که آر سي پي اين بحث را كه مطرح مي كند در
واقع در خالء مطرح نمي كند .اين بحث در پهلوي بحث هايی مطرح مي شود كه خيلي
كساني ديگر مطرح كرده اند .خيلي كسان ديگر صحبت ازين دارند كه يك دوره پایان
یافته و دوره نوین دیگر آغاز یافته است .رفیق زالند اشاره كرد كه پست مدرنیست ها
آغاز مرحله پست مدرنیزم را اعالم كرده اند .ليكن در پهلوي اينها نه تنها چپ اين كار
را كرده ،بلكه راست جدي تر اين كار را كرده است .فرانسیسكو فوکوياما يكي از آيت اهلل
هاي بورژوازي امريكا است .او اعالن مي كند كه با سقوط شوروی در سال  91يك تاريخ
پايان يافت ،يعني تاريخ يك مرحله و در واقع تاريخ خالص شد و ما در مابعد تاريخ زندگي
ميكنيم.

بحث بيشتر در اطراف اين مسئله است كه آلترناتیوی الترناتيف كه در مقابل
نظام سرمايه داري وجود داشت كه سوسياليزم يا كمونيزم بود شكست خورد
و به شكست انجاميد ،پس ديگردر واقع دیگر آلترناتیوی نيست ،ما برنده ميدان
هستيم و تاريخ پايان يافت " .سانی ین هنرین تون " يك آيت اهلل ديگر بورژوازي
امريكا است .بحث او از بحث فرانسیسکو فوکویاما فرق میکند .او پارسال فوت
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كرده است .هنرین تون مي گويد که تضاد بين دو ايدئولوژي بوده ( كمونيزم و
ليبرال دموكراسي ) .با سقوط شوروی اين تضاد پايان یافت و حاال عصر تضاد بین
تمدن ها شروع شده است .او اصطالح (  )The Clash of Civilizationsرا بكار
برده است .تضاد بین کنفوسیوسیزم چين با غرب .تضاد جهان اسالم در مقابل
جهان غرب ،تضاد تمدن های هند و چین وغیره.

باب آواكيان هم مطرح مي كند كه یک دوره تاریخی پايان یافته است .من فكر مي كنم
كه این طرح بيشتر به اين خاطر است كه با پايان یافته اعالم کردن یک دوره تاريخ  ،مي
خواهد خودش آغاز گر دوره نوين باشد .اواکیان می خواهد خودش ماركس موج نوين
جنبش كمونيستي باشد .براي او دیگر رهبري يك حزب كوچك صد نفري در آمريكا نمي
تواند کافی باشد .او می خواهد یک آغاز گر جهانی باشد.
او از يك لبناني و يك انگليسي نقل قول می کند .من فكر مي كنم این دو نفر اوضاع و
احوال جهانی را كه ما در آن زندگي مي کنیم قشنگ بيان مي كنند.
" گاووند آرچارد" یکی از نخبگان سیاسی لبنان است .او مي گوید در دهه شصت ميالدي
وقتي كه ما جوان بوديم به آينده كه نگاه مي كرديم فكر مي كرديم كه در زمان پيري
ما كمونيزم پيروز مي شود و در واقع سوسياليزم تمام كشورهاي جهان را خواهد گرفت.
مذهب ديگر نخواهد بود و دموكراسي بسيار مترقي مردم غالب خواهد شد و ارتجاع
شكست خواهد خورد .اما او حاال نوشته مي كند که ما پير و ريش سفيد شده ايم و وقتي
به آن باورهای دهه شصت خود نگاه مي كنيم مي بینیم نه نشد .در واقع سوسياليزم پيروز
نشد بلكه سوسياليزم شكست خورد .نه تنها دموكراسي مردمي پيروز نشد بلكه شكست
و جاي آن را دموكراسي جورج دبليو بوشی گرفته است! او آلترناتیو طرف مقابلش را هم
میگوید  :نه تنها مذهب شكست نخورد بلكه القاعده ،طالبان و  BJPدر هندوستان و
فاشيستهاي مسيحي در امريكا در واقع دوباره نیرو گرفته اند .يعني بسيار بد رقم يك
برگشت صورت گرفته است .ما اين تفاوت كيفي را با چند دهه پيش داريم .در واقع خيلي
از رفقای كالن سال ما عمال دوره دهه شصت را دیده اند.
يك انگليسي بنام "تري ایگل تون " است .او درين مورد ميگويد كه در سابق يك
 Optimismبود اما حاال به مشكل مي توان گفت كه ختم نظام سرمايه داري ممكن
است ...جهان كامال در خطر است يعني در واقع نسل بشر امکان دارد از بين برود .بسيار
مشكل خواهد بود كه از کسی بشنويد كه سرمايه داري يك روز از بين برود .يعني درواقع
همان هژمونی ايدئولوژيک سرمايه داري بر چپ بد رقم حاكم شده است .به این خاطر
چپ ،چپ پست مدرن شده که حاال از برنامه هاي Universalجنبش کارگری براي احیاء
سوسیالیزم جهاني در واقع گذشته است و حرف شكست نظام سرمايه داری را از چپ
در واقع نمي شنويم .اين گپ های "تري ایگل تون" در واقع فضاي فكري چپ پست
مدرنیست را نشان می دهد.
اما در مورد پایان یافتن چيز ديگری که می گوید ،واقعا هم پايان يافته و جهان وارد
صفحه 127

********** رویزیونیزم پسا م -ل -م در حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان جای ندارد *** جلد دوم **

مرحله نوین شده است .این بحثی است كه خیلی از حلقات فكري به آن باور دارند .مي
گويند پايان هژموني امریکا شروع شده است .می گویند در تاريخ نظام سرمايه داري ما
تا حال سه دوره تاریخ هژموني داشتيم:
در قرن هفده هژموني هالند بوده .در هژموني هالند نظام سرمايه داري یک هارموني
خاص داشت و نظام  – Financesاش را در واقع هالند رهبري مي كرد .در محور هالند
كل نظام جهان سرمايه داري به یک قسمی مشترك عمل ميكرد ( united primates
( که در داخل اش تضاد هايی بوده .اين هژموني هالند كه پايان مي یابد ،يك دوره بسيار
طوالني ( يك قرن ) از جنگ و تضاد و تصادم در بين کشورهاي سرمایه داری اوج می
گیرد.

مرحله بعدي هژموني برتانيه در قرن  19هست .زير رهبري و هژموني برتانيه باز يك
هماهنگي در بین كشورهاي سرمايه داري وجود دارد و از تصادم و جنگ بین آنها خبری
نيست .تضاد هست اما در زير هژموني برتانيه همه جهان متحد است و نظام Finances
كه از لندن پايه گذاري شده " ،پوند استرلینگ" در واقع همان " "Link Pingاست
که نظام سرمايه داري زير رهبري برتانيه را به هم وصل مي كند .اين هژموني برتانیه
كه پايان يافت ،نتيجه اش دو جنگ جهاني شد .خيلي كسانی که همين مرحله تاريخي
را ْآغاز قرن بيستم می دانند ،مي گويند اينها دو جنگ گفته شده ،اما اساسا يك جنگ
واحد بسيار طوالني  30ساله است .بين دو کشور ،بين المان و امريكا ،رقابت بر سر اینکه
چه كسي جايگزين برتانیه خواهد شد ،در می گیرد .در نهایت اش برنده ميدان امريكا شد
وآلمان شكست خورد .زير رهبري امريكا يك هژموني جدید ديگر شكل گرفت .در واقع
امريكا منافع کشور های مختلف امپریالیستی را  Coordinateیا هماهنگ مي كرد.
اقتصاد دان مصري بنام سمير امين از ائتالف سه گانه امپرياليستي ،اروپا ي غرب ،امريكا
ي شمالي و جاپان یا در واقع اتحادیه های کشور های امپریالیستی زیر هژمونی امریکا
حرف می زند.
فعال اين هژموني زير سوال رفته و در مقابل امريكا بلوكهاي نوي در حال ظهور است.
نتيجه چي خواهد شد؟ در نتيجه بحران هاي اقتصادي و بحران هاي مالي بسيار شديد
كه از سال  2008به اين طرف شدتش را ديده روان هستيم ،جنگ ها در واقع اوج خواهد
گرفت و تصادمات بين قدرت هاي امپرياليستي شدت پيدا خواهد كرد.
اين پايان هژموني امريكا در واقع آغاز يك مرحله نو از بحران ها و جنگ ها و تصادم ها
خواهد بود و  Arrangementجدیدی بوجود خواهد آمد .آيا امريكا مي تواند هژموني
خود را حفظ كند يا كشور امپریالیستی ديگری جايگزين آن خواهد شد؟ اين كشور نوين
كدام كشور خواهد بود؟ آيا همچنين كشوري داريم كه در عين حال هم مايه مادي و
هم مایه معنوي داشته باشد و بتواند هژمونی اعمال کند؟ اگر يك كشور واحد نيست آيا
امكانش است كه بالك هایي از كشورها بوجود بيايد و جايگزين امریکا شود .این بحث
هايی است که ادامه دارد .
مسئله بحثی ديگر ،مسئله بحران مشروعيت ايدئولوژيك ليبراليزم است .در این بحث
گفته می شود كه بعد از انقالب فرانسه در سال  1789و در واقع در برخورد با این انقالب
سه ايدئولوژي بوجود آمد :ليبراليزم  Conservatism ،يا محافظه کاری و سوسياليزم.
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بين اين سه ايدئولوژي تا سال  1848یعنی زمانيكه ماركس مانيفيسـت كمونيست را
مي نويسد بدون شک رقابت وجود دارد .در مانیفیست ماركس مي گـويد كه يك شبح
بر اروپا سايه افگنده اسـت )Specters something in the worlds( .در واقع اولين
جمله مانيفيست كمونيست است .آن شبح كمونيزم است .در سال  1848سراسر اروپا را
شورش هاي هاي بسيا ر وسيع و گسترده سراسر اروپا را در بر گرفته بود .بورژوازي از
اين انقالبات آموخت كه برای کنترل طبقات خطرناک ( طبقه کارگر ) تنها از چوب نمي
تواند استفاده كند بلكه بايد از  Consentientیا به عبارت دیگر از زردک هم كار گرفته
شود .در واقع در يك دستش چوب باشد و از طرف ديگر بايد يك چيزهايی هم بدهد
آنها را .چي دادند؟  Universal Male Sabotageيا در واقع حق راي به كل مردهاي
بالغ یا چيزي را كه بورژوازي از سال  1848به بعد آهسته آهسته در كشورهاي مختلف
معرفي كرده است .در پهلوي آن  olker stateيعني دولت رفاه .كم كم كمك هاي مالي
به طبقه كارگر ،شرايط زندگي نسبتا بهتر و در پهلوي آن بدون شك راسيزم وامپرياليزم
و  National Identityيعني شناخت ملي به كشورهاي اروپايي و آمريكايي .در مقابل
كي ها؟ در مقابل كشورهاي تحت سلطه ،در مقابل مردم هاي غير سفيد.
ليبراليزم ميدان را از محافظه کاری و سوسياليزم برد .از  1848به بعد ليبراليزم زبان
سیاست است .لیبرالیزم زبان سیاست را براي همه مهيا مي كند .قانون جهان بر محور
همین چيز بنا شده بوده و مردم همه به اين باور بودند كه هر چه زمان گذشته مي رود
جهان رو به پيشرفت است و از طريق مداخله دولت زندگي انسانها روز بروز بهتر شده
مي رود .باالعموم درغرب مردم به همين باور بوده اند كه دولت يك چيز خيلي مفيد و
خوبي است .دولت هميشه سرك پخته مي كند ،مكتب مي دهد ،رفاه مي آورد و . ...
همچنين باور هاي در واقع در ذهن مردم از سال  1989به بعد بود .وقتي ريگان در امريكا و
" مارگريت تاچر" در برتانيه به قدرت رسیدند ،با سقوط شوروي و شروع بحران ها از دهه
هفتاد به بعد ،نه تنها يك نوع بي باوري نسبت به دول غربی پيدا شد ،بلكه مشروعيت
ايدئولوژي ليبراليزم نیز زیر سوال رفت.
پس در واقع جهان در حال تغيير است .نه تنها چپ تغيير كرده بلكه راست هم تغيير كرده
است و اين تغييرات نه تنها ذهني است بلكه عيني است و مادی است .ما نشان هاي شان
را مي بينيم .يكي از تغييرهایي كه در واقع رخ داده این است که :وقتي ماركس در سال
 1848مانيفيست را نوشته مي كند و ميگويد كه يك شبح بر فراز اروپا در حال گشت و
گذار است ،شبه كمونيزم ،بدون شك منظورش از طبقه كارگر و جنبش کارگری است که
خيلي خطرناك از گلوی بورژوازي گرفته است .امروز من فكر مي كنم كه نه تنها در اروپا
اين تضاد طبقاتي خيلي حاد شده بلکه در سراسر جهان هم حاد شده است .چند سال
پيش سازمان ملل اعالم كرد كه براي بار اول در جهان نـفـوس شـهـر هــا نسبت به
دهات بیشتر شده است .این گفته به اين معناست كه طبقه كارگر در سطح جهان تبديل
به اكثريت شده و براي اولين دفعه در تاريخ بشر اكثريت جهان را طبقه كارگر تشكيل مي
دهد و تضاد هاي طبقاتي در سراسر جهان حاد شده است .در چين مطابق راپوری که خود
دولت چین می دهد در يك سال پنجاه هزار شورش صورت گرفته است که طور اوسط در
هر روز تقریبا  137شورش می شود .در كشور هاي غربي فرانسه را بط.ر مثال در نظر می
گیریم که در آن هر روز تصادمات مهاجرين مردم هاي رنگين پوست بر علیه دولت وجود
دارد .به این ترتیب اوضاع و احوال جهاني در واقع وارد بحران شده است.
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پس اوضاع بدون شك تغيير كرده و ضرورت به يك بازنگ ِری ،به يك باز بيني ،از تجربه
انقالبات گذشته هست .كمونيست ها بايد از تجارب خود بياموزند و در واقع بايد با
چيزهاي نوی كه بوجود آمده برخورد خالقانه بنمایند.
آر سي پي ادعايش اين است كه همين كار را مي كند .اما آيا آر سي پي واقعا كارهایي
كرده است؟ باور شخص خود من قسم ديگر است .من فكر مي كنم كه خيلي از الف وگزاف
هایي را كه آر سی پی مي زند بي مايه است و در واقع نمي تواند اين ادعاي خود را ثابت
كند که چيز های نوی آورده است.
چهار " دستاورد " فلسفي را كه اینها میگویند شامل سنتزهاي نوين باب آواكيان ميشود،
و رفیق زالند رویش صحبت کرد ،يكي گسست از ایدآلیزم است که اینها مطرح مي كنند
و مي گويند که در جنبش كمونيستي يك نوع باور به گريز ناپذيري ( دیترمینیزم )
وجود داشته است .من سوال مي كنم كه در كجا بوده اين گريز ناپذيري يا ديترمينيزم در
جنبش كمونيستي؟ بيشك در مرحله خاصي زير رهبري استالين انحرافات بسيار عجيب
وغريب بزرگ بزرگ صورت گرفت .در Text Bookها ،نوشته هایي كه از اتحاد جماهير
شوروي در زمان استالين بيرون مي آمد ،اين ديترمينيزم دیده مي شود .اما هیچ کسی
نمي تواند لنين ،مارکس و انگلس را به دیترمینیزم متهم كند.
اما من فقط يك مثال و آنهم نه از مارکس و انگلس و لنین بلکه از روزالوکزامبورگ مي
آورم تا الفي را كه باب مي زند روشن گردد .روزالوكزامبورگ در سال  1914يك مقاله
نوشته بنام سوسياليزم يا بربريزم و در آن مي گويد که :پيش روي بشردو راه وجود دارد.
اگر طبقه كارگر و نیروهای مترقي يكجا شوند ،مبارزه كنند و ما پيروز شويم ،پس پيش
روي ما سوسياليزم است .اگر ما شكست بخوريم و سرمايه داري پيروز بشود پیش روی ما
بربريزم خواهد بود .در اينجا كجايش ديترمينيزم است .در واقع روزا لوكزامبورگ قشنگ
مي فهميد که پیروزی كمونيزم حتمي نيست و بستگي به مبارزه طبقه كارگر دارد و
بستگي به مداخله آگاهانه نيروي هاي مترقي دارد .اگر به فرض طبقه كارگر مبارزه نكرد،
كمونيزم خود به خود پيروز نمي شود .پس من فكر مي كنم كه اين گپ باب ،نو نيست
و در واقع مبارزه عليه گرایش انحرافی ديترمينيزم از قبل در بين ماركسيست ها وجود
داشته است ،از روزا لوكرامبورگ گرفته تا همه آنها که نام برده شد .در جاهاي ديگر هم
همین بحث هست .يك مقاله را والتربینجامین ،يك ماركسيت آلماني ،نوشته كرده است
بنام " تزیست بر فلسفه تاريخ" و خیلی قشنگ عليه اين مسئله برخورد كرده است.
والتر بینجامین در دهه چهل قرن گذشته نوشته خود را بیرون داده است و باب آواكيان
در واقع درین اواخر اين گپ ها را مطرح مي كند.
مسئله دیگر مسئله ماده و شعور است كه باب آواكيان مي گويد كه يك كشف نو كرده
و مي گويد كه كمونيست ها به اين باور بودند كه فقط زيربنا روي روبنا تاثير دارد و نه
روبنا باالی زيربنا و هيچ نوع رابطه ديالكتيكي را مد نظر نداشتند .بدون شک اين انحراف
در داخل جنبش كمونيستي و در بعضی از مارکسیست ها بوده است و کماکان هست .اما
برداشت من این است که این انحراف نه درماركس است ،نه درانگلس است ،نه در لنين
است و نه در مائو است.
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متنی دارم درينجا .قسمتی از نامه نوشته شده توسط انگلس است .من اول انگليسي اش
را مي خوانم ،بعد كوشش مي كنم كه ترجمه هم بکنم:

“A Dialectical Idea of Causality where by the Altimetry Determining Factures does not include the determination by super structures
where the second recluses produce effects in re-acts a ponds the
”base.
انگلس دراين خط به  Mehreinنوشته مي كند كه روبنا سر زير بنا خود بخود مستقيم
تاثير دارد .زير بنا روبنا را خلق مي كند .ميگويد تاثير را هرگز كسي نمي تواند منكر شود.
یعنی عين گپي را كه باب مي گويد كشف كرده است ،انگلس در سال  1893سر آن بحث
كرده است .انگلس در خط ديگري که بلوچ نوشته كرده است مي گويد:
“Nicer Marx: Nor I have ever a serrated more than this, if somebody
trust this in to saying that the Economic effected is the only determinism on, it transforming the proposition in to a meaning list up
”struck, upstrokes it.

یعنی نه ماركس و نه من این حرف را گفته ایم که رابطه زير بنای اقتصادي با روبنا يك
طرفه است .نه من گفته ام و نه ماركس گفته است .هرآنكس كه گپ ما را وارونه می
سازد که ما هم چنین گپي را گفته ايم و يك برخورد و يك برداشت  Economicو
 determinismمی کند نادرست است و فورمول بندي را از محتواي اصلی اش خالی
مي كند.
اين خط را انگلس در سال  1890نوشته كرده است .پس انگلس و ماركس بسيار مدلل به
اين مسئله برخورد كرده اند .اما باب آواكيان مي گويد كه او اين مسئله را جدیدا كشف
كرده است ،در حالی كه اين مسئله هم نو نيست .
مسئله لیسینکو و ابزار گرايي را رفيق ما زالند خوب قشنگ سرش صحبت كرد .اين هم
در اتحاد جماهير شوروي زیر رهبری استالین صورت گرفته بوده است .چرا اتهامش را
سر كل جنبش كمونيستي بزنيم؟
باقی ماند مسئله حقیقت !
چيز ديگري كه باب مي گويد این است که :قبال جنبش كمونيستي به اين باور بوده است
كه هر آن چيزي كه ما را به كمونيزم مي رساند حقيقت است .ما كه به اين حرف سر
نخورده ايم .در هيچ نوشته از آثار كالسيك ما همچنين گپي را نديده ايم و تا هنوز من
از رفقای خود و از كس ديگری هم نشينده ام كه همچنين يك گپي گفته باشد  .سوال
مطرح مي كنم كه آيا همچنين گپي در جنبش كمونيستي بوده ؟ رفقايی كه بيشتر با
اين مسئله آشنا هستند ،اگر در اين مورد صحبت كنند خوب خواهد شد  .برداشت من
اين است كه بدون شک يك حقيقت بيرون از ذهن ما وجود دارد .مثال ما ميگوييم آب
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از هايدروجن و آكسيجن تشكيل شده است .این يك واقعيت است و يك حقیقت انكار
ناپذيراست .زمين گرد آفتاب مي چرخد .این يك حقيقت است و بدون شك هيچ كس در
این مورد سوال نمي كند .هم طبقه كارگر و هم بورژوازي به اين باور است .
اما جامعه انسانها منقسم به طبقات است .ما طبقه بورژوازي داريم و طبقه كارگر داريم.
وقتي منافع اينها متخاصم است ،پس برداشت ها بر سر خيلي از مسايل اجتماعي متفاوت
است .بطور مثال ما ميگوييم دولت ها کال زايده تضاد طبقاتي است .اگر اين مسئله را از
عينك بورژوازي ببينيم اوال طبقات را منکر مي شود و ثانیا تئوري دولت در ماركسيزم
را منكر مي شود .برداشت آنها درینمورد قسم ديگري است .آنها ازمناسبات اجتماعي
برداشت ديگري دارند .اما ما ماركسيست ها مي گوييم كه تاريخ مبارزه بشر ،تاريخ
مبارزه طبقاتي است ودولت ها هم نماينده هر طبقه در مراحل مختلف تاريخي و طبقات
اجتماعی وجود دارند .برداشت هاي متفاوت در مورد واقعیت های اجتماعی وجود دارد.
در بعضي موارد بدون شك بورژوازي وارد کذب گوئی و دروغ گويي مي شود كه اين ها
را نمي شود گفت که حقيقتي در مقابل حقيقت ما است .اما برداشت هاي متفاوت روي
حقيقت مي تواند وجود داشته باشد .در اينمورد بیشتر از اين چيزي نمي توانم بگويم .اما
روی آن باید بیشتر صحبت گردد.

يكي از چيزهاي ديگرخيلي خنده آور را که آر سي پي مطرح مي كند مسئله آموختن
از انديشمندان بورژوازي است .در اينمورد هم قسمي برخورد مي كند كه گویا تازه
کشف کرده باشد و بار بار در خيلي از نوشته هايش ديده مي شود .من حيران هستم كه
اين گپ هم هیچ نو نيست .این گپ براي ماركس هم نو نيست .ماركس از هگل آموخته
است .ماركس از فويرباخ آموخت .ماركس از ريكاردو و آدام اسمیت آموخت .جنبش
كمونيستی هيچوقت نگفته است كه ما از بورژوازي نمي آموزيم .بايد از بورژوازي بدون
شك آموخت .چيزهایي را كه آنها كشف مي كنند باید آموخت .داروين كه كمونيست
نبوده است ،اما كمونيست ها تئوري داروين را قبول دارند .چرا ازاين ها نياموزيم؟ پس
اين گپ هم نو نيست.
در رابطه به حزب ما من فكر مي كنم كه ما باید خيلي از چيزهایي را كه بیرون از حلقه
كمونيست ها و مائوئيست ها است بياموزيم .در رابطه با مسئله زن رفيق ما اشاره كرده
است .ما بايد تئوري هاي علمی را ،خواه ماركسيست ها و خواه غير ماركسيست ها ايجاد
كرده باشند ،باید بیاموزیم.
حزب ما بدون شك دچار يك مشكل در رابطه با مسئله زن بوده است .نه تنها حزب
كمونيست " مائوئیست" افغانستان دچار اين مشكل بوده است بلکه در مجموع جنبش
چپ افغانستان هميشه در رابطه با مسله زن يك دید و نگاه ابزار گرايانه داشته است.
هميشه زن را وسيله ای فكر مي كرده است كه ماه و سالی یک دفعه مي آوريم بیرون كه
ببینند كه اینها یک بخشی از زنها دارند .يا سازمانی مثل سازمان رهايي كه زن ها را فقط
وسيله كمك جمع كردن مالي جور كرده است .اینچنين بينشی در جنبش چپ افغانستان
حاكم بوده است و حزب ما هم متاسفانه تا حال نتوانسته ازین سنت ببرد .اگر ما بتوانیم
و بخواهیم انقالبي تر باشيم و مائوئيست تر باشيم ،بايد از آن انتقاداتي كه فمينيست
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ها مي كنند و عرضه مي كنند بايد بگيريم و وارد حزب ما بكنيم مثال در رابطه با مسئله
محيط زیست خيلي از ساینتست ها ي بورژوازي بحث هاي جالب جالب كرده و کشفیات
خوب و گرانبها کرده اند .بايد از كشفيات آنها آموخت و اگر انقالب پيروز شود باید از
تئوري هاي آنها استفاده كرد.

پس در اساس اين هم حرف نو نيست .البته آر سي پي كارهاي خوب خوب در رابطه با
ريم كرده است .رفقا در اينمورد اشاره كرده اند .اما من می خواهم بگویم كه واقعا يگانه
كار خوبي را كه آر سي پي داشت ،ريم بود .ريم آر سي پي را حيثيت جهاني داد .اگر نه
آر سي پي يك حزب كوچك در امريكا است که غير از اعضاي خودش شايد يك هزار
نفر ديگر در امریکا پيدا نکنید كه از نامش با خبر باشند .آر سي پي حيثيت جهاني ای
را که پيدا كرده بوده و احترامي را كه در بين جنبش كمونيستي بين المللي پيدا كرده
بوده ،بخاطر فعاليت های بوده كه در دامن ريم مي كرده است .با پشت پا زدن به ريم من
فكر ميكنم كه آر سي پي تيشه به پاي خود زده است و خودش را در سطح جهاني هم
منزوي مي كند و در داخل جامعه امريكا که از قبل منزوي بوده است منزوي تر مي شود.
برخورد غلوآميز و مذهبي گرايانه ایكه اينها در رابطه به باب دارند و کیش شخصيتي
كه از طرف باب آواكيان ساخته شده است ،ریشخند دنيا و عالم گردیده است ،بالخصوص
در داخل جامعه آمريكا .چپ امريكا با اعضاي آر سي پي صحبت نمي كند .مي گويند
اینها میشنری هاي باب ( مبلغین باب ) اند و انواع و اقسام نام سرآنها مي گذارد .حزب
كمونيست ايران م  .ل  .م با پيروي از آر سي پي دچار عین مشكل مي شود در سابق
ايراني ها يك مثال خيلي منفي داشتند .می گفتند كه حزب كمونيست كارگري منصور
حكمت را خيلي باال برده و ماركس عصرحاضر ساخته است .فعال حزب كمونيست ايران م
 .ل  .م خود منصورحکمت ديگري پيدا كرده که ايراني هم نيست و امريكائي است .این
وضع حزب مذکوررا نیز بیشتر از پیش منزوی می اسد ،هم در داخل جامعه ایران و هم
در سطح بین المللی.
حزب ما بايد در رابطه با احیای ریم بیشتر صحبت نماید و بیشتر تالش نماید تا بتوانیم
ریم را دوباره احیا نماییم .اوضاع و احوال جهان قسمي است كه زمينه براي انقالبات
سخت مساعد است ،بخصوص از نظر عيني.
جهان امپرياليستي و نظام سرمايه داری دچار يك بحران خيلي شديد شده است.
هـمـان قسـمـي كه لـنـيـن در يـكـي از نوشته هاي خود مي گويد :بورژوازي فقط
مي تواند از دو طريق حكومت بكند .يا ليبرال دموكراسي در شرايط نورمال و یا فاشیزم
در شرايط بحرانی .در غرب احزاب فاشيستي رو به رشد هستند .در فرانسه مثل " الپیل
دو" در هالند مثل " اين جاها " در برتانيه مثل " بريتيش نشنل پارتي " این احزاب را
تا چند سال قبل كسي جدي نمي گرفت .حاال مي توانند این احزاب فاشیست و راسیست
در پارلمان چوكي بگيرند .در واقع اين نشان دهنده يك بحران است كه نظام دچار آن
شده و شدت خواهد يافت .درسال هاي آمدني ،جنبش كمونيستي طبقه كارگر جهاني
مبارزات خيلي جدي در روبروي خود خواهد داشت .يكطرف خطر فاشيزم ،خطر جنگ،
جنجال هاي محيط زيست و طرف دیگر شدت يافتن تضاد هاي طبقاتي .در سراسر جهان
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نياز به احياء دوباره ريم است .نياز به بازبيني هم هست ،اما اين بازبيني نه به شيوه الف
و گزاف گونه كه آر سي پي ميخواهد سرجنبش كمونيستي تحميل كند ،بلکه خيلي
خالقانه و توسط همه بدون ادعاهاي بزرگ و بلند باال و با قدم هاي خیلی كوچك کوچک
توسط همه احزاب باید صورت گیرد .درینصورت يك چيزي ساخته خواهد شد و این حتي
دستاوردهاي بحث ها یي را كه آر سي پي مطرح كرده است نیز در بر خواهد داشت .اگر
غلو و اغراقی در کار نمی بود ،آر سی پی سوال هاي خوبي را مطرح كرده است .آر سي پي
بدون الف و گزاف در مجموع خیلی مي توانست جنبش کمونیستی را کمک کند .من فکر
می کنم که در احياء جنبش انقالبي انترناسيوناليستي از تجارب گذشته و بحث هایي كه
آر سی پی می نماید نیز می توان آموخت.
گپ آخری را که ميخواهم درين مورد بگويم راجع به یک سخن " لويس گوردن" يك
فيلسوف سياه پوست امريكايي است .او در جایي مي گويد كه سفيد ها يا فيلسوفهاي
سفيد اروپايي هميشه چنان برخورد مي كنند كه گویا در دنيا دو نوع مردم هستند :سفيد
وغير سفيد .سفيد ها كي ها اند؟ اينها تئوري ساز اند و كارشان خلق تئوري و انديشه و
خلق سنتز های نوين است .اما کار مردم هاي غير سفيد خلق تجربه است .کار سفید ها
این است که مطالعه کنند و تیوری ها را بسازند و کار غیر سفید ها این است که این تیوری
ها را بخوانند و عملی سازند .من فكر مي كنم كه چنین برخوردي را آر سي پي نیز دارد.
خلق انديشه كار آر سي پي است ،خلق انديشه كار باب آواكيان است .اما تجربه را خلق
كردن كار بابورام ،پاراچندا ،گونزالو و حزب كمونيست "مائوئيست" افغانستان و حزب
كمونيست مائوئیست هند است.
اين اروپا محوري یا يوروسنتريزم از آغاز در ماركسيزم بوده است .اكثريت متفكرين
ماركسسيت تا امروز اروپايي و سفيد بودند ،به غير از مائو .مائو را هم کسان زیادی قبول
ندارند و مي گويند دهقان چيني چگونه تئوري خلق كرده است .خيلي از ماركسيست ها
به همين اساس مائو را هيچ نمی پسندند که گویا دهقان چيني است و چيزي براي خواندن
ندارد .يعني با اين يوروسنتريزم ،با اين اروپا محور بيني ،آر سي پي به تنهايي گویا تئوری
نوین خلق می کند و خود و باب آواكيان را یعنی يك حزب صد نفري و رهبرش را رشته
ای می سازد که باید کل جنبش كمونيستی جهانی به آن بسته شود .اما در خلق و ايجاد
تئوري هاي نوين و براي رشد و تكامل تئوري های كمونيستي ،سایر مردمان جهان نیز
سهم خواهند گرفت .مثال مبارزاتي که در هندوستان هست و تجربيات عملي ای كه
در ديگر نقاط جهان به عمل می آید .من فكر مي كنم جمعا كل جنبش جهانی خواهد
توانست يك كاري انجام دهد ،اما آرسي پي و باب اواكيان به تنهايي نه.
تشكر
*******************************
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د ملګرې شاهین د وینا منت

زه ډیر خوشحال یم چه په دغه تاریخ سازه سیمینار کي مونږ ځوانانو ته هم یو حد اقل
وکړم ،ما تر اوسه پوری فکر کول چی مونږ ته په
سهم ورکول سـوی دی .زه که رصیحا خربی ِ
حزب کی څه اهمیت نه ورکول کیږی .خو دا اولین بار ده چی مونږ خپل اهمیت په حزب
کی وپیژندل .په دی خاطر زه د ټولو ملګرو څخه ډیر تشکر کوم.
ما غوښتل چی ډیر زیات او طوالنی بحث وکړو ،خو ملګرو زما ټول بحث بیان کړل .کوم
بحث نه دی پاتی چی زه وکړم .هغه وخت چی زه وپوهیدم چی آر سی پی یو علنی او
قانونی حزب ده ،زما امیدونه د دغه حزب څخه کم سو .ماوتسه دون وایی چی یو حزب په
اوله مرحله کی مخفی فعالیت لری ،په دوهمه مرحله کی نیمه مخفی او به دریمه مرحله
کی علنی .خو د آر سی پی ټول اسناد مخ کی له مخ کی علنی دی او حزب پخپله یو علنی
حزب دی .ملګری دا ټکی ته هیڅ مکث نکوي .د آر سی پي د اساسنامی به اوله صفحه کی
ویل سوی دی چی:
“”All Write is Reserve
یعنی حق د چاپ دوی ته محفوظه ده .مثال که آر سی پي په مونږ باندی خرب سی چی مونږ
د دوی په برنامه کی الس وهنه کړی دی ،دوی کوالی سی چی په مونږ باندی عریضه وکړی.
ملګری باید پر دا ټکی باندی مکث وکړی چی دا حزب یو علنی حزب ده او بحثونه یی هم
علنی بحثونه دی.
خربه دا ده چی حزب اساسا باید مخفی جوړښت ولری .دا اصل هم په امپریالیستی هیوادونو
کی باید رعایت سی او هم په تحت سلطه هیوادونو کی .باب اواکیان پخپله دا اصل منی
او پخپل کتاب کی ( د دی دپاره چی یو انقالب وی ،باید یو انقالبی حزب وی) لیکی چی
باید د حزب ستون فقرات مخفی وی ،په داسی حال کی چی د ده خپل حزب کامال یو علنی
حزب ده او هیڅ کوم مخفی ستون فقرات نه لری .دا علنی حزب په همیشګی توګه او په
ډیر دقت رسه کوشش کوی چی غیر قانونی کارونه ونکړی او د امریکی د قانون په چوکاټ
کی پاته سی .دا سبک کار یعنی قانونی سبک کار د آر سی پی د خط یوه اصلی برخه ده،
هم د اوسنی خط یوه اصلی برخه او هم د سابقه خط یوه اصلی برخه .دا ټکی باید په ډیر
دقت رسه مدنظر ولرو او په یام کی ونیسو .زما په نظر زمونږ د حزب ملګری او نور بین
املللی ملګری د دغه علنی او قانونی حزب څخه هم په تیوریکی میدان کی او هم خصوصا
په پراتیکی میدان کی ډیر زیات امیدونه درلودل او دا درست نه وو.
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د شپږ اویایم کال نه وروسته د آر سی پی شګوفایی حالت وه چی واقعا هم ډیر خدمات یی
وکړ .وروسته چی په  ۱۹۹۳کال کی د ده د پژمردګی نشانی ګانی رشوع سو ،زمونږ ملګری یا
چپ جنبشونه کوالی سوو چی دده پر ضد اقدام وکړی ،چی اوسنی حالت ته و نه رسیږی .په
هم هغه  ۱۹۹۳کال کی چی دوی عمده تضاد و نه منل ،ملګرو اقدام ونکړه چی دا نواقص
په هم هغه وخت کی ختم کړی .که داسی سوی وای دوی ته دا مجال نه پاته کیده چی تر
دی رسحد پوری ادعاګانی وکړی .دا د ملګرو ضعیفی وه چی پخپل وخت کی خپل رسالت
ادا ونکړل .د دوی غټ ترین حرکت دا وه چی واک اوټ یی وکړل او احتجاج یی وکړل .لکه
د هند حزب او د ترکیی حزب .په هغه وخت کی د افغانستان د وخت کمونیست ګوند هم
په دغه بحثونو کی شامل وه .دوی دی خپل بحثونه مخ کی بونه تله او دا سلسله قطع سو.
اصال یو ډول ډار تولو چپی احزابو رسه سته چی ګویا څوک د باب اواکیان بر ضد مقابله نسی
کوالی .دغه شی ز مونږ به حزب کی هم لیدل کیږی .زمونږ حزب د دغه انحراف اصلی منبع
رسه چی پخپله باب اواکیان وه مقابل نه سوو او د ایران له الری ور باندی حمله وکړه .که
دا حرکت راسا اجرا سوی وای ډیر بهرت وه او نورو خلکو ته هم جرات ورکول چی دا کار مخ
ته بوځیږ زما به نظر دا برخورد صحیح نه وه.
زما به نظر ملګری ددی خربو د ثبوت د پاره باید ډیر تالش وکړی چی دلته عملی اقدامونو
رشوع وکړو او کوشش وکړو چی د خلق جنګ رشوع کړو .هغه دلیلونه چی مونږ د باب
اواکیان په خالف لرو باید په پراتیک کی هم ثابت کړو نه رصفا په تیوری کی .دا د ملګرو
څخه زما اصلی خواهش ده.
زه نور څه خربی نه لرم او د ملګرو څخه ډیر تشکر کوم .په آخر کی دا وایم چی د ځوانانو
دلیلونه ډیر مستدلل دی او په کالسیک ډول نه دی .اوس مارکسیزم – لنینیزم او مائویزم یو
سـالح جـوړه سوی ده د دی د پـاره چـی د
هغه په ذریعه رصفا مقابل لوری تر برید الندی راڅی .نو د ملګرو دلیلونه ډیر ښه وو او به
آینده کی باید په هغه اسنادو کی چی د آر سی پی په خالف وځی انعکاس ومومی.
د ملګرو څخه ډیر تشګر!
**********************
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باز گردانی ( ترجمه ) سنتز نوین باب اواکیان

یا مواضع جدید حزب کمونیست ایران ( م ل م ) ؟
( سند تحریری واحد هواداران حزبی شماره ) 7
در تاریخ احزاب کمونیستی دیده نشده که کمیته مرکزی یک حزب سیاست کلی حزب
را تعیین نماید مگر اینکه آن حزب در لفظ کمونیست باشد ودر کردار.چیزی دیگر .تعیین
سیاست کلی حزب وظیفه کنگره حزب و کم بیش وظیفه پلینوم کمیته مرکزی حزب است
 .اگرحزبی که در آن فقط کمیته مرکزی همه کاره باشد و سیاست کلی حزب را بدون نظر
خواهی اعضای حزب  ،پلینوم و یا کنگره تغییر دهد درآن حزب سنترالیزم دیموکراتیک
وجود ندارد و یا ممکن است در آن حزب دیکتاتوری بورژوازی و یا هم انازشیزم حاکم
باشد .که این نمونه به وظاحت دردیدگاه خزب کمونیست ایران (م ل م ) دیده میشود.
وظیفه کنگره حزب عبارت از تصویب و یا اطالح برنامه و اساسنامه و یا تصویب ضمایم
اساسنامه و برنامه حزب و رهنمود اساسی مربوط به خط مشی سیاسی حزب میباشد.
یکی از نقایص حزب کمونیست ایران (م ل م ) این است که وظایف و مسولیت های
کنگره و پلینوم ها و اعضایی کمیته مرکزی را در برنامه حزب شان مشخص نه نموده اند.
به همین دلیل است که کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م ) هم می برد و هم
میدوزد دیگر نیاز به کنگره و پلینیوم را نمی ییند  .که این عمل در حقیقت توهین است
به تمام اعضای و هوادران حزب کمونیست ایران (م ل م )  .مسله دوم که ممکن است این
است که حزب کمونیست ایران (م ل م ) چند نفری بیش نباشد ورنه هیچ امکان ندارد
که همه بدون هیچ مشکلی دربست نظرات باب و حزب کمونیست امریکا را نظر حزب
حزب کمونیست ایران (م ل م ) اعالم بدارند .و از طرف دیگر اعالم مواضع جدید حزب
کمونیست ایران (م ل م ) یک تناقص گوی دیگر این حزب را برسر رهبری خطا ناپذیر نیز
به اثیات میرسانند  .چرا رهبر حزب کمونیست امریکا خطا ناپذیر است ولی رهبران پیرو و
نیپال خطا پذیردر این فومولبندی دو مطلب خوابیده یا رهبران این حزب کمونیست ایران
(م ل م ) شونیزم امریکایی را پذیرفته یا این که فکر میکنند در کشور های فقیر( کشور
های تحت ستم ) نظریه پردازان تئوری کمونیستی از مادر زاده نمی شونیورو سنتری که
در مورد مائو وجود داشت .مادران درکشور های امپریالیستی قهرمان تئوریسن میزایند
ولی در کشور های مستمر و تحت ستم برده و فرمانبردار .حزب کمونیست ایران (م ل
م) بعد از پلینوم سومش یعنی شهریور  1385دیگر تبدیل به مترجمانی شده که از خود
تولید نداشته به ترجمه و تخلیص سازی مقاالت حزب کمونیست امریکا مشغول شد اند
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 .حزب کمونیست ایران (م ل م ) دیگر دنبالچه حزب کمونیست امریکا شده حزب حزب
کمونیست امریکا تمام دست آورد های مبارزات جنبش کمونیستی بین المللی به ویژه
جنبش انقالبی انترناسیونالیستی (جاا ) به هیج گرفت و همه را مال خودش می داند.حزب
که در در منجالب پسامدرنیستی تا گلو غرق شده و مشکل خواهد بود که از این باطالق
نجات یابد.این را همه دنیا میداند که دست آورد های مائوئیزم محدود به یک حزب و دو
حزب نبوده و نیست این دست آورد ها تعلق به همه بشریت بخصوص اعضای ریم است
 ،تجارب پیرو و نیپال درس های ارزنده بودند که بدون آن جنبش راه درست را از نا
درست تشخیص نمیداد ،تمام اعضای جنبش انقالبی انترناسیونالیستی بر سر مسایل حاد
جنبش در بحث جنبش انقالبی انترناسیونالیستی سهم داشتند ولی ممکن یکی زیادتر
یکی کمتر ،و دست آورد های آن متعلق به همه حزاب شامل ریم میشود نه فثط حزب
کمونیست امریکا .چرا فثط حزب کمونیست امریکا بشکل شونیستی آن دست آورد ها
را متعلق بخود می داند و از آنها به این نتایج افتزاع آمیز میرسد .و عم ً
ال جنبش انقالبی
انترناسیونالیستی( ریم ) به تعطیل می کشاند و به تشتت و پراگنده گی در داخل جنبش
انقالبی انترناسیونالیستی دست میزند  .مارکس در مانیفست یاد آور می شود که شبحی
کمونیزم در سرتا سر اروپا در حال گشت گذار است در شرایط موجود شبجی مائوئیزم
درسراسر جهان در حال گشت گزار است انواع و اقسام گرایشات مائوئیستی را میبنیم
که با یکدیگر تفاوت های زیادی دارتد .حزب کمونیست امریکا و حزب کمونیست ایران
{م ل م ) باید در مبارزه ایدلوژیک دامن میزد نه این همه به تطیل می کشانید حاال که
حزب کمونیست امریکا و حزب کمونیست ایران (م ل م) جنبش را به تطیل کشانیده ان
مسئولیت به دوش سایر اعضای جنبش انقالبی انترناسیونالیستی افتاده  ،سایر اعضای
جنبش انقالبی انترناسیونالیستی باید قادر باشد تفاوتهای شان را با گرایشات حزب
کمونیست امریکا و حزب کمونیست ایران (م ل م) و دیگر برداشت های مایوئیستی
روشن سازند و یا سره را از ناسره جدا کنید  .بخصوص حزب کمونیست (مائوئیست )
افغانستان  ،مرز بندی حزب کمونیست (مائوئیست ) افغانستان با حزب کمونیست امریکا
و احزاب طرفدار آن باید روشن سازد  .حزب کمونیست امریکا شبحی کمونیزم است لنین
چه زیبا این را در چه باید کرد تصویر کرده « ما بشکل گروه فشردهء کوچکی در راهی پر
از پرتگاه و دشوار دست یکدیگر را محکم گرفته و به پیش میرویم  .دشمنان از هرطرف ما
را محاطره گفته اند و تقریب ًا همیشه باید از زیر آتش آنها بگذزیم  .اتحاد ما بنا بر تصمیم
آزادانه ماست ،تصمیمی که همانا برای آن گرفته ایم که با دشمنان پیکار کنیم ودر باطالق
مجاور مان در نغلطیم که سکنه اش ار همان آغار ما را بعلت اینکه بصورت دستهء خاصی
مجزا شده نه طریق مطالحه بل مبارزه را برگزیده ایم سررنش نموده اند و حاال از میان ما
بعضی ها فزیاد میکشند  :شما عجب مزدمان عقب مانده ای هستید! حجالت نمکشید که
آزادی ما را برای دعوت شما براه بهتر نفی میکنید! آری آقایان شما آزادید نه تنها دعوت
کنید بلکه هر کجای هم دلتان میخواهد بروید ولو آنکه باطالق باشد؛ ما معتقدیم که جای
حقیقی شما همان منجالب است و برای نقل مکان شما به آنجا حاضریم در حدود توانائی
خود کمک نمائیم .ولی در این صورت آق ً
ال دست از ما بردارید و بما نچسپید  .کلمه بزرگ
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آزادی را ملوث نکنید ،زیرا که آخر ماهم « آزادیم » هر کجا می خواهیم برویم و آزادیم
نه فقط علیه باطالق بلکه با هر کس هم که راه را بسوی باطالق کج میکند مبارزه نمائیم !
ما به حزب کمونیست ایران ( م ل م ) توصیه میکنیم که دیگر ( م ل م ) را از دنباله حزب
شان بردارند و آن دیگر به اصطالح به یدک نکشند چون به ضم حزب گفته ایشان دوران
موج اول انقالب به پایان رسیده موج جدیدی آغاز شده مثل حزب کمونیست امریکا آغاز
نمایند چون حزب کمونیست امریکا اسم ارگان مرکزی شان یعنی کارگر انقالبی عوض
کرد جای آن اسم با مسما تری را بنام انقالب جاگزین ساخت که معلوم نیست چه نوع
انقالب ؟ انقالب مخملی یا بورژوازی........
حزب کمونیست امریکا و حزب کمونیست ایران (م ل م) ادعا دارند کمونیست از مارکس
تا مائو همه اشتباه کردند ین را همه میداند که کمونیست ها از زمان ایجاد تئوری
کمونیستی تا امروزاشتباهات وخطا های زیادی کردند واز این به بعدهم خطا میکنند این
خطا شامل رهبر این جنبش هم میشود .می خواهیم این را بگویم که دیدن اشتباهات
کافی نیست .درزمان ساختمان سوسیالیرم در شوروی وچین اشتباهات زیادی صورت
گرفته که این اشتباهات خواسته رهبران جنبش کمونیستی نبود ولی محدویت های
وجود داشته که نتوانسته اند آنطوری که ما امروزبه آن میپردازیم بیپردازند شناخت آنان
درزمان درهمان حد بود شناخت ما هم در همین حد است نسل آینده هم در همین حد
هم بسنده نمی کنند .به هر صورت ما بحث سنتز نوین باب و حزب کمونیست امریکا را در
سه دسته تقسیم میکنم یکدسته نقل قول ها باب همانا صحبت رهبران ونظریه پردازان
جنبش کمونیستی مائوئیستی است که با الفاظ و کلمات دیگر باب آن را بیان کرده است
یک بخش آن هم بدیهیات است که همه میدانند که به هیچ وجهه کشف جدید نیست.
مثل نقل قول خمینی گفته بود (اتوبوس بزرگتر از مینوبوس است یا دو چرخه بنزین نمی
خواهد ) دسته سوم از نظر ما غیر علمی است .
مواضع جدید حزب کمونیست ایران (م ل م ) ؟
در تاریخ احزاب کمونیستی دیده نشده که کمیته مرکزی یک حزب سیاست کلی حزب
را تعیین نماید ،مگر اینکه آن حزب در لفظ کمونیست باشد و در کردار چیز دیگر .تعیین
سیاست کلی حزب وظیفه کنگره حزب و کم بیش وظیفه پلینوم کمیته مرکزی حزب
است .اگر حزبی که در آن فقط کمیته مرکزی همه کاره باشد و سیاست کلی حزب را
بدون نظر خواهی اعضای حزب ،پلینوم و یا کنگره تغییر دهد درآن حزب سنترالیزم
دیموکراتیک وجود ندارد و یا ممکن است در آن حزب دیکتاتوری بورژوازی و یا هم
انارشیزم حاکم باشد .این نمونه به وضاحت در دیدگاه حزب کمونیست ایران (م ل م )
دیده میشود .وظیفه کنگره حزب عبارت از تصویب و یا اطالح برنامه و اساسنامه و یا
تصویب ضمایم اساسنامه و برنامه حزب و رهنمود اساسی مربوط به خط مشی سیاسی
حزب میباشد .یکی از نقایص حزب کمونیست ایران (م ل م ) این است که وظایف و
مسئولیت های کنگره و پلینوم ها و اعضای کمیته مرکزی را در اساسنامه حزب شان
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مشخص نه نموده اند .به همین دلیل است که کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل
م ) هم می برد و هم میدوزد و نیاز به کنگره و پلینیوم را نمی ییند  .این عمل در حقیقت
توهیني است به تمام اعضا و هواداران حزب کمونیست ایران (م ل م ) .

مسئله دوم که ممکن است این است که حزب کمونیست ایران (م ل م ) چند نفری
بیش نباشد ورنه هیچ امکان ندارد که همه بدون هیچ مشکلی دربست نظرات باب و
حزب کمونیست انقالبي امریکا را نظر حزب کمونیست ایران (م ل م ) اعالم بدارند .از
طرف دیگر اعالم مواضع جدید حزب کمونیست ایران (م ل م ) یک تناقص گويی دیگر
این حزب را بر سر رهبری خطا ناپذیر نیز به اثبات میرساند .چرا رهبر حزب کمونیست
امریکا خطا ناپذیر است ولی رهبران پیرو و نیپال خطا پذیر؟ در این فومولبندی دو مطلب
خوابیده .یا رهبران حزب کمونیست ایران (م ل م ) شوونیزم امریکایی را پذیرفته اند
یا فکر میکنند كه در کشور های فقیر( کشور های تحت ستم ) نظریه پردازان تئوری
کمونیستی از مادر زاده نمی شوند .همان تفکر یوروسنتری که در مورد مائو وجود داشت.
مادران در کشورهای امپریالیستی تئوریسن هاي قهرمان میزایند ولی در کشور های
مستعمره و تحت ستم برده و فرمانبردار.
حزب کمونیست ایران (م ل م) بعد از پلینوم سومش در شهریور  1385دیگر تبدیل به
مترجمی شده که از خود تولید نداشته و به ترجمه و خالصه سازی مقاالت حزب کمونیست
انقالبي امریکا مشغول شده است .حزب کمونیست ایران (م ل م ) دیگر دنبالچه حزب
کمونیست امریکا شده است.
حزب کمونیست انقالبي امریکا تمام دست آوردهای مبارزات جنبش کمونیستی بین
المللی ،به ویژه جنبش انقالبی انترناسیونالیستی ( جاا ) ،را به هیج گرفته و همه را مال
خودش می داند .اين حزب تا گلو در منجالب پسا مدرنيستي غرق شده است و مشکل
خواهد بود که از این باطالق نجات یابد.
این را همه دنیا میداند که دست آوردهای مائوئیزم محدود به یک حزب و دو حزب نبوده
و نیست .این دست آورد ها تعلق به همه بشریت بخصوص اعضای ریم دارد .تجارب
پیرو و نیپال درس های ارزنده اي بودند که بدون آن جنبش راه درست را از نادرست
تشخیص نمی داد .تمام اعضای جنبش انقالبی انترناسیونالیستی در بحث بر سر مسایل
حاد جنبش بيش و كم سهم داشته اند و دست آورد های آن متعلق به همه احزاب و
سازمان هاي شامل در " ریم " میشود ،نه صرفا حزب کمونیست انقالبي امریکا .چرا فقط
حزب کمونیست انقالبي امریکا به شکل شوونیستی آن دست آورد ها را فقط متعلق بخود
می داند و از آنها به نتایج افتضاح آمیز میرسد و عم ً
ال جنبش انقالبی انترناسیونالیستی
را به تعطیل می کشاند و به تشتت و پراگنده گی در داخل " جاا " دامن می زند .مارکس
در مانیفست یاد آور می شود که شبح کمونیزم در سرتا سر اروپا در حال گشت و گذار
است .در شرایط موجود شبح مائوئیزم در سراسر جهان در حال گشت و گذار است .انواع
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و اقسام گرایشات مائوئیستی را میبنیم که با یکدیگر تفاوت های زیادی دارتد .حزب
کمونیست انقالبي امریکا و حزب کمونیست ایران ( م ل م ) باید مبارزه ایديولوژیک را
دامن میزد نه این كه همه را به تعطیل می کشانید.

حاال که حزب کمونیست انقالبي امریکا و حزب کمونیست ایران (م ل م) جنبش را به
تعطیل کشانیده اند ،مسئولیت پيشبرد رهبري جنبش انقالبي انترناسيوناليستي و اجراي
وظايف مبارزاتي آن به دوش سایر اعضای " جاا " افتاده است .سایر اعضای جنبش
انقالبی انترناسیونالیستی باید قادر باشند تفاوتهای شان را با گرایشات حزب کمونیست
انقالبي امریکا و حزب کمونیست ایران (م ل م) و دیگر برداشت های مائوئیستی روشن
سازند و سره را از ناسره جدا کنند .بخصوص حزب کمونیست ( مائوئیست ) افغانستان
بايد مرز بندی خود را با حزب کمونیست انقالبي امریکا و احزاب طرفدار آن روشن سازد.
لنین چه زیبا در " چه باید کرد " بيان كرده است:
« ما بشکل گروه فشردهء کوچکی در راهی پر از پرتگاه و دشوار دست یکدیگر را محکم
گرفته و به پیش میرویم  .دشمنان از هرطرف ما را محاطره گفته اند و تقریب ًا همیشه باید
از زیر آتش آنها بگذزیم  .اتحاد ما بنا بر تصمیم آزادانه ماست ،تصمیمی که همانا برای آن
گرفته ایم که با دشمنان پیکار کنیم ودر باطالق مجاور مان در نغلطیم که سکنه اش از
همان آغار ما را بعلت اینکه بصورت دستهء خاصی مجزا شده نه طریق مصالحه بل مبارزه
را برگزیده ایم سرزنش نموده اند و حاال از میان ما بعضی ها فریاد میکشند  :شما عجب
مردمان عقب مانده ای هستید! حجالت نميکشید که آزادی ما را برای دعوت شما براه
بهتر نفی میکنید! آری آقایان شما آزادید نه تنها دعوت کنید بلکه هر کجایي هم دلتان
میخواهد بروید ولو آنکه باطالق باشد؛ ما معتقدیم که جای حقیقی شما همان منجالب
است و برای نقل مکان شما به آنجا حاضریم در حدود توانائی خود کمک نمائیم .ولی در
این صورت اق ً
ال دست از ما بردارید و بما نچسپید  .کلمه بزرگ آزادی را ملوث نکنید ،زیرا
که آخر ماهم " آزادیم " هر کجا می خواهیم برویم و آزادیم نه فقط علیه باطالق بلکه با
هر کس هم که راه را بسوی باطالق کج میکند مبارزه نمائیم! »
ما به حزب کمونیست ایران ( م ل م ) توصیه میکنیم که دیگر ( م ل م ) را از دنباله حزب
شان بردارند و آن را دیگر به اصطالح یدک نکشند .چون به ظن حزب شان كه گفته دوران
موج اول انقالب به پایان رسیده و موج جدیدی آغاز شده است ،بايد مثل حزب کمونیست
انقالبي امریکا آغاز نمایند .حزب کمونیست انقالبي امریکا اسم ارگان مرکزی شان یعنی
کارگر انقالبی را عوض کرد و جای آن را با اسم " با مسما تر"ديگري بنام " انقالب "
جاگزین ساخت که معلوم نیست چه نوع انقالب ؟ انقالب مخملی یا بورژوازی ........؟
حزب کمونیست انقالبي امریکا و حزب کمونیست ایران (م ل م) ادعا دارند كه كالسيكران
کمونیزم از مارکس تا مائو همه اشتباه کرده اند .این را همه میدانند که کمونیست ها از
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زمان ایجاد تئوری کمونیستی تا امروز اشتباهات و خطا های زیادی کرده اند و از این
به بعدهم خطا میکنند .این خطا ها شامل رهبران این جنبش هم میشود .می خواهیم
این را بگويیم که دیدن اشتباهات کافی نیست .در زمان ساختمان سوسیالیرم در
شوروی و چین اشتباهات زیادی صورت گرفته که این اشتباهات خواسته رهبران جنبش
کمونیستی نبوده ولی محدویت هايی وجود داشته که نتوانسته اند آنطوری که ما امروز به
آن میپردازیم بپردازند .شناخت آنان در همان زمان در همان حد بود .شناخت ما هم در
حد كنوني است .نسل آینده به همین حد هم بسنده نمی کند.
به هر صورت ما بحث سنتز نوین باب و حزب کمونیست انقالبي امریکا را به سه دسته
تقسیم می کنيم.
 یکدسته از گفته هاي باب ،همانا صحبت رهبران و نظریه پردازان جنبش کمونیستیمائوئیستی است که با الفاظ و کلمات دیگر بیان گرديده است
 یک بخش آن هم بدیهیات است که همه میدانند که به هیچ وجهه کشف جدید نیست.مثل نقل قول خمینی كه گفته بود « :اتوبوس بزرگتر از مینوبوس است » یا « دو چرخه
بنزین نمی خواهد» .
 دسته سوم از نظر ما غیر علمی است.دومین محبث:
در محبث تئوری و پراتیک حزب کمونیست انقالبي امریکا و حزب کمونیست ایران ( م ل
م ) یاد آور میشود که تيوری جلوتر از پراتیک میرود .یعنی چه ؟ گرچه حزب کمونیست
( مائوئیست) افغانستان در نقد ش یعنی نوشته " حزب کمونیست ایران (م ل م) هم به
بیراهه پسا م ل م افتاد " با تفصیل در این مورد صحبت نموده ،ولی باز هم میخواهيم
یاد آور شویم كه :اگر به دیالیکتیک ماتریالیستی نگاهي بيندازیم ،جهش از پراتیک به
تیوری است ،یعنی کمون اولیه پراتیکي بوده برای ایجاد جامعه نوین کمونیستی .ولی اگر
منظور این است که تيوری ها غنی تر از پراتیک است ،باز هم بر میگردد به پراتیک .بعضی
اوقات پراتیک هايی بوده که به مراتب غنی تر از تيوری پیشرفته و حتی تئوری در توضیح
آن عاجز شده .آیا حزب کمونیست انقالبي امریکا و حزب کمونیست ایران (م ل م) کم
کاری ها و بی عملی های شان را بر سر تيوري می خواهند توجيه نمایند؟ این شیوه نه
تنها نادرست است ،بلکه ایدیالیستی نیز است .رابطه تيوری و پراتیک رابطه دیالیکتیکی
است .عین ًا مانند رابطه روبنا و زیربنا .تيوری و پراتیک یک تضاد است ،بدون موجودیت
یکی دیگری مفهوم و معنایي ندارد.
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در مورد اصطالح حقیقت سیاسی و حقیقت طبقاتی:

اصطالح حقیقت سیاسی و حقیقت طبقاتی یک اصطالح من درآوردی است .این اصطالح
پایه علمی ندارد .اصطالحاتي که پایه علمی ندارند من در آوردی هستند .اگر به آن
اصطالحات پایه علمی داده نشود حرف روی هوا خواهد بود .به نظر ما حقیقت همیشه
نسبی است و گذرا .هر حقیقت واقعیت نیست .واقعیت ابدی است و الیزال و رسیدن
به حقيقت نسبی است .ممکن است یک زمان یک کمونیست به حقیقت نرسد یک آدم
بورژوا یا یک مرتجع برسد .طریق رسیدن به حقیقت باید دیالیکتیکی باشد نه مکانیکی
یا متافزیکی .حزب کمونیست انقالبي امریکا و حزب کمونیست ایران (م ل م) با بحث
حقیقت سیاسی و حقیقت طبقاتی می خواهند حقیقت را مطلق سازند که این گونه درک
غیر علمی و غیر مارکسیستی است.
در مورد هسته محکم با انعطاف بیشتر:
فرمولبندي هسته محکم با انعطاف بيشتر ،سواالت و حرف هاي زيادي را در ذهن خواننده
تداعی مي میکند .از جمله اینکه این دو حزب با طرح آن گویا میخواهند در انتخابات
پارلمانی شرکت نمایند و از گرفتن قدرت سیاسی از راه قهر صرف نظر نموده اند ،تا
این بحث آبرويی باشد برای شرکت حزبشان در انتخابات پارلمانی .چون تعداد زيادي از
احزابي که ادعاي کمونیست بودن را دارند ،در انتخابات بورژوازی شرکت میکنند .حزب
کمونیست مائوئیست نیپال در انتخابات شرکت کرد .همه میدانند که انتخابات میکانیزمي
است برای دوام حاکمیت بورژوازی كه معموالً از دو بخش ساخته شده است :انتخاب
کننده و انتخاب شونده .اگر رابطه انتخاب کننده و انتخاب شونده نا برابر باشد ،انتخابات
غیرعادالنه است و شرکت در آن به پشیزی نمی ارزد و هیچ دردی را هم دوا نمی کند.
در حقیقت رابطه باالئی ها ( انتخاب شونده ها ) و پائیني ها ( انتخاب کننده كننده ها )
نا برابر است .حزب کمونیست انقالبي امریکا و حزب کمونیست ایران (م ل م) با این گونه
بحث ها می خواهند برای شرکت شان در انتخابات بورژوازی جای پا باز نمایند و آهسته
آهسته علیه جنگ خلق موضع بگیرند و گرفتن قدرت سیاسی را از راه مسالمت آمیز
موعظه نماید .
در مورد هسته محکم باید گفت كه حزب اساس ًا یک هسته محکم است .تشکل های تحت
رهبری آن که در حد خواسته هاي دموکراتیک و صنفی فعالیت مینمایند انعطاف همان
حزب است .اما آيا اینها کدام تئوری جدید است ؟ نه به هيچوجه.

واحد [هواداران]حزبي كانادا

حزب كمونيست ( مائوئيست ) افغانستان
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خالصه

نظریات واحد حزبی شماره  5پیرامون خط جدید آر سی پی
( سند تحریری )

این واقعیت بر همگان آشکار است که جنبش بین المللی کمونیستی از آوان ظهورش تا
کنون مراحل فرود و فراز مبارزاتی ،افت و خیز و شکست و ریخت های زیادی پیموده
است ،متاسفانه شکست انقالب اکتبر شوروی و هم چنان در چین سوسیالیستی و از
کف رفتن حاکمیت سوسیالیستی درین دو نقطه باعث گردید پرولتاریای جهانی فاقد
ستاد فرماندهی در سطح بین المللی گردید .و کمپ بورژوازی بر اردوگاه سوسیالیستی
پیروز گردید که در نتیجه که در نتیجه آن یک نوع حالت یاس ،سر درگمی و ابهام را
برای تمام احزاب  ،سازمان ها و نهادهای کمونیستی در پی داشت ،تعدادی از احزاب
 ،سازمان ها و محافل کمونیستی به کام بورژوازی و رویزیونیزم غرق و دچار استحاله
گردید .سروصدا ها و هیاهیوی از جانب بلند گوهای بورژوازی و مبلغین آن براه افتاد که
گویا سوسیالیزم به موزه ی تاریخ سپرده شد و میخی بر تابوت آن کوبیده شد .بعد از
مدتی رکود کمونیست های صدیق  ،نهاد ها و احزاب کمونیستی بجا مانده بنا بر ضرورت
تاریخی و واقعیت های عینی در سال های  1980و  1993گرد هم امدند و نشست های
متعددی در سطح بین المللی صورت گرفت که در نتیجه اندیشه ی مائوتسه دون بنابر
خدمات عظیمش به مائوئیزم ارتقا یافت و سومین مرحله تکامل علم انقالب پرولتاریا
گردید .جنبش انقالبی انترناسیونالیستی وارد مرحله نوین شد که این خود نویدی را
برای پرولتاریا و تمام زحمتکشان جهان بشارت داد و تعدادی از سازمان ها  ،احزاب بدور
این محوریت که عبارت از جا آ بود جمع شدند که یک نوع حرکتی بسوی انترناسیونال
نوین کمونیستی بود که وظیفه ی مبرم مبارزاتی آن رهبری تمام انقالبات و خیزش های
توده ای در سطح جهان بود  .در همین زمان و مقارن به ان چندین جنگ خلق در گوشه و
کنار جهان از جمله جنگ خلق پیرو و ادامه ی خیزش های توده ای ناگزالباری هند که تا
هنوز با هیبت و قدرت تمام ادامه دارد که مرتجعین هند را سراسیمه ساخته است .جنگ
خلق نیپال که متاسفانه دچار انحراف و تمام دستاورد های جنگ خلق را در نتیجه تبانی
وسازش با احزاب پارلمانتاریستی و تشکل دولت فعلی بر باد داد .از جانب منسوبین جا
آ بار بار مبارزات سخت و شدیدی علیه اینگونه انحرافات براه افتاد که متاسفانه نتیجه
مطلوب ببار نیاورد و جنگ خلق پیرو و نیپال به انحراف کشانیده شد.
بحث مورد نظر فعلی سنتیز های نوین اواکیان است که در اساسنامه و مانیفیست جدید آر
سی پی بازتاب یافته است .سنتیز های نوین واکیان که سر آغاز این تحول و تکامل اساسی
قلمداد می گردد الزمی است که از کوره ی داغ مبارزاتی ( پراتیک – شناخت – باز پراتیک
– باز شناخت ) که این شکل در گردش مارپیچی بی پایان تکرار می شود و هر محتوای
مارپیچ های پراتیک و شناخت به سطح باالتری ارتقا می یابد  ،بگذرد و به پختگی برسد
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و در سطح کیفی برسد که بتوان آنرا یک (ایزم) جدید در پروسه تکامل مارکسیسزم-
لنینیزم – مائوئیزم دانست و بصورت م .ل  .م – اوکیانیزم مطرح نمود در حالیکه از متن
اساسنامه جدید و مانیفست آر  .سی  .پی هویدا است که استقامت استراتژیک این سنتیز
ها ی نوین گسست کامل از این چارچوبه شناخت مارپیچی فوق الذکر است و مبنا و اساس
م .ل .م را بدور افگنده و چارچوبه ی فکری نوین دیگری که مبنا و اساس کامال جدا از مبنا
و اساس قبلی است ،بدین اساس این انحراف بزرگ دیگر از آستین واکیان بیرون آمد و بار
دیگر یک نوع اغتشاشات فکر دیگر ،توهمات وابهامات را در بین منسوبین جنبش انقالبی
انترناسیونالیستی ببار آورد از آن جو رفقای ایرانی حزب کمونیست( م .ل .م) بدون اینکه
مالحظه ی داشته باشد بدنباله رو انان مبدل گردیده است .قدر مسلم است که شکست
پرولتاریا در میدان جنگ انقدر مهم و جدی تلقی نمی گردد و امکان دوباره جبران آن
میسر است اما شکست ،انحرافات کجروی های ایدیولوژیک سیاسی به مراتب زیانبار تر
از شکست انقالب در میدان نبرد است .و ما این تجربه ی تلخ را بار بار شاهد بوده ایم .این
امر مستلزم آن است که همه منسوبین جاآ بطور جدی و خستگی ناپذیر دست به مبارزات
بی امان ایدیولوژیک سیاسی برده و علیه این گونه انحرافات که ناشی از سنتیز های نوین
واکیان است بپا خیزند  .قابل یاد آوری است که در بین همه منسوبین جاآ حزب ما یعنی
حزب کمونیست( مائوئیست) افغانستان جرئت مندانه و با روحیه انترناسیونالیزم پرولتری
برای اولین بار در جریان تدویر پلینوم چهارم موضع گیری خود را علیه اینگونه انحرافات
تبارز داده و مبارزه ی جدی و قاطع و بی امان خویش را در برابر خط جدید آر سی پی که
استقامت استراتژیک پسامارکسیستی – لنینیستی -مائوئیستی ،پاسیفستی اومانیستی
و برتری طلبانه غیر انترناسیونالیستی آن است به پیش می برند و نیز مبارزه جدی اش را
علیه حزب کمونیست ایران ( مارکسیست – لنینست -مائوئیست) ایران که در بیراهه ی
پسا مارکسیستی – لنینستی – مائوئیستی افتاده براه انداخته و از آن نقد ارزنده عینی
و دیالکتیکی صورت گرفته است .ما این شجاعت و جسارت انقالب حزب مانرا قدردانی
نموده و از کلیت مبارزه و موضع گیری ان علیه این گونه انحرافات پشتیبانی می نماییم
 .امیدواریم سایر منسوبین جنبش انقالبی انترناسیونالیستی با کمال جسارت انقالبی و
تعهد به انترناسیونالیزم پرولتری علیه خط جدید آر .سی .پی و کجروی های ایدیولوژیک
ان موضع بگیرند تا باشد یکبار دیگر جنبش بین المللی کمونیستی از این حالت سرگیج
آور نجات دهد و این مبارزات مثمر ثمر واقع گردد و بار دیگر موضع آر .سی .پی و رفقای
ایرانی تغییر حالت داده و به خط اصیل مارکسیستی – لنینستی – مائوئیستی باز گردد.

زنده باد مبارزات برحق توده های جهان علیه امپریالیزم و ارتجاع!
زنده باد مارکسیزم -لنینیزم – مائوئیزم!
با تمام توان و نیرو علیه انحرافات ایدیولوژیک سیاسی مبارزه کنیم!
زنده باد حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان!
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نامه دریافت شده از واحد هواداران حزبی شماره 6

رفقاي عزيز درود به شما!

اميد است كه حال شما خوب بوده ودر پيشبرد كار و پيكارمهم و سازنده ی تان موفق
و كامياب باشيد .فیـصـله ی پلینوم چهارم علیه سنتز نوین ما را بر آن داشت که با
پرنسیپ و اصول قبول شده ی حزبی محتاطانه تر به موضوع برخورد کنیم و چنانچه به
اطالع شما رسانيم خود را موظف دانستيم تا پیرامون سنتز نوین به تحقیق ،بررسی و
مباحثه ی بیشتر بپردازیم .با مطالعه ی نظرات رفقای آر سی پی و بعدا ً موضع گيری رفقای
ایرانی و نشست ها وبحث های که پیرامون آن مسائل با رفيق يحيی داشتیم ،تا اندازه ی
از چگونگی مسائل روشن شديم و بيشتر بر آن شديم تا روی اين مسائل که کلی ،پيچیده
و بسیار مهم اند ،بیشترمطالعه کنیم و بهتر دانستیم که روابط و مباحثات خود را با رفقای
ایرانی بیشتر سازیم.
در جلسه رفقای آر سی پی در اواخر اکتبر شرکت نمودیم (یک نفر)  .دریِن جلسه پیرامون
انقالب فرهنگی و چگونگی بکاربست آن و انقالب در کشور های امپریالیست چون امریکا
و چه باید کرد غنی شده بحث و تبادل نظر صورت گرفت .اینک چکیده ی مطالب آن را
می نویسیم:
نماینده ی «حزب کمونیست (مائویست) افغانستان» خود را به حاضران محفل معرفی و
در جريان برنامه سئواالتی چند را مطرح نمود .سئواالت این ها بودند:
در بحث های شما پایان موج اول و چوکات نوین مطرح می شود جایگاه انقالبات گذشته
در کجای این چوکات قرار داشته و چه نقشی دارند؟
سنتز نوین در مورد انقالب در کشور های امپریالیستی از یکطرف و کشور های عقب
نگهداشته شده چه الترناتیفی را ارائه می نماید؟
سنتز نوین چه نوع انقالبی را تائید می نماید  ،انقالب در يک کشور ،در چند کشور ویا
انقالب قاره ای ؟
رفیق استالین کمینترن را منحل کرد و رفیق مائو انترناسیونال چهارم را ایجاد ننمود
شما که در تشکیل ریم سهم داشته و از اعضای فعال آن بودید و میدانید که تشکیل
انترناسیونال چهارم از اهداف آن بود ،برای ایجاد آن چه طرحی دارید؟
شما در صحبت ها از انقالب قهر آمیز یاد نمودید ،سئوال اینست که شما این چگونه
انقالبات را با چه سالحی عملی می دانید؟
شما از تضاد های مختلف در امريکا نام بردید ،به نظر شما تضاد عمده در شرايط کنونی
چه است؟
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رفقای مسئول در برابر دهها سئوال مطرح شده ی شرکت کنندگان بصورت فشرده جواب
داده و پیرامون آن ها سئواالت و بحث های تازهء صورت می گرفت.

در زیر فشرده ی نکات مهم مورد بحث در برنامه را درج می نمایم:
انقالب فرهنگي :هنگامي كه مائو در ميدان تينانمن جمهوري سوسياليستي را اعالم
كرد او گفت اين تنها اول راه است .نجات مردم در سوسياليسم است .توده ها را براي
سوسياليسم بسيج كنيم .در اين زمان تمام رهبري داراي يك تفكر واحد نبود .مسئله
واقعي برخي از آنها مدرنيسم براي چين بود و اين تفاوت مي كند با سوسياليسم .در
حقيقت اين نكته مهم است كه همگي از يك زاويه در يك انقالب شركت نكرده بودند.
با پيش آمد مسئله جهش بزرگ به پيش و بعد برپايي كمونهای خلق ،تاريخ مبارزات
پيچيده اي كه از زمان شروع مبارزه رهايي بخش آغاز شده بود به اوج خود رسيد.
دهقانان تيم هاي تعاون مخلتف بوجود آورده بودند كه به هم كمك كنند .كئوپراتيوهاي
ساده تا پيچيده ای كه در اين روند به ثمر رسيد ،خيزش سوسياليستي بزرگ نام گرفت.
سپس مسئله نقد مدل شوروي توسط مائو آغاز شد .كه در مقاله مقدمه اي بر نقد اقتصاد
شوروي تا حدي تصوير مي شود.
براستي چرا؟ چون مدل شوروي با چارچوب هاي فكري كه مائو با فلسفه و فهمي كه از
ديالكتيك و پيشرفت پديده ها از جمله سوسياليسم داشت و آنها را تكامل داده بود
همخواني نداشت .مسئله چگونگي رشد صنعت و رابطه آن با بقيه شاخه ها از جمله و
بخصوص با كشاورزي مسئله اقتصاد متمركز و اقتصاد محلي و ...بحث هايي كه مائو در
اين دوره ارائه مي كرد در يك چارچوب نوين قابل فهم و درك بود و در چارچوب فكري
زمان استالين غير قابل فهم بود.
خط ليوشائوچي  :تحكيم جمهوري دمكراتيك خلق بود كه در واقع همان چارچوب فكري
گذشته را بيشتر تبيين مي كرد .يعني يك خط را گرفتن و برآن تاکید کردن و به انتها
رساندن (تحكيم جمهوري دمكراتيك) و سپس مرحله ديگري (سوسياليسم) را شروع
كردند.
اما مائو شروع كرده بود به جمعبندي از اشتباهات استالين .در اين رابطه اين مسئله
مهم است كه اين پروسه و روند جديد نيز خالي از نقص نبود و طبيعي هم بود .اما برخي
اشتباهات مائوئيست ها با فجايع طبيعي همراه شد كه منجر به بحران كمبود غذايي
در سال  1959گردید .و اين مسئله تاثير منفي خود را گذارد ،اما باالخره با استفاده از
ديالكتيك و مبارزه بر خط درست پافشاري كرده و درعين حال كارهايي براي بازسازي
دوباره مواد غذايي انجام دادند.
چین براي اولين بار در سال  1970به سطح خود كفايي رسيد .كه زمينه اش توسط جهش
بزرگ به پيش ايجاد شده بود .در آنزمان رويزيوينست ها حمالت شان را آغاز كردند .آنها
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به بر گشتن به مدل شوروی تالش کردند و گفتند بايد قشر ممتازي را به وجود بياوريم و
منابع را در شهرها متمركز کنیم .همان بود که مبارزه بين دو راه دوباره تشديد شد.

مائو در سال  1967گفت ما توده را نتوانستيم بسيج كنيم .او با مشكل تاريخي ماركسيسم
كلنجار مي رفت.
باب آواكيان مسئله را اينگونه مي بيند :مائو با يادگيري از مدل شوروي و ادامه انقالب
تحت ديكتاتوري پرولتاريا در الگوي سوسياليسم يك گسست را بوجود آورد .اما باب
آواكياندر سنتز نوين صرفا آنها را تحسين نمي كند بلكه تحليل كرده و تكامل مي دهد
و درك از آن را تعميق مي بخشيد .چرا در سراسر سوسياليسم تضاد و مبارزه طبقاتي
موجود است و اين مسئله بوروكراسي نيست بلكه درك و تحليل از جامعه سوسياليستي
است و اينكه اين چه نوع جامعه اي است عالوه بر دستاوردهاي مائو مبني بر وجود تضاد
و بسياري از تئوريهايي كه مائو آورد ،با توجه به تجربه شوروي و بخصوص چين بيشتر
به كند و كاو در جامعه سوسياليستي مي پردازد .و درهمان حال به برخي از گسست ها
از برخي دركهاي موجود در انقالب فرهنگي مي پردازد كه اين گسست و اين درك نه
توسط رفقاي چين بلكه توسط باب آواكيان سنتز و تحليل و فرموله شد.
 :1949مائو گفت مردم چين بپا خاستند .و اين گام اول است.
 : 1966مائو با بازو بند گارد سرخ دوباره به پا ميخيزد و اينبار به توده ها گفت كه مراكز
رويزيونيستها را بمباران كنيد...
مائو يك جمله معروف دارد .گفت شما انقالب مي كنيد و نمي دانيد كه مركز ضد انقالب
كجاست .اين نقد بوروكراتها نيست بلكه يك بحث و درك علمي است .يعني چه باعث مي
شود كه اين بوجود آيد.
انقالب فرهنگي يكبار ديگر مشخص كرد كه خط س ا همه چيز را تعيين مي كند.
همچنين در انقالب فرهنگي است كه برده ها به پا می خیزند و آگاه مي شوند.
چگونه خود را بايد بر اين دستاوردها مبتني كنيم.
هر چند كه انقالب فرهنگي خيلي راهگشا بود .در آن اشتباهات فرعي و متدلوژيك
موجود بود.
اشتباهايت فرعي دليل اصلي شكست موج اول نبود .اما آنرا تضعيف كرد.باب آواكيان
بر مبناي دستاوردهاي انقالب فرهنگي يك چارچوبه جديدي آورده يعني اگر در همان
چارچوب (توقف کنیم) بمانيم نمي توانيم پيشرفت كنيم .دستاوردهاي موج اول انقالبات
سوسياليستي مثبت بوده است .اما نمي توان در همان حد باقي ماند .جهان چه در دنياي
سرمايه داري و چه در رابطه ی انقالبات پرولتري دچار تغيير و تحوالت بسيار شده است.
بسياري از مناسبات زير بنايي نيز دچار تغيير و تحوالت مهمي شده اند .در زمينه علم
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و آزمون هاي علمي تغيير و تحوالت كيفي بسياري صورت گرفته است .كه در جنبش
كمونيستي به آنها اهميت الزم داده نشده است .اين ها همه بايد مورد شناخت و بررسي
قرار گيرند و در رابطه به پيشبرد انقالب تلفيق شوند و مسير انقالبات و اساسا كمونيسم
علمي بر چارچوبه هاي مستحكم تر و علمي تر قرار گيرند .كه ما را قادر سازد كه جامعه
سوسياليستي را بهتر جلو ببريم و يك درك عميقتري از ديناميك جامعه سوسياليستي
را بدست آوريم و مدل پيشرفته تري از جامعه سوسياليسم را ارائه دهيم.
س -ن يك جامعه سوسياليستي ديناميك تري را تصوير مي كند نه بر يك شماي
اتوپيستي بلكه بر يك واقعيت.
به مقاله نيروي محركه رجوع كنيد .كه ما بايد بر تضادهاي موجود در جامعه فشار آوريم.
اين تنها يك مفهوم نوين نيست بلكه يك مفهوم چند اليه ای را تصوير مي كند.
كنش بين روبنا و زيربنا را تحليل مي كند .مفهوم تداخل ميان زيربنا و روبنا را باز مي كند.
در اين مدل باب آواكيان روي نقش پويندگي روشنفكري و ابداع گري در زمينه هنر تاكيد
مي كند.
فضاي بهتري از آنكه در شوروي و چين موجود بود .برخي تصور مي كنند كه باب آواكيان
اين تز را برمبناي آزادي هاي دمكراتيك تفسير مي كند اما مسئله اين نيست.
مثال در رابطه با فرستادن روشنفكران به روستاها و غيره كه در انقالب چين بسيار مهم
بود براي بستن شكاف بين كار فكري و کار يدي بود ولي يك جانبه گري در آن نيز بود.
روشنفكران چه پرولتري و حتي روشنفكران غير پرولتري نيز مي توانند خدمات مهمي
به علم بكنند و اين علم نيز براي ما مهم است.
توده هاي مردم اين را بايد عميقا بفهمند مثال اين كه داروين خدمت مهمي به انقالب
پرولتري كرده است .هر چند كه او ممكن است خود اين را درنيافته باشد .اما ايده ی او
بحدي براي بورژوازي خطرناك بود كه او خود مي ترسيد آنرا منتشر كند.

البته اين راه بدون تضاد نيست و راه حل آساني هم ندارد .در اين بررسي باب آواكيان
تالش مي كند نيروهاي محركه اين جامعه را بيشتر بشناسد و بيشتر بشناساند كه بهتر
بتوان اين تضاد را حل كرد .اما آنچه مهم است این است که در اين برخوردها اشتباهات
بسياري بوده است.
مسئله مهم اين است كه چطوري اين شكاف را ببنديم جهت و متد و رويكرد به آن بسيار
مهم است.
در مورد شناخت شناسي :مثال به اين سادگي نيست كه حقيقت حقيقت است  .و ياوه
ياوه  .مسئله دست يابي به حقيقت مهم است.
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در اين رابطه تاريخ جنبش كمونيستي با مشكل مهمي روبروست كه بخصوص در دوره
هايي به اوج خود مرسد .شيوه هاي نظري كه ناشي از شناخت شناسي امپريستي است
در دوره هايي فوق العاده است.
يكي مسئله حقيقت طبقاتي است .كه استالين در اين مورد مي گفت كه پرولتاريا در
دستيابي به حقيقت امتياز دارد.
اين مسئله باعث مي شود جستجو براي حقيقت را كم رنگ كند .و كسي كه خود را حزب
كمونيست و يا كمونيست و يا حتي پرولتاريا مي داند اگر بصورت خودبخودي حقيقت را
در دست خود بداند .باعث میشود تنبلي و بي تفاوتي نسبت به جستجو براي حقيقت
سراسر وجود او را بگيرد .و از بحث هاي اقناعي فاصله بگيرد .اين مسئله ضربه بسياري
به ايده و ايدئولوژي كمونيسم وارده آورده است .نه تنها از نظر تضاد هاي دروني خود بلكه
در انظار ديگران.

مسئله ديگر نسبيت گرايي است .كه مي خواهند حقيقت را به انتخاب بگذارند .حقيقت با
انتخابات تعيين نميشود بلكه حقيقت بر مبناي آنچه كه بر واقعيت است تعيين مي شود.
واقعيت اينست كه حاكميت پرولتاريا را نمي توان به انتخابات گذاشت.
مفهومي كه ب آواكيان در اين رابطه به پيش مي گذارد بسيار متفاوت است و درك
عميقتر و ضروري از حاكميت پرولتارياست .باب مي گويد كه ما بايد مبارزه اي را به پيش
بگذاريم كه مردم درك كنند كه اين حكومتي كه داريم .شايسته حفظ كردن است .نه
اينكه چون حكومت ما است بايد حفظ شود.
در مورد روشنفكران و همچنين هسته مستحكم با انعطاف پذيري بسيار:
باب آواكيان بحث مي كند كه هسته مستحكم به معني حزب نيست بلكه يك مركز پويا
است كه حزب را هم در بر مي گيرد كه قادر است تمام نيروهاي اجتماعي را در بر گيرد.
اين مفهوم متكي است بر ديالكتيك عميقتر.
روشنفكران به هيچ وجه جايگزين نيروهاي محركه نيستند .با وجود اين روشنفكران
انقالبي نقش مهمي خواهند داشت  .ما به آنها نياز داريم .بخش مهمي از روشنفكران مي
توانند به انقالب كمك كنند.
در واقع با حذف روشنفكران ما نمي توانيم مسئله روشنفكران را حل كنيم .آنها به عنوان
يك تضاد اجتماعي باقي خواهند ماند .با وجود اين آنها يك نقش ويژه اي دارند .واقعيت
مادي چيست .بايد درك بهتر از روشنفكران داشت .در پيشرفته ترين كشورهاي جهان
روشنفكران بسياري نمي بينيم  .كساني كه در بانك و ادارات كار مي كنند آنها روشنفكر
نيستند .آنهايي كه با فيزيك كار نمي كنند به معني كار روشنفكري نيستند.
اما نكته ديگر در مورد انقالب فرهنگي :
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ما سالها بر درسهاي انقالب فرهنگي و درك بهتر ازآن و كار برد بهتر آن پافشاري كرده
ايم .خالصه آن نقشي است كه انقالب فرهنگي در ساختار فكري جنبش كمونيستي
داشته است.

اما مشكلي كه وجود دارد اينست كه بسياري حتي در جنبش كمونيستي تصور مي كنند
كه انقالب فرهنگي تنها براي زماني است كه قدرت كسب شده است .آيا واقعا انقالب
فرهنگي براي آن زمان است .آيا درسهاي انقالب فرهنگي تنها براي تصوير از جامعه
آينده است .آيا درسهاي انقالب فرهنگي كاربرد ديگري براي ما ندارد.
واقعيت اينست كه ما واقعا با چنين مشكلي در جنبش كمونيستي روبرو بوده ايم .كه حتي
اگر آن را قبول مي كنند و از آن دفاع مي كنند آنرا براي آينده مي دانند .براي بعد از
زمان كسب قدرت مي دانند .و يا در بهترين حالت براي داشتن و تصوير بهتري از جامعه
آينده و كاربرد و درسهاي آن را مربوط به امروز نمي دانند .يا اگر هم مي دانند آثاري از
آن را نمي توان در مواضع و فهم و درك امروزي آنها مشاهده كرد ،و با بي تفاوتي كامل
از آن مي گذرند.
در حقيقت اين هم يك شيوه بي اهميتي به آن است .در حاليكه درسهاي انقالب فرهنگي
درسهاي مائوئيستي است .درسهايي است كه در راه وروش ما در امروز مهم است .بصورت
مثال نقش انقالب فرهنگي در رابطه با مسئله غني كردن چه بايد كرد است .يعني درك
چه بايد كردي را ارتقاء مي دهد .مبارزه با مدل سازي  ،مبارزه با اكونوميسم  ،مبارزه با
پراگماتيسم ،مبارزه با امپريسم را غني بخشيده است .كه البته در مورد درسهاي آن براي
امروز ما در همين دوره اي كه داريم عليه سرمايه داري و زماني كه داريم عليه نيروهاي
مرتجع ديگر مبارزه مي كنيم كاربرد دارد .همچنين مسئله زور كه همچنان نقش مهمي
دارد .اما نبايد يك درك يكجانبه از آن داشت.
يكي از شاخص هاي برجسته انقالب فرهنگي دست يافتن به چهار كليت است كه
توانستند آنرا به موضوع محوري و بعنوان معياري براي اينكه نشان دهد كه آيا بطرف
كمونيسم مي رود يا خير؟ قبل از  1966چنين چيزي را نمي بينيم.
سنتز نوين تالش مهم و نقش مهمي را در اين رابطه براي شناساندن انقالب فرهنگي و
درسهاي آن و كاربرد آن براي امروز ( و نه تنها براي فردا) داشته است .براي اين بسيار
تالش و مبارزه كرده است كه مائوئيسم تنها كاربرد براي كشورهاي تحت سلطه ندارد
مائوئيسم تنها مربوط به انقالب در كشورهاي تحت سلطه و رهاييبخش ملي نيست بلكه
براي كشورهاي جهان كار برد دارد چون درسهاي آن بسيار عظيم تر از آن است كه
بسياري تصور مي كنند و حتي بكار مي گيرند.
كندو كاو در انقالب فرهنگي و بيرون كشيدن درسهاي آن براي امروز و هم براي فردا و
همچنين برخورد به آن و گسست از برخي اشكاالت آن جزو بخش هاي مهم سنتز نوين
است.
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در زمينه چه بايد كرد؟ سنتز نوين با توجه به درسهاي انقالب فرهنگي و همچنين گسست
از برخي از اشتباهات آن براي يك روش و رويكرد چه بايد كردي تالش و مبارزه مهمي
را به پيش برده است .و اين به خاطر آن بوده است كه اكونوميسم هر روزه با اشكال
پيچيده تري خود را نشان داده است .واقعيت اينست كه حركت هاي خودبخودي و دنباله
روانه شيوه ها و اشكال پپچيده تري بخود مي گيرند .امپرياليستها از زمان انقالب چين
و شوروي و بخصوص در دهه هاي اخير از قابليتها و انعطافهاي بيشتري در برخورد به
جنبش خودبخودي برخورد بوده اند .و اين مسئله را مشكل و مشكلتر مي كند .آنها
توانسته اند كه برخي مبارزات خودبخودي را به نفع خود جهت بدهند .نمونه هاي آن در
ايران و افغانستان در فيلي پين سال  86و بسياري از مبارزات ديگر در آفريقاي جنوبي و
غيره  ...توانسته اند بسياري از رهبرها را تضعيف و يا تقويت كنند .اين مسئله بر اهميت
مبارزه با دنباله روي و خودبخودي و يا بعبارت ديگر درك بهتر و از چه بايد كرد مي افزايد.

فعاليت هاي اصلي جنبش ماركسيستي در ابتدا ترديونيونيستي بود .اما چه بايد كرد
گسست مهمي را سازمان مي دهد .اما اين طرز تفكر رخت بر نبست و همچنان ادامه
دارد .خيلي ها در مورد مائو مي گفتند كه مائو كمونيست نبود چون پرولتاريا را نمايندگي
نمي كرد .و يا اينكه اين تزها را يعني بي رابطه ديدن يك كمونيست با منشا صنفي و يا
خانوادگي منشا توتاليتاريسم معرفي كرده اند.
در واقع تز اصلي چه بايد كرد آن بود كه آگاهي طبقاتي بصورت خودبخودي از درون آن
بيرون نخواهد آمد .كه اين تفكر تنها نه به شيوه اكونوميستي كه لنين با آن مبارزه كرد
بلكه به انواع و اشكال مختلف ممكن است ظهور كند.
اين مسئله مربوط مي شود به درك و فهم درست بين رابطه تئوري و پراتيك و رويكرد به
انقالب فرهنگي و چه بايد كرد؟ و اين يك مسئله اتفاقي نيست كه غني كردن چه بايد
كرد بخش مهمي از نگرش سنتز نوين را در بر مي گيرد.
در مورد انقالب در كشورهاي امپرياليستي و آمريكا نيز بحث هايي صورت گرفت :كه
نكات مهم آن اين است كسبقدرت سياسي در شرايط كنوني ممكن است و بايد براي
عوض شدن اوضاع تالش كرد .اگر منتظر يك اوضاع اكمل باشيم هرگز موفق نخواهيم
شد.
در مورد بحران انقالبي عوامل پراكنده اي در جامعه موجود است .
باب آواكيان خيلي وقت است كه روي افشا گري از جنبش فاشيستي ،شكاف در طبقه
حاكمه و اتكاء به طبقات بسيار بسيار انفجاري تاكيد مي كند .هميشه خيلي ها اينرا
ناديده گرفته اند .در حاليكه اين دعواها و جوشش و پوالريزاسيون باعث تحريك جامعه
مي شود اما اينها بخودي خود مساعد انقالب كردن نيستند .انقالب در بر گيرنده اين
تضادها هم خواهد بود.
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نكته مهم ديگر اينست كه نبايد پشت جناحي كه كمتر فاشيست است قرار بگيريم .و
به آن معنا است كه با خط انقالبي وارد اين جنبش ها بشويم .و وضع مساعد را بوجود
بياوريم .و نگذاريم كه شرايط بطرف نامساعد پيش برود و در شرايطي كه كوچك هستيم
با چه نقشه اي جامعه را بكدام طرف خواهيم راند .در گذشته ما اينطور نگاه مي كرديم
كه ما راه انقالبمان مثل اكتبر است.
مدل اكتبر براي ديگر كشورها اتفاق نخواهد افتاد و اين يك روياست.

منجمله از تضادهاي موجود توان نظامي امپرياليست هاست كه در اين رابطه تاثير مي
گذارد.
بايد از يك نبرد تعيين كننده زود رس اجتناب كنيم .بنابراين مسئله پيش برد جنگ
انقالبي است.
خوب است يك جمبندي خيلي كوتاه از سنتز نوين بكنيم .سنتز نوين تنها يك سري
تزها و تئوريهاي خوب نيست بلكه در بر گيرنده يك سيستم فكري است كه بر اساس و
شالوده م ل م استوار است .درسهاي آن را در بر دارد و از اشتباهات آن گسست مي كند.
بدون مبتني شدن بر اين سنتز نمي توان در شرايط كنوني بسياري از درسهاي گذشته
را بهتر درك كرد ،بهتر بكار برد و از اشتباهات گذشته در خدمت به تكامل و پيشرفت
گسست كرد.
اين سنتز از نظر فلسفه درك بهتر و باالتري از شناخت شناسي ’ منطبق بر واقعيت‘ بجاي
حقيقت سياسي را ارائه مي دهد كه مبارزه فوق العاده مهمي با دگماتيست ها ايده آليست
ها و نسبيت گراهاست .در زمينه چه بايد كرد درك بهتر و باالتر و تكامل يافته تري را
ارائه مي دهد كه مبارزه مهمي با دركهاي انحرافي آغشته به پرا گماتيستي و امپريستي
است.
در زمينه درك و ارتقاء از انترناسيوناليسم و زمينه هاي فلسفي و زمينه هاي مادي آن
در شرايط كنوني....
مسئله درك بهتر از تضادهاي جامعه سوسياليستي و خالصه درك بهتر و باالتر از
متدلوژي ماترياليسم ديالكتيك است.
پیروز باشید!
***********************
صفحه 153

********** رویزیونیزم پسا م -ل -م در حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان جای ندارد *** جلد دوم **

نامه دریافت شده از واحد هواداران حزبی شماره 8

به رفقای عزیز دفتر سیاسی ،تمامی اعضا و هواداران حزب کمونیست

(مائوئیست) افغانستان!

امیدواریم سالمهای گرم و رفیقانه ما را بپذیرید ،از صحت و سالمتی کامل برخوردار
باشید.
طرح برگذاری سیمینار حزبی در مورد حزب کمونیست انقالبی امریکا و حزب کمونیست
ایران مارکسیست – لنینیست – مائوئیست یک اقدام دیر از وقت و ناچیز است.
موضعگیری رسمی در سایت حزب قبال صورت گرفته است .بقول معروف تیری که از
کمان جست جست.
بنظر ما حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان دچار بحران ایدئولوژیک – سیاسی است.
ازیکطرف م ل م را علم میخواند از جانبی حتی در شرائط امروزی آنرا الیتغییر میداند
چون عصر سرمایه داری عوض نشده است .این همان استدالل انورخوجه در البانی و
سمندر در افغانستان است که هردو به موزیم تاریخ سپرده شده اند.
حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان از پولینوم سوم باینطرف ضرورت تعدیل برنامه
حزب را مطرح نمود ولی تا حال با همان برنامه ناقص سر و کار دارد .طرح جنگ مقاومت
ملی مردمی انقالبی از سطح برنامه در سطح یک شعار روی کاغذ پائین آمده است.
مشکل سومی که بازتاب و در واقع زائیده مشکالت ایدئولوژیک – سیاسی و برنامه وی
است ،همانا مسائل تشکیالتی است که شما بیشتر از ما با آن دست بگریبان میباشید،
وبهتر ازما با آن آشنائی دارید.
اگر واقع بینانه و مسئوالنه برخورد کنیم ،بقای بالفعل و بالقوه حزب کمونیست (مائوئیست)
افغانستان در عرصه کشوری و بین المللی با دایر کردن سمینارحزبی تثبیت نخواهد شد.
حال این سمینار پیرامون آر سی پی و حکا م ل م باشد یا سائر احزاب دیگر .بنظر ما
این مشکالت با براه انداختن انقالب فرهنگی درست در حزب کمونیست (مائوئیست)
افغانستان قابل حل خواهد بود .اگر رفقا درین راستا وارد عمل شوند ،با الهام از مائو
در حزب انقالب فرهنگی براه اندازند ،ما درین راه با شما همگام خواهیم بود .امیدواریم
پیشنهاد ما را جدی تلقی نمائید تا دراین امر سترگ گام به گام همدوش و همسنگر
باشیم .بقول اقبال الهوری "چون شعله بخاشاک دویدن دگر آموز":
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چون شعله بخاشاک دویدن دگر آموز

دامان گل و الله کشیدن دگر آموز

		
مانند صبا خیز ووزیدن دگر آموز

اندر دلک غنچه خزیدن دگر آموز
چون مرغ سرا لذت پرواز نداریم

		
ما چشم عقاب و دل شهباز نداریم

ای مرغ سرا خیز و پریدن دگر آموز
این کوه گران است بکاهی نفروشند

		
تخت جم و دارا سر راهی نفروشند

با خون دل خویش وزیدن دگر آموز
نالیدن و تقدیر همان است که بود است

آن حلقه زنجیر همان است که بود است

نومید مشو ناله کشیدن دگر آموز
ما ساخته ئی یک شرر از داغ جگر گیر

یک چند بخود پیچ و نیستان همه گیر

چون شعله بخاشاک دویدن دگر آموز

به پیش در راه انقالب فرهنگی در حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان!
با عرض احترام به انتظار اقدام هر چه قاطع تر و زود تر شما میباشیم.
دسامبر 2010
********************
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مبارزه عليه خط پسا ماركسيستي – لنينيستي – مائوئيستي ضروريست
( سند تحریری رفیق سلیم )

رفقا :
قبل از همه دروهاي سرخ خويش را نثار تان مي كنم وخوشحالم از اينكه فرصتي به من
دست داد تا نظراتم را بطور كامال فشرده پيرامون خط انحرافي " آرسي پي " وحزب
كمونيست ايران (م – ل – م ) ابراز دارم .
خط پسا ماركسيستي " آر سي پي " زماني سربلند نمود كه امپرياليست ها به ر هبري
امپرياليزم آمريكا كشور مارا اشغال نموده و به مستعمره تمام عيار بدل نموده است .ما
خوشحال بوديم كه در بطن اين هيوالي عظيم " حزب كمونيست انقالبي " را داريم  .اما
متاسفانه كه اين اميد به ياس تبديل گرديد وبه اصطالح از " زير پلو ملي برآمد " .
گرچه رفقا بصورت مفصل بحث هایي در زمينه اين خط انحرافي داشتند من مي خواهم
بصورت مختصر روي چند نكته از خط " آر سي پي " مكث نمايم .
-1

1پس نمودن ماركسيزم – لنينيزم – مائوئيزم

-2

2بدورانداختن يك سالح از سه سالح انقالب يعني ارتش خلق

-3

3عدم قبول شرايط عضويت در حزب

تاريخ اين را ثابت ساخته هر حزب سياسي كه وارد ميدان مي شود داراي يك ايدئولوژي
است  .بـعـد از انـتـشـار " مانيفيست كمونيست " توسط ماركس و انگلس انقالبيون
جهان ماركسيزم را به عنوان ايدئولوژي رهنما وعمل شان براي سرنگوني طبقه حاكمه
ارتجاعي پذيرفتند  .انقالب  1917اكتبر شوروي برهمين مبنا صورت گرفت وبعدا اين
ايده توسط لنين تكامل داده شد به ماركسيزم – لنينيزم وبعد از تكامالت آن توسط
مائو و پيروزي انقالب چين وبخصوص انقالب كبير فرهنگي به ماركسيزم – لنينيزم
وانديشه مائوتسه دون ارتقا يافت انقالبيون آنرا رهنماي عمل خويش قرار دادند وبعد
از اينكه مائوئيزم از طرف حزب كمونيست پرو مطرح گرديد .بعضي احزاب كمونيستي
آنرا پذيرفتند تاسال  1993درنشست گسترده احزاب وسازمانهاي شامل جنبش انقالبي
انترناسيوناليستي مائوئيزم به عنوان تكامل دهنده ماركسيزم – لنينيزم پذيرفته شد
وسند " زنده باد ماركسيزم – لنينيزم – پيرامون اوضاع جهاني " منتشر گرديد .احزاب
كمونيست شامل در جنبش انقالبي انترناسيوناليستي برمحور چهار سند جمع شدند .
اول بيانيه جنبش انقالبي در سال  1984بود كه اين جنبش پايه گذاري شد ودرسال
 1993همه احزاب وسازمان ها روي مائوئيزم به توافق رسيدند وتائيد نمودند كه جنگ
خلق مائوتسه دون جهان شمول است وبه تعقيب آن در سال  2000قطعنامه ميلنيوم را
امضاء نمودند ومسئله چهارم مسئله تشكيالتي ريم است .كه ماركسيزم – لنينيزم –
مائوئيزم بعنوان رهنماي ايدئولوژيك مورد قبول همه احزاب وسازمانهاي شامل در جنبش
انقالبي انترناسيوناليستي قرار گرفت  .متاسفانه كه به يكبارگي خط ا نحرافي از درون اين
جنبش آنهم از طرف حزبي كه گردانندگان جنبش انقالبي انترناسيوناليستي را به عهده
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داشت سربلند مي كند وبه يكبارگي ماركسيزم – لنينيزم – مائوئيزم را بدور مي اندازد.
وبهيچوجه علت پس كردن وعدم قبول ماركسيزم – لنينيزم – مائونيزم را توضيح نمي
دهد  .هنوز اين خط انحرافي بدسترس ما قرار نگرفته بود كه به يكبارگي وبدون توضيح
سه عكس ماركس – لنين و مائو از روي نشريه حقيقت غيب زد و ماكامال متعجب وحيران
شديم كه چرا آنهم بدون دليل وتوضيح وبعد ها مشخص شد كه " حزب كمونيست
ايران م – ل – م " به دنباله روي از " آر سي پي " نه تنها سه عكس را از روي نشريه
پس نمودند بلكه م – ل  -م را نيز قبول ندارند وبا صراحت اعالم نمودند كه " سالح ما
ديگر برندگي ندارد" و" بايد اين چارچوبه را درهم شكست وچارچوبه اي از نو ساخت
"  " ،بقاياي گذشته باشيم يا پيش آهنگ آينده " قبل از پولينوم چهارم " مانيفيست
واساسنامه آر سي پي " بدسترس حزب ما قرار گرفت وكامال مشخص شد كه خط پسا
ماركسيستي – لنينيستي – مائوئيستي است كه پولينوم چهارم حزب ما در قبال آن
موضعگيري اش را اعالم نمود  .ماركسيست – لنينيست – مائوئيستها هم به گذشته تعلق
دارند وهم پيشآهنگ آينده اند .زيرا معتقد اند كه " سالح دست داشته ما " در شرايط
كنوني برندگي خاص دارد  ،اما اين علم دگم نيست ،پويا وزنده ودرحال تكامل است .
همانطوريكه تاحال تكامل نموده از اين به بعد نيز به تكامل ضرورت دارد  .هيچوقت اين
"سالح كهنه وفرسوده " نمي شود و از بين نمي رود .
طرح قالب ريزي " چارچوبه نو" در قالب " نوين " پسا ماركسيستي است  .در طول
تاريخ كسانيكه به ماركسيزم پشت كرده اند " تزهاي " خويش را به اصطالح در "
چارچوبه نوين " ويا " تئوري هاي نوين " مزين ساختند  .امروز پشت نمودن به م – ل
– م زير نام " سنتز هاي نوين " صورت مي گيرد وهيچ دليلي براي رد نمودن ماركسيزم
– لنينيزم – مائوئيزم ارائه نمي گردد .
نه تنها " آر سي پي " به م -ل – م بدون دليل وتوضيح روشن پشت كرده  ،بلكه سالح
دوم پرولتاريا را نيز بدور انداخته است  .در سر تاسر " مانيفيست واساسنامه حزب
كمونيست انقالبي آمريكا " از حزب وجبهه متحد بحث شده و هيچگاه به نيازمندي ارتش
انقالبي پرولتري اشاره نگرديده است .نه تنها اشاره بلكه كامال بدور انداخته شده و همه
جنگها در يك رديف قرار گرفته است " .آر سي پي " در هيچكدام از دوسند خويش از
جنگهاي انقالبي وعادالنه حمايت نكرده وحتي جنگها را به دو دسته هم تقسيم نكرده
است بلكه همه را در يك رديف قرار داده است از ارتش خلق وجنگهاي انقالبي چشم
پوشي نموده و فقط مي خواهد كه " توده هاي ميليوني با مواجه شدن به مرتجعين " آنرا
شكست دهند وديكتاتوري پرولتاريا را مستقر سازند  .درحاليكه اين غير ممكن است .
زيرا انقالب قهري قانون عمومي انقالب پرولتاريا است  .م – ل – م بما آموخته است كه
بدون قيام مسلحانه پرولتاريا وكليه زحمتكشان غلبه بر بورژوازي غير ممكن است آر
سي پي مي گويد كه انقالب وتصرف قدرت از طريق قهرغير ضروري است و ميتوان كه
از " طريق مواجه شدن با دشمن آنرا شكست داد " لنين مي نويسد  " :در زمان فعلي
انكار از قيام مسلحانه به معني انكار از شعار بلشويزم( يعني تمام قدرت بدست شورا
ها) و به صورت عموم انكار از تمام انترناسيوناليزم پرولتاريا مي باشد " مائوتسه دون مي
گويد كه " قدرت سياسي از لوله تفنگ بيرون مي شود "  .پرولتاريا هيچگاه نمي تواند
بر بورژوازي غلبه كند وقدرت سياسي را بدست گيرد مگر اينكه مسلح شود وپرولتاريا
وبقيه زحمتكشان فقط وفقط مي توانند از طريق انقالب قهري دستگاه كهنه دولتي را
درهم شكنند ودولت نوين كامال متفاوت را بر پانموده و ديكتاتوري شان را مستقر سازند
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ما با اطمينان مي گوئيم كه ايدئولوژي م – ل – م نقطه عطفي در تاريخ بشريت است
وانكار از آن به معني دست كشيدن از انقالب و ديكتاتوري پرولتاريا است  .بدورانداختن
م – ل – م " حزب كمونيست انقالبي آمريكا " را از محتوي انقالبي آن بري ساخته واين
كار براي امپرياليزم كامال خوش آيند است  .اين خط فقط در لفظ انقالب را قبول دارد
اما عمال بدان پشت كرده است  .انقالب بدون قهر انقالبي پرولتاريا كامال بي مفهوم وبي
اساس است .تاريخ اين را به اثبات رسانده كه مسئله اصلي انقالب پرولتري در بدست
گرفتن قدرت بوسيله نيروي قهري است  .بدون قهر انقالبي هيچگاه پرولتاريا نمي تواند
بقدرت رسد .
براي بدست گرفتن قدرت سياسي پرولتاريا  ،سه سالح نياز دارد – 1 :حزب كمونيست
 – 2ارتش و 3جبهه متحد  .پرولتاريا يكي از اين سه سالح را كم داشته باشد امكان در
هم شكستن دستگاه كهنه دولتي واستقرار جامعه نوين امكان پذير نيست  .سوسياليزم
فقط زماني مي تواند آغاز شود كه پرولتاريا قدرت سياسي توسط نيروي مسلح ( ارتش
توده اي ) بدست آورد  .آنزمان است كه مي تواند توسط اين ارتش ديكتاتوري خويش را
بر بورژوازي سرنگون شده اعمال نمايد .

به نظر من آئيننامه تشكيالتي " حزب كمونيست انقالبي آمريكا " بدتر از آئيننامه
تشكيالتي منشويكها است  .زيرا اين آئيننامه بر مبناي هيچگونه ايدئولوژي استوار نبوده
وبراي عضويت هيچ شرايطي ندارد و فقط ميگويد  " :مردمي كه تقاضاي عضويت به حزب
كمونيست انقالبي آمريكا را دارند بايد تمايل آتشين به انقالب داشته باشد" .
چنين شرطي براي عضويت مورد پسند همه عناصر متردد  ،متزلزل وحتي بورژوازي است
 .چون داراي هيچ ايدئولوژي نيست وهيچ شرطي به استثناي " تمايل آتشين به انقالب
" درآئين نامه گنجانيده نشده است  .اين حزب دروازه هايش را مانند " حزب كمونيست
شوروي " دوران خروشف بروي همه عناصريكه " تمايل آتشين " به بورژوازي داشتند
چارطاق باز گذاشته است .اين حزب جاي انضباط آهنين حزبي ،حزب را بسمت انارشيزم
مي كشاند .
خالصه براي برانگيختن توده وسرنگوني قهري بورژوازي م – ل – م كليد است  .بدون
ايدئولوژي م – ل – م وسرنگوني قهري پرولتاريا امكان در هم كوبيدن بورژوازي ممكن
نيست.
انقالبيون ( درصورتيكه ماركسيت – لنينيست – مائوئيست باشند ) هر زمانيكه وارد
مبحث جنگ شوند فورا جنگ ها را به دودسته عادالنه – غير عادالنه وانقالبي – غير
انقالبي تقسيم مي نمايند وازجنگهاي عادالنه وانقالبي حمايت خويش را اعالم مي كنند .
حزبي ميتواند كه شرايط منضبط آهنين واصولي براي عضويت در حزب مقرر سازد كه
م – ل – م ايدئولوژي رهنما وعملش قرار گيرد  .حزبيكه به م – ل – م اعتقاد نداشته
باشد يك حزب رفرميست بورژوازي است كه پايبند هيچ اصول وقواعدي نيست و دروازه
هاي خويش را بروي همه كس كه " تمايل به انقالب" نشان دهد ،را باز مي گذارد  .اين
حزب  " ،حزب كمونيست انقالبي آمريكا است.
**************************
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متن سند تحریری رفیق فرهاد

با سالم و درود بر رفقای حاضر!
رفقا!

امروز ما در جهانی قرار داریم و تاریخی را پشت سر میگذرانیم که شاهد اوج اقتدار
امپریالیزم و لجام گسیختگی آن است.
امروز امپریالیزم و بطور خاص امپریالیزم امریکا نه تنها دست و پای ملت های زیر ستم را
به زنجیر کشیده است بلکه روان و مسیر حرکت فکری شان را نیز از طریق رسانه های
صوتی  ،تصویری و انترنتی به میل خود  ،سوق و اداره مینماید.
ما قبل از همه به یک شناخت عینی از جامعه خود و به یک استقالل فکری نیازمندیم .
استقاللی که بتواند  ،ضرورت ها و عینیت های اجتماعی ما را به طور واضح و روشن برای
ما به نمایاند .ما با استفاده درست از تئوری علمی ( مارکسیزم – لنینزم – مائوئیزم) باید
بتوانیم " کفشی را برابر پای خود انتخاب کنیم تا مجبور به اره کردن پای خود نباشیم"
(شش اثر نظامی – صدر مائوتسه دون)  ،ما با مواد اساسی ساختمانی جامعه بدون استثمار
یعنی مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم باید بتوانیم ساختمان سیاسی جامعه خود را مطابق
با شرایط توپوگرافیک  ،اقلیمی و جغرافیایی خاص بشری طوری اعمار نماییم که از
انکشافات و تکامل صنعت نیز غافل نمانده باشیم.
به نظر من  ،آنچه را مائو بر مارکسیزم – لنینیزم افزود و آنرا تکامل بخشید شکستن
همین حصار تقلید و نگاه یک بعدی بر مارکسیزم – لنینیزم است .اما این سخن با آن
معنی نیست که ما گذشته را از حال و حال را از آینده جدا بدانیم چون هر وضعیت و
پدیده موجود ریشه در گذشته دارد و هر آینده نیز بر کالبد وضعیت جاری و گذشته
تهداب گذاری میگردد.
و اما پیرامون اساسنامه جدید مانیفیست حزب کمونیست انقالبی امریکا!
پیرامون اساسنامه جدید و مانیفست حزب کمونیست انقالبی امریکا و نظریات آواکیان
مرجع تقلید حزب م.ل.م ایران  ،فیصله های پولینوم چهارم کمیته مرکزی حزب را آنچه
( در مواضع ما در قبال خط اساسنامه جدید و مانیفیست حزب کمونیست انقالبی امریکا)
تحریر یافته است،تایید و ضمنا قابل یادآوری میدانم که :
ترجمه که از ( اساسنامه حزب کمونیست انقالبی امریکا) به دست من رسیده است یک
ترجمه دست و پا شکسته است که واقعیت موضوع را آنچنانکه یک پروسیژر تحقیقی و
یا تحقیقتاتی ایجاب میکند ،از آن نمیتوان استنباط کرد.
اما آنچه از نسخه مذکور قابل برداشت است این میتواند باشد که  :در پیشگفتار اصول
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اساسی حزب کمونیست انقالبی امریکا ( )RCPتالشهای صورت گرفته است تا حقایق
انکار ناپذیر موجود در عینیت نظام امپریالیستی و سرمایه داری که مارکسیزم – لنینیزم
– مائوئیزم با قواعد و اصول علمی خود آنرا تشریح و تفیصال بیان داشته است ،از زبان
رهبر و بنیانگذار  RCPبه اعضاء و پیروان حـزب کـمـونـیـسـت انقالبی امــریـکـا
منحیث یک کشف بزرگ و ارائه یک تئوری فهمانیده و ارائه گردد .و این اتکشاف بزرگ
را به آواکیان منصوب بدارند .اما باز وقتی به بخش دوم و اصول سازمانی حزب مذکور
مراجعه صورت می گیرد نحوه گفتار و لحن مطالب تغییر  180درجه میابدو از ( کمک به
برآورده ساختن بزرگترین نیاز بشریت) سخن به میان می آید.
همچنان خط حزب کمونیست انقالبی امریکا طوریکه ازین نسخه استنباط میگردد و بر
اگر ومگر های تکیه میکند که با اساسنامه های حزبی قطعا تفاوت و تناسخ دارد و بیشتر
به یک مقاله سیاسی می ماند تا یک ( قانون نامه سیاسی یعنی اساسنامه حزبی )
در قسمت تشکیالت حزبی :
ماده اول :عضویت در حزب کمونیست انقالبی امریکا را آنچنان با تحکم مادام العمر بیان
داشته است که انسان را بیاد قانون اساس جمهوری اسالمی ایران می اندازد که  ( :حکومت
شیعی دوازده امامی را الی االبد تغییر ناپذیر و الیتغییر) گفته است.
آنچه بیشتر از همه در اساسنامه حزب کمونیست انقالبی امریکا قابل لمس و رویت است،
تکیه بر نوعی انقالب کمونیستی است که این انقالب را به درک و هضم شرایط الزم برای
انقالب منوط و مربوط کرده اند نه بر مبنای مبارزه طبقاتی و قهرآمیز که ضرورت واقعی
هر انقالب است.
در اساسنامه مذکور چیزیکه کم رنگ است نحوه انقالب است  ،از مبارزه طبقاتی سخنی در
میان نیست و بیشتر تاکید روی این نکته است که گویا زمانی در امریکا انقالب به پیروزی
خواهد رسید که آحاد ملت امریکا از درک شعوری برای پذیرش کمونیزم برخوردار شده
باشند که امریست محال!
همچنان اساسنامه مذکور یک اساسنامه سطحی  ،ناقص و در سویه بسیار پایین ترتیب و
تدوین گردیده است که نمیتوان آن را یک ( اساسنامه یک حزب سیاسی چه که مسوده
انجمن سیاسی) به حساب آورد.
طوریکه در مقدمه نیز اشاره کردم امپریالیزم نه تنها دست و پای ملت های زیر ستم را
با قالده های اقتصادی به زنجیر کشیده است که متاسفانه روان و مسیر حرکت فکری
شان را نیز از طریق رسانه ها و سایت های نامرئی سوق و اداره می نماید و باز همچنانکه
در مقدمه تذکر رفت یاد دهانی مجدد نمایم که ما قبل از همه به یک استقالل فکری
نیازمندیم  ،تقلید کورکورانه از نظریات دیگران بدون شناخت از وضعیت ( داخلی  +بین
المللی) کشور بیش از هر چیز دیگر باعث بیراهه رفتن حرکت حزب خواهد بود و با جرئت
بگویم که بدون ( مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم) تا مروز با هیچ اندیشه دیگری نمیتوان
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از پس مشکالت اجتماعی امروز کشور بیرون آمد و در راه تامین عدالت اجتماعی گام
برداشت.
از واحد امریکا رفیقی که من بنامش آشنائی ندارم در نامه ای که حاوی سالم های گرم
رفیقانه نیز هست ،اعضای حزب را به دگم اندیشی تحجر ایدئولوژیک و حزب را به بحران
ایدئولوژیک دچار می بیند و عالج این مریضی را نیز فقط در انقالب فرهنگی نسخه
پیچی کرده است .من به صفت یکی از اعضای حزب کمونیست مائوئیست افغانستان که
بر پایه های علمی مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم  ،آرزوی بنای جامعه نوین افغانستان
را دارم هیچگاهی این اتهام را نسبت به خود نمی پذیرم  .زیرا به نظر من مائوئیزم خود
یک انقالب در طرز و شیوه انقالب کردن است و هیچ گونه تحجر و دگماتیزم عقیدتی را
در خود جای نمیدهد .زیرا چیزی را که ما بنام مائوئیزم میشناسیم در حقیقت ( تحقق
تحلیل مشخص از وضعیت مشخص ) است که مائو آنرا عینیت انقالبی بخشید و دهقانان
چین را که پرولتاریای تاریخ چین بودند بجای کارگران نیروهای انقالبی چین تشخیص داد
و مبارزه قهری و اشغال شهرها را از طریق دهات ( بر خالف شیوه انقالب اکتوبر به پیروزی
رسانید و انقالب چین را به شره رسانیده و دیکتاتوری پرولتاریا را در آنجا مسلط گردانید.
همچنانیکه بعد از طی یک پروسه یا مرحله از انقالب شاهد بازگشت مناسبات بورژوازی و
فئودالی دردرون حزب گردید و با یک ابتکار تازه ،انقالب فرهنگی چین را به ثمر رسانید.

آیا کسی و یا کسانیکه خود را پیرو مائو بدانند و مائوئیزم و (خدمات فناناپذیر آنرا)
سرلوحه کار خود قرار بدهند چگونه میتوانند مانند یک ( مقدار دینی مذهبی ) خود را
در چوکات عقاید خشک و الیتغییریکه تاریخ آن با اوضاع جاری جامعه افغانی مطابقت
نداشته باشد محصور و مقید بگرداند و بگوید مثال چون در زمان مائو موبایل وجود نداشته
است ما نیز استفاده از موبایل را برای اعضای حزب حرام میدانیم! مگر مارکسیزم –
لنینیزم – مائوئیزم مذهب است؟ دین است؟ و یا هم تصوف سیاسی؟ که کسی به جز
حرکات و سنت های بانیان آن چیزی نه بر آن بیفزاید و نه هم چیزی بکاهد!
نه رفیق ! نه ما متحجریم و نه هم اصول ( مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم ) را اصول
الیتغییر میدانیم! ما مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم را در خط علمی ماتریالیزم
دیالکتیک و ماتریالیزم تاریخی و قانون تضاد که هر پدیده را در حال شدن و حقایق را
بطور نسبی بیان میدارد دریافتیم و قبولش داریم .و حزب ما نیز با همه کم و کاستی هایش
 ،آنقدرها بقول شما به بحران ایدئولوژیک مصاب نگردیده است که قبل از قوام گرفتن و
قبل ازینکه به ( تعدیل برنامه و اساسنامه ) اقدام گردد دست به یک انقالب فرهنگی بزند
و پتک دیگری باز بر فرق این کتله نو تشکیل کمر بسته در راه انقالب و مردم فرود آورد
 .تا دشمن شاد گردد .
نه رفیق ! چشم ها را باید شست و عینک تار بدگمانی را از دیده ها باید زدود و به
همین پا برهنه ها و شکم گرسنه هائی که در مسیر انقالب و ایدئولوژی رهاییبخش درین
سرزمین به زنجیر کشیده امپریالیزم امریکایی طی طریق می کنند و فریاد می زنند درود
فرستاد.
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متن صحبت های رفیق ضیاء

پس از درود و سالم به رفقا!

با خوش آمد گوئی و قدردانی از شرکت رفقا درین سیمینار ،راسا داخل بحث می شوم.
اما پیش ازینکه وارد جمعبندی صحبت های رفقای حاضر در جلسه شوم ،از رفقای غایب
شروع میکنم.
طوریکه شنیدید ،رفقای واحد [هواداران]حزبی شماره  6در واقع در یک حالت بالتکلیفی
قرار دارند .از یک جانب با فیصله صریح و روشن پولینوم و موضعگیری های آن مواجه اند
و نمیتوانند بطور صریح و روشن با آن مخالفت نمایند و از طرف دیگر هم به نتیجه قطعی
مبنی بر ابراز مخالفت با خط جدید  RCPنرسیده اند .دلیل این وضعیت شان ناشی از دو
موضوع است :یکی رابطه خیلی نزدیک شان با رفقای ایرانی آنجا ،یا بهتر بگویم یکی از
رفقای ایرانی که تا چندی پیش از طرف کمیته جنبش هم صحبت میکرد و دلیل دیگرش
هم در واقع نبود رفیق مومند .به نظر من نبود رفیق مومند بیشتر نقش بازی میکند تا
نزدیکی شان با رفقای ایرانی .با وفات رفیق مومند ،این رفقا محوریت ایدئولوژیک سیاسی
– تشکیالتی خود را از لحاظ فرد اول واحد تشکیالتی شان از دست دادند و از آن به بعد
تا حال فاقد این محوریت هستند .چنانچه رفیق با همان نیم نفسش هم در قید حیات می
بود ،من یقین دارم که رفقا درین حالت بالتکلیفی باقی نمی ماندند ،یا ال اقل بالتکلیفی
شان تا این حد طوالنی نمی شد .البته ممکن بود مالحظات و صحبت هایی می داشتند
ولی به نتیجه نهایی حداقلی می رسیدند و عمدتا در حمایت از موضع حزب موضعگیری
می کردند .رفیق مریض ما شاید می توانست در سیمینار شرکت کند و شاید هم نمی
توانست ،ولی اگر در قید حیات می بود بطور قطع تاثیراتش درینجا مشهود می بود.
درین فرصت الزم است یاد رفیق مومند را گرامی داریم .از رفقا خواهش میکنم که به یاد
رفیق مومند یک دقیقه بپا بایستیم و سکوت کنیم ( .یک دقیقه سکوت)
به هر صورت ،یک مشکل عمومی واحد های حزبی ماوراء ابحار درین است که در یک بعد
فاصله با ما قرار دارند .بر عالوه غیر از واحد حزبی شماره  ،7بقیه واحد ها [هواداران] در
یک رابطه فعال نزدیک و کار ساز با حزب ،به آن صورتی که باید قرار داشته باشند ،قرار
ندارند و بیشتر تحت تاثیر حزب یا احزاب موجود در مناطق شان قرار می گیرند .حتی
رفقای واحد[هواداران] حزبی شماره  7با وجودیکه رابطه فعالی با ما هم دارند ،تا حد
معینی تحت تاثیر جو فکر ی – سیاسی احزاب و گروه های چپ موجود در منطقه شان
قرار می گیرند .اما این تاثیر پذیری های رفقا تا حال موازی با مواضع حزب حرکت کرده و
باعث تقویت موضعگیری های حزبی رفقا گردیده است .برعکس ،رفقای واحد [هواداران]
حزبی شماره  6و همچنان واحد [هواداران]حزبی شماره  ،8از یکجانب به نحو شدید تری
تحت تاثیر مواضع احزاب و نیروهای چپ مناطق شان قرار می گیرند و از جانب دیگر این
تاثیر پذیری در جهت مخالف مواضع حزب حرکت می نماید.
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بحث رفیق زالند در مورد " برخورد تشکیالتی " را باید دقیق تر بیان کرد .این بحث را
باید به مفهوم تشویش داشتن از رویدست گرفتن اقدامات انضباطی تشکیالتی در مورد
رفقای واحد ]هواداران[حزبی شماره  6و همچنان واحد ]هواداران[حزبی شماره  8درک
کرد .من از جانب خودم و از جانب کلکتیو رهبری حزب ،به این رفیق و سایر رفقا اطمینان
می دهم که ما اصول و ضوابط تشکیالتی را مداوما به تمام رفقا یادآور میشویم ،ولی دست
زدن به اقدامات انضباطی تشکیالتی به مفهوم مواخذه کردن و یا تطبیق مقررات انضباطی
باالی رفقای بی انضباط را به عنوان آخرین راه چاره در نظر می گیریم .در واقع در حزب
ما آنچه تا حال کمتر تطبیق شده است ،اعمال اقدامات انضباطی تشکیالتی است و من
فکر می کنم که ما از این جهت ،و نه از بابت رویدست گرفتن فوری و یا حتی غیر فوری
اقدامات انضباطی تشکیالتی ،تا حال مشکل داریم .بهر حال ،در مورد رفقای مورد نظر ،ما
این حوصله مندی را داریم که به آنها فرصت بیشتری بدهیم ،چرا که موضوع مورد بحث
یک موضوع خطی پیچیده و بغرنج ایدئولوژیک – سیاسی و همچنان تشکیالتی است .از
این بابت به رفیق زالند و هر رفیق دیگری که از این بابت تشویش داشته باشد ،اطمینان
می دهم.

در عین حال با حرکت های غیر اصولی و نادرست رفقای ایرانی مبارزه خواهیم کرد .رفیق
یحیی رابط ما با کمیته جنبش بود و در عین حال از همین موقف جنبشی با رفقای واحد
]هواداران[حزبی شماره  6تماس داشت .آن دوره سپری شده و از انجائیکه کمیته جنبش
برحال نیست ،رفیق یحیی دیگر در موقعیت قبلی قرار ندارد .طی مدتی کوشش اصلی
ما این بوده که رفقای خود را متوجه کنیم که این رفیق دیگر یک عضو حزب کمونیست
ایران ( مارکسیست – لنینیست – مائوئیست) است و دیگر متعلق به کمیته جنبش نیست
و فعال مبنای رابطه ما با این رفیق قواعد رابطه بین دو حزب است و نه قواعد رابطه بین
مرکز بین المللی کل جنبش انقالبی انترناسیونالیستی و یک حزب عضو جنبش.
بحث در مورد اینکه فعال کمیته جنبش در چه وضعیتی قرار دارد ،بحث مرکزی فعلی در
رابطه با وضعیت کل جنبش انقالبی انترناسیونالیستی محسوب می گردد .صریحا باید
بگویم که فعال در واقع این کمیته وجود ندارد .ولی فعال رفیق ما یحیی یکجا با یکی دو
فرد دیگر منسوب به حکاملم که قبال در کمیته جنبش فعال بودند ،یکجا با عضو سابق
امریکایی کمیته ،از یک طرف تمام تالش شان را بر سر جهانی ساختن خط آر سی پی
متمرکز کرده اند و از طرف دیگر کماکان از اتوریته کمیته جنبش ،حد اقل در سطح حفظ
سرویس خبری جهانی برای فتح ،سوء استفاده می نمایند .به همین سبب ما از مدت ها به
اینطرف یعنی تقریبا از یک و نیم  -دو سال به این طرف عمدا مقاله برای سرویس خبری
جهانی برای فتح ارسال نمی کنیم و حتی تقاضاهای شان را درینمورد جواب نگفته ایم.
وقتی سند جدید حزب کمونیست ایران ( مارکسیست – لنینیست – مائوئیست) منتشر
شد ،پنج روز بعدش رفیق یحیی احوال داد که:
«  RCPاز ما خواسته به اطالع شما برسانیم که در صورت موافقه شما بحث پولینوم
چهارم حزب تان را یکجا با بحث متقابل آن از طرف آر سی پی در نشریه درونی جنبش
می اندازیم» .
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برای این رفیق اطالع دادیم که دیگر وقت این کار گذشته است .ما در ابتدای موضعگیری
در پولینوم چهارم ،و حتی تا آخرین لحظات قبل از انتشار سند جدید حزب کمونیست
ایران (م ل م)  ،این تقاضا را داشتیم و خیلی هم خوش می شدیم که جواب رفقای
امریکایی همراه با نوشته ما در نشریه درونی جنبش می افتاد .ولی حاال برای ما ثابت
شده که در واقع چیزی بنام کمیته جنبش یعنی کمیته رهبری کننده کل جنبش وجود
ندارد و چیزی که هست و وجود دارد یک گروپ امریکایی و ایرانی مبلغ برای خط جدید
آر سی پی است و ما با این گروپ دیگر بحث درونی نداریم .یک بحث معین که رفقای
دفتر بین خود داشتند این بود که  RCPو حزب کمونیست ایران ( م ل م ) میخواهند
اتوریته جنبشی خود را به بهانه بحث متقابل درونی علیه ما اعاده کنند و ما نمی گزاریم
این کار صورت بگیرد .برای شان گفتیم که شما هم به دنبال آر سی پی به صورت علنی
موضعگیری کرده اید؛ به همین جهت ما بحث خود علیه آر سی پی را علنی کرده ایم و
علیه سند جدید کمیته مرکزی حزب شما نیز بصورت علنی موضعگیری خواهیم کرد.
نتیجه این شد که  RCPتا حال حاضر نشده بحث متقابل علیه ما را علنا مطرح کند و
کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران ( م ل م ) نیز تا حال درینمورد سکوت کرده است.

نظر مان این بود که برای  RCPفرصت ندهیم که با استفاده از بحث درونی علیه ما موقف
جنبشی خود را اعاده نماید .توجه می کنید؟ درینجا نیز عین مانیفیست و اساسنامه جدید
آر سی پی ،استقامت استراتیژیک پست م ل م و جهتگیری های تاکتیکی مارکسیستی
– لنینیستی مائوئیستی یعنی هم استقامت استراتیژیک انحالل طلبانه و هم جهت گیری
های تاکتیکی استفاده جویانه وجود دارد .در واقع تحت تاثیر همین وضعیت است که
هنوز رفقای ما در واحد [هواداران]حزبی شماره  6خود را با اتوریته کمیته جنبش مواجه
می بینند و به حالت بالتکلیفی افتاده اند .من امیدوار هستم این سیمینار فرصتی شود
که این رفقا از بالتکلیفی کنونی در جهت موقفگیری موافق با حزب خود شان نجات یابند.
من مایلم بحث بر سر وضعیت کنونی کمیته جنبش را بیشتر باز کنم .رفقا اسناد مربوط
به ناگزالیت های هند ،پیشنهاد شان و عدم پذیرش آن توسط کمیته جنبش یا بهتر گفته
شود منسوبین قبلی امریکایی و ایرانی آن را دیدند و خواندند .آنها در ماه اپریل پارسال
( اپریل  )2009پیشنهاد کردند که احزاب و سازمان های مائوئیست به مناسبت روز جهانی
کارگر در اول می  2009یک اعالمیه مشترک بدهند .در این پیشنهاد گفته شده بود
که امپریالیزم دچار یک بحران جدی است و میلیاردها انسان در روی کره زمین ازین
بحران متاثر شده و شرایط مبارزاتی هم در کشورهای تحت سلطه و هم در کشورهای
امپریالیستی برای ما مساعد است .ولی در چنین حالت و شرایطی که مبارزات وسیع توده
یی مثل خیزش کارگری فرانسه و مظاهرات صدها هزار نفری علیه جلسات جی  8و جی
 7به وقوع می پیوندد ،جنبش انقالبی انترناسیونالیستی متاسفانه غیر فعال شده است.
بناء حداقل کاری که می توانیم بکنیم این است که یک اعالمیه مشترک به مناسبت اول
می و بیست و پنجمین سال تشکیل جنبش انقالبی انترناسیونالیستی بیرون بدهیم .در
پیشنهادیه گفته شده بود که این وظیفه کمیته جنبش بود که چنین اعالمیه ای بیرون
بدهد و چون کمیته غیر فعال بوده و این کار را انجام نداده است ،ما وظیفه خود دانستیم
درینمورد پیشنهاد بدهیم .آنها مسوده اعالمیه پیشنهادی شان را بصورت باز به تمام
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آدرس های انترنیتی شناخته شده فرستاده بودند و خواهش کرده بودند که همه احزاب و
سازمان های مائوئیست در انتشار اعالمیه مشترک اول می  2009سهم بگیرند.

نتیجه این پیشنهاد چی شد؟ اوال الزم است که درینمورد ما یک انتقاد از خود به
عمل آوریم .دو یا دو ونیم سال قبل مسئولیت ایمیل آدرس شعله جاوید به رفقای
واحد[هواداران] حزبی شماره  7داده شد تا آدرس را چک کنند و نامه ها و اسناد قابل
جوابدهی از طرف مرکزیت را برای ما بفرستند .ولی متاسفانه هدایات دقیق درین رابطه
برای شان داده نشد .در نتیجه آن رفقا به دلخواه خود عمل کرده و طبق صوابدید خود
شان نامه ها و اسنادی را که الزم دیده اند برای ما ارسال کرده اند .وقتی در رابطه با
کارهای سیمینار وادار شدیم که خودمان ایمیل ادرس شعله جاوید را چک کنیم ،متوجه
شدیم که ناگزالیت ها از سال  2008به اینطرف منظما اسنادی را برای ما ارسال کرده اند.
تا آن وقت ما فقط دو سند از آنها گرفته بودیم :یک سند در مورد جان باختن رفیق آزاد
بود که پس از دریافت آن با حزب کمونیست مائوئیست هند اعالم همبستگی کردیم .سند
دیگر هم نامه حمایتی سخنگوی ناگزالیت ها در مورد موضعگیری ما علیه خط جدید آر
سی پی بود .وی درین نامه مختصر گفته بود که در شرایط غیر فعال بودن جنبش انقالبی
انترناسیونالیستی انتقاد ما از سند اخیر حزب کمونیست انقالبی امریکا یک اقدام برنده
و ضروری بوده است ،اما باید در چنین مواردی با احتیاط عمل کرد .این دید آنها بعدا در
نشریه شان انعکاس یافت و خالصه اش این است که در چنین مواردی باید توجه داشت
که دشمن سوء استفاده نکند .بعد از دریافت این نامه بود که ترتیبات رابطه ایمیلی امن
میان ما به وجود آمد .در واقع پس از برقراری رابطه ایمیلی امن میان ما بود که پی بردیم
آن رفقا قبال اسناد متعددی به ایمیل آدرس شعله جاوید فرستاده اند.
غرض این است که ما به هیچ یک از اسناد ناگزالیت ها ،به شمول پیشنهادیه انتشار
اعالمیه مشترک در اول می  2009و مسوده آن اعالمیه ،از طریق کمیته ای بنام کمیته
جنبش دسترسی نیافتیم .در واقع پس از آنکه پولینوم چهارم علیه خط جدید آر سی پی
موضعگیری کرد ،کمیته ما را در باره وضعیت جنبش انقالبی انترناسیونالیستی در تاریکی
نگاه داشت .بار بار برای رفیق یحیی نوشتیم که شما فقط یک سره برای خط جدید آر سی
پی تبلیغ می کنید و در مورد قضایای دیگر مربوط به جنبش هیچگونه اطالعی در اختیار
ما قرار نمی دهید .در نتیجه ما نمی دانیم که ناگزالیت ها در چه وضعیت اند ،ترک ها در
چه وضعیت اند ،ایتالوی ها در چه وضعیت اند ،بنگالدیشی ها در چه وضعیت اند و تازگی
ها حتی بطور مثال نیپالی ها در چه وضعیتی به سر می برند؟ این پرسش های ما هیچگاه
پاسخی دریافت نکرد.
پیشنهادیه رفقای ناگزالیت در مورد انتشار اعالمیه مشترک در اول می  2009از طرف
آر سی پی و حکاملم که قبال در کمیته حضور داشتند ،با عدم استقبال و سکوت مواجه
شد .متاسفانه ما نیز در این عدم استقبال با آنها عمال شریک شدیم .من فکر نمی کنم
که رفقای ناگزالیت به این فکر بوده باشند که ما آدم های بیغم باشی هستیم که اسناد
ارسالی شان را در وقتش نگرفته ایم .لذا از دید آنها ما هم در قبال انتشار اعالمیه مشترک
در اول می  2009سکوت کردیم و البته عمال هم سکوت کردیم .بعدا وقتی که ترجمه
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موضعگیری ما علیه  RCPدر سایت می افتد و آنها می خوانند ،تازه متوجه می شوند
که ما موضعگیری داریم .بعد از آن در صدد میشوند که مواضع شان را دقیق تر با ما در
میان بگذارند .به هر صورت ،آنها یکجا با حزب کمونیست مائوئیست ترکیه کردستان
شمالی ،حزب کمونیست مائویست ایتالیا و دو حزب مائوئیست بیرون از جنبش انقالبی
انترناسیونالیستی یعنی حزب کمونیست انقالبی کانادا و حزب کمونیست مائوئیست
فرانسه در اول می امسال ( اول می  ) 2010یک اعالمیه مشترک می دهند و خواهان
تجمع بین المللی مجدد نیروهای مائوئیست به گرد دو محور ،یا در واقع یک محور دارای
دو جزء می شوند :مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم و جمعبندی از گذشته جنبش بین
المللی کمونیستی ،که  RCPجزء اول آنرا قبول ندارد RCP .می گوید که مبنا و محور
تجمع بین المللی مجدد ،جمعبندی از گذشته جنبش بین المللی کمونیستی و مانیفیست
خودشان است ،تاکید پنج حزب انتشار دهنده اعالمیه مشترک اول می  2010در قدم
اول بر مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم است و سپس بر جمعبندی گذشته جنبش بین
المللی کمونیستی که باید با تکیه بر مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم صورت بگیرد .چنین
وضعیتی بدین معنا است که در واقع کمیته دیگر فعال نیست ،وظایفش را پیش نمی برد و
عمال فروپاشیده است .این وضعیت یک جنبه تشکیالتی دیگر در رابطه با فروپاشی کمیته
جنبش نیز دارد .چون نماینده حزب کمونیست مائوئیست ترکیه – کردستان شمالی قبال
در کمیته جنبش حضور داشت ،می توان گفت که یک عضو از سه عضو قبلی کمیته
جنبش از اعالمیه مشترک پنج حزب حمایت می نماید ،در حالیکه دو عضو قبلی دیگر آن
کمیته ،جهانی سازی " سنتز های نوین " اواکیان را در پیش گرفته اند.
به این ترتیب ،در حقیقت دیگر سخن از حد و حدود احیاء جنبش انقالبی انترناسیونالیستی
با آن بافت و ترکیب قبلی گذشته است .از یکطرف تجمج پنج حزبی نیروهای مائوئیست
یعنی ناگزالیت ها ،ترک ها ،ایتالیایی ها و کانادایئ ها و فرانسوی ها یعنی سه حزب عضو
جنبش و دو عضو بیرون از آن به وجود آمده است .در طرف دیگر حزب کمونیست انقالبی
امریکا و حزب کمونیست ایران ( م ل م) قرار دارند که ممکن است گروه انقالبی کمونیست
های آلمان و گروه مائوئیست های مکزیک تا حد معینی با آنها نزدیک باشند ،یعنی دو
عضو جنبش و یکی دو تا از اعضای داوطلب جنبش که مبنای کار آنها سنتزهای اواکیان
است.

البته ما بحث های خود را داریم و باید تالش کنیم که بر مبنای م ل م و جمعبندی از
گذشته جنبش بین المللی کمونیستی باید در اول می آینده یک اعالمیه مشترک با سایر
احزاب داشته باشیم تا بتوانیم راهی برای تجمع بین المللی مجدد مائوئیست ها بیابیم.
امیدوارم بعد از سیمینار رفقای واحد [هواداران] حزبی شماره  6قانع شوند که رفیق
یحیی فعال یک عضو حزب کمونیست ایران ( م ل م ) است و نه یک فرد متعلق به کمیته
جنبش انقالبی انترناسیونالیستی که در واقع دیگر وجود ندارد .در واقع به همین دلیل در
مورد پیشنهادیه برای انتشار اعالمیه مشترک به مناسبت بیست و پنجمین سال تشکیل
جنبش انقالبی انترناسیونالیستی سکوت اختیار گردید .چندی قبل وقتی یکی از رفقا در
جریان یک دیدار با رفیق یحیی روی فعال سازی مجدد جنبش انقالبی انترناسیونالیستی
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تاکید کرده بود ،وی صریحا گفته بود که اولویت های آنها چیز های دیگری است ،یعنی
تبلیغ و ترویج برای " سنتز های نوین " یا همان چیزی که آر سی پی در نامه متحد
المالش به سایر احزاب و سازمان ها مشخص کرده است.
امید وارم توانسته باشم وضعیت کمیته جنبش را برای رفقا توضیح بدهم و نیز امیدوارم
توانسته باشم در مورد وضعیت رفقای واحد [هواداران] حزبی شماره  6نیز روشنی الزم
انداخته باشم .جدا امید وارم که گشایشی در وضعیت آن رفقا به وجود بیاید .البته برای
ما کامال روشن است که رفقای این واحد ]هواداران[ حزبی در تبلیغ و ترویج مواضع حزب
کوتاهی می کنند و این کوتاهی شان ناشی ازین است که هنوز به درک قاطعی در مورد
مسائل مربوطه نرسیده اند.
بحث رفقای ما در مورد خط جدید  RCPحتی می تواند در یک جمله خالصه شود .هر
یکی از رفقای ما که با هر کسی از مدافعین بیانیه و اساسنامه جدید آر سی پی مواجه
شود می تواند از وی پرسان کند که چرا مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم از این اسناد
حذف شده است؟ جالب این است که اساسنامه و مانیفیست جدید آر سی پی هر دو پست
مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم است ،ولی ظاهرا پست مارکس ،پست لنین و پست مائو
نیست .در این دو سند کم و بیش ،و البته نه به اندازه کافی ،از آنها به مثابه اشخاص و
خدمات شان صحبت می گردد ،اما ایزم های شان کامال حذف گردیده است .ولی متاسفانه
رفقای ما تا حال به این ظرافت توجه نکرده اند .با وجودی که ما به این رفقا گفته ایم که
سوال های مشخص بکنند و خواهان جواب های مشخص باشند ،متاسفانه تا حال کمتر
توجه کرده اند.
اگر به متن نامه رسیده از واحد [هواداران] حزبی شماره  6توجه کنیم ،متوجه می شویم
که یک رفیق ما به جلسه ای برده شده است که عده دیگری نیز در آن جمع شده و یک
امریکایی هم بلند شده و با همان کبر و نخوت امریکایی خود قلقله کرده و سواالت را
اجماال و نه بطور مشخص و روشن جواب داده است .وی درین جوابدهی اجمالی چیز هایی
گفته ،ولی هیچ یک از سواالت رفیق ما را بطور مشخص جواب نداده است.
وقتی از کبر و نخوت امریکایی صحبت می کنم ،بی جهت و بی دلیل صحبت نمی کنم
و تهمت نمی زنم .من خودم شخصا شاهد این کبر و نخوت امریکایی بوده ام .در یگانه
صحبتی که چند سال پیش با کمیته جنبش داشتم ،در حالیکه رفیق ترک گرم صحبت
بود ،همین سخنگوی کنفرانس آر سی پی ،ناگهان و بدون مقدمه و بدون کوچکترین توجه
به صحبت های رفیق ترک بنای صحبت را گزاشت و تا زمـانـی که صحبتش را تمام نکرد
از سـخـن گـفـتـن بــاز نایستاد .نتیجه آن شد که صحبت های رفیق ترک نیمه تمام
ماند.
متاسفانه رفقای واحد [هواداران] حزبی شماره  6در وضعیتی قرار دارند که به عوض
ارسال یک بحث و موضعگیری مشخص برای سیمینار ،گزارش کنفرانس آر سی پی را برای
ما می فرستند .این وضعیت نشاندهنده آن است که آنها از یکطرف صریحا با برگزاری
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سیمینار مخالفت نمی کنند و از طرف دیگر هم حاضر نیستند که در جهت حمایت از
فیصله ها و تصامیم حزبی موضعگیری نمایند .به هر صورت مبارزه ادامه دارد.

اگر این مبارزه را به عنوان یک مبارزه ادامه دار نمی پذیرفتیم ،در شرایطی که پولینوم
کمیته مرکزی دایر شده و موضعگیری اش به اتفاق آراء تصویب شده و سپس این
موضعگیری بصورت درونی و بعدا بصورت بیرونی نشر شده است ،عدم موضعگیری دیگر
قابل تحمل نبود و مثل موضعگیری رفقای واحد [هواداران] حزبی شماره  8درینمورد،
بحث های مربوطه را خاتمه یافته تلقی می کردیم .ولـــی نـــه ! ما می خواهیم این
موضعگیری عمیق شود .ما میخواهیم این موضعگیری شامل حال خودمان هم شود.
باب آواکیان نیز سخنان درستی بر زبان می راند .چنانچه می گوید که کمونیست ها هم
بعضی وقت ها کمونیست نیستند .پس مارکسیست – لنینیست – مائوئیست ها هم می
توانند بعضی وقت ها پست مارکسیست – لنینیست – مائوئیست شوند .ما هم می توانیم
شویم و در واقع به مقدار معینی هستیم .این مبارزه در سیمینار جاری هم خاتمه نمی
یابد بلکه در درون حزب و بیرون از حزب ادامه می یابد .در درون حزب بخاطر تعمیق
بیشترش و در عین حال در جاهایی که مثل مورد واحد [هواداران] حزبی شماره  6تا حال
تثبیت نشده ،بخاطر گسترشش.
البته باید روشن ساخت که درینجا منظور ما از رفقای واحد [هواداران] حزبی شماره
 ،6تمامی رفقای مربوط به آن واحد حزبی نیستند ،بلکه رفقایی اند که همین نامه مورد
بحث را نوشته اند .واحد [هواداران] حزبی شماره  6حزبی مثل واحد [هواداران] حزبی
شماره  8یک هسته کوچک چند نفری نیست ،بلکه چند برابر گسترده تر از آن است.
نامه ارسالی صرفا مربوط به دو نفر از رفقای مسئول است که آنها هم متاسفانه شخصیت
محوری شان را از دست داده اند .ما در جریان نیستیم که آنها بقیه رفقای مربوط به واحد
شان را در جریان بحث ها قرار داده اند یانه؟ هیچگونه گزارشی از آنها درینمورد دریافت
نکرده ایم .اگر این مبارزه چند سال دیگر هم دوام کند ،خسته نمی شویم .چنانچه حتی
این رفقا صریحا موضع مخالف بگیرند ،باز هم ما مبارزه درونی را ادامه می دهیم و آنها را
به پیشبرد مبارزه درونی و مناظره و بحث درونی می خوانیم .حزب ارگان بحثی درونی
دارد و رفقایی که با یک موضعگیری و فیصله موافق نباشند حق دارند از مواضع خود
در جر و بحث های درون حزبی دفاع نمایند .دقیقا گفته نمی توانم که رفقای متذکره به
چنان وضعیتی خواهند رسید یانه؟ عالقمندی ما آن نیست که موضعگیری های آینده
رفقا انکشاف منفی داشته باشد ،بلکه بر عکس امید واریم که وضعیت آنها پس از مطالعه
اسناد سیمینار بهبود یابد.
با همین قدر توضیح از بحث روی وضعیت رفقای واحد [هواداران] حزبی شماره  6گذر می
کنیم و روی وضعیت رفقای واحد[هواداران] حزبی شماره  8مکث می کنیم:
رفقای واحد [هواداران] حزبی شماره  8در وضعیتی قرار دارند که جرئتمندانه و با
شهامت تمام از مواضع خود دفاع کنند و بحث خود را به نشریه درونی بیاندازند .در
گذشته چند بار این کار را کرده اند .اما متاسفانه فعال این کار را نمی کنند .اکنون بحث بر
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سر یک موضوع مشخص است .حزب تصمیم گرفته سیمینار فعلی خود را در ارتباط با یک
قضیه معین ( خط جدید ار سی پی ) برگزار کند .اما این رفقا بجای بحث بر سر موضوع
مورد بحث ،از جای دیگری دست به حمله می زنند .این یک شیوه بسیار غلط است .وقتی
شما به طرف مخاطب تان می گویید ده ،ولی او میگوید درختان ،بحث هرگز به نتیجه نمی
رسد .ما وقتی میگوییم بحث بر سر خط جدید  RCPاست ،این رفقا باید بطور مشخص در
ارتباط به این بحث صحبت نمایند .البته چنانچه در صد مورد دیگر نیز نظر داشته باشند
می توانند در مکان و زمان مناسبش نظرات شان را بیان نمایند.
وقتی اولین بار موضعگیری علیه خط جدید آر سی پی بصورت درونی نشر شد ،رفیق
مسئول واحد [هواداران]حزبی شماره  8به این صورت ابراز مخالفت کرد که چون تا حال
ترجمه اساسنامه و بیانیه جدید آر سی پی تکمیل و پخش نشده و این اسناد در درون
حزب بصورت وسیع مورد بررسی قرار نگرفته است ،موضعگیری علیه آن اسناد پیش از
وقت بوده و مبتنی بر مبارزه دو خط در درون حزب نیست .به نظر رفیق ترتیب درست آن
بود که در ابتدا اسناد آر سی پی بصورت مکمل ترجمه می شد ،سپس در نشریه مرکزی
درونی می افتاد و وسیعا برای بحث به درون حزب برده می شد و همه رفقا و واحدها آن
ترجمه ها را مطالعه میکردند و مورد بحث قرار می دادند تا بعد از آن ما در نتیجه یک
مبارزه ایدئولوژیک سیاسی درون حزبی وسیع به یک جمعبندی نهایی می رسیدیم .بناء
بسیار عجوالنه تصمیم گرفته شده و عجوالنه موضعگیری شده است .اگر موضعگیری ما
دیر هم می شد ما را کسی مالمت نمی کرد ،ولـی اگر موضعگیری غلط باشد ،مورد مالمت
قرار می گیریم.
این انتقاد در واقع انتقادی بر سر شیوه کار بصورت اجمالی بود و یک وجه تشکیالتی
داشت ،ولی از جنبه مشخص ایدیولوژیک – سیاسی در رابطه با خود موضعگیری برخوردار
نبود .البته چنانچه مشخص است انتقاد اجمالی بر سر شیوه کار و وجه تشکیالتی آن نیز
نادرست بود .شخصا برای رفیق نامه نوشتم و برایش توضیح دادم که:
ما برنامه داریم ،اساسنامه داریم و فیصله های کنگره را داریم .خط حزب مشخص است و
وظیفه کمیته مرکزی ،وظیفه دفتر سیاسی ،وظیفه یکایک اعضای دفتر سیاسی و کمیته
مرکزی و وظیفه من بطور مشخص این است که از این خط دفاع کنیم و آن را در عمل
پیاده نماییم و حزب را در استقامت تعیین شده خطی رهبری کنیم .ما مکلف هستیم که
از اجرا و عدم اجرای این وظیفه و چگونگی آن به کنگره بعدی حسابدهی داشته باشیم.
بناء ما معیار سنجش داریم .کمیته مرکزی که بر مبنای همین معیار ،کمیته مرکزی است و
برایش صالحیت و مسئولیت داده شده است ،نتیجه گیری اش این شده که خط اساسنامه
و بیانیه جدید آر سی پی با معیار های موجودیت حزب ما و معیار های موجودیت کمیته
مرکزی و رهبری حزب ما در تناقض قرار دارد .بناء نه تنها پولینوم کمیته مرکزی بلکه
دفتر سیاسی ،و نه تنها دفتر سیاسی بلکه هر عضوی از اعضای دفتر سیاسی و هر فردی
از افراد کمیته مرکزی و بطور مشخص شخصا خودم این حق و مسئولیت را داشته و
داریم که درین زمینه به موضعگیری صریح و قاطع دست بزنیم و بصورت جمعی و یا حتی
شخصی موضعگیری نماییم .برای بقیه رفقای حزب بر مبنای تعهدی که مبتنی بر برنامه
و اساسنامه حزب با هم داریم ،راه بحث بصورت درونی باز است .البته درینمورد مورد
صفحه 169

********** رویزیونیزم پسا م -ل -م در حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان جای ندارد *** جلد دوم **

مشخص چون موضعگیری از طرف پولینوم کمیته مرکزی صورت گرفته و این یک فیصله
جمعی و کلکتیوی رهبری حزب است ،همه اعضای حزب مکلف هستند از لحاظ عملی در
مطابقت با آن حرکت نمایند.
عین بحث از طرف رفیق یحیی نیز مطرح شد .بحث او این بود که چون اسناد ار سی
پی هنوز بطور کامل ترجمه نشده و بصورت درون حزبی مورد بررسی قرار نگرفته است
و همچنان درینمورد با آر سی پی جلسه نگرفته اید و با کمیته جنبش نشست نداشته
اید؛ پس حق نداشته اید موضعگیری نمایید .نامه رفیق یحیی را شخصا جواب دادم.
برایش نوشتم که شما رفیق عزیز بر مبنای کدام معیارها صحبت می نمایید؟ ما اصول
و ضوابط داریم و خودمان تصمیم میگیریم که در یک مورد مشخص چگونه مبارزه مان
را پیش ببریم .مشکل شما چیست؟ غلطی کار در کجا است و در چیست؟ پیش ازینکه
من این موضوع را با شما در میان بگذارم ،یا پیش ازینکه دفتر سیاسی این موضوع را با
شما در میان بگذارد ،پولینوم کمیته مرکزی علیه خط  ،RCPبه اتفاق آراء تمامی افراد
حاضر در جلسه پولینوم ،به نتیجه رسیده و حول آن به موضعگیری پرداخته و سپس
این موضعگیری بصورت درون حزبی در اختیار اعضای حزب و بصورت درون جنبشی در
اختیار شما قرار گرفته است .آیا ما حق نداشته ایم چنین کنیم؟ رفیق عزیز! برای من و
برای حزب هر مشکلی پیدا شود در قدم اول با رفقای دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب
مطرح می کنم ،بعد از آن با رفقای کمیته مرکزی حزب مطرح می کنیم و بعد از آن برای
سایر اعضای حزب و همچنان برای کمیته جنبش مطرح می کنیم .شما مرا و حزب ما را
مجبور نسازید که در هر کاری اول باید از شما مجوز بگیریم و یا از کمیته جنبش و آر
سی پی مجوز بگیریم و یا از حزب شما مجوز بگیریم .حزب ما برای چیست؟ دفتر سیاسی
کمیته مرکزی حزب ما برای چیست؟ کمیته مرکزی حزب ما برای چیست؟ مگر ما رهبری
افغانستانی ضرورت نداریم و رهبری جهانی کمیته جنبش یا اواکیان ،ما و همه جهان را
کفایت می کند؟ رفیق عزیز! ما یک حزب داریم ،غریب است ،ناچار است ،بیچاره است،
ضعیف است و در یک کشور غریب ،ناچار ،بیچاره ،ضعیف و پامال شده مصروف کار و
پیکار است؛ باشد ،اما واقعا یک حزب است .لطفا این موضوع را در نظر داشته باشید! شما
حق ندارید چگونگی پیشبرد مبارزه در این مورد و هر مورد مشخص دیگری را برای ما
دیکته کنید .مبنای رابطه میان ما اساسنامه جنبش ،یعنی اصول و ضوابط تشیکالتی ای
است که جنبش دارد .بر مبنای این اساسنامه ،آیا صدر یا منشی عمومی کمیته مرکزی هر
حزب مسئولیت دارد که مسایل مطروحه را پیش از آنکه با دفتر سیاسی و کمیته مرکزی
حزبش به بحث بگیرد ،با شما در میان بگذارد و از شما مجوز بگیرد؟ شما باید متوجه
باشید که چه می گویید.
به رفیق مسئول واحد [هواداران] حزبی شماره  8گفتم که حاال عین بحث رفیق یحیی را
شما هم عنوان کرده اید .به او گفتم که غیر از خودت تمامی رفقای دیگر کمیته مرکزی روی
موضعگیری علیه خط آر سی پی جمع شده اند ،اگر مخالف هستی ارگان مرکزی درونی به
رویت باز است و می توانی بحث هایت را مطرح کنی و مبارزه خطی درونی را پیش ببری.
این فیصله ،فیصله پولینوم کمیته مرکزی است و قبول آن شرط عضویت در حزب نیست.
اما از لحاظ عملی چون کمیته مرکزی حزب فیصله کرده ،تمامی اعضا و واحد های حزبی
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مکلف اند که آن را تطبیق نمایند و بصورت بیرونی مخالفت ننمایند .اما علیرغم این اصل،
در یک مورد مشخص به نمایندگی از رفقای دفتر سیاسی و کمیته مرکزی مسئولیت می
گیرم :شما می توانید به آر سی پی بگوئید که با موضعگیری پولینوم چهارم کمیته مرکزی
حزب در قبال خط مانیفیست و اساسنامه جدید شان موافق نیستید .جوابش این بود که
من دست به چنین کاری نمی زنم .این جواب قابل قدر دانی است.
چندی بعد باز هم نامه فرستاد .در آن نامه ،همین شعر مندرج در نامه کنونی اش را درج
کرده بود و البته به مثابه بیان شعری گفته های آر سی پی .در نامه گفته بود که من بحث
ها را یک مقدار با رفقای  RCPپیش برده ام .انها می گویند که ما یک پرواز بدون حفاظ
کرده ایم ،پروازی که آینده اش را خودمان هم صد در صد تضمین کرده نمی توانیم .این
یک پرواز ضروری مخاطره آمیز و توام با ریسک است .اینکه در دریا می افتیم ،به صخره
اصابت می کنیم ،با کدام کشتی تصادم می نماییم ،در جایی به جال نجاتی می افتیم که
خالف انتظار ما و تصادفا از طرف کسی یا کسانی پهن شده و یا بر عکس صحیح و سالم
به منزل می رسیم ،همه احتماالتی است که می تواند در جریان این پرواز رونما گردد.
بعد بدون اینکه بحث مشخصی درین زمینه انجام دهد که آیا خودش و رفقای واحد
[هواداران] حزبی آنجا این طرح را قبول دارند یا ندارند ،نامه را پایان بخشیده بود.

بحث در قدم اول باید بر سر درستی و یا نادرستی موضع حزب باشد و بعد بحث بر
سر چگونگی طرح آن و یا دستیابی به آن .به عبارت دیگر در قدم اول باید درستی و
نادرستی موضع را مورد بحث قرار داد و سپس درست بودن و یا درست نبودن طریقه
دستیابی به آن از لحاظ تشکیالتی را .عکس آن درست نیست و به مفهوم افتادن در
مغاک تشکیالتگرایی است .فرض کنید یک رفیق یکجا با چهار چریک دست به یک
عملیات خود سرانه می زنند و در آن عملیات دشمن را ضربه می زنند و افرادش را می
کشند و مقدار زیادی اسلحه و مهمات به غنیمت می گیرند .یقینا دست زدن به اینگونه
عملیات باید مواخذه داشته باشد ،مواخذه خود سری و بی انضباطی .ولی اگر همین رفیق
و چریک های همراهش در عملیات شان دشمن را ضربه نزده باشند بلکه خود شان تلفات
داده باشند ،زخمی شده باشند و هیچ غنیمتی هم نگرفته باشند ،باز هم باید بخاطر خود
سری اش مورد مواخذه قرار بگیرند ،ولی مقدم بر آن باید بخاطر طرح و اجرای یک نقشه
نادرست جنگی مورد مواخذه قرار بگیرند .در صورت اول طریقه کار غلط بوده و مواخذه
اش هم صرفا متوجه طریقه غلط کار است؛ اما در صورت دوم هم خود نقشه نادرست بوده
و هم بصورت خود سرانه اجرا شده و مواخذه متوجه هر دو جنبه آن است .ما حق نداریم
این دو عملیات را علی السویه مورد قضاوت قرار دهیم و بگوییم که هرد ِوی آن به یک
اندازه نادرست بوده است.
ناگفته پیدا است که مثال فوق با موضوع مورد بحث ما تشابه کامل ندارد ،بلکه دارای
تشابه ناقص بوده و صرفا بخاطر توضیح بیشتر مسئله مطرح گردیده است .به عبارت
دیگر موضعگیری حزب علیه خط جدید آر سی پی ،هم از بابت چگونگی دستیابی به آن از
لحاظ تشکیالتی و هم از لحاظ مضمون ایدئولوژیک – سیاسی کلی خود درست و منطبق
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بر اصول است؛ اما در بحث بر سر آن ،در قدم اول باید به مضمون ایدئولوژیک – سیاسی
کلی آن توجه کنیم و سپس به چگونگی دستیابی به آن از لحاظ تشکیالتی.
ما این رفقا را در ماه می گذشته در جریان تصمیم برای برگذاری سیمینار قرار دادیم و
برای شان گفتیم که بخاطر شرکت در سیمینار آمادگی بگیرند .ولی متاسفانه این رفقا
خود را آماده ندیدند که به سیمینار بیایند.
در نامه ارسالی رفقا تناقض گویی دیده می شود .از یک طرف در آن گفته می شود که
تیری که از کمان جست جست ،یعنی نباید روی کاری که انجام یافته هرچه بیشتر فشار
بیاوریم .نتیجه فشار آوردن روی کاری که خالص شده و تمام شده و روی آن موضعگیری
صورت گرفته ،بسیار ناچیز است و باعث تثبیت موجودیت ما نمی شود .تا اینجا صحبت
ها به نحوی عدم مخالفت با موضعگیری حزب را تداعی می نماید .ولی بحث هایی را که
بعدا مطرح مـی کـنـد و مـودل اقداماتی را که خواهان میشود و شعری را که می آورد،
همه اش منطبق با خط  RCPاست.
ما نمی خواهیم " بال دیگری " داشته باشیم ،ما نمی خواهیم " پرواز دیگری " هم
داشته باشیم .ما نمی خواهیم بدون قطب نمای مارکسیزم – لنیینزم – مائوئیزم خود را
به " دریا " بزنیم .ما مردم بسیار " کم دل " هستیم و اینقدر " ریسک ها " را نمی
توانیم بپذیریم و هنوز " شهامتش " را پیدا نکرده ایم .ما در موضعگیری های خود گفته
ایم که " پرواز ما " در زمان مارکس شروع شد و تا زمان لنین آمد و سپس تا زمان مائو
آمد ،تا زمان کمیته جنبش انقالبی انترناسیونالیستی آمد و تا کنون ادامه دارد .ما نه "بال
دیگر " می خواهیم و نه " پرواز دیگر " می خواهیم ،بلکه ما همان بال ایجاد شده در
زمان مارکس را که در زمان لنین تقویت شد و بیشتر تکامل یافت و در زمان مائوتسه
دون بیشتر از پیش تقویت شد و تکامل یافت ،بهتر و متکامل تر می سازیم .اگر مارکس
و انگلس را با برادران رایت مقایسه کنیم ،باید بگوییم که ما قصد نداریم طیاره دیگری
خالف قانونمندی اساسی کشف شده براداران رایت خودمان ( مارکس و انگلس) بسازیم،
بلکه می خواهیم تکنالوژی همان طیاره را بیشتر تکامل بدهیم.
ما این بحث را قبال هم با همین رفقا کرده بودیم .در واقع بحث ما با  ،RCPدر درون
حزب کمونیست ( مائوئیست ) افغانستان ،قبل از اینکه با  RCPشروع شود و یا با حزب
کمونیست ایران ( مارکسیست – لنینست – مائوئیست) شروع شود ،با رفیق حفیظ و
طبعا با رفقای واحد ]هواداران[ حزبی شماره  8در شماره های قبلی کمونیست شروع
شده بود .در آن بحث ها رفیق حفیظ به حدی پیش رفته بود که صریحا اعالم نموده بود
که رهبریت جهانی اواکیان برایش کافی است و هیچ نیازی به رهبریت افغانستانی نمی
بیند .رفقا شماره های گذشته کمونیست را خوانده اند .امروز همان نظرات یکبار دیگر ولی
در قالب های دیگر و بصورت غیر صریح تر مطرح می شود .رفیق حفیظ در پولینوم سوم
شرکت کرد و در مقابل همه رفقای حاضر در پولینوم از خود انتقاد کرد و اعالم نمود که من
بدون در نظر داشت نظرات حزب خود ما و نظرات سایر احزاب مائوئیست یک جانبه روی
اسناد  RCPو خط  RCPحرکت کرده ام و فقط اسناد آنها را در نظر گرفته ام .دید من
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یکجانبه بوده و برعالوه به غرور پروفیسوری گرفتار گردیده ام که گویا چند تا عقبمانده
و دهاتی افغانستانی که از ملک پسمانده افغانستان آمده اند چگونه می توانند ادعای
رهبری داشته باشند؟ بناء به غرور شخصی پروفیسوری گرفتار شدم و من به حضور رفقا
از خود انتقاد میکنم.

اسنادی را که قبال مورد بحث قرار گرفته است همه رفقا خوانده اند .در آن بحث ها،
رفیق حفیظ هم از طرف خود و هم از طرف واحد [هواداران] حزبی شماره  8برای حزب
کمونیست (مائوئیست) افغانستان اعالم بحران کرده بود .بلکه باال تر از آن ،حتی این
مسئله را مطرح کرده بود که حزب پیر متولد شده و بر مبنای یک سلسله توافقات شبه
جبهه یی تشکیل شده است .رفیق ما جواب متقابل این بحث هایش را در شماره های
گذشته کمونیست گرفته و مجددا جواب هم نداده است .حتی باال تر از آن ،پیش ازینکه
متن جوابیه انتشار بیابد ،در پولینوم سوم از خود انتقاد کرد و روی متن جوابیه صحه
گذاشت .رفقایی که در پولینوم حاضر بودند و اینجا هم هستند شاهد اند که رفیق حفیظ
دست خود را به عنوان مخالفت علیه متن کمونیست شماره  4بلند نکرد .آن شماره از
نشریه مرکزی درونی در واقع فیصله شده توسط پولینوم سوم کمیته مرکزی حزب است،
فیصله ای که به اتفاق آراء تصویب شده و رای موافق رفیق حفیظ را نیز با خود دارد و البته
توام با یک انتقاد از خود توسط رفیق.
این انتقاد از خود رفیق به چه معنی بود؟ به این معنی بود که :من اشتباه کردم که گفتم
حزب از بدو تولد دچار بحران بوده است؛ من اشتباه کردم که ضرورت وجود رهبریت
افغانستانی و در واقع حزب افغانستان را منتفی اعالم کردم؛ من اشتباه کردم که گفتم
یک رهبری جهانی برای همه کافی است تا یک انترناسیونال بسازد و با قرار گرفتن در
راس آن همه ایرانی ها ،بنگله دیشی ها ،نیپالی ها ،ترک ها ،هندی ها و غیره را رهبری
نماید و ما همه بنا به قول بعضی از چپی های کانادا و امریکا صرفا به مثابه فصول خارجی و
دمبک های خارجی آن رهبریت ،که آر سی پی و اواکیان باشد ،بیندیشیم و عمل نماییم و
به این معنی بود که من اشتباه کردم که صرفا روی حزب جهانی تکیه کردم ،چرا که برای
کشورهای مختلف احزاب مختلف مورد نیاز است و اینکه هر حزب باید کمیته مرکزی و
دفتر سیاسی کمیته مرکزی خود را داشته باشد ،منشی عمومی کمیته مرکزی و یا صدر
کمیته مرکزی خود را داشته باشد و در یک کالم رهبری خود را طبق فرمول رهبری
جمعی و مسئولیت فردی برای پیشبرد انقالب در کشور مشخصی داشته باشد.
وقتی گفته شود که ما به رهبریت افغانستانی نیاز نداریم به این معنی است که اصال به
انقـالبـی در افـغـانســتـان نـیـاز نداریم و فقط اواکیان کافی است که انقالب در
تمام جهان را رهبری نماید .اینچنین موضعگیری ای خالف روح بیانیه جنبش انقالبی
انترناسیونالیستی است .در بیانیه جنبش از مبارزه برای تشکیل انترناسیونال نوین
صحبت شده است ولی نه به مثابه یک حزب واحد جهانی .حتی در بیانیه علیه تمرکز
گرایی بیش از حد کمینترن صحبت به عمل آمده است .بناء رفیق حفیظ در پولینوم سوم
کمیته مرکزی حزب اصال کلمه ای برای دفاع از بحث های قبلی خود نداشت و همه را پس
گرفت .اما پس از آنکه دوباره به منطقه مورد سکونتش برگشت یکبار دیگر تحت تاثیر
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مواضع " یکجانبه " آر سی پی قرار گرفت و انتقاد از خودی را که در پولینوم سوم به
عمل آورده بود فراموش نمود .رفیق حفیظ از گذشته های دور به اینطرف مداوما اینگونه
عمل کرده است.
من گذشته ها را بخاطری یکبار دیگر درینجا مرور می کنم که نشان دهم از سال ها به
اینطرف با رفیق حفیظ خیلی با حوصله مندی برخورد صورت گرفته است و مداوما از
پرداختن به اقدامات انضباطی تشکیالتی در مورد او حذر گردیده است .رفاقت حزبی
چیزی نیست که فورا بهم زده شود و کسی و یا کسانی به اخراج کسی و یا کسانی دست
بزنند .ما چقدر لشکر داریم که بخواهیم پیوسته سیاست اخراج را در پیش بگیریم؟
پرداختن و دست زدن به اقدامات انضباطی تشکیالتی آخرین راه چاره است و نه اولین
و فوری ترین آن.

رفیق حفیظ در کنگره حزب کمونیست در ماه می  1991حضور نداشت .شش ماه بعد از آن
پای بحث با دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست نشست ،البته با عدم توافقاتی
در مورد مندرجات مرامنامه و اساسنامه حزب کمونیست .بحث تقریبا یک هفته یی ما
باعث حل و فصل شدن تمامی عدم توافقات میان ما نشد .اکثریت بحث های او حل و فصل
شد ولی چند مورد همچنان باقی ماند .علی الرغم باقی ماندن این عدم توافقات ،رفیق
حفیظ به نمایندگی از کمیته تبلیغ و ترویج  ...پذیرفت که آن کمیته به حزب بپیوندد.
از همان اولین گام پیوستن کمیته تبلیغ و ترویج  ...به حزب کمونیست ،جنجال های ما با
رفیق حفیظ شروع شد .دفتر سیاسی سه نفره کمیته مرکزی حزب کمونیست افغانستان،
کال متشکل از اعضای سابق سازمان کمونیست های انقالبی بود .از لحاظ سوابق قبلی
تر ،دو نفر از هسته انقالبی کمونیست های سابق و یک نفر از امالی بخش مائوتسه دون
اندیشه سابق بودند .ما به رفیق حفیظ گفتیم که ما همه با توافق هم یک نفر از اعضای
فعلی دفتر سیاسی حزب را از دفتر حذف می کنیم و شما را بجای آن می آوریم تا هم
ترکیب سه نفری دفتر سیاسی حفظ شود و هم دفتر سیاسی از لحاظ تعلق اعضای آن به
گروه های ماقبل حزبی فراگیر و همه جانبه گردد .این طرح پذیرفته شد و ظاهرا مشکل
دفتر رفع گردید.
اما زمانی که به رفیق گفتیم ترک دیار کرده و به ما بپیوندد تا بعدا یکجا افغانستان
برویم ،تازه متوجه شدیم که نه ،مشکل هنوز به قوت خود باقی است .بحث رفیق این
بود که اکنون فاصله ها کوتاه شده ،دنیا به دهکده بدل شده و موقعیت های جغرافیایی
دیگر اهمیت اساسی خود را از دست داده است .به رفیق گفتیم که اگر دنیا به دهکده نه
بلکه اگر به یک اتاق هم بدل شده باشد ،آمدنت به اینطرف ها حتمی است ،چرا که کار
رهبریت یک حزب تنها کار نوشتن نیست ،کار رهبریت یک حزب ،رهبریت تشکیالتی و
رهبریت عملی هم است .ما ادعای راه اندازی جنگ خلق را داریم و باید بصورت متمرکزی
در درون قضایا باشیم و رهبری کنیم .در هر روز و ساعت کنترول کارها الزم است .خانه
به خوست ،کشت به لوگر مشکل است ،اما خانه به آن سوی دنیا و کار به افغانستان اصال
امکان ندارد .ما هم اکنون در جایی که قرار داریم 140 ،کیلومتر از مرز افغانستان فاصله
دارد ،اما همینجا بی جای تشریف داریم.
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بهر حال هر قدر با رفیق صحبت کردیم حاضر نشد نزد ما بیاید .عاقبت معاذیر شخصی
را پیش کشید و از شمولیت در دفتر منصرف شد و به موقعیت عضو کمیته مرکزی راضی
گردید .این چیزی بود که ما نمی خواستیم.

رفقا! اجازه دهید که در این سیمینار یکبار دیگر بگویم که من شخصا هم اکنون نیز می
خواهم که رفیق حفیظ درینجا و در موقعیت یک عضو دفتر سیاسی حزب دوشادوش
ما ایستاده باشد .در آن موقعیت سابق ،رفیق حفیظ نیز کامال از موقعیتش به عنوان
یک عضو کمیته مرکزی از ته دل راضی نبود و صریحا گفت که ما سختگیری می کنیم.
اکنون نمی دانم چه احساس و برداشتی دارد .البته " سختگیری " ما کماکان به قوت
خود باقی است و متاسفانه او هنوز هم آمادگی پذیرش این " سختگیری " را ندارد.
در طول دو سه سال اول پس از کنگره حزب کمونیست کار های حزب گویا نورمال پیش
می رفت تا اینکه موضوع انتقال رهبری به داخل مطرح شد و در دفتر سیاسی فیصله
نیز شد .پس از شرکت نمایندگان حزب در جلسه گسترده کمیته جنبش در اواخر سال
 ،1993وضعیت برای انتقال رهبری به داخل بخوبی مناسب بود .علیرغم مواجه بودن با
یک وضعیت جنگی در داخل من خودم را انتقال دادم .اما متاسفانه دو عضو دیگر دفتر
سیاسی حزب عمال از اجرای این فیصله شانه خالی کردند .یکی از آنها سه چهار سال
مخفیانه برای انتقال خود و فامیلش به کانادا کار کرده بود .وقتی من از طریق یکی از
پسرانش از این نقشه مخفی مطلع شدم ،قضیه آنها در حال تکمیل بود .انتقاد و جنجال
هیچ سودی ببار نیاورد و آنها چند ماه بعد به طرف کانادا رفتند.
در مالقات الوداعی به آن رفیق گفتم :باید توجه داشته باشی که با بودن در کانادا دیگر
نمی توانی به عنوان یک عضو دفتر سیاسی مسئولیت هایت را پیش ببری .جوابش این
بود که حتما کاری انجام می دهد و مثال بعد از جابجا شدن فامیلش در آنجا چند ماه
سال را نزد ما می آید .اما متاسفانه نه تنها به این وعده اش وفا نکرد ،بلکه در شرایطی
که عضو دیگر دفتر استعفا نموده بود و کلکتیو رهبری حزب عمال فروپاشیده بود ،شروع
به حمایت از دارودسته انحالل طلبان ( گروپ شامل داود نجفی و همراهانش ) نمود.
متاسفانه رفیق حفیظ نیز برای مدت معینی با این گروهبندی همراهی کرد .او و رفیق
حفیظ دو بحث را دامن زدند :یکی اینکه من دیگر حق ندارم شعله جاوید و نشریه درونی
حزب را منتشر نمایم و دیگر اینکه مسئولیت اصلی در بر آمد انحالل طلبان بر عهده من
است و آنها قربانی اند .می گفتند که اکثریت اعضای کمیته مرکزی با آنها است .البته در
آن وقت جمعا سه عضو اصلی و چهار عضو علی البدل کمیته مرکزی در کشور های مورد
سکونت رفیق حفیظ و جیحون بودند که سه نفر از میان آنها قبال غیر فعال شده بودند و
عمال با هیچ طرفی نبودند.
در شرایطی که تالش برای تشکیل کنگره اضطراری برای باز سازی حزب ،در اثر بر آمد
دارو دسته انحالل طلب ،بی نتیجه ماند ،هیچ راه دیگری جز دست زدن به یک اقدام فوق
العاده در مقابل خود نداشتیم .اگر به زبان امروزی آر سی پی صحبت نمایم ،می توانم
بگویم که ما یک انقالب فرهنگی کردیم .وضعیت را با کمیته جنبش در میان گذاشتم.
وضعیت از چه قرار بود؟ یک عضو دفتر سیاسی استعفا کرده بود و عضو دیگر خود را به
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کانادا کشیده بود و او و رفیق حفیظ تالش داشتند که دارو دسته انحالل طلب را پایه
تشکیالتی یک رهبریت مستقر در ماورائ ابحار بسازند و حزب را به یک حزب پناهنده
در دور دست ها بدل کنند .بقیه اعضای کمیته مرکزی هم از سابق پی کار شان رفته
بودند ،یعنی یا در پشت مرز های کشور منفعل شده بودند و یا هم در داخل کشور و یا هم
منفعالنه در غرب بسر می بردند .به این صورت در حالیکه عمال نوعی فروپاشی و حالت
انحالل به وجود آمده بود ،از لحاظ آئین نامه تشکیالتی دست و پای ما بسته بود و هیچ
کاری از ما ساخته نبود .در یک چنین حالت فوق العاده ای دست به یک اقدام فوق العاده
زدیم .در همآهنگی با کمیته جنبش انقالبی انترناسیونالیستی دست به یک " انقالب
فرهنگی " زدیم .در قدم اول دارو دسته انحالل طلب را تصفیه کردیم .سپس یک جلسه
بحثی تقریبا دو ماهه با رفیق اعزام شده از سوی کمیته جنبش انقالبی انترناسیونالیستی
دائر کردیم و به یک سلسله نتیجه گیری ها رسیدیم و آن نتیجه گیری ها را در یک
شماره از نشریه مرکزی درونی حزب منتشر کردیم .همچنان افراد جدیدی را به کمیته
مرکزی آوردیم .نتیجه گیری های جلسه بحثی دو ماهه را درون روابط حزب بردیم و بر
محور آن به احیاء و سازماندهی مجدد رفقای موافق پرداختیم .آن سند " سنتز " هایی
بود که محور سازماندهی مجدد قرار گرفت و کسانی که آن را قبول نکردند ،در واقع
تصفیه شدند .درینجا می توان یک مشابهت شکلی میان نقش آن سند در باز سازی
حزب کمونیست افغانستان و نقش " سنتز های نوین " اواکیان در "باز سازی" آر سی
پی مشاهده کرد.
چندی بعد گرایشات دارو دسته انحالل طلب بطور آشکاری در عمل تبارز یافت و تسلیم
طلبی های افرادش آفتابی گردید .در نتیجه جیحون که قبال عضو دفتر سیاسی حزب بود،
آنچنان سر افگنده و خجالت زده شد که کال روحیه اش را از دست داد ،گوشه نشین شد و
از فعالیت های سیاسی بکلی خود را کنار کشید .اما رفیق حفیظ به چنین وضعیتی نیفتاد،
بنابرین جای شکری باقی بود .ولی بعد از آن نه ما بحث کردیم و نه رفیق حفیظ چیزی
گفت و بنا به ضرب المثل پشتو " تیر په هیر" شد.

وقتی پروسه وحدت شروع شد و پیش رفت ،رفیق حفیظ از همان ابتدا تا انتهایش به
اسناد پروسه دسترسی داشت ،اما در مورد هیچ سندی از اسناد منتشره توسط کمیته
مشترک منسوبین پروسه وحدت جنبش کمونیستی م ل م عکس العمل نشان نداد و ابراز
مخالفت نکرد و حتی مالحظات کوچک و جزئی ای نیز در رابطه با این اسناد با کمیته
مشترک در میان نگذاشت .وقتی کنگره وحدت دائر گردید ،به عنوان یکی از نمایندگان
حزب کمونیست افغانستان به کنگره وحدت آمد و رویهمرفته فعاالنه در کنگره شرکت
کرد .اما از ابتدا تا انتهای کنگره فقط در مورد موضعگیری روی امان اهلل خان مشکل
داشت و نتوانست بپذیرد که او نماینده بورژوازی کمپرادور بوده است و پذیرش آن را به
مطالعات بیشتر موکول کرد .جریان شعله جاوید سنتا امان اهلل خان را نماینده بورژوازی
ملی حساب میکرد و رفیق حفیظ نتوانسته بود با این نظر باقی مانده از سابق گسست
نماید .رفیق هیچ بحث دیگری در مخالفت با مندرجات برنامه و اساسنامه ارائه شده به
کنگره نداشت و با همین روحیه در تصویب این اسناد سهم گرفت.
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قبل از تعیین اعضای اصلی و علی البدل کمیته مرکزی حزب در کنگره وحدت ،افراد
شامل در جناح حزب کمونیست در کنگره یک جلسه ویژه برگذار کردند تا چگونگی
شرکت شان را در بافت رهبری حزب واحد معین نمایند .رفیق حفیظ درین جلسه پذیرفت
که از طرف جناح متذکره به عنوان عضو اصلی کمیته مرکزی به کنگره معرفی گردد .این
پیشنهاد در کنگره پذیرفته شد و رفیق حفیظ با اتخاذ موقعیت عضو اصلی کمیته مرکزی
در پولینوم اول کمیته مرکزی شرکت کرد و سپس به منطقه مورد سکونتش برگشت.

یکی دو سال بخوبی فعال بود و ارتباطاتش منظم بود .نامه می فرستاد ،در این یا آن مورد
نظر می داد و حتی سعی داشت در منطقه مجاورش تاثیر گذاری داشته باشد .اما وقتی که
پولینوم دوم کمیته مرکزی حزب دائر شد ،رفیق نتوانست در پولینوم شرکت نماید .پس
از اتمام کار کنگره وحدت و پولینوم اول کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) و
پیش از آنکه رفیق به منطقه مورد سکونتش برگردد ،در رابطه با شرکت در پولینوم بعدی
( پولینوم دوم ) موضوعی را مطرح کرد که هیچ انتظار نداشتیم از او بشنویم .صحبت
او این بود که اگر خودش در پولینوم بعدی شرکت نتوانست ،می تواند رفیق دیگری را
به پولینوم بفرستد .برایش گفتیم که پولینوم جلسه عمومی کل حزب نیست ،جلسه
عمومی اعضای کمیته مرکزی است و فقط اعضای کمیته مرکزی در آن جمع می شوند.
موضوع از این قرار بود که در کمیته مرکزی حزب کمونیست یک عضو اصلی و دو عضو
علی البدل از روابط سابق کمیته تبلیغ و ترویج شامل بودند .اما در کمیته مرکزی حزب
کمونیست (مائوئیست) ،صرفا رفیق حفیظ به عنوان عضو اصلی شامل شد و به دو رفیق
دیگر موقعیتی داده نشد .به رفیق گفته شد که اگر خودش در پولینوم بعدی شرکت
نتواند ،فقط می تواند نظراتش را به پولینوم بفرستد و اعزام رفیق دیگری برای شرکت در
پولینوم درست نیست.
متاسفانه تا حال واحد حزبی ما در منطقه رفیق حفیظ محدود و معدود باقی مانده است.
این واحد در واقع از همان ابتدا تا حال صرفا شامل افراد سابق کمیته تبلیغ و ترویج است
و هیچ گسترشی نداشته است و حتی برعکس یکی از افراد فعال کمیته تبلیغ و ترویج
سابق را نیز با خود ندارد .این واحد از لحاظ عدم گسترش دچار بحران است و خیلی در
خود فرو رفته هست.
بهر حال ،ما همیشه مایل بوده ایم صالحیت های عالی علمی روشنفکرانه رفیق حفیظ در
جهت پیشبرد فعالیت های حزب بخوبی و بطور شگوفایی بکار افتد .او دارای تحصیالت
عالی است ،با زبان انگلیسی بخوبی و مثل زبان خودش آشنا است ،موقعیت استادی و
پروفیسری دانشگاهی دارد ،بخوبی می نویسد ،مطالعات وسیعی دارد و از آنجائیکه از
سال ها به اینطرف یعنی از زمان داود خان تا حال با آر سی پی از نزدیک تماس داشته و
در مبارزات آن حزب تا حد معینی دخیل بوده است ،با مسایل آن حزب بخوبی آشنایی
دارد .اما با تاسف باید گفت که مورد آخری بجای اینکه عمدتا یک نقطه قوت برای رفیق
باشد ،بار بار در عمل ثابت شده است که بیشتر یک نقطه ضعف است.
بعد از مدتی رفیق حفیظ با تاثیر پذیری صد در صدی از مواضع آر سی پی ولی از لحاظ
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شکلی بد تر از آن مواضع ،در بحث های درون حزبی شرکت کرد .البته در آن وقت آر سی
پی بطور اشکار دست به حذف مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم نزده بود و رفیق حفیظ
نیز چنین نکرد .بحث آن وقت او این بود که کمونیزم علمی فراتر از مارکسیزم – لنینیزم
– مائوئیزم است ،گو اینکه مثال مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم – اواکیانیزم باشد .بحث
متقابلی که در نشریه مرکزی درونی در مقابل بحث رفیق مطرح شد ،متمرکز بر همین
موضوع است .در آن بحث گفته شد که از یکجانب تکامل به مرحله چهارم ضروری است
ولی از جانب دیگر ما تا حال به مرحله چهارم نرسیده ایم .مثال هنوز خیلی زود است که
نظرات اواکیان را اواکیانیزم بخوانیم .نه اواکیان و آر سی پی به چنان موقعیتی دست یافته
است و نه حتی کل جنبش انقالبی انترناسیونالیستی.
بر عالوه رفیق مطرح کرد که حزب دچار بحران است و حتی بد تر از آن مدعی شد که
حزب بحران زده متولد شده و آنچه تشکیل شده حزب نبوده بلکه یک جمع شبه جبهه
یی بوده است .در مقایسه با آن ادعاهای سابق ،ادعای فعلی موجودیت بحران در حزب
توسط رفیق خیلی مالیم و نرم است .آن ادعاهای رفیق نیز جواب گفته شد.
در رابطه با واحد [هواداران]حزبی شماره  8باید یک واقعیت مشخص را در نظر گرفت.
واقعیت این است که خود این واحد[هواداران] حزبی به شدت دچار بحران است و این
بحران صرفا بحران محدودیت کمیتی و بحران مزمن عدم گسترش نیست ،بلکه مقدم
بر آن یک بحران ایدئولوژیک – سیاسی – تشکیالتی بطور کلی است .اساسا شخصیت
پرستی یا کیش شخصیت که محور کار آر سی پی را تشکیل می دهد ،اصال در جامعه ای
مثل جامعه امریکا برد ندارد .این ادعا که مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم دیگر چنگی
به دل نمی زند ،تا چه حد واقعیت دارد؟ بدون اینکه این سوال را جواب دهم ،من به شما
اطمینان میدهم که اگر مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم به دل امریکایی ها چنگ نزند،
صد برابر بیشتر از آن اواکیان بازی ار سی پی به دل امریکایی ها چنگ نخواهد زد و
چنگ نمی زند .خود بورژوازی امپریالیستی حاکم بر امریکا ،رئیس جمهور خود را بعد از
دو دوره ریاست جمهوری مادام العمر از ریاست جمهوری محروم می کند .در چنین جامعه
ای شخصیت پرستی اواکیانی سکه غیر قابل چلند است .آر سی پی با اواکیان بازی های
مسخره اش ،نه تنها خود را مسخره می کند ،بلکه همانطوری که رفیق ملیار گفت بطور
کلی کمونیزم را نیز مسخره می نماید.

کیش شخصیت اگر توسط بورژوازی امپریالیستی پذیرفته شود ،بورژوا دموکراسی به
فاشیزم بدل می شود و این عالمت بحران در نظام بورژوا امپریالیستی است .در هر
حال وظیفه ما مبارزه علیه بروز گرایشات فاشیستی است .اما اگر ما محور مبارزات مان
را توده یی ساختن محور شخصیتی قرار دهیم چگونه می توانیم این مبارزه را پیش
ببریم .اگر فرهنگ مسلط بورژوا امپریالیستی جامعه امریکا تا حال به شخصیت پرستی
حتی مجال تبارز قوی نداده است تا چه رسد به موقعیت مسلط ،شما چگونه می توانید
شخصیت پرستی سنتز نوینی تان را پیش ببرید؟ این جامعه به حدی رسیده که دیگر
خود امپریالیست ها هم نمی توانند شخصیت پرستی و شخصیت محوری را بر آن مسلط
سازند .شما چگونه خواهید توانست؟ شمایی که نماینده طبقه کارگر ،نماینده کلکتیویزم
و نماینده اصالت جمع باید باشید.
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بطور کلی و اصوال یک شخص همانقدر می تواند ارزش داشته باشد که نمایندگی جمعی را
بتواند استحکام دهد ،در غیر آن ارزشگذاری های شخصی ،به یک اندیویدوآلیزم منحط
و یک قهرمان پرستی مسخره مبدل می گردد .اما اواکیان بازی امریکایی وقتی تا سطح
رفقای ما می آید ،مسخره تر از مسخره می شود و یک جنبه بسیار زشت ویژه پیدا می
نماید .طبعا به همان پیمانه ایکه شخصیت پرستی نادرست و مذموم است ،شخصیت کشی
نیز نادرست و زشت و ناپسند است و این مرضی است که متاسفانه چپ افغانستان به آن
مبتال است .چپ شعله یی بطور کل شخصیت کش است و شخصیت پرستی در آن بسیار
ضعیف بوده است .اکثریت قریب به اتفاق منسوبین سابقه و بر حال این جنبش ،از خوب
و خراب ،بسیار خوب بلد اند که چگونه شخصیت های خودی را تخریب کنند ،توهین
کنند ،بدنام سازند و لکه دارش سازند؛ اما کمتر کسی از میان آنها می داند که چگونه
برای شخصیت های جنبش چپ افغانستان تبلیغ نماید و جایگاه شایسته آنها را به جامعه
بشناساند .از همان ابتدای سازمان جوانان مترقی که روحیه جریانیگری در میان شعله یی
ها دامن خورد ،شخصیت کشی و شخصیت خوری نیز در میان آنها شایع شد .بزرگسازی
غیر واقعی کسانی مثل منصور حکمت یا بزرگسازی غیر واقعی کسانی مثل اواکیان توسط
بعضی از منسوبین چپ افغانستانی و حتی او را تا مقام مارکس " فاز نوین کمونیزم "
رساندن ،روپوشی است برای شخصیت کشی ویژه چپ افغانستانی .به این ترتیب ،این
شخصیت پرستی خارجی وقتی در رابطه به خود ما در افغانستان مورد دقت قرار بگیرد،
به شدت شخصیت کش و حتی حزب کش است و ترجمه مشخص آن یا تطبیق مشخص
آن در شرایط خود ما در افغانستان نفی ضرورت رهبریت انقالبی بطور کلی ،هم بصورت
شخصی و هم بصورت جمعی ،است .از جانب دیگر به همان پیمانه ای که شخصیت پرستی
خارجی آن مقبولیت عامه جنبشی ندارد ،شخصیت کشی داخلی آن عمال مورد استقبال
قرار می گیرد .در نتیجه هر دو جنبه شخصیت پرستی و شخصیت کشی آن به زیان ما
تمام می شود و شخصیت های خود ما یا قربانی شخصیت پرستی های ایرانی و امریکایی
می شود و یا افراد حقیری معرفی می شوند که از خود کله ندارند و صرفا از مراجع تقلید
خارجی تقـلیـد می کنند و طـوطــی وار کلمات و گفته های آن ها را تکرار می نمایند.

البته منظورم این نیست که شما بگویید حقیقت حقیقت نیست و ما " حقیقت سیاسی "
داریم .خوب ،اساسا درست است که حقیقت حقیقت است و این صحیح است .اما هسته
مستحکم و انعطاف زیاد یا استقامت استراتژیک مستحکم و جهتگیری های تاکتیکی
منعطف در رابطه با حقیقت هم مصداق دارد .حقیقت حقیقت است ،اما ازین جهت که به
چه و که گفته می شود و به چه و که گفته نمی شود؛ به چه پیمانه گفته میشود و به چه
پیمانه گفته نمیشود؟ کجا گفته میشود؟ به چه صورت گفته میشود؟ گفته میشود یا گفته
نمی شود و شاید الزم نباشد که دفعتا گفته شود ولو اینکه درست باشد ،نیز باید مورد
توجه قرار بگیرد .کمونیست بودن که به معنی بی مالحظه بودن نیست که بگوئیم چون
ما کمونیست هستیم و حقیقت هم حقیقت دارد ،پس کوچکترین انعطافی مجاز نیست.
فرمولبندی مائوئیستی " حق داشتن  ،سود جستن و اندازه نگه داشتن " به چه معنی
است؟ به این معنی است که در هر امری در قدم اول باید به حق بودن و حق نبودن آن
توجه کرد ،سپس به سود داشتن و سود نداشتنش و در درجه سوم به حد و حدود و اندازه
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اش .به عبارت دیگر در حرف حق هم باید سود و زیان و حد و حدودش را در نظر گرفت
و سیخکی ،تند ،تیز و پرخاشگر حرکت نکرد ،چرا که اگر چنین کنی حتی حرف حقت هم
بگوش کسی نمی رود و کسی به سوی شما نمی آید و اگر هم بیاید پس از مدت کوتاهی
از شما خسته می شود و از نزد تان می گریزد.
تحت تاثیر چنین جوی متاسفانه رفقای ما هر قدری که هستند ،سه ،چهار ،پنج ،شش
یا هفت ،همان افراد کمیته تبلیغ و ترویج سابق اند که در زمان حزب کمونیست هم
همانها بودند و در زمان حزب کمونیست ( مائوئیست ) هم همانهایند و بلکه کمتر اند.
رفقا یک ذره توان مانور هم در میان سائر افغانستانی های مقیم آنجا ندارند و نمی توانند
در میان آنها بروند و مسایل حزبی را در میان شان تبلیغ و ترویج کنند .چپی های سابق
افغانستانی در آنجا هنوز به رفقای ما نزدیک نشده از نزد آنها فرار می کنند ،چرا که از
طرز برخورد شان بد می برند و می گویند که کرزی و دولتش دست نشانده دولت امریکا
است و فالنی و حزبش هم دست نشانده یک حزب امریکایی .در چنین وضعیتی شما حتی
اگر بر حق هم باشید ،اصال فرصت نمی یابید تماس بگیرید و مسائل را توضیح دهید.
رفقا! من قصد دارم درین سیمینار واقعیت ها را بیان کنم ،ولو اینکه تلخ باشد .هنوز
کسانی حیران اند که اینها چرا و به چه دلیل علیه آر سی پی موضع گرفته اند؟ یکی
می گوید آر سی پی اینها را پول نداده است ( خنده حضار ) یا می گوید اینها را حمایت
نکرده است .دیگری می گوید که اینها می خواهند خود را روی مقاومت علیه اشغالگران
و رژیم متمرکز کنند و ار سی پی موضعگیری اش این است که نه ،ما باید همزمان با مشت
های مان هم امریکایی ها و رژیم دست نشانده را ضربه بزنیم و هم طالبان را .به عبارت
دیگر اینها نمی خواهند علیه طالبان بجنگند و آر سی پی می خواهد که جنگ باید علیه
طالبان نیز باشد .واقعیت این است که حتی خود آر سی پی و حکاملم به این باور هستند
که اساس ناراحتی های ما از آنها ،همین مسئله است.
به هر حال ،رفقای واحد[هواداران] حزبی شماره  8در چنین چنبره ای گیر کرده اند و
واقعا می خواهند که بحران شان حل شود .اما متاسفانه بحران را به سراسر حزب تعمیم
می دهند .البته شکی نیست که حزب بطور کل نیز در مواردی دچار بحران است ،چرا
که افغانستان بطور کل دچار بحران است ،رژیم کرزی دچار بحران است ،اشغالگران در
افغانستان دچار بحران اند ،طالبان دچار بحران اند ،حزب اسالمی گلبدین دچار بحران
است ،دارو دسته حقانی دچار بحران است .در چنین شرایطی ما هم از آسمان نیفتاده
ایم و نمی توانیم از این بحران عمومی متاثر نباشیم .اما باید دانست که حدود و ثغور این
بحران تا چه حد است و طرز برخورد با آن چگونه باید باشد؟ آیا این بحران در حدی است
که ما باید یک انـقـالب فـرهـنـگی از نـوع انقـالب فرهنـگی آر سی پی براه بیندازیم
یا وضعیت منفی کنونی را به طریق و شیوه دیگری باید حل کرد؟
در قدم اول باید توجه کرد که اگر این رفقا با موضعگیری حزب علیه خط آر سی پی از
لحاظ ایدئولوژیک – سیاسی مخالفت هایی داشته باشند ،که فکر نمی کنم نداشته باشند،
باید مخالفت های شان را صریحا بیان نمایند .حتی چنانچه با خط آر سی پی موافقت
داشته باشند باید جرئتمندانه از آن دفاع نمایند .بر عالوه رفیق حفیظ که جزء صفوف
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نیست و یکی از رهبران حزب است .اگر رهبران حزب ما در بیان و تعمیل موضعگیری
های شان صریح و قاطع نباشند و جرئتمندانه حرکت نکنند ،صفوف حزب ما چه حال و
وضعیتی خواهد داشت؟ او باید به اینجا می آمد و گریبان یکایک ما را می گرفت و ما را
از رفتن به راهی که به نظرش نادرست است یا حد اقل خام و پیش از وقت است ،برحذر
می داشت .یک احوالدهی سست و بیحال و غیر صریح و آنهم از راه دور چقدر جدی
گرفته می شود؟ رفیق باید می آمد و درین سیمینار فعاالنه شرکت می کرد و سینه سپر
کرده فعاالنه از مواضعش دفاع می کرد .ما فرصت می دادیم که رفیق درینجا می نشست
و چندین ساعت صحبت می کرد و مخالفت های خود را هم از ابتدا تا انتهای سیمینار در
هر موردی که می خواست صریح و روشن بیان می کرد .وقتی یک مسئله مطرح می شود
باید جرئتمندانه مطرح شود و مبارزه جدی حول آن پیش برده شود .این حق و مسئولیت
اساسنامه یی هر رفیق است و ما همه باید این حق و مسئولیت را قاطعانه در نظر داشته
باشیم ،چرا که اینگونه حقوق و مسئولیت ها بخش مهمی از تعهدات ما برای بودن در یک
حزب و یک تشکیالت است.
بنابرین ما از نیامدن رفیق حفیظ یه این سیمینار بسیار بسیار متاسف هستیم .حتی اگر
رفیق دیگری از واحد [هواداران]حزبی شماره  8هم درین سیمینار شرکت می کرد ،خیلی
خیلی بهتر از آن بود که هیچکسی از آنجا نیاید .حتی در آنصورت من یقین دارم که بحث
ما سازنده تر می شد .ولی اگر رفیق حفیظ خودش می آمد ،این سیمینار کیفیت دیگری
پیدا می کرد .وقتی در مباحثات ،تقابل آراء و افکار صورت بگیرد و برخورد میان افکار
مختلف به وجود بیاید ،سواالت مختلفی مطرح می شود و جنبه های مختلف بحث بیشتر
و بیشتر باز می شود .اگر مسئله ای بدون بحث و مناظره بصورت نهایی جمعبندی شود
خطر سرهم بندی شدن نتیجه گیری های نهایی و معلوم نشدن همه جوانب قضیه وجود
دارد .ولی اگر بحث دامن بخورد و رفقا هر چه بیشتر در مباحثات شرکت کنند ،نتیجه
گیری های نهایی حتی الوسع همه جانبه تر و جامع تر خواهد بود .در مباحثات جامع هر
رفیقی می تواند صحبت و نظری داشته باشد و ما خواهیم توانست نتیجه گیری های نهایی
جامعی داشته باشیم .درینجا کسی ادعای پیغمبری ندارد که گفته هایش وحی منزل باشد
و حالل و حرامش هم تا ابد برحال و دیگران فقط یا کاتبان وحی باشند و یا حافظان آیات.

اگر احیانا ما یک انقالب فرهنگی هم راه بیندازیم ،من فکر نمی کنم که در آن مبارزه
جدی و سخت ،این رفقا ما را قاطعانه همراهی کنند .البته ممکن است از همان دور دستی
بر آتش داشته باشند ولی فکر نکنم فیصله ها را قاطعانه عملی کنند و پشت جمعبندی
ها با قاطعیت بایستند .ما امیدوار هستیم که این رفقا حالت پاسیو خود را بشکنانند .اگر
رفیق یا رفقایی بحث و نظری داشته باشند باید به نحو بسیار جدی پشت بحث و نظر خود
بایستند و این رفقا متاسفانه فعال اینگونه نیستند.
مثال بحث تدارک جنگ خلق را در نظر بگیریم .این رفقا می گویند که در حد شعار باقی
مانده است .این ادعا یک بی انصافی بزرگ غیر رفیقانه است .البته درست است که ما
هنوز هم نتوانسته ایم وارد جنگ شویم و تا حال در مرحله تدارک برای آغاز و پیشبرد
آن قرار داریم .اما تدارک برای آغاز و پیشبرد جنگ خلق چیزی نیست که فقط شعارش را
داده باشیم و حرفش را زده باشیم ،بلکه تالش های نظری و عملی درین مسیر داشته ایم
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و در جریان همین تالش ها نه تنها سختی های روزمره مبارزاتی را متقبل شده ایم ،بلکه
با همین بدن ضعیف و نحیف خود تلفات نیز داشته ایم .شبنم در خانه مور توفان است.
وقتی یک سیدال به خاک افتاد جریان شعله جاوید به کجا رسید؟ این حادثه محرک
مستقیمی شد برای زبان درازی داکتر فیض .او دست به فحاشی بی مالحظه ای زد و آن را
پیش برد .در نتیجه جریان فروپاشید و به ده ها گروپ تجزیه شد.
در پولینوم سوم کمیته مرکزی در مورد تدارک صحبت هایی به عمل آمد و بعضی از رفقا
نظرات معینی دادند .آن بحث ها در سطوح معین و مشخص تا حدی پیش رفته است .اما
فیصله ای داشته ایم مبنی بر اینکه بحث های مشخص تدارک را نباید از طریق استفاده
از انترنیت برای رفقا بفرستیم و درینمورد احتیاط را رعایت کنیم .درینمورد باید محتاط
باشیم چرا که به احتمال نسبتا قوی امپریالیست ها تکنالوژی باز کردن فایل های قفل
شده را دارند و می توانند فایل های ما را بخوانند .البته ما می توانیم تا حد معینی از
تکنالوژی قفل کردن فایل ها استفاده نماییم ،اما این استفاده نباید شامل فایل هایی شود
که متون آنها مستقیما مسایل نظامی را در بر می گیرد.
بنابرین اگر رفیق حفیظ می خواهد که ما از اینجا برایش بطور مفصل در مورد مسایل نظامی
بنویسیم ،ما این کار را نمی کنیم .او باید خودش بیاید تا از نزدیک بحث ها درینمورد را با
او پیش ببریم و برایش بگوییم که بحث های ما به کجا رسیده و شامل کدام مسایل است و
اقداماتی را که تا حال رویدست گرفته ایم کدام ها بوده است .او از شهادت دو رفیق پشه
یی اطالع دارد .آنها دست بکار شدند و حرکت شان را شروع کردند ،اما مودل آر سی پی
را اجرا کردند .با یک مشت رژیم را زدند و با مشت دیگر حزب اسالمی را .در نتیجه در
همان اولین حرکات شان صدمه دیدند و نتوانستند کار شان را ادامه دهند.
بهر حال متاسفانه چند سال است که رفیق از ما احوال نگرفته است و هیچوقت هم بطور
مشخص نمی گوید که آمده می تواند یا نمی تواند.
در مورد استراتژی مبارزاتی باید بگویم که ما آن را مشخص کرده ایم و اگر رفیقی
درینمورد بحثی داشته باشد باید بحثش را صریحا مطرح نماید .اما در مورد تاکتیک ها
و مسایل تدارکی ما مکلفیم به شدت مسایل امنیتی را رعایت کنیم و رفقا برای پیشبرد
بحث درینموارد باید زحمت سفر بر خود را هموار سازند .ما این مسایل را با رفقای واحد
های [هواداران] شماره  6و  7نیز از طریق شبکه ارتباطی تحت کنترل امپریالیست ها (
انترنیت ) در میان نگزاشته ایم.
از این قضیه که بگذریم ،موضوع مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم به مثابه یک موضوع
فرا گیر است .رفقا در رابطه با " بحران " در حزب می گویند که ما از یکطرف م ل م را
علم می دانیم و از طرف دیگر غیر قابل تغییرش در نظر می گیریم .این بحث رفقا در هر
دو جزء خود نادرست است .ما در انطباق با احکام اساسنامه حزب ،و نه صرفا به مثابه نظر
شخصی خودم ،نظر دفتر سیاسی ،نظر کمیته مرکزی و یا نظر مجموع رفقای حاضر درین
سیمینار و حتی اکثریت قریب به اتفاق منسوبین حزب ،م ل م را هم علم می دانیم و هم
ایدیولوژی.
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فرق بین علم و ایدیولوژی چیست؟ رفیق زالند مسئله خوبی را مطرح کرد که گفت:
فلسفه که اولین جزء مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم است ،کدام علم مشخص نیست ،نه
فزیک است ،نه کیمیا است ،نه بیولوژی است و نه هم جامعه شناسی و تاریخ و امثالهم.
فلسفه فراگیر ترین دانش بشری است ،تجریدی ترین دانش انسانی است و از قوانین کلی
حاکم بر طبیعت ،جامعه بشری و تفکر انسانی بحث می کند .در حالیکه کلمه علم در دری
بطور خاص همان ترجمه کلمه ساینس در انگلیسی است.
فلسفه در واقع علم العلوم است .تکیه گاه و سرچشمه اولیه فلسفه ،علوم مشخص
است ،همانگونه که تکیه گاه و سرچشمه درک اولیه انسانها ،حواس پنجگانه است .ولی
وقتی که شما به مرحله تجریدات ذهنی وتجریدات عقلی و یا به عبارت دیگر به مرحله
شناخت تعقلی میرسید ،این شناخت یک استقالل نسبی نسبت به آن چیزی که حواس
پنجگانه به شما می دهد پیدا می نماید .این شناخت دیگر یک چیز قابل دیدن ،شنیدن،
بوئیدن ،چشیدن و لمس کردن نیست ،بلکه یک سیستم تعقلی است و یک استقاللیت
نسبی نسبت به شناخت حسی دارد .همانگونه که شعور زاده ماده و متکی بر ماده است و
استقاللیت مطلق از ماده ندارد ،ولی بصورت نسبی از آن مستقل است .با تمام وابستگی
های شعور به ماده و با وجودی که شعور یک خاصیت ماده است ،بنا به گفته لنین در کتاب
ماتریالیزم و امپریوکریتیسیزم اگر بگوییم شعور ماده است ،نادرست گفته ایم ،چرا که
استقالل نسبی شعور از ماده را نادیده گرفته و در واقع فرق میان ماتریالیزم و ایده آلیزم
را از میان برده ایم .چند هزار سال از آغاز فلسفیدن انسانها می گذرد .در طول این هزاره
های متمادی مسئله اساسی در فلسفه جوابدهی به سوال تقدم و تاخر ماده و شعور نسبت
بهم بوده است و کماکان چنین هست و در آینده نیز چنین خواهد بود.
چرا این مسئله توانسته است عنوان مسئله اساسی فلسفه را بخود بگیرد؟ دلیلش این
است که شعور یک استقاللیت نسبی از ماده دارد ،آنچنانکه حتی بعضی از فالسفه می
توانند نه تنها به شعور مستقل از ماده باور حاصل کنند بلکه حتی می توانند به شعور
مقدم بر ماده باور پیدا نمایند .اینها که آدم های جاهل نبوده اند ،بلکه افالطون بوده
اند ،سقراط بوده اند ،ارسطو بوده اند ،ابن سینا بوده اند ،زکریای رازی بوده اند و خالصه
متفکرین سر آمد روزگار شان و نخبگان برجسته جوامع شان بوده اند .من مایل نیستم
صرفا از فیلسوفان غربی مثال بیاورم .متاسفانه یک گرایش زشت فلسفی در کشورهای
عقبمانده توسط امپریالیست ها دامن زده می شود که فلسفه و تاریخ فلسفه را به غرب
محدود و منحصر می نماید .این گرایش در کشور تحت اشغال ما بخصوص در برنامه های
درسی فلسفی در دانشگاه ها عمدا توسط اشغالگران امپریالیست ترویج می گردد و
گسترش داده می شود.
فلسفه کلی ترین و تجریدی ترین دانش عقلی است و هر یک از علوم حیثیت شناخت
حسی نسبت به آن را دارد.
فلسفه مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم همه علوم ساینسی را در بر می گیرد ،اما خود
یک عـلـم سـایـنـسـی مـشـخـص نیست .به قول مائوتسه دون م ل م در بر می گیرد
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اما جایگزین نمی شود .یعنی م ل م همه علوم ساینسی را در بر می گیرد اما جایگزین
هیچیک از آنها بطور مشخص نمی شود .شما نمی توانید م ل م را بجای فزیک و کیمیا و
بیالوژی بنشانید ،بلکه باید فزیک و کیمیا و بیالوژی هر کدام در جای خودش نقشش را
بازی نماید ،همانگونه که شما نمی توانید دید فلسفی را بجای وسیله دید حسی ( چشم
) بنشانید و از دید فلسفی کار چشم را بخواهید ،کما اینکه نتیجه گیری های دید حسی
را در بر می گیرد .عکسش نیز نادرست است .یعنی شما نمی توانید از چشم انتظار داشته
باشید که مسایل مربوط به دید های فلسفی را ببیند و جواب دهد ،کما اینکه خود وسیله
اولیه رسیدن به چنان دیدی هست.
یک طرز تفکر یا یک ایدیولو ِژی ،از دید مخصوص بخودش ،همه چیز را اجماال در بر
می گیرد .این شامل ایدیولوژی اسالمی هم می شود .درین ایدیولوژی نیز قرآن هر تر و
خشکی را در بر می گیرد .اما نباید انتظار داشت که قرآن وظیفه توضیح المسایل خمینی
یا مرجع مذهبی دیگری را اجرا نماید .این را متشرعین هم قبول ندارند.

بنابرین مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم همه علوم را اجماال در بر می گیرد ،اما بطور
خاص جایگزین هیچ یکی از آنها نمی شود و هیچ یکی از علوم نیز بطور خاص جایگزین
مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم نمی گردد .پس بحث مائوتسه دون یکطرفه نیست بلکه
دو طرفه است.
این ادعا که مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم فقط علم است و نه علم و ایدیولوژی ،یک
ایدیولوژی زدایی ناب است .ایدیولوژی زدایی یعنی بی باوری را دامن زدن ،یعنی ارزش ها
را نا دیده گرفتن و مرز میان خوبی ها و بدی ها را در هم و برهم کردن .ایدیولوژی بسیار
چیز ها را در بر می گیرد .اولش معلومات است یعنی چیز هایی که به آنها علم حاصل کرده
اید یا نسبت به آنها عالم شده اید ،در پهلویش باورها است یعنی اینکه شما به چه چیز
هایی باور و یقین حاصل کرده اید و در پهلوی اینها ارزش ها یا نظام ارزشی قرار دارد.
کمونیزم اخالقیات دارد یعنی یک نظام اخالقی دارد .اینکه چه چیزی خوب است و چه
چیزی بد است ،چه چیزی شایسته قدردانی است و چه چیزی سزاوار نفرت است ،به نظام
اخالقی مربوط است.
علم حکم نمی کند که چه چیزی خوب و شایسته قدر دانی است و چه چیزی بد و سزاوار
نفرت است .فزیک نمی گوید که آکسیجن و هایدروجن که با هم ترکیب شده و آب
تشکیل گردیده است ،خوب است یا بد ،بلکه می گوید که این یک واقعیت است .فزیک
می گوید که یک جسم جامد غوطه شده در آب به همان اندازه ای که نظر به حجمش آب
را بیجا می نماید ،به اندازه وزن همان مقدار آب ،وزنش را می بازد .اما به خوب و بد این
مسئله و اینکه زشت است یا نیکو کار ندارد .فزیک به شما نمی گوید که فالن مسئله
ارزش جانبازی را دارد یا ندارد.
خود آر سی پی در اساسنامه اش از ارزش ها بحث می نماید .اما ارزش ها ذاتا در علوم
نیست .علم بیان واقعیت است ،در حالیکه ارزش های ما یا نظام اخالقی ما در عین حالیکه
مبتنی بر علم است و نه جهل و وهم ،بخشی از یک چیز عالی تر انسانی یعنی ایدیولوژی
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است .البته تالش در راه کشفیات علمی یا دفاع از یک مسئله علمی توسط یک دانشمند
می تواند فراتر از بیان واقعیت برود و به یک ارزش اخالقی مبدل گردد .مثال دانشمندی
که حاضر شد بخاطر معلوم کردن مزه سیانور مرگ را قبول نماید ،که متاسفانه معلوم
کرده هم نتوانست ،در حالیکه جانش را از دست داد .یا مثال گالیله موقعی که مجبور شد
در دادگاه تفتیش عقاید کلیسا کشف علمی اش را انکار نماید ،اما با ناخن پا بر روی زمین
نوشت که همچنان باور دارد که زمین به گرد خورشید می چرخد .این چیز ها دیگر جزء
علم فزیک یا علم نجوم نیست .اینجا یک ارزش اخالقی فراتر از معلومات و فراتر از بیان
واقعیت به وجود آمده است و بر مبنای آن است که روحیه تقبل خطر و جانبازی به وجود
می آید .البته هر دانشمندی هم در طول تاریخ حاضر نبوده است کشفیات علمی خود را
در صورت مقابل شدن با خطرات به ارزش های اخالقی مبدل نماید.

وقتی مبارزات انقالبی در جامعه به وقوع می پیوندد ،ریشه اساسی اش در پایه مادی
جامعه نهفته است .وقتی در جامعه تناقض میان نیروهای مولده و مناسبات تولیدی به
مرحله انتاگونیزم می رسد ،در روبنای ایدیولوژیک – سیاسی و در مبارزات بخاطر تصرف
قدرت سیاسی در جامعه انعکاس می یابد .این امر به چه معنی است؟ به این معنی است
که مکانیزم تحول و تکامل جامعه به عالی ترین شکل خود می رسد و تضاد زیر بنایی
اقتصادی شکل یک مبارزه سیاسی و فکری فرا گیر را بخود می گیرد و ایدیولوژی های
متضاد ( شامل معلومات ها ،باور ها و ارزش های اخالقی ) در مقابل هم قرار می گیرند.
درینجا دیگر بحث ،بحث معلومات نیست بلکه بحث چیزی هست که شما به هر قیمت از
آن دفاع می کنید و به قربانی دادن می ارزد .عامل مستقیم این قربانی دادن سطح باالی
دانش و معلومات نیست ،بلکه همان حد اعالی تجرید شعوری در ارتفاع یقینی و ارزشی
است که فرد و جمع را به قربانی دادن وادار می کند .یک ارزش اخالقی انقالبی گرچه بر
پایه علوم تجرید میشود ولی در ارتفاع باالتری نسبت به معلومات علمی قرار می گیرد.
بنابرین ولو اینکه ایدیولوژی پایه علمی دارد ولی فراگیر تر از آن است و در عین حال
یک استقالل نسبی نسبت به هر علم دارد .اگر شعور شما صرفا معلوماتی بماند و صرفا
معلومات را ارائه نماید و به ارتفاع تجرید یقینی و ارزشی نرسد شما یک فرد دارای
معلومات علمی ولی فاقد ایدیولوژی خواهید بود .معلومات را بسیاری مردم می توانند
داشته باشند .مثال کسان زیادی مارکسیولوژی می خوانند ،یا حتی درس می دهند و
کسانی از آنها ممکن است خود را مارکسیست نیز بدانند .ولی مارکسیست حقیقی چه
کسانی اند؟ فقط و فقط آنهائیکه در درون احزاب کمونیست مبارزه می کنند .چرا؟ زیرا
که حزب به مارکسیزم صرفا به عنوان یک علم برخورد نمی نماید ،بلکه فراتر از آن به
مثابه یک ایدیولوژی با آن برخورد می نماید یعنی به عنوان مجموعه ای از معلومات ،باور
ها و ارزش ها .اعضای حزب باید بر مبنای تعهد ایدیولوژیک – سیاسی و تشکیالتی شان
سخت ترین ،مشکل ترین و طاقتفرسا ترین دستورات را اجرا نمایند.
درینجا دیگر نه شخصیت فردی بلکه شخصیت جمعی است که حکم می راند .همیشه یک
تداخل بین شخصیت فردی و شخصیت جمعی وجود دارد .شخصیت فردی در حکم علوم
خاص است در حالیکه شخصیت جمعی در حکم ایدیولوژی است ،درست مثل تداخل
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میان تصمیمات جمعی و فردی .این همان سانترالیزم دموکراتیک است که باید در حزب
مرعی االجرا باشد.

اگر شما ایدیولوژی را مطلق سازید و علوم را به هیچ بگیرید مثل این است که سانترالیزم
را مطلق سازید و دموکراسی را نادیده بگیرید .از این وضعیت فاشیزم فکری ( تعصب
فکری ) زاده می شود .ولی برعکس اگر علوم را مطلق ساختید و ایدیولوژی را به هیچ
گرفتید ،مثل این است که دموکراسی را مطلق بگیرید و سانترالیزم را نادیده بگیرید .از
این وضعیت بی بند و باری فکری ،ایدیولوژی زدایی ،بی باوری ،ارزش زدایی و به قولی بی
ایمانی زاده می شود .ایمان به معنی اطمینان به درستی آنچه به آن باور داریم ،به معنی
دلجمع بودن از درستی باورهای مان .البته نباید دگماتیزم دامن بخورد ولی سطح معینی
از یقین باید وجود داشته باشد ولو اینکه نسبی باشد .بدون آن نمی توان کاری را از پیش
برد .به عبارت دیگر حقایق هم جمع اضداد اند ،جمع نسبی و مطلق .در حالیکه حقیقت
مطلق دارای حدود نسبی است ،حقیقت نسبی هم دارای جنبه یا جوانب مطلق است.
مطلق و نسبی و همچنان محدود و نامحدود در هم تداخل می نماید .در محدود نا محدود
وجود دارد و در نامحدود هم محدود 2 .محدود است و  3هم محدود است .اما بین این دو
عدد محدود اعداد نا محدود یعنی ال یتناهی وجود دارد.
کل بحث کتاب " اصول فلسفه و روش رئالیزم " در مورد اینکه شعور خاصیت یک
ارگانیزم مادی یعنی مغز نیست بلکه به روح غیر مادی مربوط است و بعد از نابودی
مغز هم ادامه می یابد ،این است که صالحیت های شعوری انسان نا محدود است و این
نامحدودیت نمی تواند کال در درون یک ارگانیزم محدود مادی یعنی مغز محبوس گردد.
همچنان گفته می شود که چون اشکال گوناگون ماده همه محدود است ،مجموع جهان
مادی بطور کل نیز محدود است و نمی تواند ازلی و ابدی باشد .اما دیدیم که بین دو
محدودیت یک نامحدودیت یا الیتناهیت وجود دارد .چنانچه این دو محدودیت وجود
نداشته باشد ،آن نا محدودیت هم وجود نخواهد داشت .نا محدودیت های شعور انسان
هم در میان محدودیت ارگانیزم مغز انسان زاده می شود و چنانچه آن محدودیت نباشد
این نا محدودیت هم از میان خواهد رفت.
در جنبش های اجتماعی ،علم به درجه عالی تجرید یقینی و ارزشی ارتقا پیدا می نماید
و ایدیولو ِژی ،که هنر را هم در بر می گیرد ،زاده می شود .اگر این نباشد ،جنبش به سطح
جنبش واژگون کننده نمی رسد و خواسته ها و طریقه دستیابی به آنها نرم و مالیم می
شود .ایدیولوژی زدایی لبه های تیز مبارزات انقالبی را که مثال هم از شما و هم از دشمن
خون می ریزاند ،لشم نماید و به این ترتیب شور انقالبی را نابود می سازد .بدون ارتقای
ایدیولوژیک نمی توان جنبش انقالبی را به سوی پیروزی رهنمون شد .وقتی مائو می گوید
که ما باید غم و اندوه مان را به انرژی مبارزاتی مبدل نماییم ،باید دید چگونه این تبدیلی
صورت می گیرد؟ از طریق باور ها و ارزش های ایدیولوژیک .این تجرید یقینی و ارزشی
باید در ذهن یک انسان ،در وجدان یک حزب و در نفس یک جنبش اجتماعی حاصل
شود ،در غیر آن کسی خود را در عالم بی یقینی و بی ارزشی به کشتن نمی دهد و کسی
خطر قبول نمی کند .ایدیولوژی زدایی بستر پیدایش روحیه عدم فداکاری ،مسالمت
جویی ،پارلمانتاریست شدن و نرم شدن و ترک به اصطالح تند روی و افراطیت است.
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البته در ایدیولوژی خطر دگماتیزم هست ،خطر تعصب هست ،خطر جذمیت و خطر فاشیزم
فکری و خطر تحمیل افکار و باور ها بر دیگران هست .با این خطرات باید آگاهانه مبارزه
کرد و نه اینکه از ترس آنها به ایدیولوژی زدایی که خود خطر باالقوه و باالفعل عظیم تر و
مخوف تری است پناه برد .راه درست مبارزه با خطرات مذکور ایدیولوژی زدایی نیست.
شما نمی توانید تضاد های عینی و معینی را که در جامعه و جهان وجود دارد ،کال نادیده
بگیرید و اراده گرایانه آن ها را دور بزنید .شما ناچار هستید بر مبنای همین تضادهای
عینی و معین موجود در جامعه و جهان ،حزب تان را داشته باشید ،شما ناچار هستید
دیکتاتوری پرولتاریا را داشته باشید و شما ناچار هستید رهبریت تان را داشته باشید.
بافت طبقاتی جامعه و جهان ،کل این ناچاری ها را بر شمایی که خواست تان رسیدن به
جهان بی طبقه کمونیستی است ،تحمیل می نماید و شما نمی توانید از این ناچاری ها
بگریزید ،مگر اینکه کال خواست رسیدن به چنان جهانی را در واقع کنار بگذارید .حزب،
رهبریت ،دولت و ارتش انقالبی ،همه و همه تیغ های دو دمی اند که می توانند به ضد خود
بدل شوند .یک حزب انقالبی می تواند به یک حزب ضد انقالبی بدل شود ،یک رهبری
انقالبی می تواند به یک رهبری ضد انقالبی بدل شود ،دیکتاتوری پرولتاریا می تواند به
دیکتاتوری استثمارگران بدل شود و ارتش انقالبی می تواند به وسیله سرکوب توده ها
مبدل گردد .انارشیست ها بخاطر همین خطرات از خیر همه آنها می گذرند و به یک
باره می خواهند جهان طبقاتی را به جهان غیر طبقاتی مبدل نمایند ،بدون حزب ،بدون
رهبریت ،بدون تشکیل دولت انقالبی و بدون ارتش انقالبی.
نه اینطور نمی شود .شما نمی توانید ازین ابزارها بگذرید .همینطور شما نمی توانید از
ایدیولوژی بگذرید مگر اینکه از خود انقالب گذشته باشید .شما که ایدئولو ِژی زدا شدید
کسی می شوید که در واقع بی باوری ،بی اعتقادی ،بی ارزشی ،قربانی ندادن ،جذبه
نداشتن ،احساسات فداکارانه نداشتن و به دور انداختن رومانتیزم انقالبی را ترویج می
نمایید و این یعنی به دور انداختن خود انقالب.
البته احساسات فداکارانه از جاهلیت هم بر می خیزد .ولی خود همان جاهلیت یک
ایدیولوژی است و البته یک ایدیولوژی ضد علمی و مطلق گرا .باور ها و ارزش هایی وجود
دارد که یک طالب را وادار می کند دست به انتحار بزند.
اینکه موضوع قیام سرتاسری در اساسنامه آر سی پی مشخص و روشن نیست ،از همین
ایدیولوژی زدایی بر می خیزد .اینکه در اساسنامه آر سی پی یک گرایش نیرومند انسان
دوستی غیر طبقاتی وجود دارد ،باز از همین ایدیولوژی زدایی بر می خیزد .حذف
مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم از همین جا بر می خیزد .اینکه سخت متوجه هستند که
با مائوئیست های " مبلغ تروریزم " در افغانستان نسبت داده نشوند تا مبادا در فعالیت
های قانونی شان " لکه " های فعالیت های غیر قانونی نچسپد و این برای شان مایه
خطر واقع نشود ،از همین ایدیولوژی زدایی بر می خیزد .خوب ،روشن است که از دید
اشغالگران امپریالیست گرچه حزب کمونیست ( مائوئیست ) افغانستان هنوز فعالیت های
عملی " تروریستی " ندارد ،ولی " مبلغ تروریزم " است و از اینجهت یک حزب غیر
قانونی است .اما آر سی پی فعالیت های غیر قانونی ندارد و سیستم و شیوه کارش عمدتا
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و بلکه تا حد زیادی کال یک سیستم و شیوه کار قانونی است .مثال وقتی شاخه جوانان
شان کارزار بیرق سوزان را پیش برد و مرتکبین این کار به محاکمه کشانده شدند ،دعوای
شان را در محکمه پیش بردند ،در حالیکه طرف دعوای شان در واقع دولت امریکا بود.
اینها دعوا را بردند و برائت حاصل کردند ،چرا که در امریکا قانونی وجود ندارد که در آن
سوختاندن بیرق امریکا یک جرم تلقی شده باشد .این بحث را بیشتر دامن نمی زنم .امید
وارم قضیه مربوطه یک مقدار روشن شده باشد.
همانطوری که گفتیم در ایدیولوژی خطر تعصب وجود دارد ،همانگونه که در دیکتاتوری
پرولتاریا خطر مبدل شدن به دیکتاتوری بورژوازی وجود دارد و همانطوری که در حزب
انقالبی خطر مبدل شدن به یک سالح ضد انقالبی وجود دارد .اما بر مبنای این خطرات
باالقوه ما نمی توانیم انارشیست شویم و بگوئیم که از همان ابتدا همه این ها را دور می
اندازیم و اراده گرایانه و بدون توجه به تضاد های عینی موجود در جامعه و جهان ،یک
"انقالب ناب " و یک " استراتژی مبارزاتی ناب " را در پیش می گیریم .اگر چنین کنیم
از بروز " خطرات " جلوگیری کرده ایم ولی به قیمت نا دیده گرفتن اصل قضیه یعنی
انقالب.

این خطر بصورت باالقوه وجود دارد که ایدیولوژی عوارضی چون تعصب ،جذمیت و تنگ
نظری بار بیاورد .اما این خطر در یک ایدیولوژی علمی ،تا زمانی که عمدتا ماهیت علمی
بودن خود را حفظ نماید ،جنبه عمده را تشکیل نمی دهد .جنبه علمی یک ایدیولوژی
علمی همیشه ما را وادار می کند که مداوما تجریدات ذهنی مان را در پراتیک اجتماعی
امتحان کنیم .فلسفه مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم و همینطور تیوری های اقتصادی و
سیاسی مارکسیزم  -لنینیزم – مائوئیزم در پراتیک مبارزات طبقاتی پرولتری و همینطور
در پراتیک مبارزات تولیدی و آزمون های علمی عمومی بشری مورد آزمون قرار می گیرد
و پیوسته تحول می یابد و رو به تکامل می رود .همین پروسه پیوسته و مداوم زمینه این
را به وجود می آورد که این ایدیولوژی به یک تعصب ،به یک جزم ،به یک دگم و به یک
مذهب مبدل نگردد.
یک موضوع دیگر را در نظر می گیریم .حد معقولی از رول و نقش شخصیت ها در تاریخ
و در هر جنبش سیاسی مطرح است .ولی در توجه به رول و نقش شخصیت ها خطر
شخصیت پرستی یا کیش شخصیت وجود دارد .آیا آر سی پی که ایدیولوژی را بخاطر
خطر باالقوه تعصب و دگماتیزم در آن پس می زند ،در رابطه به شخصیت پرستی اواکیانی
خود نیز به چنین کاری دست می زند؟ نه ،نه تنها در اینمورد دست به چنین کاری نمی
زند ،بلکه اواکیان بازی را به حد عارضه دارش می رساند .در حالیکه ایدیولوژی به مثابه
یک کلیت مطرح است و نقش اواکیان در آر سی پی یک موضوع خاص مربوط به آر سی
پی است .اما آر سی پی این کلیت را منکر می شود تا امر خاص مربوط به خود ( نقش
اواکیان ) را جای آن کلیت بنشاند.
آر سی پی مدعی است که مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم ایدیولوژی نیست بلکه صرفا
علم است و درینمورد به گفته ای از مارکس استناد می نماید .مارکس زمانی در کتاب
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ایدیولوژی آلمانی یا کتاب دیگری ،دور انداخته مطرح کرده که دیگر عصر ایدیولوژی ها
به سر رسیده است .اما ما هم اکنون نیز به چشم سر نقش و رول ایدیولوژی ها را در جوامع
بشری به روشنی می بینیم .من فکر می کنم که عصر کمونیزم نیز عصری نخواهد بود که
در آن ایدیولوژی ها وجود نداشته باشند ،کما اینکه ماهیت طبقاتی نخواهند داشت.
هیچکسی از اشتباه مصئون نیست و مارکس نیز مصئون نبوده است .به نظر من بحث
مارکس در مورد بسر رسیدن عصر ایدیولوژی ها نادرست است و در همان زمانش نیز
نادرست بوده است .مارکس یکجا با انگلس برای دیالیکتیک سه اصل در نظر می گرفتند.
این نظر نادرست است و در همان زمان طرحش نیز نادرست بوده است .مارکس و انگلس
زمانی انقالب را قاره یی مطرح کردند .من فکر می کنم این طرح در همان زمان نیز
قابل پیاده کردن نبوده است .مثال کمون پاریس در تناقض با تیوری انقالب قاره یی قرار
دارد .شما بروید همه نوشته های مارکس در مورد کمون پاریس را بخوانید .در یک جای
این نوشته ها هم این انتقاد وجود ندارد که چون کمون پاریس بصورت یک انقالب قاره
یی پیش نرفت ،منجر به شکست گردید .رفیق نوید در صحبت های خود مطرح کرد
که مارکس چه انتقاداتی بر کمون پاریس داشته است و چنانچه دیدیم هیچ یک از آن
انتقادات به موضوع انقالب قاره یی مربوط نبوده است .از اینقرار طرح انقالب قاره یی در
همان زمان مارکس نیز بطور مستدام و پیوسته مطرح نبوده است.
آیا گفته مارکس در کتاب ایدیولوژی آلمانی راجع به خاتمه یافتن عصر ایدیولوژی ها
یکی از اجزای اصلی مارکسیزم است؟ نه ،حتی یکی از اجزای غیر اصلی مارکسیزم نیز
نیست .مارکسیزم در نزد ما عبارت از مجموع کتاب های مارکس نیست .مارکس یک
انسان بود و هر انسانی مرتکب اشتباه و خطا می شود .بنابرین مجموع کارهای مارکس
نیز در بر گیرنده خدمات مثبت وی و همچنان اشتباهات و خطاهایش هست .پیش ما
مارکسیزم یک مفهوم تجریدی از مجموع نکات اصلی خدمات مثبت مارکس است .به
عبارت دیگر ما اشتباهات و خطاهای مارکس را جزء مارکسیزم به حساب نمی آوریم،
همانگونه که مثال اشتباهات و خطاهای انشتین را جزء فزیک انشتینی نمی شماریم .شما
هیچ دانشمندی را نمی توانید بیابید که مرتکب اشتباه و خطا نشده باشد .شما در طول
تاریخ هیچ ایدیولوگی را نمی توانید سراغ داشته باشید که هر چه گفته و هر چه انجام
داده همه اش درست بوده باشد یا حد اقل خودش تا آخر روی درستی تمامی گفته ها
و اعمالش ایستادگی کرده باشد .حتی کسانی که دعوای پیغمبری داشته اند و ادعای
معصومیت کرده اند ،از این اصل مستثنی نبوده اند .در قرآن هشتاد و چند آیه منسوخه و
تعداد زیادی احکام باطله وجود دارد و اینهمه به معنای این است که حتی آن گفته هایی
که " آیات وحی منزل " ادعا می شده اند ،نیازمند اصالح و تعدیل و تغییر بوده اند ،نه
تنها بعد ها بلکه در همان زمان حیات " پیغمبران " که ادعا داشته اند گفته های شان را
مستقیما از " منبع الهی وحی " دریافت می نمایند.

همه آثار و نوشته های کالسیکران را جزء به جزء و در تمامی موارد نمی توان به مثابه اصول
و اجزای اصلی و فرعی مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم پذیرفت .انتقاد روی اشتباهات و
خطاهای کالسیکران در صورتی که آن اشتباهات و خطا ها به اصول و اجزای اصلی و فرعی
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مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم مربوط نباشند ،به مفهوم انتقاد روی مارکسیزم – لنینیزم
– مائوئیزم تلقی شده نمی تواند ،بلکه انتقاد روی اشتباهات و خطا هایی خواهد بود که
در تناقض با خط کلی ایدیولوژیکی مارکسیستی – لنینیستی – مائوئیستی قرار داشته
اند و انگشت گذاشتن روی آنها به مفهوم انگشت گذاشتن روی کمبودات و اشتباهات و
خطاهای ایدیولوژی نخواهد بود تا با رفع آنها و جاگزین ساختن فرمولبندی های دیگری
بجای آنها به تکامل کیفی یا کمی ایدیولوژیکی دست یافت و ادعای رسیدن به مراحل
عالی تر ایدیولوژیک را به میان کشید.

اگر انتقاد بر مارکس و انگلس و لنین و استالین مطرح باشد ،ما نیز چنین انتقاد هایی
کرده ایم ،اما هیپگاه ادعای راه و اندیشه و یا سنتز های نوین را به میان نیاورده ایم.
مثال در کنگره حزب کمونیست در سال  1991بحثی بود بر سر اینکه برخورد اثر " انقالب
چین و حزب کمونیست چین " ،که از خود مائوتسه دون است ،در رابطه با مسئله ملی در
چین نادرست است .در این اثر بحث می شود که ملت چین از  5000سال به اینطرف وجود
داشته است یعنی در دوره های برده داری و فیودالیزم ملت چین وجود داشته است ،در
حالیکه ملت یک مفهوم بورژوایی است و نمی تواند در دوره های برده داری و فیودالیزم
وجود داشته باشد .در این اثر ملت چین عمدتا همان ملت هان خوانده می شود .درینجا
دو نادرستی وجود دارد :یکی این که چرا ملت چین و چرا ملل ساکن در چین نه؟ و دیگر
اینکه ملت چین چرا عمدتا ملت هان خوانده می شود؟ ملل دیگر ساکن در چین در کجای
تاریخ و جغرافیه چین قرار دارند؟ چرا ترک های اویغور ،تبتی ها ،مغول ها و منچور ها که
هر کدام قلمرو مورد سکونت شان بزرگتر از افغانستان است ،اقلیت های ملی خوانده می
شوند؟ در حالیکه اینها ملیت های تحت ستم ساکن در چین هستند و نه اقلیت های ملی
یعنی اقلیت های فاقد سرزمین و قلمرو .چرا حزب کمونیست چین هیچوقت حق تعیین
سرنوشت برای ملیت های مختلف ساکن در چین را مورد پذیرش قرار نداد؟ به دلیل اینکه
امپراتوری هان سر زمین های دیگران را به زور شمشیر تصرف کرده بود و این متصرفات
امپراتوری برای حزب کمونیست چین به میراث گذاشته شد؟
همچنان بحث تعیین شدن لین پیائو به عنوان جانشین مائوتسه دون در کنگره نهم حزب
کمونیست چین را داشته ایم .این بحث در نشست گسترده کمیته جنبش در سال 1993
نیز توسط نماینده حزب کمونیست افغانستان مطرح گردید .رفقای کهن سال حاضر درین
سیمینار حتما یاد شان می آید که پرچمی ها به طعنه مائو را امپراتور مائو و لین پیائو
را ولیعهد لین پیائو می گفتند .این کار چه معنا دارد که برای مائوتسه دون زنده و حی
و حاضر در کنگره جانشین تعیین می گردد؟ این کار در کدام اصول و احکام تشکیالتی
مارکسیستی – لنینیستی – مائوئیستی می گنجد؟ این یک طنز تاریخی شد که جانشین
زود تر از فردی که برایش جانشین تعیین شده بود چشم از جهان پوشید و آنهم با یک
عالم رسوایی و افتضاح.
بر عالوه روی تصویب تیوری " عصر زوال امپریالیزم " در کنگره نهم حزب کمونیست
چین بحث داشته ایم .این بحث در برنامه حزب نیز آمده است.
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در جلسه گسترده کمیته جنبش درسال  1993وقتی نماینده حزب کمونیست افغانستان
بیان داشت که تصویب مائوئیزم در این جلسه به مفهوم تائید تمامی گفته ها و عملکرد
های مائوتسه دون نیست بلکه به مفهوم تائید و حمایت خدمات مائوتسه دون است و نه
اشتباهات و خطاهای مائوتسه دون و آن اشتباهات و خطا به خودش مربوط است و نه به
مائوئیزم و به ما ،رفیق مربوط به حزب کمونیست ایران ( م ل م ) به شدت عکس العمل
نشان داد و نماینده حزب کمونیست افغانستان را به بی مسئولیتی ناشی از عدم شناخت
دقیق و وسیع از تاریخ انقالب چین متهم کرد .جالب این بود که این عکس العمل تند
در حالی بروز داده شد که در بحث های مربوط به تیوری سه جهان ،همان رفیق نماینده
حزب کمونیست ایران ( م ل م ) خاطرات ایجاد روابط میان دولت چین و مرتجعین کشور
های تحت سلطه ،به شمول ایران ،در سال های آغازین دهه هفتاد قرن بیست را به تلخی
و بار بار متذکر گردید .در بیرون از نشست جلسه به آن رفیق گفته شد که شما از مائو
یک پیغمبر یا امام معصوم می سازید و او را غیر قابل انتقاد می دانید ،در حالیکه انتقاد
بر مارکس و لنین را تحمل می نمایید و بعضا هم قبول دارید .پس آیا شما می توانید از
جانشینی لین پیائو و تصویب تیوری عصر زوال امپریالیزم در کنگره نهم حزب کمونیست
چین و اینکه حزب کمونیست چین هیچگاه حق ملل در تعیین سرنوشت برای ملیت های
ساکن در چین را مورد پذیرش قرار نداد دفاع نمائید؟ ادامه این بحث را رفیق عضو کمیته
مانع شد .ولی امروز همین حزب کمونیست ایران ( م ل م ) همه چیز را تخته پاک می زند
و پاک می کند ،حتی عکس ها را.
ببینیم موضوع از چه قرار است؟ موضوع این است که تکامل مارکسیزم به مارکسیزم –
لنینیزم و سپس به مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم در جنبه عمده خود شامل اضافات و
گسست ها است .اضافات کمبود های گذشته را رفع کرده و گسست ها هم نادرستی های
گذشته را و به این ترتیب یک پروسه رو به تکامل وجود داشته است .اما در عین حال
در واقعیت تاریخی این پروسه یک تکامل صرفا تک خطی وجود نداشته است ،بلکه این
پروسه با فراز و نشیب و با پیچ و خم پیش رفته و در جنبه غیر عمده خود در بر گیرنده
یک مقدار اشتباهات و نادرستی ها بطور کل و همچنان بعضا اشتباهات و نادرستی ها
نسبت به گذشته نیز بوده است .درینجا نیز وحدت اضداد وجود داشته است و یک خط
مطلقا پیشرونده موجود نبوده است.
بطور مثال لنین می گوید « :سوسیالیزم در شوروی یعنی برقی ساختن » یا مثال می گوید:
«جمهوری های شوروی قفقاز باید به امپریالیست ها اجازه دهند تا منابع نفت شان را
غارت کنند تا این جمهوریت ها بتوانند پیشرفت نمایند و قادر شوند سطح زندگی مردمان
شان را ارتقا دهند ».یا مثال اشتباهاتی که در دوران کمونیزم جنگی مرتکب شدند .یا
مثال اشتباه فاحشی که در ارتباط با تروتسکی از طرف آنها رخ داد و فردی را که کل
تاریخ زندگی اش روشن بود ،آنچنان صالحیت هایی دادند که به شخص درجه دوم بعد از
لنین و یا حد اقل به شخصیت درجه سوم بعد از لنین و استالین در حزب مبدل گردید.
مثال صالحیت سازماندهی ارتش سرخ را به او سپردند .وقتی لنین در آخرین روز های
حیات خود بود بحثش در مورد شخص اول آینده در کلکتیو رهبری حزب حول استالین و
تروتسکی دور می زد و صالحیت ها و نواقص هر یک را بر می شمرد.
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در دوره مائو نیز چنین بوده است .درینمور می توان عالوه از موضوعاتی که قبال گفته
شد ،به فیصله یکی از پولینوم های کمیته مرکزی هشتم حزب کمونیست چین مبنی بر
ممنوعیت همتراز دانستن رفقای چینی با مارکس و انگلس و لنین و استالین و تقسیم
بندی سه جهانی توسط مائوتسه دون که البته با طرح رویزیونیست ها مبنی بر پذیرش
تئوری سه جهان به مثابه استراتژی مبارزاتی پرولتاریای بین المللی فرق دارد ،اشاره نمود.
همچنان می توان در این مورد به بی توجهی حزب کمونیست چین به امر سازماندهی بین
المللی جنبش کمونیستی و مطلق سازی اشتباهات کمینترن اشاره نمود.
لنینیزم و مائوئیزم شامل این چیزهایی که فوقا گفتیم ،نیست .منظور ما از لنینیزم و
مائوئیزم همان تکامالتی است که در نوشته " زنده باد مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم
" یعنی فیصله نشست گسترده کمیته جنبش در سال  1993بیان شده است .اگر آر سی
پی یا کدام حزب دیگر بر سر این تکامالت اصولی بحثی داشته باشد باید بحثش را مطرح
کند .اگر حزب کمونیست ایران ( م ل م ) بر سر این تکامالت اصولی بحثی داشته باشد
باید بحثش را مطرح نماید .اما به بهانه طرح گرایشات نادرستی که تعیین کننده نیز نبوده
اند و نقش فرعی داشته اند ،شما حق نخواهید داشت لنینیزم ،مائوئیزم و حتی مارکسیزم
و کلیت مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم را از ادبیات حزبی تان حذف کنید.
بنابرین گسست ها و اضافات را می توان در تکامل از مارکسیزم به مارکسیزم – لنینیزم
و همچنان در تکامل از مارکسیزم – لنینیزم به مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم در نظر
گرفت ،اما عقبگرد ها یا اشتباهات و کمبود های جدید زمان لنین را ،که فرعی بوده و
نقش اصلی نداشته اند ،نمی توان جزء لنینیزم شمرد و همچنان عقبگرد ها یا اشتباهات
و کمبود های جدید زمان مائو را ،که ایضا نقش اصلی و تعیین کننده نداشته اند ،هم نمی
توان جزء مائوئیزم به حساب آورد.
گذشته از اینها حتی در یک مورد مشخص ،احزاب و شخصیت ها ،به شمول کالسیکران
کمونیست ،می توانند در یک زمان درست فکر و عمل کنند و در یک زمان دیگر نمی
توانند یا حد اقل به گرایشات گذرای نادرست مبتال می گردند .بطور مثال جبهه متحد
ملی ضد جاپانی در نیمه دوم دهه  30و نیمه اول دهه  40قرن گذشته را در نظر می گیریم.
آیا رفقا فکر می کنند که حزب کمونیست چین خیلی راحت و هموار طرح این جبهه را
به میان کشید و گومیندان هم آن را قبول کرد و جبهه تشکیل گردید؟ نه .چانکایشک
تا زمانی که دستگیر نگردیده بود ،طرح جبهه را قبول نکرد و فقط پس از آنکه در حالت
دستگیری این طرح به او پیشنهاد گردید ،تا حدی از روی ناچاری این طرح را قبول کرد.
اما حزب کمونیست چین و شخص مائوتسه دون که خود ضرورت تشکیل جبهه متحد
ملی ضد جاپانی را طرح کرده بودند ،پس از آنکه دیدند چانکایشک را در چنگ دارند ،در
ابتدا به فکر انتقامگیری از او افتادند و می خواستند او را بکشند .چانکایشک خون هزاران
کمونیست و ده ها و بلکه صد ها هزار نفر از توده های انقالبی را به گردن داشت و خیلی
طبیعی بود که هر کمونیست چینی به فکر انتقام از این قاتل خونریز باشد .ولی وقتی
مسئله به بحث افتاد و شوروی ها و شخص استالین نیز در جریان قرار گرفتند ،کمونیست
های چینی ،به شمول مائوتسه دون ،روی دل شان آب انداختند ،ضرورت و الزام سیاسی
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را مقدم بر انتقامگیری از چیانکایشک در نظر گرفتند و از کشتن او صرفنظر کردند .آنها
با چانکایشک اسیر به عنوان رئیس بر حال گومیندان و رئیس جمهور بر حال چین مذاکره
کردند و توافق او را برای تشکیل جبهه متحد ملی ضد جاپانی گرفتند و سپس آزادش
کردند .درینجا شما نمی توانید گرایش گذرای انتقامگیری فردی از چانکایشک را که برای
مائوتسه دون و سائر کمونیست های چینی در ابتدای مواجهه با چانکایشک دستگیر شده
به وجود آمده بود ،جزء مبحث مائوئیزم محسوب نمایید.
گرایشات نادرست فرعی بسیاری از ابتدای ظهور جنبش بین المللی کمونیستی یعنی
زمان مارکس و انگلس تا حال وجود داشته است که ما فوقا فقط به چند مورد آن اشاره
داشته ایم .غیر ممکن است که اینگونه گرایشات در آینده نیز وجود نداشته باشد .اما
شما نباید با توسل به مسایل غیر تعیین کننده ،اصول تعیین کننده را نا دیده بگیرید و
بخاطر گرایشات نادرست فرعی در مارکس و لنین و مائوتسه دون ،مارکسیزم – لنینیزم
– مائوئیزم را بطور کلی از اساسنامه حزب تان حذف کنید .سنتز های نوین اواکیان در
کلیت خود ،به درستی یا نادرستی ،مباحث مربوط به گرایشات فرعی نادرست در زمان
مارکس و لنین و مائوتسه دون را در بر می گیرد و در هیچ موردی بحث روی گرایشات
اصولی تعیین کننده در آن زمان ها را در بر ندارد .اینچنین بحث هایی را ما هم داشته ایم.
اما وجه مشخصه آر سی پی این است که از گستاخی بزرگنمایی و الفزنی های بی مایه به
قدر کافی برخوردار است و اگر هم درین عرصه کمبودی داشته باشد ،پست م ل م های
ایرانی حاضر اند این کمبود را برایش تکمیل نمایند.
همانطوری که رفیق ملیار گفت ،غربی ها معموال تولید تئوریک را خاص خود شان می
دانند و دیگران را فقط در حد اجرا کنندگان عملی تئوری های تولید شده خود شان در
نظر می گیرند .یعنی کار فکری از آنها و کار جسمی از ما .اما در ما ها گرایش معکوس
وجود دارد ،یعنی کمتر به خود جرئت می دهیم در فعالیت های تئوریکی پیشگام شویم و
از طرحات مان قاطعانه و تا آخر دفاع نماییم.
در مانیفیست و اساسنامه جدید آر سی پی مطرح شده که پایه مادی زندگی انسان را
تولید و باز تولید احتیاجات مادی زندگی و تولید و باز تولید خود زندگی تشکیل می دهد.
درینجا منظور از تولید و باز تولید خود زندگی بطور مشخص تولید نسل انسان است و در
واقع مناسبات میان انسان ها در جریان تولید نسل و پرورش نسل های جدید را به مثابه
جزئی از مناسبات تولیدی جامعه منظور می نماید و به اهمیت بنیادی مناسبات میان زن و
مرد ،به مثابه یک امر زیر بنایی ،اشاره دارد .این خطی است که انگلس در کتاب " منشاء
تکامل خانواده ،مالکیت و دولت " در رابطه با مسئله زنان در پیش گزاشته است .اما در
نوشته ای از حزب کمونیست ایران ( م ل م ) ادعا شده است که این موضوع برای اولین
بار در اساسنامه و مانیفیست جدید آر سی پی مطرح گردیده است .البته معلوم نیست که
منظور نوشته از عبارت « برای اولین بار » زمان انگلس را هم در بر می گیرد یا صرفا زمان
بعد از او را مدنظر دارد که کال خط انگلس درینمورد کنار گذاشته شد و مناسبات تولید
صرفا در رابطه با مناسبات میان انسان ها در جریان تولید و باز تولید ابزار کار ،محمول
کار و اشیای مصرفی تعریف گردید.
صفحه 193

********** رویزیونیزم پسا م -ل -م در حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان جای ندارد *** جلد دوم **

قبل از کنگره وحدت در جنبش مائوئیستی افغانستان بحثی وجود داشت در مورد پنج
تضاد اصلی در جامعه و تضاد میان زنان و شوونیزم مرد ساالر به مثابه یکی از این تضاد
های اصلی نشانی شده بود .این بحث یک بحث جنجالی بود و کسانی آن را به مثابه تضاد
اصلی در جامعه قبول نداشتند .ما فکر کردیم که این جنجال نباید برای پروسه وحدت به
عنوان یک بحث مشکل زا عمل نماید .در نتیجه در مسوده پیشنهادی برنامه و اساسنامه
حزبی برای کنگره وحدت فرمولبندی موجودیت پنج تضاد اصلی در جامعه حذف گردید
و فرمولبندی جدید پذیرفته شد .رفقا بیاد دارند که درینمورد روی خط انگلس راجع به
تولید در مجموع یعنی تولید ابزار کار و مواد مصرفی و تولید نیروی کار تکیه می شد و
نه صرفا روی تولید ابزار کار و مواد مصرفی .بحث این بود که مناسبات میان انسان ها در
جریان تولید ابزار کار و مواد مصرفی و همچنان مناسبات میان انسان ها در جریان تولید
نیروی کار جمعا مناسبات تولیدی در جامعه را می سازند .این فرمولبندی در دوره های
بعدی از بین رفت و مناسبات تولیدی صرفا در محدوده مناسبات در جریان تولید ابزار
کار و مواد مصرفی تعریف گردید .به این ترتیب مشخص است که مناسبات میان انسان
ها در جریان تولید نیروی کار یعنی مناسبات میان مردان و زنان نمی تواند یک امر صرفا
اجتماعی باشد بلکه بخشی یا وجهی از مناسبات تولیدی است .اگر تولید نیروی کار
(انسان) متوقف گردد ،زندگی پایان می پذیرد و جامعه نابود می شود ،درست مثل یک
کندوی زنبور عسل که اگر ملکه اش بمیرد تمام زنبور های کندو تا  60روز آینده اش از
بین می روند .عمر زنبور های کارگر حد اکثر  60روز است و فقط توان کارکردن دارند،
در حالیکه در بین تمام زنبور های یک کندو صرفا ملکه است که توان تخمگذاری دارد
و در طول چهار تا پنج سال زندگی خود پیوسته تخم گذاری می نماید و تا وقتی زنده
است زندگی در کندو بر حال و حتی رو به افزایش است .زنبورهای کارگر پیر پیوسته می
میمیرند و ملکه پیوسته و بصورت روز افزون به تخمگذاری ادامه می دهد .در زندگی
انسانی هم اگر تولید مثل متوقف شود ،زندگی رو به نقصان می رود و پس از چند دهه با
مردن آخرین افراد پیر جامعه زندگی در آن از میان می رود و هر قدر کارخانه و مزرعه و
معدن داشته باشید عاطل و باطل می ماند و تمام آنها نمی تواند جامعه را از نابودی نجات
دهد.
حاال که آر سی پی موضوع فوق را در اسناد جدیدش مطرح کرده است ،ولو خود شان هم
نگویند که ما برای اولین بار این موضوع را به میان کشیده ایم ،پست م ل م های ایرانی
این افتخار را به آن حزب می بخشند ،تاج گلی بر فرقش می گذارند و موضوعی را که
دیگران قبل از آن حزب گفته اند ،به مثابه ابتکار جدیدش نشانی می کنند.
ما چرا فرمولبندی تضاد میان شوونیزم مرد ساالر و زنان به مثابه یک تضاد اصلی ( بزرگ
) در جامعه را در برنامه و اساسنامه حزب کمونیست ( مائوئیست ) نیاوردیم؟ این بحث
نه تنها فعال در سطح جنبش مائوئیستی افغانستان و جنبش مائوئیستی جهانی یک بحث
جنجالی است ،بلکه از لحاظ تاریخی نیز چنین است .مثال مائوتسه دون در اثر فلسفی
معروفش ( شیوه حل صحیح تضاد های درون خلق ) که رساله ای از " پنج رساله فلسفی"
او است ،تضاد میان شوونیزم مرد ساالر و زنان در جامعه چین بعد از پیروزی انقالب را
یکی از تضاد های درون خلق می داند .این موضعگیری را سائر گروه های چپ افغانستان
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همه دارند و برنامه حزب کمونیست ایران ( م ل م ) نیز در واقع همینگونه موضعگیری
دارد .سازمان ها و احزاب مائوئیست کشور های دیگر هم کال تا حال همینگونه موضعگیری
دارند .بنابرین ما هم ابتدا در اسناد پیشنهادی به کنگره وحدت و سپس در خود کنگره،
خود مان را با جو غالب بین المللی و تاریخی و کشوری همآهنگ کردیم و در برنامه و
اساسنامه حزب کمونیست ( مائوئیست ) ،تضاد میان زنان و شوونیزم مرد ساالر را به مثابه
یکی از تضاد های اجتماعی " مهم " و در سطح پائین تری از تضاد های " بزرگ " قید
نمودیم.

درینجا دو گرایش نادرست و غیر اصولی دیده می شود :یکی گرایش ما و دیگری هم
گرایش آر سی پی .آر سی پی بحق یا بناحق گفته های گذشتگان را به مثابه حرف های
تازه خودش مطرح می نماید و مانیفیست دوم بعد از مانیفیست نوشته شده توسط مارکس
و انگلس را در سطح بین المللی ارائه می کند و به این ترتیب ادعای پیشآهنگی در سطح
بین المللی دارد .اما ما به احساس خود کمتر بینی ( احساس حقارت ) مبتال هستیم.
افغانستانی بیچاره جرئت ندارد که حتی فکر پیشرو شدن و مسئولیت رهبری انقالبی در
کشور خود را به خود راه بدهد و مثل رفیق حفیظ آشکارا و بطور صریح این مسئولیت
را نیز به امریکایی ها واگذار می نماید .این مبتال به احساس حقارت در بهترین حالتش
می تواند راجع به مسئولیت های انقالبی کشوری خود بیندیشد ،ولی جرئت کافی برای
طرح مسایلی با برد بین المللی ندارد و آن را عمال به " تولید کنندگان تیوری " واگذار
می نماید و چنانچه موضوع تازه ای از اینگونه مطرح نماید جرئت ایستادگی تا آخر بر سر
حرفش را ندارد .ما باید در این سیمینار قاطعانه تصمیم بگیریم که بعد از این علیه این دو
گرایش بصورت توام و با جدیت مبارزه نماییم.
موضوع مطرح شده دیگر رفقای واحد [هواداران] حزبی شماره  8در مورد برنامه و
اساسنامه حزب است .این رفقا برنامه و اساسنامه حزب را ناقص خوانده اند و موجودیت
یک برنامه ناقص در حزب را نشانه دیگری از بحران در حزب خوانده اند .بحث روی برنامه
و اساسنامه حزب ،بحث محوری رفتن به طرف کنگره آینده حزبی است .در این بحث باید
دو موضوع را از هم جدا کرد:
یکم اینکه برنامه و اساسنامه حزب خواهی نخواهی در موارد معینی ضرورت به باز بینی و
تعدیل و اضافات و تنقیص دارد .دوم اینکه ما هیچوقت نگفته ایم که خط محوری برنامه و
اساسنامه حزب ما نادرست و ناقص است و طرح ما هم طرح یک برنامه و اساسنامه جدید
بر مبنای محور ایدیولوژیک – سیاسی – تشکیالتی جدید نیست .آنچه در فراخوان اول
پولینوم چهارم کمیته مرکزی حزب مطرح شده است بحث تعدیل و اصالح است .در
فراخوان یکبار دیگر روی خط مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم ،انقالب دموکراتیک نوین
و سوسیالیستی ،جنگ خلق و شکل مشخص جنگ خلق در شرایط فعلی و روی خط
بین المللی حزب تاکید صورت گرفته است و بر مبنای همین تاکیدات است که ضرورت
تعدیل و اصالح اسناد اساسی حزبی مطرح گردیده است .این فراخوان انعکاساتش را در
درون حزب به اینصورت داشته است که رفقا از یک طرف روی محور اساسی ایدیولوژیک
– سیاسی – تشکیالتی حزب تاکید کرده اند و از طرف دیگر تعدیالت و اصالحات مورد
نظر خود شان را پیشنهاد کرده اند.
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طبیعی است که ما در جهان و جامعه در حال تحول قرار داریم و ذهن ما نیز نباید ساکن و
منجمد باقی بماند .اوضاع تغییر می کند ،ذهنیت ما هم تغییر می کند و ما چیز های نو می
آموزیم و کوشش می کنیم که برنامه و اساسنامه خود را غنی تر سازیم .فیصله پولینوم
چهارم این است که ما باید اساسنامه حزب را باز نویسی کنیم .اما برنامه فعلی را به مثابه
برنامه وحدت میان جناح های سابق شرکت کننده در کنگره وحدت دست نمی زنیم و
به مثابه یک سند تاریخی به صورت فعلی حفظ می نماییم .در عوض در کنگره آینده
یک بیانیه به تصویب می رسانیم ،بیانیه ای در دفاع از مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم
و ضرورت تکامل آن .سبک نگارش این بیانیه شبیه به بیانیه آر سی پی خواهد بود
ولی دارای مضمون ایدیولوژیک – سیاسی مارکسیستی – لنینیستی – مائوئیستی و در
ضدیت با پست م ل م اواکیانی.
در فراخوان از تمامی واحد های حزبی تقاضا گردیده است که نظرات شان را در مورد
متن اساسنامه و برنامه حزب بصورت صریح و روشن در اختیار رهبری حزب قرار دهند.
اکثریت واحد ها و رفقا نظراتی ارائه کرده اند ولی تعداد دیگری تا حال درینمورد چیزی
نگفته اند .این سکوت سه دلیل می تواند داشته باشد .اول اینکه ممکن است تعدادی از
این رفقا هیچ بحثی برای اصالح و تعدیل اسناد اساسی حزبی نداشته باشند .دوم اینکه
ممکن است بعضی از رفقا درینمورد به قدر کافی توجه نکرده اند و موضوع را بصورت
جدی مدنظر قرار نداده اند .سوم اینکه ممکن است رفقای دیگری اصال بحث اصالح و
تعدیل در این اسناد را قبول نداشته باشند و خواهان ایجاد تغییرات وسیع و بنیادی در
این اسناد باشند .واحد شماره [ 8هواداران] حزبی واحدی است که تا حال هیچ طرح و
نظر مشخصی در برخورد با خواست فراخوان پولینوم چهارم ارائه نکرده است .با توجه به
اینکه بحث اصالح و تعدیل در برنامه و اساسنامه حزب یک بحث مجرد پولینوم چهارم
نیست و با توجه به کلیات معنی پیدا می نماید ،می توان گفت که این رفقا در اصل محور
ایدیولوژیک – سیاسی – تشکیالتی فعلی برنامه و اساسنامه حزب را قبول ندارند و بال
جدید ،دریای جدید ،پرواز جدید و فضای جدید می خواهند .این به معنای پشت سر
گذاشتن بال و پرواز و فضای م ل م است و طبعا ما با آن موافق نیستیم .در سطح کل حزب
غیر از این رفقا هیچ کس دیگری در حزب گرایشی بطرف رد بنیادی برنامه و اساسنامه
حزب ندارد .هیچ رفیق دیگری تا حال کلیت خط ایدیولوژیک – سیاسی حزب را زیر
سوال نبرده است .چنانچه واقعا خط ایدیولوژیک – سیاسی اساسی حزب ما زیر سوال
باشد ،حزب واقعا و عمیقا دچار بحران است .اما چنین نیست و به همین دلیل است که
این رفقا فقط شعر می فرستند و شعار هایی می دهند ،اما به بحث مشخص و روشن نمی
پردازند و نظرات شان را بطور واضح باز نمی کنند.

ما بحث روی تعدیل و اصالح برنامه و اساسنامه حزب را تا زمان تدویر کنگره بعدی
ادامه می دهیم .واضح است که این بحث بر محور ایدیولوژیک – سیاسی – تشکیالتی
مارکسیستی – لنینیستی – مائوئیستی پذیرفته شده حزب پیش برده می شود و ما مثل
حزب کمونیست ایران (م ل م ) خود را فاقد محوریت اساسی خطی نمی دانیم تا همه چیز
را زیر سوال قرار دهیم و ایدیولوژی زدایی را در سطح کل حزب دامن بزنیم ،تا کسی در
حزب باقی نماند و یکی یکی یا منفعل شود و یا در مقابل حزب قرار بگیرد.
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به هر صورت واحد [هواداران] حزبی شماره  8آن واحدی است که تا حال بصورت مشخص
در مورد فراخوان پولینوم چهارم حتی یک کلمه هم ننوشته است .اما مادامی که بال دیگر
و پرواز دیگر و موج دیگر و دریای دیگر می خواهد ،لب و لباب پست مارکسیزم – لنینیزم
– مائوئیزم اواکیانی را مطرح می نماید .این پست م ل م کل جنبش بین المللی کمونیستی
را دچار بحرانی می داند که عالج آن پشت سر نهادن مرحله م ل م و پناه بردن به پست م
ل م اواکیانی است .گویا حزب کمونیست انقالبی امریکا و حزب کمونیست ایران ( م ل م )
که به این داروی شفا بخش پناه برده اند و نجات یافته اند و ما هم که دچار بحران هستیم
باید با استفاده از همین دارو خود را نجات دهیم .در حالیکه ما چنین بحثی در حزب
نداریم و حتی خود رفقای واحد [هواداران] حزبی شماره  8رک و صریح چنین حرفی
نمی زنند .اگر ما در مورد بحران در حزب حرف بزنیم باید واضحا بگوئیم که بحران زیر
سوال بردن محوریت ایدیولوژیک – سیاسی – تشکیالتی حزب در سراسر حزب وجود
ندارد ،ولی واحد شماره [ 8هواداران] حزبی و دو رفیق از رفقای واحد شماره [ 6هواداران]
حزبی درینمورد نسبتا دچار بحران هستند و تا حدی به وضعیت مشابه به وضعیت حر ابن
یزید ریاحی در دشت کربال افتاده اند و قاطعانه تصمیم گرفته نمی توانند که کدام طرف
را انتخاب نمایند.
در رابطه با تشویش رفیق زالند در مورد اقدامات انضباطی باید بگویم که رفیق از همان
زمان ابتدای بر آمد جنبش نوین کمونیستی در کشور تا حال پیوسته با ما مسایل مورد
اختالف داشته است ،اما در عین حال این حسن را هم داشته است که مثل جیحون میدان
مبارزه را ترک نکرده است .آیا ما در طی این مدت به این رفیق گفته ایم که حق صحبت
کردن ندارد؟ پس جبن فعلی از کجا بر می خیزد؟ یک فرد حداقل باید با خودش صریح
و رک و راست باشد و چیزی را که باور نداشته باشد لزومی ندارد که در مورد آن مجمل
حرف بزند .ما نمی توانیم با طرح این مسئله به مثابه یک تیر جسته از کمان حرف بزنیم
که دیگر نباید دنبالش کرد .البته مشخص است که تیر جسته از کمان جسته است و بر
نمی گردد و کسی هم تقاضای برگشتن آن را مطرح نکرده است .اما این تیر جسته از
کمان باید تیرهای دیگری را به دنبال داشته باشد و ما باید همچنان به تیر اندازی ادامه
دهیم .مگر با یک تیر می شود کار پست مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم را یکسره کرد و
خود را فاتح میدان اعالم نمود؟ نه .از چند جهت:
 – 1بخاطر تعمیق موضعگیری پولینوم کمیته مرکزی علیه پست مارکسیزم – لنینیزم –
مائوئیزم اساسنامه و بیانیه جدید آر سی پی و بیانیه کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران
( م ل م ) .اگر رفیق با این کار نظر مخالف داشت ،الزم بود اینجا می آمد و در سیمینار
شرکت می کرد و جرئتمندانه نظراتش را مطرح میکرد .در واقع یکی از دالیل تدویر
سیمینار این بود که برای رفیق فرصتی داده شود تا در میان جمع وسیعی از رفقا نظراتش
را بیان نماید و به دفاع از آن بپردازد .ما خیلی خوش می شدیم که رفیق ما اینجا می آمد
و به اندازه کافی در مورد نظراتش صحبت می کرد و از آن نظرات دفاع به عمل می آورد.
در چنین صورتی ما بحث سازنده تری درین سیمینار می داشتیم.
ولی اگر رفیقی از بیم اقلیت ماندن در یک جلسه حزبی وسیع ،بر مبنای یک پیش داوری
صفحه 197

********** رویزیونیزم پسا م -ل -م در حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان جای ندارد *** جلد دوم **

قبلی ،فرصت شرکت در آن جلسه را برای بیان نظریاتش و دفاع از آن از دست بدهد و یا
مثال حاضر نباشد بخاطر جوابگویی مثبت به یک ضرورت جدی حزبی زحمت و خرچ سفر
بر خود را هموار سازد ،کار درستی انجام نداده است .در یک حزب ،هر کسی می تواند
در این یا آن مورد در اقلیت بماند .من خودم گاهگاهی به چنین وضعیتی افتاده ام .حتی
کالسیکران ما گاهگاهی در جلسات حزبی به اقلیت افتاده اند و در چنین موقعیتی شعار
" شنا کردن خالف جریان " را مطرح کرده اند.
لنین باری در حزب بلشویک به اقلیت افتاد ،آنهم در جریان یک بحث صرف تیوریک نه
بلکه در جریان یک جنگ خونین .از زمانی که کمیته مرکزی حزب بلشویک خواست لنین
برای صلح با امپریالیست های آلمانی را رد کرد تا زمانی که همین کمیته مرکزی در زیر
فشار پیشروی های پیهم ارتشیان مهاجم آلمان حاضر به امضای توافقنامه صلح برست
شد ،چقدر از سربازان شوروی کشته شدند و چقدر از سرزمین مربوط به شوروی از دست
رفت؟ هزاران سرباز و افسر شوروی کشته شدند و ساحه وسیعی از سرزمین شوروی به
تصرف امپریالیست های آلمانی در آمد.
لنین وقتی به اقلیت افتاد ،نظرش را حفظ کرد و به مبارزه درون حزبی اش ادامه داد تا
اینکه جریان واقعی اوضاع نظرش را تائید کرد و سائر اعضای رهبری حزب ناگزیر شدند
عاقبت نظر او را بپذیرند .یقینا وقتی مبارزه دو خط تا سطح انقالب فرهنگی ارتقا نماید و
موضوع بود و نبود انقالب مطرح گردد ،ناچار هستید همچو مائوتسه دون به توده ها رجوع
کنید و خود را در سطح صرف مبارزه درون حزبی محدود نسازید .البته درینجا منظورم
تائید آنچه که در آر سی پی انقالب فرهنگی خوانده می شود ،نیست .انقالب فرهنگی یک
مبارزه خطی صرفا درون حزبی نیست ،بلکه مبارزه وسیع در سطح جامعه و در برگیرنده
توده های مردم است و موضوع قدرت سیاسی بصورت بال فصل در آن مطرح است .ولی
" انقالب فرهنگی " آر سی پی هم مسئله ای دارد که سزاوار دقت است .اواکیان اقلیت
بودن خود را در درون حزب تحت رهبری اش به عنوان یک واقعیت پذیرفت و با پذیرش
همین واقعیت گویا دست به انقالب فرهنگی در درون حزب زد.

من ازینجا ،از جایگاه سخنرانی سیمینار وسیع حزبی ،برای تمامی رفقای منسوب به حزب
اعالم می نمایم که در هر موردی باید رک و راست و صریح باشند و از بیان نظرات شان
خود داری نکنند و یا آن را مجمل بیان نکنند ،ولو اینکه در اقلیت بمانند و یا حتی تنها
بمانند .هر رفیقی باید این روحیه را داشته باشد که فیصله های جمعی حزبی را ،چه با
اتفاق آراء فیصله شده باشد و چه با اکثریت آراء ،در عمل پیاده نماید و صادقانه هم پیاده
نماید؛ اما در عین حال این شهامت را نیز داشته باشد که در صورت داشتن نظر مخالف با
فیصله ،نه تنها نظرش را حفظ نماید ،بلکه برای قبوالندن آن به سائر رفقا به مبارزه اش نیز
ادامه بدهد .متاسفانه رفقای واحد [هواداران] حزبی شماره  8این کار را نکرده اند .وقتی
رفیق حفیظ عدم موافقتش را با فیصله پولینوم کمیته مرکزی در مورد خط اساسنامه و
بیانیه جدید آر سی پی برای ما رساند ،من حتی بصورت غیر اصولی به او گفتم که می
تواند نظر مخالفش را به آر سی پی بگوید .اما او جواب داد که نمی گویم .خوب روشن است
که این موضوع از نظر آر سی پی مخفی نمی ماند ،ولو اینکه رفیق حفیظ صریحا برای آنها
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نگفته باشد .غیر فعال بودن رفقای واحد [هواداران] حزبی شماره  8در مبارزه علیه پست
م ل م خود بیان صریح این مخالفت با زبان حال است.
از این مسئله که بگذریم و موضوع برنامه و اساسنامه حزب را مورد توجه قرار دهیم
متوجه می شویم که واحد [هواداران] حزبی شماره  8یکی از آن واحد های حزبی است
که تا حال در بحث درون حزبی روی متن این دو سند اساسی حزبی اصال شرکت نکرده
و بکلی غیر فعال بوده است .مسلما درین بحث درون حزبی حتی ممنوعیتی در مورد زیر
سوال بردن خط ایدیولوژیک – سیاسی – تشکیالتی محوری برنامه و اساسنامه حزبی
نمی تواند در کار باشد .خوب ،روشن است که بحث درینمورد نیز می تواند وجود داشته
باشد و در صورتی که واقعا اختالفات ما تا این حد عمیق باشد ،باید این بحث بصورت
صریح و روشن در درون حزب مطرح شود .فقط با پیشبرد این مبارزه است که در نهایت
بصورت صریح و روشن معلوم می گردد که بااالخره ما می توانیم روی یک خط محوری
ایدیولوژیک – سیاسی – تشکیالتی به توافق برسیم یا نه .و باز روشن است که در صورت
دست نیافتن به توافق روی خط ایدیولوژیک – سیاسی – تشکیالتی محوری حزبی ،خیلی
بهتر است که اقلیت حزبی صریحا و با خطوط روشن مرز هایش با حزب را ترسیم نماید و
خود را از بال تکلیفی و عاطل و باطل ماندن نجات دهد.
در مورد اساسنامه حزب باید واضحا به رفقا بگویم که قسمت هایی از آن باید باز نویسی
شود .بطور مثال مبحث " ماهیت طبقاتی حزب " در اساسنامه باید باز نویسی گردد .ما
این ماهیت را در اساسنامه کال تثبیت شده فرض کرده ایم ،در حالیکه چنین نیست .حزب
ما خط ایدیولوژیک – سیاسی مارکسیستی – لنینیستی – مائوئیستی را از لحاظ تیوریک
در اختیار دارد و این امر جهتگیری های تاکتیکی و استقامت استراتژیک حزب برای
مبدل شدن به حزب سیاسی پرولتاریا و پیشآهنگ پرولتاریا بصورت واقعی را مشخص و
معین می نماید .اما تحقق عملی این ظرفیت باالقوه نیازمند مبارزات پیگیر و جدی برای
تبدیل کردن یک حزب نسبتا کوچک عمدتا تشکیل شده از روشنفکران به یک حزب
توده یی است که کارگران و دهقانان آگاه وسیعا در آن حضور داشته باشند.
این مبحث در جریان پیشبرد پروسه وحدت و زمانی که موضوع "حزب کمونیست
واقعی" به میان آمد ،نسبتا روشن بود .ما همان وقت گفتیم که زمانی حزب ما به یک
حزب واقعی کمونیست مبدل خواهد شد که ما پایگاه یا پایگاه های انقالبی داشته باشیم،
جنگ خلق را شروع کرده باشیم و حزب توده یی شده باشد .تا آن وقت حزبیت ما
مجازی و اعتباری خواهد بود و ما به اعتبار خط تیوریک خود حزب پرولتری خواهیم بود.
اما در جریان تدوین متن اساسنامه و تصویب اساسنامه متاسفانه همین مبحث روشن را
فراموش کردیم و ماهیت طبقاتی حزب را تحقق یافته فرض کردیم ،گو اینکه حزب ما
بصورت تثبیت شده حزب سیاسی پرولتاریا و پیشآهنگ پرولتاریا در کشور است .این
فرمولبندی ما را غافل کرد و ما به اصطالح بی غم باش و از خود راضی شدیم که بلی ما
حزب سیاسی پرولتاریا و پیشآهنگ پرولتاریا در افغانستان هستم .ما باید صریحا این امر
را به مثابه یک استقامت استراتژیک مبارزاتی و مملو از جهتگیری های تاکتیکی متعدد
مبارزاتی در نظر می گرفتیم و بی جهت از خود راضی نمی شدیم.
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این اشتباه جدی باید در متن جدید اساسنامه حزب اصالح شود .ما باید توجه داشته
باشیم که هسته مستحکم مبارزاتی ما طبقه کارگر است ،نه مفکوره تیوریک کارگری.
سخت افزار هسته مستحکم است ،نه نرم افزار؛ ماده هسته مستحکم است  ،نه شعور و
پراتیک هسته مستحکم است نه تیوری .ما برای مبدل شدن به حزب واقعی طبقه کارگر
در افغانستان ،تیوری ،شعور و نرم افزار در اختیار داریم و باید با کار و پیکار سخت و بی
امان ،پراتیک ،ماده و سخت افزار مورد نیاز برای مبدل شدن به چنین حزبی در میدان
واقعیت و عینیت را نیز بدست بیاوریم و از آن پس نیز بصورت مستدام برای تعمیق و
گسترش روز افزون این ماهیت طبقاتی بکوشیم .درینجا خط ما باید صریحا مرز تمایز
خود با خط آر سی پی را که مفکوره کارگری را هسته مستحکم می داند ،روشن سازد.

ما رفقا را به سیمینار دعوت کرده بودیم .اما آنها بجای اینکه به سیمینار بیایند و یا
در رابطه با موضوع مورد بحث در سیمینار به موضعگیری روشن و صریح و تا حدی
مبسوط بپردازند ،در رابطه با فراخوانی که مدت ها قبل برای شان ارسال شده بود ،به
موضعگیری شعار گونه پرداخته اند .آیا بهتر نبود در همان وقت دریافت فراخوان به آن
جواب می دادند و نه مدت ها بعد .رفقا جواب سوال ماه ها قبل را حاال می دهند ،آنهم
در جواب به یک سوال دیگر .انتظار ما از رفقا آن بود که به روشنی و ماده وار مخالفت
شان با موضعگیری حزب علیه پست م ل م آر سی پی و حزب کمونیست ایران ( م ل م
) را حضورا در این سیمینار بیان میکردند و یا ال اقل موضعگیری شان را برای سیمینار
میفرستادند.
من فکر می کنم که موضعگیری رفیق حفیظ در کمونیست شماره  3خیلی بهتر از
موضعگیری فعلی وی و سائر رفقای واحد [هواداران] حزبی شماره  8بوده است .آن
موضعگیری صریح و روشن بود و از این مزیت برخوردار بود که می توانست جواب خود
را نیز بصورت صریح و روشن دریافت نماید .اما متاسفانه موضعگیری مجمل فعلی بیشتر
یک نوع حالت فلج غیر فعال را نشان می دهد تا یک حالت مبارزاتی را .کاش رفیق حفیظ
به تنهایی و یا یکجا با رفقای دیگر آن واحد [هواداران] حزبی متنی برای انتشار در نشریه
درونی حزب برای ما می فرستادند و در آن متن نظر شان را توضیح می دادند .ما قبال به
رفیق حفیظ گفته بودیم که خودش خود سرانه نشریه درونی حزبی منتشر ننماید و بحث
های درونی اش را بخاطر انتشار درونی برای دفتر بفرستد .طبعا اگر احمد نشریه درونی
علیهده منتشر نماید ،محمود و کلبی و مقصود هم هر کدام نشریه درونی علیهده ای ،پس
دفتر سیاسی ،که در غیاب پولینوم اتوریته کمیته مرکزی را اعمال می نماید و مسئولیت
های آن را بر عهده دارد ،برای اجرای کدام کاری اینجا نشسته است؟ ولی ما هیچگاهی به
رفیق حفیظ و هیچ رفیق دیگری نگفته ایم که بحث هایش را در درون حزب مطرح ننماید
و نظرات بحثی اش را برای انتشار در نشریه درونی به اختیار دفتر سیاسی قرار ندهد.
اکنون بیشتر از یکسال از زمان پخش فراخوان شماره اول پولینوم چهارم کمیته مرکزی
حزب می گذرد .یکی از واحد هایی که در طول این مدت هیچ بحثی در رابطه با برنامه و
اساسنامه حزب مطرح نکرده است ،همین واحد شماره  8است؛ همچنانکه یکی از اعضای
کلکتیو رهبری حزب که در طی این مدت کامال در مورد موضوع متذکره ساکت بوده و
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هیچ حرکت مبارزاتی از خود نشان نداده است ،رفیق حفیظ است .حاال همین رفقا اعالم
می نمایند که حزب در بحران است ،چونکه برنامه و اساسنامه اش ناقص است ،آنهم بدون
اینکه منظور شان را صریحا توضیح دهند .خوب ،روشن است که اگر واقعا حزب از این
بابت در بحران باشد ،کسانی که از جمله زمینه سازان این بحران و یا الاقل تداوم آن
می باشند ،خود این رفقا هستند که برای رفع نقصان در برنامه و اساسنامه حزب دست
به مبارزه فعال نمی زنند و یک وظیفه و مسئولیت مهم حزبی شان را به فراموشی می
سپارند.
در رابطه با تدارک برای برگذاری کنگره آینده حزب باید صریحا بگویم که شدیدا کم
کاری به وجود آمد .اکثریت رفقا نظر به توان و صالحیت شان تعدیالتی در متن برنامه و
اساسنامه حزب مطرح کردند ،حتی تعدیالت امالیی و انشایی .اینها بی تفاوت و غیر فعال
برخورد نکردند .اما مسئله آر سی پی ما را پیچاند .چرا؟ چون قبال ضربه نیپال را خورده
بودیم .آیا ما در پیچانده شدن به مسئله آر سی پی برحق بودیم؟ اوال باید بگویم که این
یک انتخاب نبود ،بلکه یک اجبار بود که خود در مقابل ما قرار گرفت و ما هم مجبور شدیم
در مقابلش قرار بگیریم .ثانیا باید بگویم که بلی ما در قرار گرفتن به مقابل پست م ل م آر
سی پی و اینکه از این مبارزه کنار نکشیدیم ،بر حق بودیم و به این مبارزه ادامه خواهیم
داد .در واقع به فرجام رسیدن منطقی این مبارزه ،هم اکنون به یکی از تمهیدات جدی
برگذاری کنگره بعدی حزب مبدل گردیده است.

به نظر من قوی ترین قلعه اسالمیزم ایران نیست ،عربستان سعودی نیست ،سودان
نیست ،لبنان و غیره نیست ،بلکه پاکستان است .پاکستان قلعه اسالم است .این را
پاکستانی های وفادار به فلسفه وجودی پاکستان با غرور و افتخار بیان می کنند .چرا؟
چونکه هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که بنام اسالم ساخته شده باشد ،ولی پاکستان
فلسفه وجودی اش اسالمیزم است « .پاکستان کا مطلب کیا – ال اله اال اهلل » .شما اگر
هویت اسالمی را از پاکستان بگیرید ،این کشور نابود می شود چرا که دلیل دیگری برای
موجودیت خود ندارد .سائر کشور ها چنین نیستند .نه ایران ،نه افغانستان ،نه ترکیه و
سائر کشور ها بر مبنای چنین چیزی ایجاد نگردیده اند.
وضعیت ما در رابطه با جنبش انقالبی انترناسیونالیستی چیزی شبیه به همین وضعیت
است .ما حزبی هستیم مولود جنبش انقالبی انترناسیونالیستی و پرورده شده در دامن
آن .می خواهم این حقیقت را صریحا به رفقا بگویم که ما یگانه حزبی هستیم که در
چنین موقعیتی قرار داریم .برای ما تشکل بین المللی سازمان ها و احزاب مائوئیست
کشور های مختلف جهان مثل اسالم برای پاکستان است .سازمان ها و احزاب دیگر
مائوئیست در چنین موقعیتی قرار ندارند .حاال رفیق حفیظ و سائر رفقای واحد شماره
[ 8هواداران] حزبی چگونه می گویند پیشبرد مبارزه علیه پست م ل م اواکیانی که
برای باز سازی جنبش انقالبی انترناسیونالیستی و یا ایجاد یک تشکل بین المللی دیگر
مائوئیستی در جهان اهمیت کلیدی دارد ،یک مبارزه ناچیز است؟ دلیل ناچیز بودن این
مبارزه در چیست؟ ناچیز شماری این مبارزه فقط یک نتیجه دارد :نشگفتن بیشتر این
مبارزه و روشن نشدن جوانب مختلف پست م ل م اواکیانی و در نهایت دامن خوردن
نوعی پاسیفیزم فکری در حزب درینمورد مشخص.
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حزب کمونیست انقالبی امریکا نه حزب کمونیست نیپال است و نه هم حزب کمونیست
ایران (م ل م ) و حتی نه حزب کمونیست پیرو .آر سی پی در واقع حزب رهبری کننده
جنبش انقالبی انترناسیونالیستی بوده است و نقش کلیدی در رهبری کمیته جنبش از
ابتدا تا انتها داشته است .من مایلم درین سیمینار موضوع دیگری را هم به رفقا بگویم.
اوج مبارزات جنبش انقالبی انترناسیونالیستی موقعی بوده است که باب اواکیان در حالت
آوارگی بیرون از ایاالت متحده امریکا بسر می برد و نقش مستقیمی در رهبری جنبش
انقالبی انترناسیونالیستی از پشت پرده بازی می کرد .اواکیان در واقع می خواست برای
پست م ل م در حال شکلگیری اش پیشاپیش یک چهار چوب بین المللی داشته باشد،
اما تالش های چندین ساله درین راستا نتوانست موفقیت بین المللی قابل محاسبه ای
برای آر سی پی بار آورد .در حالیکه آر سی پی در کمیته جنبش انقالبی انترناسیونالیستی
عمال از موقعیت رهبری برخوردار بود ،اکثریت قاطعی از منسوبین جنبش انقالبی
انترناسیونالیستی دنباله روانه برای تائید پست م ل م آر سی پی حرکت نکردند و به
اصطالح انقالب فرهنگی اواکیانی آنگونه که خوب یا خراب در داخل آر سی پی پیش
رفت ،در سطح بین المللی نتوانست پیش برود .به همین دلیل آر سی پی از جنبشی که
سال ها در سطح بین المللی تحت رهبری اش قرار داشت کنار کشید و آن را بال تکلیف
رها کرد .متاسفانه علیه این حرکت آر سی پی در سطح کل منسوبین جنبش انقالبی
انترناسیونالیستی در ابتدا مخالفت های جدی و قاطعی سر بلند نکرد و هیچ حزب و
سازمانی به شمول ما دست به اعتراض و مبارزه خطی علیه روند متذکره نزد .علیرغم
این که موضعگیری پولینوم چهارم کمیته مرکزی حزب علیه پست م ل م آر سی پی
خیلی با تاخیر صورت گرفت و نه در همان ابتدای انتشار بیانیه و اساسنامه جدید حزب
مذکور ،اما با وجود این متاسفانه هنوز هم هیچ حزب و سازمان منسوب به جنبش انقالبی
انترناسیونالیستی سند مختصر و یا مفصل مدون شده علیه خط اساسنامه و بیانیه جدید
آن حزب بیرون نداده است .یک تعداد از منسوبین جنبش اهمیت الزمه مربوط به این
مسئله را اصال در نظر نمی گیرند و تعدادی هم به موضعگیری اجمالی اکتفا می نمایند.
به این ترتیب در آن سطحی که این موضوع برای ما اهمیت یافته است برای بسیاری
از منسوبین "جاا" دارای اهمیت نمی باشد ،کما اینکه خط آر سی پی را تائید نیز نمی
نمایند.
یکی از دالیل این وضعیت خاص حزب را در سطور فوق بیان کردیم .دلیل دیگرش این
است که اینجا ،در افغانسـتان ،یکصد هزار نیروی نظامی مهاجم و اشغالگر امریکایی
حضور دارد و آر سی پی با خط درست می توانست حزب همسنگر درجه اول ما در مبارزه
و مقاومت علیه این قوا باشد .ما سال ها از این بابت دچار توهم بودیم و تصور می کردیم
که حزب همسنگر مهمی در داخل امریکا داریم و مشترکا با آن حزب خواهیم توانست
مقاومت خوبی علیه نیروهای اشغالگر سازماندهی نماییم .وقتی در مالقات چند سال قبل
با کمیته جنبش انقالبی انترناسیونالیستی از عضو امریکایی کمیته بی توجهی توهین
آمیز او نسبت به مقاومت علیه قوای اشغالگر امریکا و متحدینش در افغانستان را شنیدم
شدیدا تکان خوردم .او در ابتدای سخنرانی اش که خطاب به من بیان می داشت به نحو
استفهام آمیزی گفت که از رفیق ایرانی عضو کمیته شنیده است که شما رفقای افغانی
محور مبارزه تان را مبارزه علیه اشغال قرار داده اید .حرفش را چنان بیان می کرد که
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گویا نقش محوری قایل شدن به مبارزه علیه اشغال نادرست باشد .فورا عکس العمل نشان
دادم و با گرفتن انگشت تهدید به طرفش بصورت جدی برایش گفتم که تو امریکایی حق
نداری اینگونه حرف بزنی .رفیق ایرانی تعجب کرد و گفت که :یعنی چه ،رفیق حق دارد
نظرش را بیان نماید .گفتم نه ندارد .این رفیق امریکایی حق ندارد از ما تقاضا نماید که
محور مبارزه مان را در افغانستان مبارزه علیه اشغال قرار ندهیم .این رفیق و سائر رفقای
امریکایی نه تنها در مقابل ما بلکه حتی در مقابل طالبان و القاعده نیز باید شکست طلب
باشند ،درست همانگونه که لنین حتی در مقابل امپریالیست های آلمانی در حال جنگ
با تزار شکست طلب بود .اما از قرار حرف رفیق ،رفقای امریکایی ما حتی در مقابل ما
شکست طلب نیستند چه رسد به طالبان و القاعده .او کمی خاموش ماند و سپس به
تشریح و توضیح حرفش پرداخت که گویا منظورش این نبوده است بلکه می خواست
توجه رفقا را بطرف اهمیت مبارزات ایدیولوژیک کمونیستی جلب نماید .اما من حرفم را
پس نگرفتم و او تا آخر جلسه پریشان بود.
خالصه بی توجهی به مبارزه علیه پست م ل م آر سی پی و حتی کم اهمیت تلقی کردن
آن جدا نادرست است .حزب کمونیست انقالبی امریکا موثر ترین حزب از لحاظ تئوریک
در جنبش انقالبی انترناسیونالیستی بوده است و ما هم بیشتر از هر حزب دیگری از آن
حزب متاثر بوده ایم .بیشک جنگ خلق در نیپال بوده و همچنان در پیرو بوده است.
ولی موثریتی که از لحاظ تیوریک آر سی پی در جنبش داشت ،پیرویی ها و نیپالی ها
نداشتند .بیشترین جمعبندی ها را آر سی پی و یا نماینده ار سی پی در کمیته جنبش به
عمل می آورد و در اختیار سایر منسوبین "جاا " قرار می داد.
آر سی پی برای ترویج نظرات خود در سطح بین المللی به شدت مبارزه می نماید ،همیشه
اسناد منتشر می کند و گردهمآیی هایی در سطح خود ایاالت متحده امریکا و در سطح
بین المللی تشکیل می دهد .آن وقت رفیق ما حفیظ فراخوان می دهد که ما باید ساکت
باشیم و همینکه موضع گرفته ایم کافی است .یعنی چی؟ یعنی اینکه میدان برای آر
سی پی کامال خالی بماند و بتواند به هر طرف یکه تازی نماید .در حالیکه ضرورت آن
است که ما باید این مبارزه را هم در درون حزب و هم در درون منسوبین جنبش انقالبی
انترناسیونالیستی عمق و گسترش دهیم.
منظورم این نیست که موضعگیری رفقا ناشی از نقل گرفتن از آر سی پی است .اما
این موضعگیری نوعی تاثیر پذیری از آر سی پی هست .رفقا فکر می کنند که ما این
موضعگیری و مبارزه را برای مطرح شدن حزب مان و هویت حزب مان به راه انداخته ایم.
اینگونه برداشت از این موضعگیری و مبارزه ،با یک پیشداوری منفی با مبارزه حزب ما
علیه پست م ل م برخورد می کند ،پیشاپیش آن را مردود می داند و حتی انگیزه ما از براه
اندازی و پیشبرد این مبارزه را یک بد نیتی و تالش برای بزرگ نمایی کاذب قلمداد می
کند .به عبارت دیگر رو سرخ کردن به زور سیلی تعبیر می نماید .با تاسف باید بگویم که
اینگونه برخورد کردن با اکثریت قریب به اتفاق کلکتیو رهبری حزب و اکثریت قریب به
اتفاق اعضای حزب ،خیلی خیلی خیلی غیر رفیقانه است و هیچگونه سازندگی هم ندارد.
مگر ما درینجا ،در افغانستان مصیبت زده و مبتال به جنگ و خونریزی ،برای فعالیت های
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مبارزاتی فکری و عملی مان سوژه کم می آوریم و بیکار می مانیم که بخواهیم زورکی و
بصورت غیر ضروری برای مان مصروفیت به وجود بیاوریم؟ نه .اینجا وضع طوری نیست
که شما بتوانید – و باید – مصروفیت های کاذب برای تان به وجود بیاورید و خود را با چیز
های غیر ضروری مصروف نمایید.

اما از جانب دیگر این نیز یک واقعیت است که موضعگیری و مبارزه جاری ،با وجودی که
وزنه جنگ خلق را در پشت سر خود ندارد ،هویت حزب ما را در سطح بین المللی بیشتر
از پیش و بصورت جدی مطرح کرده است .با وجودی که در سطح بین المللی هم بنا به
ضرب المثل معروف توده یی " پشت سر غریب کسی نماز نمی خواند " ولی موضعگیری
و مبارزه ما جا باز کرده است .مثال اسناد موضعگیری های ما در حال ترجمه شدن به زبان
های مختلف است و ما یکی پس از دیگری شاهد حمایت از موضعگیری و مبارزه مان
توسط گروه های مختلف در سطح بین المللی هستیم.
در میان گروه هایی که برای موضعگیری و مبارزه مان تبلیغ می نمایند ،یکی هم دار و
دسته ایلی است .این دارو دسته از هر چیزی که بدستش برسد علیه حزب کمونیست
انقالبی امریکا استفاده می نماید .خط این دار و دسته بد تر از خط ار سی پی است و
برخوردش علیه ما هم به شدت توهین آمیز و مملو از شوونیزم امپریالیستی امریکایی.
انتقاد مرکزی این دارو دسته ،که زیاد هم یکدست نیست ،علیه ما این است که ما علیه
کیش شخصیت اواکیان در آر سی پی موضعگیری نکرده ایم .تا جاییکه به مشخص نکردن
کیش شخصیت اواکیان در آر سی پی به مثابه یک مشخصه اصلی خط ار سی پی مربوط
است ،این انتقاد واقعیت دارد و ما تا حال چنین نکرده ایم .اما این امر بدین معنا نیست
که ما علیه کیش شخصیت اواکیان و حتی کیش شخصیت در مجموع موضعگیری مخالف
نداریم .مبارزه ما علیه خط پست م ل م آر سی پی در ابتدا با یک موضعگیری اجمالی
شروع گردید و درین موضعگیری اجمالی ترجیح دادیم به موضوع شخصیت پرستی در آر
سی پی نپردازیم تا موضوع شکل حمله شخصی را بخود نگیرد .اما این مبارزه نمی توانست
اجمالی باقی بماند و اجمالی هم باقی نماند .به دنبال موضعگیری اولیه موضعگیری علیه
بیانیه کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران ( م ل م ) صورت گرفت ،اسناد این مبارزه به
انگلیسی ترجمه شدند ،مبارزه درون حزبی حول موضوع مورد بحث همچنان ادامه یافت
و اینک همه ما در این سیمینار نشسته ایم.
تا حال برخورد ما در مورد مسئله شخصیت پرستی در آر سی پی این بوده است که آن
را به مثابه یک مشخصه اصلی خط آن حزب در نظر نگیریم .به نظر ما اگر نادرستی خط
را در خطوط اصلی اش ثابت بسازیم و برای این ثبوت در سطح کشوری ،منطقه یی و بین
المللی آنچنان عرصه و جای وسیع فراهم سازیم که پست م ل م آر سی پی در تنگنای باز
هم بیشتر و بیشتری قرار بگیرد ،کیش شخصیت اواکیان خود بخود می خورد .ولی باز این
گفته بدین معنا نیست که ما اصال علیه این پدیده منفی در جنبش بین المللی کمونیستی
مبارزه ننماییم .این مبارزه نیز ضروری و مهم است ،ولی در جای خودش و در حد خودش.
چرا در یک حزب شخصیت پرستی به وجود می آید؟ به دلیل شیوع تنبلی فکری و عملی
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در سطوح مختلف ارگانیزم حزب ،به نحوی که یک شخصیت از لحاظ فکری و عملی
آنچنان برجستگی پیدا می نماید که دیگران همه زیر سایه قرار می گیرند .ادامه این
وضع به نوبه خود تنبلی فکری و عملی را در سطوح مختلف ارگانیزم حزب بیشتر از پیش
تقویه می نماید ،به نحوی که در سراسر حزب فقط یک کله برای فکر کردن باقی می ماند
و دیگران همه کامال از دریچه او دنیا را نظاره می کنند .چنین وضعیتی خیلی خیلی بد
است و در واقع نشاندهنده یک حالت بحرانی در حزب است .مثال در آر سی پی هر کسی
که حرفی می زند برای اثبات حرف خود از اواکیان نقل قول می آورد.

درینجا الزم است کمی در مورد خط دسته ایلی صحبت نمایم .خط این دارو دسته نیز
پست مارکسیستی – لنینیستی – مائوئیستی است .البته اختالفاتی با ار سی پی و اواکیان
دارند که مهم ترین آن مخالفت علیه کیش شخصیت اواکیان است .افراد این دارودسته
بین خود نیز در یک همآهنگی فکری بسر نمی برند .در سایت اینها کسانی موضعگیری
ما علیه خط آر سی پی را حمایت کرده اند و کسانی هم مالحظاتی را به میان کشیده اند.
اما خود ایلی تمامی انتقادات اصلی ما علیه خط آر سی پی را رد کرده و در واقع از آر
سی پی دفاع کرده است .بطور مثال گفته که انتقاد ما از آر سی پی در مورد گنگ بودن
موضوع قیام مسلحانه سرتاسری بکلی بی پایه است .به نظر وی آر سی پی طرفدار قیام
مسلحانه سرتاسری در امریکا است ،اما بخاطر جو سرکوب در امریکا بعد از  11سپتامبر
 ،2001نمی تواند این موضوع را در سندی که علنا منتشر می گردد ،واضحا مطرح نماید.
من یقین دارم که خود ار سی پی نیز در مورد موضوع مورد بحث ،همینگونه استدالل می
نماید و عدم صراحت در اساسنامه اش را یک نوع مخفی کاری تاکتیکی وانمود می سازد،
دقیقا همانگونه که حزب کمونیست نیپال ،موضوع شرکت در قدرت سیاسی ارتجاعی را
یک نوع تاکتیک وانمود می نماید .اما موضوع جنگ خلق ،چه در شکل قیام مسلحانه
سرتاسری بر محور قیام مسلحانه طبقه کارگر و چه در شکل جنگ توده یی طوالنی
برمحور جنگ های روستایی دهقانان ،چیزی نیست که در سطح بازی های تاکتیکی پایین
اورده شود .اگر اواکیان و ار سی پی حق داشته باشند استراتژی جنگ خلق را تا حد بازی
های تاکتیکی پایین بیاورند ،چرا پاراچندا و حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) چنین
حقی نداشته باشند؟
اینگونه نظرات در میان منسوبین جنبش انقالبی انترناسیونالیستی وجود دارد .مثال
ناگزالیت ها در هند می گویند که تاکتیک های حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست )
درست بوده است ،اما از حد خود فرا تر رفته و به همین جهت در نهایت به نادرستی مبدل
شده است.
به این ترتیب نظر ایلی و حزب کمونیست انقالبی امریکا در نهایت یک چیز است .اما ایلی
صراحت دارد و چون بی بار و بنه است روشن تر از آر سی پی و بدون هیچ مالحظه ای
حرف می زند .صریحا می گوید مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم را قبول ندارم چرا که خود
قبول همین اصطالح و چسپیدن روی آن در ذات خود دگماتیزم است .صریحا می گوید
که نه سنتز های اواکیان را قبول دارم و نه هم مارکسیزم ،لنینیزم و مائوئیزم را و اصال
نباید ایدیولوژی یک طبقه را بنام افراد و اشخاص یاد نماییم .حرف صریحش این است که
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مارکسیزم هم حاوی کیش شخصیت است و لنینیزم و مائوئیزم نیز ،درست همانگونه که
سنتز های اواکیان نیز حاوی کیش شخصیت است .می گوید تنها چند نفر نبوده اند که به
جنبش بین المللی کمونیستی خدمت کرده اند ،بلکه کسان دیگری نیز بوده اند و صریحا
غیر از مارکس و لنین و مائوتسه دون کسان دیگری مثل روزالوکزامبورگ ،کیمیل سونگ،
هوچی مین ،خوجه و سائرین را نام می برد .واضحا می گوید که چرا باید فقط خدمات سه
نفر ( مارکس ،لنین و مائوتسه دون ) در تاریخ جنبش بین المللی کمونیستی مطرح باشد
و دیگران نادیده گرفته شوند؟

واقعیت این است که با وجود نادرستی اساسی خط ایلی و خط آر سی پی ،خط ایلی منطق
درونی منسجم تری دارد .ایلی می گوید که هیچکس نباید به نحوی بر جسته شود که
دیگران زیر سایه اش گم شوند؛ نه مارکس و لنین و مائوتسه دون و نه هم اواکیان .ایلی با
پائین آوردن تصویر سه کله توسط آر سی پی کامال موافق است ،ولی با باال کردن تصویر
اواکیان بجای آنها مخالف است .خوب ،اگر پائین آوردن تصویر سه کله درست باشد ،چرا
باید عکس اواکیان را بجای آن نصب کرد؟ این تصویر سه کله ابتدا تصویر پنج کله بود.
عکس های انگلس و استالین را کمیته جنبش بدون مشوره با منسوبین دیگر جنبش
انقالبی انترناسیونالیستی از این تصویر حذف کرد .اینهم اقدام خود سرانه ای بود که
کمیته مرتکب گردید .آرم پنج کله چیزی بود که در کنفرانس سال  1984فیصله شده
بود .اما ارم سه کله فیصله خود کمیته است و نه فیصله کدام کنفرانس دگر "جاا " و یا
حتی فیصله کدام جلسه گسترده کمیته جنبش .چرا چنین کردند؟ یک دلیلش می تواند
این باشد که امپریالیست ها با بمباران تبلیغاتی چندین دهه ،یک نوع حساسیت علیه
استالین در افکار عامه غرب به وجود آورده اند.
خوب ،معلوم است که وقتی استالین را حذف کنی بعدا لنین را هم حذف خواهی کرد.
واقعیت این است که مارکس و مارکسیزم بدون انگلس وجود نداشته است و همچنان
لنین و لنینیزم و انقالب اکتوبر و ساختمان سوسیالیزم در شوروی بدون استالین .لنینیزم
صرفا لنین نیست و بدون استالین ناقص است .استالین در هفتاد فیصد از جنبه های
خود همان لنینیزم است ،ولو اینکه در سی فیصد دیگر خود نباشد .خط کنگره بیست
به اصطالح حزب کمونیست شوروی ،حذف استالین به بهانه مبارزه علیه کیش شخصیت
بود .اما حاال بهانه خط حذف استالین خط مبارزه علیه به اصطالح بی شخصیتی او است!
بلی معنای دیگری نمی تواند داشته باشد .کنگره بیست معروف نیز در واقع می خواست
استالین را بی شخصیت معرفی نماید.
خوب ،بی شخصیت سازی استالین ،در واقع همان کیش شخصیت است ،کیش شخصیت
اواکیان .این کیش شخصیت دیگران را به هیچ می گیرد و نادان و نفهم می داند .رفقا یک
مقاله مختصر اواکیان در کمونیست شماره  3را حتما دیده اند که رفیق حفیظ انداخته بود.
درین مقاله کسانی به نفهمی و جهل علمی متهم شده اند .این اشاره ای بود به نویسنده
سندی بنام " در باره اوضاع جهانی " ( ضیاء ) که برای انتشار درونی در میان جنبش
انقالبی انترناسیونالیستی بعد از جلسه گسترده کمیته جنبش در سال  ،1993بنا به فیصله
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این جلسه ،ترتیب شده بود و اقبال انتشار بین المللی نیافت .این سند در شماره هشتم
نشریه درونی حزب کمونیست ( سنگر ) منتشر گردیده است.
این بحث ها را بخاطری مطرح می کنم که ضرورت دوام بحث ها را نشان دهم .ترجمه
انگلیسی موضعگیری حزب علیه خط آر سی پی و بیانیه کمیته مرکزی حزب کمونیست
ایران ( م ل م ) در سایت ایلی و طرفدارانش منتشر گردیده است .یک کسی در مورد این
اسناد صرفا نوشته بود « :اوکی ،اوکی » و رفیقی پس از مطالعه این دو اوکی گفته بود که
اگر یک فاین هم می نوشتی خوب بود! ( خنده عمومی ) .کس دیگری نوشته بود که« :
مـطالـعـه این سـنـد آنـقـدر برایم لذت بخش بود که مرا به یاد فیلم های دوران کالج
انداخت» .
ولی بحث هایی که خود ایلی کرده است ،از یکطرف بطور بسیار عمده ای دفاع از خط آر
سی پی است و از طرف دیگر موضع ما را دگماتیستی قلمداد کرده است .ایلی به حساب
سند ما ،آر سی پی را تحقیر کرده است که گویا از یک " مکان کوچک " علیه خطش
موضعگیری صورت گرفته است .در ذهن او آر سی پی آنقدر حقیر است که از یک مکان
حقیر علیه خطش موضعگیری صورت می گیرد  .این امریکایی مدعی کمونیزم به اندازه
بوش و اوباما هم شعور ندارد تا بداند که افغانستان یک مکان حقیر نیست ،بلکه مکانی
است که به مخارج نظامی پنجصد میلیارد دالری و تلفات انسانی چندین هزار نفری می
ارزد .ایلی خیلی خرسند است که جنبش انقالبی انترناسیونالیستی فروپاشیده است .او
می گوید که " جاا " مرده است و تالش برای احیای آن هم محکوم به شکست است و
نتیجه می گیرد که خط بین المللی حزب کمونیست انقالبی امریکا کامال شکست خورده
است .این نظر دو جنبه دارد :یکی شکست خط بین المللی حزب کمونیست انقالبی امریکا
که حرف درستی است و دیگری شکست نهایی جنبش انقالبی انترناسیونالیستی که
نادرست است .تالش مائوئیست های کشور های مختلف جهان برای احیای جنبش انقالبی
انترناسیونالیستی در یک قالب و فورم جدید یا ایجاد یک تشکل بین المللی مائوئیستی
دیگر صرفا محدود به تالش ها و کوشش های حزب ما نیست ،بلکه احزاب متعددی به
تالش و کوشش شان درین راستا ادامه می دهند و تمامی این تالش ها و کوشش ها دیر
یا زود حتما نتیجه مثبت ببار می آورد .ایلی فکر می کند که اگر امریکایی ها چنین کار
هایی را سر و سامان ندهند ،مائوئیست های " مکان های حقیر " قادر نخواهند بود چنین
فعالیت هایی را به سر انجام برسانند.
یک تعداد رفقای ایرانی که از دنباله روی بدون چون و چرای حزب کمونیست ایران ( م ل
م ) از آر سی پی و اواکیان خوش شان نمی آید ،پس از انتشار سند موضعگیری ما علیه
بیانیه کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران ( م ل م ) کم و بیش تکان خورده اند .مثال یکی
از آنها سند موضعگیری ما علیه بیانیه کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران ( م ل م) را به
انگلیسی ترجمه کرده است و دیگری هم علیه خود بیانیه نوشته ای داده است که البته
زیاد عمیق نیست و تا حد معینی مشکالت دیدگاهی دارد.
تاثیر دیگر موضعگیری ما علیه پست م ل م آر سی پی ،موضعگیری سخنگوی ناگزالیت
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های هند است که با کلمات " مختصر و مفید " برای ما نوشته است « :در شرایطی که
جنبش انقالبی انترناسیونالیستی غیر فعال است ،انتقاد شما از خط آر سی پی برنده
و ضروری است  .» ...متاسفانه ترجمه انگلیسی سند موضعگیری ما علیه خط بیانیه و
اساسنامه جدید آر سی پی خیلی دیر منتشر گردید و تا آن وقت صرفا در میان افغانستانی
ها و ایرانی ها محدود باقی مانده بود .به همین جهت موضعگیری " مختصر و مفید "
سخنگوی ناگزالیت ها هم خیلی دیر صورت گرفته است .این مشکل را باید به مثابه یک
مشکل جدی در نظر گرفت و در آینده کوشش کرد که ترجمه های انگلیسی اسناد قابل
تبلیغ و ترویج در سطح بین المللی هر چه زود تر به انگلیسی ترجمه و منتشر گردد.
به این ترتیب مبارزه ای که آغاز شده است باید – و حتما – پیش برده شود و در سطح
کشوری و منطقه یی و بین المللی عمق و گسترش داده شود .من یقین دارم که اگر بنا
به طرح رفیق حفیظ دنباله این مبارزه را رها کنیم و آنهم در حالیکه پست مارکسیست
– لنینیست – مائوئیست های اواکیانی هر چند ماه یکبار هیاهو راه می اندازند و جلسه
و کنفرانس برگذار می کنند تا « از اواکیان قدر دانی کنند » و کیش او را به مصداق "
االسالم یعلوا و ال یعلی علیه " تبلیغ و ترویج کنند ،اشتباه فاحشی مرتکب شده ایم.
ما به لحاظ نیازمندی های مبارزاتی ایدیولوژیک – سیاسی خود ما باید این مبارزه را پیش
ببریم و پیش خواهیم برد .تاثیرات آن هم ناچیز نیست و بر خالف تصور رفیق حفیظ و
سایر رفقای واحد ]هواداران[ حزبی مربوطه ،تبارزی از هویت مبارزاتی حزب ما است.
مایلم از جایگاه سخنرانی سیمینار حاضر ضرورت جدی گسست از گرایش بی توجهی و
کم توجهی نسبت به مسایل بین المللی را که تا حال حزب ما به آن آغشته بوده است،
اعالم نمایم .به نظر من این گسست باید بخش مهمی از کارزار اصالح سبک کار در حزب
باشد و ما باید واقعا در خط انترناسیونالیستی برنامه و اساسنامه حزب خود را عیار سازیم.
آنچه را که رفیق شاهین بصورت سست گرفتن و بیحال حرکت کردن در مناسبات با
جنبش انقالبی انترناسیونالیستی و احزاب و سازمان های منسوب به آن فرمولبندی نمود،
تا حد زیادی تائید می نمایم .کسانی ما را نادیده گرفتند ،ما تحمل کردیم؛ کسانی ما را
تحقیر کردند ،ما تحمل کردیم؛ کسانی ما را به هیچ گرفتند ،ما تحمل نمودیم .این برخورد
برخورد انترناسیونالیستی نیست؛ نه تنها از جانب آنها بلکه از جانب ما نیز .در مناسبات
انترناسیونالیستی میان احزاب و سازمان های مائوئیست کشورهای مختلف جهان
شوونیزم عظمت طلبانه جا و مقامی ندارد .مناسبات انترناسیونالیستی پرولتری مبتنی بر
مناسبات نیروهای کمونیست دارای حقوق برابر است .در این مناسبات کسی نمی تواند
پدر یا پدر کالن باشد .اما ما در گذشته نه تنها موجودیت پدر کالن در جنبش انقالبی
انترناسیونالیستی را قبول کردیم ،بلکه حتی موقعی که طرح ها و پروگرام های این پدر
کالن در تخالف با طرح ها و پروگرام های اکثریت ما هم قرار گرفت ،باز هم حاضر نشدیم
موقعیت او را به عنوان " بزرگ خانواده " زیر سوال ببریم و گوشه نشینش بسازیم.
رفیق حفیظ خواهان برپایی انقالب فرهنگی در حزب است و می گوید که در صورت
برپایی چنین انقالبی در حزب در پهلوی رفقا خواهد بود .این خواست از چند جهت قابل
دقت است:
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 – 1این خواست یک پیشنهاد یا یک موضوع بحثی نیست ،بلکه یک فیصله است .این
گفته که در صورت برپایی انقالب فرهنگی در حزب ،وی در پهلوی رفقا خواهد بود ،می
تواند بصورت دیگری نیز بیان گردد و آن اینکه وی در صورت بر پا نشدن چنین انقالبی
در حزب در پهلوی رفقا نخواهد بود .این یک فیصله است ،گو اینکه رفیق ما تصمیمش را
گرفته باشد .آیا رفیقی حق دارد اینگونه یکجانبه به یک تصمیم گیری و فیصله ای برسد
و آنرا به سائر رفقا اعالم نماید؟ از جانب دیگر اگر درست به موضوع دقت کنیم اینگونه
فیصله و تصمیم را کسی اتخاذ می کند که آمادگی و توان پیشبرد فیصله و تصمیمش را
داشته باشد ،چه دیگران درین فیصله و تصمیم گیری شرکت کنند و چه شرکت نکنند.
آیا رفیق حفیظ درینمورد با دقت فیصله و تصمیمش را اتخاذ کرده است یا نه؟ من فکر
نمی کنم وی چنین کرده باشد .رفیق حفیظ در موقعیتی قرار ندارد که بتواند انقالب
فرهنگی در حزب براه بیندازد و آن را پیش ببرد .نه آمادگی اش را دارد و نه هم توانش
را .حد اقل این آمادگی و توان مستلزم آن است که به افغانستان بیاید و از همینجا
انقالب مورد خواستش را براه بیندازد و پیش ببرد .در غیر آن فقط خود و معدود رفقای
]هواداران[ حزبی واحد شماره  8را از سائر رفقای حزبی و از بدنه اصلی حزب جدا می
نماید و این وضعیت سر انجامی جز منفعل شدن تمامی آنها نخواهد داشت ،چه با آر سی
پی باشند و چه بیرون از آر سی پی .متاسفانه چنین وضعیتی هم اکنون نیز تا حد زیادی
دامنگیر آن رفقا می باشد.

 – 2انقالب فرهنگی کبیر پرولتاریایی در چین در دوران ساختمان سوسیالیزم در چین
بر پا گردید و پیش رفت .در برنامه و اساسنامه حزب هم موضوع انقالب فرهنگی یک
موضوع مربوط به زمان بعد از آغاز انقالب سوسیالیستی و مربوط به دوران ساختمان
سوسیالیزم دانسته شده است .من فکر می کنم که اگر رفیقی به این نتیجه گیری رسیده
باشد که ما هم اکنون نیز به انقالب فرهنگی و آنهم یک انقالب فرهنگی صرفا درون
حزبی احتیاج داریم ،می توانیم این نتیجه گیری اش را به مثابه پیشنهادی برای تعدیل
این مبحث در برنامه و اساسنامه حزب در نظر بگیریم و رویش در جریان کنگره و در زمان
قبل از تدویر کنگره بحث نماییم .اما نادرست است اگر رفیقی یک مبحث تازه مورد بحث
قرار نگرفته در حزب را که در تخالف با خط برنامه و اساسنامه حزب قرار دارد ،به عنوان
فیصله اش به سائر رفقا اعالم نماید و نه به مثابه یک موضوع مورد بحث در درون حزب.
 – 3گفتیم که انقالب فرهنگی در برنامه و اساسنامه حزب ،به مثابه یک موضوع مربوط به
زمان بعد از پیروزی انقالب سوسیالیستی و دوران ساختمان سوسیالیزم مطرح شده است.
انقالب فرهنگی در جامعه سوسیالیستی از طریق ایجاد تحول در بینش حزب و توده ها،
رهروان سرمایه داری راه یافته در مراجع قدرت حزبی و دولتی را سرنگون می سازد و از
احیای سرمایه داری جلو گیری می نماید .بدین طریق انقالب فرهنگی یک انقالب صرفا
درون حزبی نیست ،بلکه انقالبی است که در آن هم حزب و هم توده ها درگیر می شوند
و رویزیونیست های راه یافته در مراجع قدرت حزبی و مراجع قدرت دولت سوسیالیستی
را سرنگون می نمایند .بدینسان انقالب فرهنگی یک انقالب در سطح وسیع جامعه است
و نه صرفا در سطح حزب .در واقع به همین جهت است که نام انقالب بر آن گذاشته می
شود .یقینا مبارزات طبقاتی در جامعه مداوما انعکاس خود را در درون حزب کمونیست
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نیز دارد و همین امر است که مبارزات خطی در درون حزب را به وجود می آورد .اما این
مبارزات خطی در دوره های مختلف حیات حزب اشکال و انواع مشخص خود را دارد و
اینگونه نیست که همیشه به شکل انقالب فرهنگی تبارز نماید .در مرحله ای که حزب ما
فعال در آن قرار دارد ،ما نمی توانیم مبارزات خطی در حزب را به شکل انقالب فرهنگی
پیش ببریم ،ولو اینکه مشکالت و پرابلم های ایدیولوژیک – سیاسی  -تشکیالتی وسیع
و عمیقی داشته باشیم .مائوتسه دون به ما آموخته است که در مرحله و وضعیت فعلی از
حیات حزب مان ،ما می توانیم – و باید – برای مبارزه علیه کمبود ها ،اشتباهات و احیانا
انحرافات ،اصل انتقاد و انتقاد از خود را بکار گیریم و یا باال تر از آن یک کارزار اصالح
سبک کار در حزب به راه اندازیم ،کارزاری که تمامی جوانب حیات حزبی ما را در بر گیرد.
این کارزار باید قاطعانه بر مبنای فرمولبندی " حق داشتن ،سود جستن و اندازه نگه
داشتن " پیش برده شود و در آن حق داشتن استراتژیک و سود جستن و اندازه نگه
داشتن تاکتیکی یعنی قاطعیت استراتژیک و انعطافات تاکتیکی با هم ترکیب شوند.
یکی از اجزای اصلی این کارزار اصالح سبک کار ،باید اصالح سبک کار حزب در روابط و
فعالیت های بین المللی باشد .بدون یک فعالیت جدی بین المللی و ایجاد روابط وسیع و
عمیق با کمونیست ها و مبارزین دیگر در سایر کشور ها و شرکت فعال در گفتمان های
کمونیستی و آزادیبخش ملی در جهان ،ادعای انترناسیونالیست بودن تا این حد یا آن حد
می تواند یک ادعای خدشه دار و میان تهی باشد.
نباید منکر شویم که ما تا حال در روابط بین المللی و همچنان شرکت در گفتمان های بین
المللی به اندازه کافی فعال نبوده ایم .ما درین عرصه نه تنها کم توجه و کم کار بوده ایم،
بلکه بسیار ناتوان نیز بوده ایم .ما متاسفانه تا حال یک حزب تک زبانه بوده ایم؛ یک حزب
دری زبان .تک زبان بودن حزب ما تا حال چندین بار توسط خوانندگان نشرات ما از میان
پشتون های افغانستان و همچنان پشتون های پاکستان مورد اعتراض قرار گرفته است و
توسط آنها متهم شده ایم که آغشته به ناسیونالیزم ضد پشتون هستیم .این وضعیت باید
بهم بخورد .حزب ما حد اقل باید یک حزب دو زبانه یعنی یک حزب دری زبان و پشتو
زبان باشد .متاسفانه درینمورد حتی نسبت به رژیم کرزی عقبمانده تریم .اما برای یک
حزب باورمند به انترناسیونالیزم پرولتری که در کشور چند ملیتی افغانستان مبارزه می
نماید و طرفدار حق تعیین سرنوشت ملل تا سرحد جدایی است ،دو زبانه شدن نیز کافی
نیست .ما باید قادر باشیم به زبان تمامی ملیت های کشور ،با مردمان مان حرف بزنیم و
پیام های مان را به زبان خود آنها برای شان برسانیم .از این لحاظ در روابط بین المللی نیز
مشکالت داشته ایم و سخنان ما اکثرا در میان افغانستانی ها و ایرانی ها محدود و منحصر
باقی مانده است.
یکی از حرف های درستی که رفیق حفیظ مطرح کرده این است که ما تا حال روابط و
فعالیت های بین المللی خود را بصورت نیابتی پیش برده ایم ،بدین معنا که اکثرا بدون
حضور مستقیم خود ما در روابط و مناسبات بین المللی ،ایرانی ها در این عرصه از ما
نمایندگی کرده اند و طبعا روابط و مناسبات مذکور را نظر به خط و منافع خود شان
پیش برده اند .در اکثر موارد آنها کانال اطالعاتی ما برای سایر منسوبین جنبش انقالبی
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انترناسیونالیستی بوده اند .ما نباید دیگر به کسی اجازه دهیم که در روابط بین المللی
از ما نیابت نمایند و باید خود ما این مسئولیت بزرگ انترناسیونالیستی مان را قاطعانه بر
عهده بگیریم .یک شرط مهم اجرای مناسب این مسئولیت آن است که از یکطرف بخش
انگلیسی نشرات حزب بخوبی فعال گردد تا بتوانیم از این طریق مواضع و پیام های خود را
در سطح وسیع بین المللی پخش نماییم و از طرف دیگر کار ترجمه اسناد مهم بین المللی
به دری و احیانا پشتو را بخوبی فعال سازیم .متاسفانه درین عرصه مشکالت زیادی داریم.
مثال روی ترجمه اساسنامه آر سی پی به دری ،سه بار توسط یکتعداد از رفقا کار صورت
گرفت ،ولی بار چهارم من شخصا مجبور شدم چندین روز دیگر کار انجام یافته رفقا را در
مقایسه با متن اصلی انگلیسی از ابتدا تا انتها مرور نمایم .یقینا چنین کاری وقتگیر است،
ولی باید پیش ببریم .البته نه بخاطر اینکه مضمون مبارزاتی دیگری نداریم ،بلکه به این
خاطر که پیشبرد این کار ارتباط دیالیکتیکی تنگاتنگی با سایر عرصه های مبارزاتی ما
دارد.
اشاره ای که رفقای واحد شماره [ 8هواداران] حزبی در رابطه با مبدل شدن استراتژی
جنگ خلق به یک شعار دارند ،قابل دقت است .حزب کمونیست هند – م ل ( ناگزالباری
) چند دهه است که از جنگ خلق حرف می زند ،در حالیکه پس از سرکوبی مبارزات
مسلحانه ناگزالباری تا حال جنگ خلقی نداشته است .این در حالی است که از مدت ها به
اینطرف یک جنگ خلق در هند تحت رهبری احزاب یا حزب دیگری پیش برده می شود.
اما این حزب مورد نظر حتی در مناطق جنگی نیز تا حال نتوانسته دست به جنگ بزند.
ولی هیچ وقت در حزب مذکور کسی و یا کسانی بدین دلیل اعالم بحران نکرده است،
آنهم بحرانی که برای حل آن فقط یک انقالب فرهنگی درون حزبی می تواند کار ساز
باشد و هیچ تدبیر دیگری نمی تواند حزب را از بحران بیرون نماید .این حزب همسنگر
ما مداوما دست به فعالیت هایی زده و کار هایش را در راستای برپایی جنگ خلق در هند
پیش برده است .اما هیچ یک از فعالیت هایش تا حال عمال منجر به برپایی جنگ خلق و
دوام آن در هند نشده است .یقینا می توانیم بگوییم که حزب مذکور از این لحاظ دچار
مشکل است و باید فعالیت های گذشته اش را وسیعا و عمیقا مورد بررسی مجدد قرار دهد
و درس های الزمه برای حرکت های آینده اش را از آن بیرون کشد .درست هماهنگونه
که ما نیازمند اینگونه بررسی ،جمعبندی و درس آموزی هستیم تا بتوانیم نواقص کار مان
را رفع نماییم و هر چه زود تر قادر گردیم عمال در میدان جنگ قد علم نماییم و مشکل
بزرگ عدم حضور در این میدان را از میان ببریم.

با توجه به بحثی که رفیق ما حفیظ قبال داشت و در پولینوم سوم رد شد ،ترس ما این
است که نظر رفقای واحد شماره [ 8هواداران] حزبی کماکان منطبق با همان نظر قبلی
نباشد .وقتی نه کارگری در شهر باشد و نه هم دهقانی در روستا و تمام جهان نیز در یک
حالت سر درگمی قرار داشته باشد ،واضح است که نمی توان – و نباید  -خود را به درون
معضالت متعدد جنگ انداخت .در چنین حالتی الزم است که ما از یکجانب سیر تحول
اوضاع در جهان را دقیقا زیر نظر بگیریم و قبل از مشخص شدن جهتگیری های اساسی
این پروسه از حرکت های تند و جنگی صرفنظر نماییم و از جانب دیگر فرمولبندی های
جدید مبارزاتی در انطباق با شرایط جدید به وجود بیاوریم و به فرمولبندی های سابق و
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قدیمی متکی نشویم و یا حد اقل به آنها اکتفا ننماییم .در واقع دید آر سی پی در مورد
مبارزات کمونیست ها در حال حاضر همین گونه است .به همین جهت است که محور
کارش را ایجاد یک خط فکری و سیاسی جدید از لحاظ تیوریک قرار داده است و نه
پاسخگویی به نیازمندی های اساسی و عمده مبارزات انقالبی پرولتری در ایاالت متحده
امریکا و در سطح جهان .در واقع در پناه همینگونه موضعگیری بود که عضو امریکایی
کمیته جنبش چند سال قبل بصورت طعنه آمیز ،در مورد اینکه ما محور مبارزاتی مان را
مبارزه علیه اشغال قرار داده ایم ،با من صحبت کرد .خوب ،معلوم است که محور عمده
مبارزه را مبارزه علیه اشغال قرار دادن به چه معنا است .علیه اشغال چه باید کرد؟ معلوم
است که باید دست به جنگ مقاومت زد و بر محور این جنگ مقاومت هر شکل دیگری
از مبارزات مقاومتی را نیز در پیش گرفت .عضو امریکایی کمیته جنبش با این محور
مبارزاتی موافق نبود و آن را به مفهوم کمرنگ ساختن مبارزات تئوریک کمونیستی تلقی
می کرد .ترس ما این است که نظر رفقای واحد شماره [ 8هواداران] حزبی نیز اینگونه
نباشد .این ترس تا حد زیادی یک ترس بیجا نیست.
یک انقالب فرهنگی درون حزبی به معنای فرو رفتن چندین ساله حزب در مشکالت و
پرابلم های درونی خود و دور ماندن از وظایف مبارزاتی مقاومتی در شرایط اشغال کشور
و حاکمیت پوشالی رژیم دست نشانده بر آن است .آیا ما مجازیم در چنین شرایطی در
خود فرو رویم و تالش برای جوابدهی به نیازمندی های مبارزاتی ناشی از شرایط عینی
را به تعطیل بکشانیم؟ نه به هیچ وجه نباید چنین کنیم .اما متاسفانه نظر رفیق حفیظ
همینگونه است.
رفیق ما در حقیقت در رابطه با تفاوت میان مبارزات طبقاتی پرولتری در شرایط قبل از
انقالب و مبارزات طبقاتی پرولتری در شرایط بعد از پیروزی انقالب ،مشکل دیدگاهی
دارد .گرچه تضاد ها و مبارزات طبقاتی در جامعه مداوما در درون حزب انعکاس می یابد،
اما این انعکاس در شرایط قبل از انقالب به گونه ای است و در شرایط بعد از انقالب به
گونه دیگری .قبل از انقالب که حزب قدرت سیاسی در جامعه را بدست ندارد ،انعکاس
تضاد ها و مبارزات طبقاتی در درون حزب ،محور تضاد ها و مبارزات طبقاتی در کل جامعه
محسوب نمی گردد .اما پس از پیروزی انقالب که حزب رهبری دولت را در دست دارد
و قدرت سیاسی پرولتری را اعمال می نماید ،هم تضاد های طبقاتی در جامعه به نحو
فشرده ای در درون حزب و دولت متمرکز می گردد و هم مبارزات طبقاتی .به همین دلیل
است که تضاد های درونی حزبی به بیان عمده تضاد های طبقاتی جامعه و مبارزات خطی
در درون حزب به محور عمده بیان مبارزات طبقاتی در جامعه مبدل می گردد و موتور
محرک تکامل کل جامعه محسوب می گردد .در چنین شرایطی است که انقالب فرهنگی
یعنی انقالبی که آماج مبارزاتی اش ،ستاد فرماندهی بورژوازی در رهبری حزب و دولت
و هدف سیاسی اش سرنگونی این ستاد است ،به شکل عمده پیشبرد و ادامه انقالب در
سطح کل جامعه مبدل می گردد .در حالیکه در شرایط قبل از پیروزی انقالب ،هر نوع
مبارزه خطی درون حزبی ،به شمول پیشبرد به اصطالح انقالب فرهنگی درون حزبی ،نمی
تواند به محور عمده مبارزات طبقاتی در کل جامعه مبدل گردد .بنابرین دعوت به چنین
به اصطالح انقالبی و آنرا محور مبارزاتی حزب ساختن ،نتیجه ای جز کنار کشیدن از
عرصه اصلی مبارزات طبقاتی در جامعه و در خود فرو رفتن در بر نخواهد داشت ،خـواه
ایـن وضعـیـت در آر سی پی بـه وجـود بیـایـد و خواه در حزب دیگری ،مثال حزب ما.
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البته چنانچه حزب عمیقا و وسیعا دچار بحران باشد و بدون رفع بحران نتواند هیچ حرکتی
به پیش انجام دهد ،باید قبل از همه بحران در حزب را از میان برد ،اما نه در آن حدی که
مبارزه درینجهت را به مثابه محور مبارزاتی کل جامعه در نظر گرفت و نام آن را انقالب
گذاشت ،چه انقالب فرهنگی و چه کدام انقالب دیگر .اما چنانچه قبال گفتیم ،حزب ما در
کل دچار چنین بحرانی نیست ،در حالیکه واحد شماره [ 8هواداران] حزبی ،واقعا در یک
حالت بحرانی قرار دارد و آنهم متاسفانه بحران مزمن که خورد کننده روحیات مبارزاتی و
زمینه ساز وضعیت واقعی حالت غیر فعال مبارزاتی است.
کمیته تبلیغ و ترویج م ل ا در سال  1986به وجود آمد .اعضای واحد شماره هشت
[هواداران] حزبی همگی افراد قبال منسوب به همین کمیته هستند .از آن وقت تا حال
یعنی در طول بیشتر از یک ربع قرن گذشته هیچ کس دیگری به جمع این رفقا نپیوسته
است و آنها اصال به فکر افزایش تعداد و گسترش تشکیالتی شان هم نیستند .توجیه
نادرست شان هم این است که کمیت هیچ اهمیتی ندارد .این وضع بدین معنا است که
آنها اصال برای جلب و جذب نیروی تازه تالش و کوشش به خرچ نمی دهند و به همان جمع
کوچک شان راضی هستند و آن را وافی و کافی می دانند .ولی واقعیت امر چیز دیگری
است .سال ها در محدودیت بسر بردن می تواند عوامل متعددی داشته باشد ،ولی یکی از
عوامل اصلی آن عدم فعالیت مبارزاتی در جامعه و چرخیدن صرف به دور خود است .البته
نباید نادیده گرفت که ساحه جلب و جذب نیروی تازه در کشور مربوطه نیز تا حد زیادی
محدود و ناچیز است .به همین جهت ار سی پی نیز با مشکالت زیادی از بابت گسترش
صفوف حزبی اش مواجه است .اما بجای اینکه چنین وضعی را یک مشکل واقعی ارزیابی
نماید و برای رفع آن تا آخرین حد توان بکوشد ،به توجیه گری می پردازد و به تقدیس
این محدودیت می پردازد تا خود را راحت احساس نماید .بدین ترتیب آنچه که باید به
عنوان یک مشکل نشانی شود و برای حل آن تا آخرین حد لزوم و امکان تالش صورت
گیرد ،بصورت غیر واقعی به یک مزیت مبدل می گردد ،حفظ می شود و به نوبه خود به
یک عامل بحران زا در درون آر سی پی مبدل می گردد .رفقای ما هم در آن دیار در چنین
وضعیتی قرار دارند.

البته باز هم نباید نادیده گرفت که ما تقریبا در تمامی واحد ها از بابت جلب و جذب
نیروی تازه با مشکالتی مواجه هستیم که هم ناشی از اوضاع عینی و هم ناشی از اوضاع
ذهنی خود ما ،جامعه ما ،منطقه ما و جهان است .اما وضعی که در منطقه واحد شماره 8
[هواداران] حزبی وجود دارد در سایر واحد ها وجود ندارد .بقیه واحد ها در این یا آن حد
هم جلب و جذب داشته اند و هم دفع .در میان تمام واحد های حزبی ،در طول تقریبا 7
سال گذشته ،فقط واحد شماره [ 8هواداران] حزبی است که از لحاظ کمیتی به صورت
راکد و غیر متحرک بسر برده است .در چنین حالتی خواهی نخواهی یک جمع محدود را
کرختی و بیحالی مزمن فرا می گیرد ،بطوری که دیگر از دیدن تکراری چند چهره محدود
و چرخیدن به دور خود خسته می شوند و خود را در بحران می بینند.
اما متاسفانه رفقای ما بجای اینکه متوجه وضعیت بحرانی خود شوند و در یک پیوند
فشرده مبارزاتی ایدیولوژیک – سیاسی – تشکیالتی با حزب شان در صدد حل و فصل
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این بحران شوند ،آن را به سطح تمام حزب گسترش می دهند تا خود را تسلی دهند که
همه جا آسمان همین رنگ است.

یک حالت ویژه دیگر رفقای واحد شماره [ 8هواداران] حزبی دوری متمادی شان از
افغانستان است .همگی آنها سال های سال است که دور از افغانستان زندگی می نمایند.
این دوری ممتد از افغانستان ،خواهی نخواهی کشور و مسایل کشور را در این سطح یا
در آن سطح به مسایل مهجوری در ذهن رفقا مبدل می نماید ،بخصوص که غیر از رفیق
حفیظ هیچ رفیق دیگری از آن واحد ،سال های سال است که هر چند سال یکبار هم
سفری به اینطرف ها نداشته است .متاسفانه این کمبود هم مداوما توسط رفیق حفیظ
توجیه شده و به بهانه انترناسیونالیزم پرولتری نادیده گرفته شده است .درینجا نیز در
واقع یک مشکل دیدگاهی وجود دارد .این مشکل دیدگاهی عبارت است از یک تفسیر
نادرست از مفهوم انترناسیونالیزم پرولتری .در برنامه حزب توضیح شده است که وظیفه
عمده انترناسیونالیستی ما عبارت است از پیشبرد مبارزات پرولتری در افغانستان و
تالش پیگیر بخاطر پیروزی انقالب در این کشور و مبدل ساختن افغانستان به پایگاهی
برای انقالب جهانی پرولتری .اما در دیدگاه رفقا متاسفانه این وظیفه عمده کامال کمرنگ
می گردد ،آنچنانکه برای شان فرقی نمی کند که برای پیروزی انقالب افغانستان در داخل
افغانستان کار و پیکار نمایند ،یا اینکه مثال در فالن کشور دور دست از افغانستان بسر
برند و از همانجا فعالیت هایی انجام دهند .این توجیه گری در تخالف با مشی توده یی
حزب نیز قرار دارد ،مشی ای که جزء مهمی از استراتژی مبارزاتی حزب ما و هر حزب
مائوئیستی دیگر است و یک جنبه کلیدی از سیاست مائوئیستی را تشکیل می دهد.
این مشکل رفقای واحد شماره [ 8هواداران] حزبی نیز چیزی نیست که انحصارا ویژگی
آنها باشد .ما این مشکل را در سطح سائر واحد ها نیز داشته ایم و در حد معینی هنوز هم
وجود دارد .اما حدت و شدتی که این مشکل در واحد شماره  8دارد ،در سایر واحد ها
نداشته است و مشکالت باقیمانده نیز نسبتا حاد نیست .با وجودی که حزب ما از همان
ابتدا در داخل افغانستان کار و پیکار داشته است ،اما در ایام بالفاصله پس از کنگره
وحدت ،به دلیل شکست ها و ناکامی های گذشته ،بخش عمده روابط حزب ( به شمول
اکثریت عناصر کلیدی رهبری حزب ) در بیرون از مرز های افغانستان بسر می بردند .این
وضعیت در تخالف با خط حزب قرار داشت و ما تالش کردیم که بر این مشکل فایق آییم.
طی چند سال گذشته تا حد نسبتا خوبی این مشکل حل شده است و امیدوارم تا یکی
دو سال دیگر این مشکل را نداشته باشیم .کار انجام یافته شاید در نزد بسیاری از رفقا
یک کار کوچک جلوه کند .اما واقعیت این است که با توجه به توان فوق العاده ضعیف
حزب ما ،جدا کردن کسانی که سال های سال در پشت مرز های کشور ،حتی پشت خط
دیورند ،بسر برده بودند ،زیاد هم آسان نبود و مشکالت باقیمانده هم سختی های خود
را خواهد داشت.
درین راستا حد اقل در یک مورد مشخص ما ناکامی روشنی نیز داشته ایم " .علی اکبر "
کسی بود که باید از طرف واحد شماره [ 6هواداران] حزبی در کنگره وحدت شرکت می
کرد .اما او سر انجام حتی حاضر شده نتوانست که به نقطه ای در پشت خط دیورند بیاید و
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این در حالی بود که او خیال شمولیت در کلکتیو رهبری بعدی حزب را در سر می پروراند.
او با حاضر شده نتوانستن در کنگره وحدت ،چانس شمولیت در کلکتیو رهبری حزب را از
دست داد و" خوابش شرمنده تعبیر" نگردید .در واقع اکثر کسانی که سال های سال در
خارجه می مانند ،معموال حتی برای آمدن به افغانستان نمی توانند آمادگی فوری داشته
باشند ،چه رسد به اینکه اینجا بیایند و همینجا ماندنی شوند .گو اینکه افغانستان تلکی
است که اگر پایت در آن گیر کرد دیگر خود را نجات داده نمی توانی.

درین میان حرکت رفیق " ملیار " یگانه نمونه مثبت است و سزاوار آن است که مورد
تقدیر قرار بگیرد .یکی از دالیل اصلی تبارز چنین حرکتی از واحد شماره [ 7هواداران]
حزبی ،این است که این واحد علیرغم کمیت محدود خود نسبت به هر واحد حزبی دیگری
در غرب کار و پیکار حزبی نسبتا فعالی داشته و بخوبی در حیات سیاسی درونی و بیرونی
حزب دخیل است .در حالیکه رفقای واحد شماره [ 8هواداران] حزبی در چنین وضعیتی
قرار ندارند و تا حدی به همین جهت است که بیشتر تحت تاثیر اوضاع و احوال آر سی پی
قرار می گیرند تا تحت تاثیر اوضاع و احوال حزب خود شان.
حزب کمونیست ایران ( م ل م ) نیز دچار همینگونه مشکل بوده است .آنها نیز سعی
کردند بر این مشکل فایق آیند و توانستند خود را از حالت خارج کشوری بودن مطلق
نجات دهند .اما مشکل شان هنوز هم عمدتا باقی است .به همین دلیل است که کسانی
علیه حزب کمونیست ایران ( م ل م ) به عنوان یک گروپ خارج کشوری موضع می
گیرند و اعضای این حزب را خارج نشینانی معرفی می کنند که سال های سال از اوضاع و
شرایط عینی و ذهنی داخل ایران دور بوده اند و جدا از توده های مردم قرار داشته اند و
هنوز هم قرار دارند .طبعا برای چنین افرادی نهایت مشکل است که از شرایط زندگی در
غرب قطع عالیق نمایند و به سوی "گرداب " ایران بیایند .سال های قبل وقتی یکی از
اعضای رهبری حزب کمونیست ایران ( م ل م ) عازم داخل ایران شده بود ،عضو امریکایی
کمیته جنبش در جریان مالقات الوداعی با او سفرش را همچون " رفتن به سوی گرداب
" توصیف کرده بود.
همانطوری که قبال گفته شد ما باید سر از همین سیمینار یک کارزار اصالح سبک کار در
حزب براه بیندازیم و این کارزار باید – و حتما – عرصه کار و پیکار بین المللی حزب را نیز
در بر بگیرد .اما آنچه رفقای واحد شماره [ 8هواداران]حزبی می گویند در حقیقت دست
کم گرفتن عرصه بین المللی مبارزه است؛ در حالی که عرصه بین المللی مبارزه یکی از
عرصه های تعیین کننده مبارزه است و دست کم گرفتن آن نادرست است .طرح رفقای ما
درینمورد در مطابقت با طرح آر سی پی قرار دارد .دیروز وقتی آر سی پی می گفت عرصه
بین المللی انحصارا تعیین کننده است ،رفیق حفیظ کمونیست شماره  3را می نوشت و
طرحات آر سی پی را ترجمه افغانستانی می کرد .ولی امروز وقتی آر سی پی با محوری
ساختن مسایل تیوریک ،انقالب فرهنگی راه می اندازد و حل مشکالت درونی خود را
تعیین کننده می داند ،باز هم واحد شماره [ 8هواداران] حزبی طرح آر سی پی را ترجمه
افغانستانی می نماید و خواهان برپایی انقالب فرهنگی در حزب کمونیست (مائوئیست)
افغانستان می شود.
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علیرغم تمامی مطالبی که در مورد رفقای واحد شماره [ 8هواداران] حزبی گفتیم ،اینطور
هم نیست که این رفقا هیچ وقت موضع درست نگرفته اند .مثال در مورد تبریکیه ای
که ما برای حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) بعد از پیروزی انتخاباتی اش فرستاده
بودیم ،این رفقا به محض اطالع موضع مخالف گرفتند .البته این موضعگیری مخالف رفقا
در توافق با موضعگیری های آر سی پی امریکا علیه حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست )
قرار داشت ،ولی در هر حال موضعگیری درستی بود .به همین جهت انتقاد رفقا درینمورد
پذیرفته شد و ما این انتقاد از خود را در صفحات شعله جاوید یعنی بصورت بیرونی نیز
انعکاس دادیم .ارسال پیام تبریکیه از طرف حزب کمونیست ( مائوئیست ) افغانستان
برای حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) بخاطر پیروزی انتخاباتی اش در انتخاب مجلس
موسسان نیپال واقعا کار نادرستی بود و ما نباید این کار را می کردیم ،بخصوص از این
جهت که حزب ما باورمند به تحریم استراتژیک انتخابات پارلمانی است و آن را بخشی از
استراتژی مبارزاتی خود محسوب می نماید .حزب ما به شرکت و عدم شرکت در انتخابات
پارلمانی به مثابه یک امر تاکتیکی برخورد نمی نماید تا زمانی در آن شرکت نماید و زمان
دیگری آن را تحریم کند .البته حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) نه در یک انتخابات
معمولی پارلمانی بلکه در یک انتخابات مهم تر از آن یعنی انتخابات مجلس موسسان با
خط نادرست و غیر اصولی شرکت کرده بود و این موضوع ارسال پیام تبریکیه از سوی
ما را به نحو عمیق ترو گسترده تری به مثابه یک حرکت نادرست و در تخالف با خط
اساسی برنامه یی و اساسنامه یی حزب مشخص می کرد .خوشبختانه همانطوری که در
نشرات گذشته حزب صراحت داده شده است ،پس از آن که " عهد نامه انتخاباتی "
حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) بدست ما افتاد ،به اشتباه جدی خود درینمورد بطور
مشخص پی بردیم ،اشتباه خود را مورد انتقاد قرار دادیم و به سرعت از ادامه اشتباه
جلوگیری نمودیم .درین راستا " عهد نامه انتخاباتی " حزب کمونیست نیپال را ابتدا
بصورت درونی و در نشریه مرکزی درونی حزب و سپس بصورت بیرونی و در صفحات
شعله جاوید مورد نقد قرار دادیم.
اما در همین موضعگیری درست رفقا ،یک بحث نادرست نیز وجود دارد .در بحث رفقا
گفته می شود که بهتر بود ما در مورد نیپال دیر تر موضع می گرفتیم ولی اینطور اشتباه
نمی کردیم .این مطلب ازین جهت صحیح نیست که در واقع همین اشتباه ناشی از دیر
کرد ما در موضعگیری منسجم علیه حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) بود .بر عالوه دیر
کرد در موضعگیری ها هم همیشه نمی تواند صحیح باشد .البته باید همیشه موضع درست
گرفت ،ولی بعضا در مواقع حساس الزم است که این موضعگیری درست را هر چه زود تر و
عاجلتر اتخاذ نمود .مثال عدم موضعگیری صریح سازمان جوانان مترقی علیه رویزیونیزم
و سوسیال امپریالیزم شوروی در نشست اول آن سازمان که در نتیجه پیشنهاد سمندر
سنتریست اتخاذ گردید و در آن حالت و وضعیت حساس مدت دو سال دوام کرد ،فکر
نمی کنم کار درستی بوده باشد.
اشتباه ارسال پیام تبریکیه به حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) از کجا سر چشمه
گرفت؟ من فکر می کنم یک منبع مهم این اشتباه ،که در موارد مختلفی مداوما خود
نمایی می کند ،کم توجهی نسبتا دراز مدت ما نسبت به بحث های درونی ای بود که در
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مورد مسایل مربوط به نیپال و انقالب نیپال در سطح جنبش انقالبی انترناسیونالیستی
براه افتاده بود .گرچه ما در بحث های شفاهی میان خود مان تا حدی مواضع مان را در
قبال اوضاع جاری نیپال و سیاست های جاری حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) روشن
ساخته بودیم ،اما عمیقا روی این مسایل درنگ نکرده بودیم و موضعگیری های مان
را بصورت مکتوب انسجام نداده بودیم .به همین جهت با وجودی که نماینده حزب در
سیمینار بین المللی مربوط به نیپال با مواضع نسبتا روشن ،و البته نه با مواضع کامال واضح
اصولی ،شرکت کرد ،اما ما در جریان شرکت در آن سیمینار نتوانستیم سند مکتوب ارائه
نماییم و نماینده حزب از روی شارت نوت هائیکه از جریان آخرین جلسه حزبی برداشته
بود ،سخنرانی اش را در سیمینار ارائه کرد.

منبع دیگر این اشتباه ،که همچنان مداوما خود را در موارد مختلفی نشان می دهد،
مشکالتی است که از بابت ترجمه اسناد بین المللی به زبان خود ما داریم .رفقای مسن ما
اکثرا زبان خارجی ،مشخصا انگلیسی ،نمی دانند و آنهایی که از میان پیران و یا جوانان
ما با انگلیسی آشنا هستند ،آشنایی شان اکثرا سطحی است و اگر سطحی هم نباشد در
حدی نیست که به درد ترجمه یک سند انگلیسی به دری بخورد .انگلیسی فهم ترین فرد
در میان ما رفیق حفیظ است که هم می تواند سند انگلیسی را بخوبی به دری ترجمه
نماید و هم می تواند سند دری را ترجمه خوب انگلیسی نماید .اما متاسفانه خیلی کم کار
است و غالبا حاضر نمی شود این کار را انجام دهد و وقتی هم انجام می دهد طبق دلخواه
خودش انجام می دهد و بخصوص متن نهایی اسناد ارسالی ما را دستکاری می نماید و
مطالب غیر قابل قبول برای خودش را از متن آنها حذف می نماید.
به نظرم صحبت در مورد رفقای واحد شماره [ 8هواداران] حزبی به درازا کشید .به همین
جهت بهتر است این صحبت را با اشاره مختصری به شعر مندرج در نامه خاتمه بدهیم.
این شعر اقبال الهوری در واقع بر روحیه استعمار زدگی می تازد و خواهان روحیه آزادگی
و آزادمنشی است .این شعر در حقیقت بیان شعری نتیجه گیری نهایی کتاب فرانتس
فانون یعنی دوزخیان روی زمین در مورد مبارزه علیه استعمار و استعمار زدگی است
و قبل از همه ما را به پیشبرد وظیفه مبارزاتی عمده کنونی ما یعنی مبارزه و مقاومت
علیه اشغالگران امپریالیست و خائنین ملی دعوت می نماید .این دعوت را ما از دل و
جان قبول داریم .اما اگر این شعر را در وضعیت خاص مناسبات و ارتباطات بین المللی
خود با سازمان ها و احزاب م ل م کشورهای مختلف جهان تطبیق نماییم ،باید در قدم
اول بر اساس انترناسیونالیزم پرولتری قاطعانه علیه دنباله روی از این یا آن رهبر و حزب
" نامدار " موجود در کشور های مختلف جهان بایستیم ،اصول و احکام مارکسیستی –
لنینیستی – مائوئیستی را راهنمای اندیشه و عمل خود قرار دهیم و عمدتا با اتکاء بخود
حرکت نماییم .مثال در مناسبات و روابط بین المللی خود نباید نیابت از خود را به کس
دیگری واگذار نماییم ،بلکه الزم است که خود ما بقدر کافی درین عرصه فعال شویم و
تمامی مسئولیت ها و صالحیت های خود مان را بدست خود داشته باشیم .این فراخوان
شعر اقبال را نیز نمی توانیم قبول نداشته باشیم و تدویر سیمینار حاضر خودش گامی
در همین راستا است .درینمورد می توانیم انتظار داشته باشیم که رفقای واحد شماره 8
[هواداران] حزبی ،مسئولیت های مهمی درین عرصه بر عهده بگیرند .مثال در ترجمه
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اسناد مهم از دری به انگلیسی و از انگلیسی به دری فعاالنه سهم بگیرند و در روابط و
مناسبات بین المللی حزب مسئولیت های مشخصی را متقبل گردند و وظایف شان درین
عرصه ،و همچنان عرصه های دیگر ،را با سرفرازی و شجاعت انجام دهند.
در مورد موضعگیری رفقای واحد شماره [ 7هواداران] حزبی باید بگویم که این موضعگیری
نسبت به موضعگیری عمومی حزب در مورد موضوع مورد بحث تند تر و شدید تر است.
این مسئله دو جنبه دارد:
جنبه اول این است که این رفقا بر عکس رفقای واحد های دیگر حزبی در دیار غرب،
قاطعانه در تائید موضعگیری پولینوم ایستاده اند و این موضعگیری را در بیرون از حزب
نیز تبلیغ و ترویج می کنند .این قاطعیت در موضعگیری از یکطرف ناشی از ارتباط نسبتا
منظم این واحد با حزب و رهبری حزب در داخل کشور است و از طرف دیگر ناشی از فعال
بودن نسبتا خوب خود شان در محیطی که در آن قرار دارند .این رفقا علیرغم معدود
بودن شان از لحاظ کمیتی ،اکثریت قریب به اتفاق فعالیت هایی را که باید توسط تمامی
واحد های حزبی در دیار غرب پیش برده شود ،به تنهایی بر عهده گرفته اند و حتی در
چنین حالتی هم منظم تر از دو واحد دیگر حزبی ما در دیار غرب ،با مرکز رابطه دارند و
گزارشات نسبتا منظم و کمک مالی به مرکز می فرستند .این واحد حزبی یگانه واحدی
در دیار غرب است که حد اقل یکی از اعضای آن جرئتمندانه و با سرفرازی از آن دیار به
افغانستان جنگ زده و ویرانه بر گشته و در پهلوی سایر رفقایش درینجا قرار گرفته است.
کمبود و کم توجهی ای که در مورد بررسی منظم آدرس ارتباطی شعله جاوید به وجود
آمده بود ،یک عارضه گذرا بود و امید وارم دیگر تکرار نگردد.
جنبه دوم تا حدی فرا رفتن این رفقا از موضعگیری کنونی حزب است .البته باید گفت که
موضعگیری رفقا در اساس نادرست نیست ،ولی این تندی ها یک مقدار پیش از وقت است
و می تواند پرخاشگری های متقابل را پیش از وقت دامن بزند .به عبارت دیگر موضعگیری
رفقا بر حق هست ،اما فعال مقداری از اندازه مورد لزوم کنونی زیاد تر است و به همین
جهت اگر هم اکنون به مثابه موضعگیری عمومی حزب پذیرفته شود می تواند تا این حد
یا آن حد زیان آور و یا الاقل بی فایده باشد .اما یک چیز را باید در نظر گرفت .ادامه مبارزه
جاری می تواند حتی حد و حدود موضعگیری " تند " رفقای واحد شماره [ 7هواداران]
حزبی را نیز در نوردد و به موضعگیری های شدید تر و تند تر بینجامد .اما هنوز برای
اتخاذ اینگونه موضعگیری ها زود است .تند بودن نسبی موضعگیری رفقا ممکن است تا
حدی ناشی از تاثیر پذیری از جو فکری چپ محیط شان ،منجمله موضعگیری های حزب
کمونیست انقالبی کانادا ،بوده باشد .ما باید توجه کنیم که حزب مذکور عضو جنبش
انقالبی انترناسیونالیستی نبوده است و یک مقدار الزاماتی را که ما می توانیم داشته
باشیم ،آن حزب ندارد.

من فکر نمی کنم درست باشد اگر ما رفقای واحد شماره [ 7هواداران] حزبی را بصورت
صریح و یا نسبتا پوشیده دنباله رو خطاب نماییم و آنهم بدون اینکه هیچ قدر دانی ای از
جوانب مثبت فعالیت های شان به عمل آوریم .این رفقا در موضعگیری شان علیه پست
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مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم آر سی پی دنباله روانه و بدون به کار انداختن عقل
خود شان حرکت نکرده اند ،بلکه قبل از برگزاری پولینوم چهارم کمیته مرکزی حزب
درینمورد حرف های معینی داشتند و آن را با ما در میان گزاشتند .برعالوه ،طوری که
رفقا دیدند و شنیدند ،رفیق حاضر در سیمینار فعلی که قبال مربوط به آن واحد بوده است
و فعال در واقع به نوعی نمایندگی واحد مذکور را درینجا بر عهده دارد ،سخنرانی ویژه
خود را داشت که فکر می کنم به هیچوجه دنباله روانه نبوده است.

در مورد مبارزه علیه دنباله روی در درون حزب باید توجه داشته باشیم که این مبارزه
نباید زورکی باشد و رفقا به هر مناسبتی کوشش کنند که با دساتیر و فیصله های حزبی
اختالف تراشی نمایند تا گویا بر آمدی داشته باشند .البته در حزب ما بیشتر روحیه
سهم نگرفتن فعال و یا حتی سهم نگرفتن در مباحثات غالب است ،ولی بعضا عکس آن
نیز دیده می شود .تقالی بیمورد برای سهم گرفتن در بحث ها در حالتی که اصال حرف
جدی ای برای بحث وجود ندارد ،یکی از این موارد است .مورد دیگر عبارت از طوالنی
ساختن غیر ضروری بحث ها در حالتی است که باید هر چه زود تر یک تصمیم اصولی و
قاطع گرفته شود .درینمورد الزم است رفقا توجه داشته باشند که حزب ما حزب تدارک
جنگ خلق و حزب پیشبرد جنگ خلق است و نه یک حزبی که در شرایط صلح آمیز و
مبتنی بر استراتژی مبارزاتی مسالمت آمیز کار و مبارزه می نماید .به همین جهت است
که اولین ماده آئیننامه تشکیالتی این حزب را اصل " رهبری متمرکز حزبی مبتنی بر
الزامات تدارک و پیشبرد جنگ خلق " تشکیل می دهد .در این حزب سانترالیزم عمده و
دموکراسی غیر عمده است .ما باید یاد بگیریم که در مورد مسایل مورد بحث مان به اندازه
کافی بحث نماییم و نه از اندازه بیشتر و مقدم بر آن نه از اندازه کمتر .ما باید تا آنجاییکه
الزم است نه تنها در داخل حزب ،بلکه در بیرون از حزب نیز باحث ( بحث کننده ) و باال
تر از آن بحاث (بسیار بحث کننده ) باشیم .اما بیشتر از آن باید اهل عمل باشیم و در وقت
الزمه با قاطعیت فیصله های مان را اجرا نماییم و نه با شکاکیت و دو دلی.
اگر رفقا خود به رهبریت متمرکز حزبی عادت نداشته باشند ،ممثل این رهبریت شده
نمی توانند و رفقای تحت مسئولیت خود را لیبرال و بی انضباط بار می آورند .اما در
عین حال باید توجه داشت که کل آئیننامه حزب صرفا همان ماده اول آن نیست .اصل
سانترالیزم دموکراتیک بال فاصله پس از اصل " رهبریت متمرکز حزبی مبتنی بر الزامات
تدارک ،بر پایی و پیشبرد جنگ خلق " آمده و در ماده دوم آئین نامه قید شده است .در
این اصل با وجودی که سانترالیزم اول و دموکراسی به دنبال آمده است ،ولی هم جهات
اصلی سانترالیزم و هم جهات اصلی دموکراسی به طور مشخص نشانی شده است .مطابق
به این اصل تا زمانی که وقت یک اقدام عملی فرا نرسیده است ،هر یک از رفقا حق دارند
طبق توان شان و در چوکات روابط و مناسبات تشکیالتی بحث نمایند و بستن دهان هیچ
رفیقی توسط هیچ مرجع حزبی ای مجاز نیست .اما وقتی که زمان عمل برای اجرای یک
فیصله فرا رسید باید تمامی رفقا ،به شمول رفقاییکه در جریان فیصله در اقلیت مانده اند،
طبق برنامه تعیین شده و فعاالنه برای تطبیق فیصله اقدام نمایند.
بهر حال سند ارسالی رفقای واحد شماره [ 7هواداران] حزبی حاکی از قاطعیت شان در
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موضعگیری علیه پست مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم آر سی پی و کمیته مرکزی حزب
کمونیست ایران (م ل م) است .البته توان رفقا در مکتوب کردن نظرات و مواضع شان
نسبتا ضعیف است .امید ما آن است که رفقا برای رفع این کمبود شان تا آنجاییکه می
توانند کوشش کنند.
بر عکس رفقای واحد شماره [ 7هواداران] حزبی ،رفقای واحد شماره پنج حزبی امیدواری
خود را در مورد حزب کمونیست ایران ( م ل م ) و حتی آر سی پی امریکا از دست نداده
اند.

به نظر ما خط پست م ل م آر سی پی در درون این حزب به پختگی رسیده و یک اتوریته
رهبری خود ساخته را نیز پشت سر خود دارد .این اتوریته شخصیتی خود ساخته آر سی
پی امریکا در درون این حزب از لحاظ اقدامات تشکیالتی نیز کار خود را انجام داده و در
قالب یک به اصطالح انقالب فرهنگی تمامی مخالفین خود را تصفیه کرده است .کسانی
که از درون آر سی پی امریکا تصفیه شده اند اکثرا منفعل گردیده اند .ولی چند نفری از
آنها در گروپی که ایلی نیز در آن شامل است ،فعال باقی مانده اند .البته فعالیت این گروپ
صرفا انترنیتی است .افراد شامل در این گروپ دارای نظر و خط واحدی نیستند .ولی
نظرات مشخص خود ایلی عریان تر از آر سی پی مبتنی بر پست م ل م است .بنابرین نمی
توان امید وار بود که مبارزه علیه پست م ل م بتواند از درون آر سی پی و یا حتی از درون
تصفیه شدگانی که از لحاظ سیاسی فعال باقی مانده اند ،انعکاس مثبت دریافت نماید.
ولی وضع حزب کمونیست ایران ( م ل م ) طور دیگری است .این حزب ،علیرغم اینکه
تصویر سه کله را از آرم خود و عبارت مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم را از اسناد منتشر
شده جدید خود حذف کرده است ،اما هنوز پسوند م ل م را در نام خود حفظ کرده است.
در صحبت های بحثی درونی میان آر سی پی و حزب کمونیست ایران ( م ل م ) نیز
می توان نشانه هایی از تفاوت میان مواضع این دو حزب دید .بر عالوه اوضاع و شرایط
اجتماعی ایران و امریکا نیز فرق های معین خود را دارد .بنابرین می توان کم و بیش
در مورد این حزب خوشبینی داشت ،کامال قطع امید نکرد و حد اقل در مورد احتمال
موضعگیری بخشی از روابطش علیه پست م ل م نظر مثبت داشت.
اما مالحظه اصلی ما در مورد رفقای واحد شماره [ 7هواداران] حزبی در رابطه با نوشته
ارسالی شان نیست .انتظار ما آن بود که یکی دو نفر از این رفقا در سیمینار شرکت نمایند.
اما این رفقا با عدم شرکت شان در این سیمینار هم خود سیمینار و هم شرکت شان در
سیمینار را دست کم گرفتند .من فکر می کنم که مشکالت این رفقا آنقدر نبود که نتوانند
در سیمینار شرکت نمایند .متاسفانه با عدم شرکت حد اقل یکی از رفقای این واحد در
سیمینار ،یک رفیق مسن و مریض که بدون یک همراه نمی توانست سفر داشته باشد نیز
چانس شرکت در سیمینار را از دست داد.
عدم شرکت رفیق س در سیمینار را باید یکی از خالهای این سیمینار از لحاظ ترکیب
مشمولین خود به حساب آورد .متاسفانه این رفیق به دلیل مریضی ای که عاید حال شان
شده است نتوانست در سیمینار شرکت نماید .چنانچه این رفیق صرفا می توانست در
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سیمینار حاضر باشد نیز یک امر مثبت بود ،حتی در صورتی که نمی توانست سخنرانی
داشته باشد .من یقین دارم که اگر این رفیق صرفا می توانست حاال اینجا نزد ما باشد،
نه تنها برای همه ما بلکه حتی برای مریضی خودش نیز مفید و مثبت بود و در حال
حاضر و آینده تاثیرات مثبتی روی وضع صحی اش می داشت .به نظر می رسد که درین
مورد یک بی توجهی از طرف خودش و همچنان از طرف ما صورت گرفته است .اگر همه
مــا مــدتــی قــبـل متوجه این امر می بودیم و بطور قـاطع برای شرکت رفیق در
سیمینار برنامه ریزی می کردیم ،می توانستیم امید وار باشیم که حد اقل حضور رفیق در
جلسات فعلی قطعی گردد.
در مورد موضعگیری های دو رفیق مربوط به واحد حزبی شماره  3که یکی از آنها به
دلیل مریضی نتوانست تا آخر در جلسات سیمینار حضورش را حفظ نماید و دیگری
بخاطر مواجه شدن با مشکالت جدی خانوادگی اصال نتوانست در سیمینار شرکت نماید،
چیز زیادی نمی خواهم بگویم ،فقط همینقدر می خواهم تذکر دهم که ما امیدوار بودیم
موضعگیری نسبتا مفصل تر و مدلل تری می دانشتند .اما اصل مسئله در مورد این رفقا
هم عدم شرکت در سیمینار و یا شرکت ناقص آنها است که متاسفانه ناخواسته پیش آمد.
از جمعبندی موضعگیری های رفقای غایب می گذریم و می پردازیم به جمعبندی صحبت
ها و نظرات رفقای حاضر در سیمینار.
انتقادی که در مورد ترتیب سخنرانی ها به عمل آمد تا حدی درست است .واقعیت این
است که پس از صحبت های مفصل چند رفیق در ابتدای جلسه ،صحبت های سائر رفقا
تا حدی مختصر و محدود گردید .اما دو تن از این رفقا مسن بودند ( رفیق لهیب و رفیق
نوید ) و یکی از آنها جوان .صحبت رفیق صبور یک صحبت نسبتا مختصر بود .بر عالوه با
توجه به مسایل امنیتی و سایر محدودیت ها ،ما نمی توانیم جلسات این سیمینار را بیشتر
از دو روز طول دهیم .بنابرین چنانچه به سایر رفقا در ابتدا فرصت سخنرانی داده می شد
و آنها مفصل تر صحبت می کردند ،ناگزیر صحبت های سه رفیق متذکره تا حدی محدود
می گردید و من هم ناگزیر بودم صحبت های خود را جمع تر و فشرده تر ارائه نمایم .در
هر حال چنانچه ترتیب سخنرانی ها معکوس می بود و در ابتدا همه رفقای جوان و میان
سال صحبت می کردند و وقت برای صحبت های من کم باقی می ماند ،می توانستم در
طی دو سه ساعت نیز مطالب مــورد نظرم را بیان نمایم.
ولی علیرغم این نقص در سیمینار یعنی مختصر بودن نوشته ها و صحبت های تعداد
زیادی از رفقا ،همه نوشته ها و صحبت های ارائه شده در سیمینار قابل انعکاس است.
مجموعه این نوشته ها و صحبت ها ،به شمول صحبت های من ،باید در یک یا حتی دو
شماره از نشریه درونی حزب تنظیم شود و در اختیار تمامی رفقای حزبی قرار بگیرد.
حتی نوشته رفقای واحد شماره [ 8هواداران] حزبی که در واقع یک فراخوان ضد سیمینار
و مشخصا حاکی از یک بی انضباطی حزبی است ،باید بصورت درونی در سطح کل حزب
انعکاس داده شود .بر عالوه مجموعه این نوشته ها و صحبت ها باید توسط دفتر جمعبندی
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و تنظیم مجدد گردد و برای انتشار بیرونی در یک سند واحد تحریری و یا بصورت جزوات
جداگانه برای هر مبحث مشخص آماده گردد.
در مورد نوشته ها و صحبت های رفقای حاضر در سیمینار کوشش می کنم خیلی فشرده
و مختصر صحبت نمایم.
صحبت های رفیق صبور گرچه کوتاه و مختصر بود و بصورت مشخص تمام مسایل مورد
بحث را در بر نگرفت ،اما با توجه به وضعیت صحی نسبتا خراب رفیق ،من همینقدر هم
انتظار نداشتم .در واقع کل تالش ما این بود که رفیق فقط در این سیمینار حاضر باشد،
حتی اگر هیچ صحبتی هم نتواند .امید وارم رفیق ما جدا متوجه وضع صحی خود باشد
و در بازیابی و حفظ سالمتی خود بکوشد .بنابرین تنها شرکت رفیق درین سیمینار هم
می توانست سنگینی خود را داشته باشد و صحبت مختصرش در واقع به از بهتر گردید.
چنانچه رفیق سلیم نیز صرفا می توانست در سیمینار حاضر باشد ،سنگینی سیمینار
بیشتر می گردید
ما در شرایط حاضر در موقعیتی قرار نداریم که رفقای مسن بخواهند خود را تقاعد دهند.
البته باید به تدریج کارها و مسئولیت ها را به میان ساالن و جوانان منتقل کرد ،ولی این
کار را باید سنجیده و توام با آزمایشات انجام داد و نه با عجله و بی برنامگی .حتی در
صورتی که در جلساتی مثل سیمینار فعلی ما رفقای مسن صرفا بتوانند حاضر باشند و
صرفا بتوانند صحبت های مختصر و مفیدی داشته باشند ،باز هم باید کوشش کنیم که
حضور و شرکت آنها قطعی و حتمی باشد.
من یقین دارم که اگر تا ده سال دیگر زنده بمانم ،توان صحبت های مفصل را نخواهم
داشت .در چنین صورتی اگر رفقا به عنوان یک فرد مسن حزبی صرفا از من بخواهند
که جلسه را افتتاح نمایم ،من باید با تمام توان خود بکوشم که این مسئولیت را اجرا
نمایم .رفقای ناگزالیت هندی در مورد نقش جنگ خلق در رابطه به مبارزات ایدیولوژیک
اصطالحی را بکار می برند که می توان به دری آن را " وزنه " ترجمه کرد .این رفقا می
گویند که موجودیت جنگ خلق هر نوع مبارزه ایدیولوژیک  -سیاسی ما را وزنه می
بخشد ،در حالیکه در نبود جنگ خلق این مبارزات ما از وزنه الزمه برخوردار نخواهد بود.
من فکر می کنم که حضور رفقای مسن و با تجربه در جلسات حزبی ،ولو اینکه این رفقا
از توان جسمی کافی ،منجمله توان صحبت های مفصل ،برخوردار نباشند ،به جلسات ما
وزنه و سنگینی بیشتری می بخشد .رفقا باید متوجه این موضوع باشند.
باز ها در قله های مرتفع آشیانه می سازند و در همین آشیانه ها چوچه باز ها را پرورش
می دهند .وقتی چوچه ها آماده پرواز می شوند به دلیل ارتفاع زیاد آشیانه ها ،خود جرئت
نمی کنند پرواز نمایند و تعلل می ورزند .پدر و مادر چوچه ها ناگزیر می شوند چوچه ها
را کشان کشان از آشیانه بیرون نموده و به هوا پرت نمایند .در چنین حالتی چوچه ها
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جبرا به تقال می افتند و بال می زنند و در نتیجه به پرواز در می آیند .ولی گاهی وقت
ها چوچه های تنبلی هم هستند که نمی توانند تقال نمایند ،بال بگشایند و به پرواز در
آیند .مرگ این چوچه ها حتمی است .به پائین می افتند و هالک می شوند .یک چوچه به
پرواز در آمده را مادر و پدرش برای مدتی تنها نمی گذارند و به دو طرف راست و چپش
پرواز می نمایند و او را همراهی می کنند .هر وقتی که بال های چوچه خسته و کم توان
گردد ،پدر و مادر از دو طرف با بال های خود زیر بال های چوچه خسته را می گیرند و در
جریان پرواز او را استراحت می دهند .سپس مجددا از او کمی دور می شوند تا خود به
پرواز ادامه دهد .این برخورد ممکن است چندین بار تکرار گردد و حتی یک روز مکمل
را در بر بگیرد .اصطالح " زیر بال چوچه را گرفتن " از همین رویه باز ها منشاء گرفته
است .چوچه های مرغ خانگی فقط زیر بال و پر گرفته می شود .ولی چوچه های باز برای
مدتی زیر بال و پر گرفته می شود و پس از آنکه برای پرواز آماده شدند ،برای مدت نسبتا
کوتاهی و در چند نوبت زیر بال شان گرفته می شود تا برای پرواز مستقل آماده گردند.
برخورد ما با نسل جوان ما باید همینگونه باشد.
در مورد متن نوشته ای که رفیق لهیب قرائت کرد ،می توانم بگویم که یک کمی نمک و
مرچ و مصالحه اش زیاد بود .حاال از رفقای جوان حزب می توان انتظار داشت که بی گداز
به آب بزنند و تیز و تند موضع بگیرند .ولی از رفیق لهیب به عنوان یکی از ریش سفیدان
حزب انتظار ما و انتظار حزب این است که " جوانی " نشان ندهد .البته همانطوری که قبال
گفتم اینگونه موضعگیری در اساس نادرست نیست و احتماال در نهایت مجبور خواهیم
شد همینگونه موضعگیری نماییم و ریشه های این انحراف را تا کائوتسکی و برنشتین
بر مال سازیم .ولی فعال من فکر می کنم که می توانیم اینگونه بحث ها را در درون حزب
مطرح نماییم ولی در بیرون از حزب باید کمی احتیاط کنیم ،بصورت فوری اعالم گسست
قطعی و ناامیدی تام و تمام به عمل نیاوریم و به اصطالح راهی برای تفاهم باقی بگزاریم.
گرچه همانگونه که قبال گفتم در مورد ار سی پی نمی توان امید اندکی هم داشت ،ولی
ما باید جنبشی حرکت نماییم و با تند و تیز کردن پیش از وقت بحث های خود ،بین
خود و رفقای مائوئیست کشور های دیگر که خط آر سی پی را قبول ندارند ،زیاد فاصله
نیندازیم .همین حاال هم میان مواضع ما و مواضع رفقای متذکره یک فاصله وجود دارد
و ما باید طوری حرکت کنیم که از یکطرف مواضع خود را ارتقا و گسترش دهیم و از
طرف دیگر بکوشیم که با این رفقا یکجا یک بسیج بین المللی به وجود بیاوریم .درینجا
منظورم در قدم اول همان پنج حزبی است که اعالمیه اول می امسال را بیرون داده
اند( حزب کمونیست مائوئیست ایتالیا ،حزب کمونیست هند – مارکسیست – لنینیست
( ناگزالباری ) ،حزب کمونیست مائوئیست ترکیه – کردستان شمالی ،حزب کمونیست
مائوئیست فرانسه و حزب کمونیست انقالبی کانادا ) .ولی اگر آمادگی های آنها تا دو یا
سه سال دیگر در همین سطح فعلی باقی ماند ،ما ناگزیریم مواضع مان را در سطح بیرونی
بطور همه جانبه اعالم نماییم ،ولی در شرایط حاضر باید از بیشتر شدن فاصله بپرهیزیم
و کوشش کنیم که این رفقا وادار شوند در برخورد با پست م ل م و موضعگیری علیه آن
فعال تر و جدی تر شوند.
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البته در رابطه با بسیج عمومی بین المللی می توان در مورد رفقای ایرانی امید وار بود.
امکان یک انشعاب مائوئیستی اصولی از درون حزب کمونیست ایران ( م ل م ) وجود دارد.
چنانچه چنین انشعابی صورت بگیرد ،این رفقا بصورت فعال و جدی علیه پست م ل م
به مبارزه برخواهند خاست .متاسفانه یک عده از رفقای ایرانی ناراض از حزب کمونیست
ایران ( م ل م ) در پهلوی گروهبندی ایلی ،که در اتخاذ مواضع پست م ل م گستاخ تر
و جدی تر از خود آر سی پی است ،قرار گرفته اند .این ترکیب نا متجانس است و نشانه
هایی از نارضایتی رفقای ایرانی از روحیه برتری طلبی امریکایی گروهبندی ایلی مشاهده
شده است .در آینده می توان امید وار بود که رفقای ایرانی اصولی قادر شوند این رفقا
را ،که به ناحق در پهلوی گروهبندی مذکور قرار گرفته اند ،در مسیر درست قرار دهند.

موضوع دیگری که در مورد سخنرانی رفیق لهیب قابل مکث است ،این است که چندین
بار از مارکسیزم – لنینیزم صحبت کردند ،بدون اینکه نامی از مائوئیزم ببرند .دقیقا نمی
دانم که در خود مقاله شان هم مائوئیزم از قلم افتاده است یا نه؟ امیدوارم اینگونه نباشد.
در هر حال امید وارم رفیق درینمورد بطور دقیق توجه داشته باشند .اینگونه فراموشکاری
ها می تواند خط مارکسیستی – لنینیستی – مائوئیستی ما را زیر سوال ببرد.
صحبت های رفیق نوید که بخشا شفاهی و بخشا از روی یاد داشت های تحریری پیش
برده شد ،موضوعات خوبی را مورد بحث قرار داد و خیلی آموزنده بود .این صحبت ها در
مقایسه با نوشته رفیق لهیب نسبتا معتدل تر بود و همین انتظار از رفیق می رفت .امید
است در آینده آمادگی های رفیق بیشتر ازین انکشاف یابد و بتواند در جلسات حزبی
وسیع آینده مجهز تر و سر زنده تر سهم بگیرد.
نوشته رفیق شاعر نسبتا مفصل بود و او غالبا مجبور شد آن را با عجله بخواند و این امر
تا حدی از لطف صحبت های او کم کرد .با اینهم صحبت هایش تقریبا دو و نیم ساعت را
در بر گرفت .مطالب نوشته بخوبی تنظیم شده بود و موضعگیری ها نسبتا منسجم بود.
این حالت برای یک رفیق جوان خیلی خوب است .البته حسب عادت رفیق مطالب زیادی
از نوشته ها و اسناد گذشته حزب کاپی پیست شده بود .این کار اساسا نادرست نیست
ولی خوب است که رفقا مطالب را به ذهن بسپارند و با بیان و زبان خودشان مطرح نمایند.
صحبت کوتاه رفیق سرمد به عنوان رفیقی که برای اولین بار در یک جلسه وسیع حزبی
شرکت می کند و هیچگونه تجربه قبلی صحبت در جلسات وسیع حزبی نداشته است،
در همین حد فعلی اش نیز صحیح بود و امید است که توان وی در آینده بیشتر و بیشتر
انکشاف یابد .البته این رفیق قبال در جلسه ای که راجع به کنفرانس منطقه یی داشتیم
شرکت داشت ،ولی در آن جلسه صحبت و سخنرانی اجباری نبود و رفیق نیز سخنرانی
نداشت.
ولی در مورد رفقا بشیر ،شیردل و شهاب باید بگویم که من شخصا از این رفقا انتظارات
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خیلی بیشتری داشتم .اما متاسفانه هم از لحاظ طرح مسایل بصورت محدود ،هم از لحاظ
زنده مطرح نکردن مسایل و هم از لحاظ کوتاه بودن صحبت های شان ،خیلی ضعیف عمل
کردند و به نظر می رسید که رفقا برای شرکت در سیمینار بخوبی آماده نشده بودند .البته
باید توجه داشت که رفیق بشیر و رفیق شیر دل چند موضوع جدی و مناسب بیرون از
اجندای سیمینار را مطرح کردند و توسط رفقا با کف زدن تشویق شدند.

صحبت های رفیق ملیار و رفیق زالند خیلی خوب بود ،اما مختصر و فقط شامل یک جانب
قضیه .این تذکر باید به رفقا داده شود که در بحث های درون حزبی زیاد روی مباحث
بورژوایی نروند و مباحث آنها را بصورت یکجانبه مطرح نکنند .البته این مباحث نباید
نادیده گرفته شود ،ولی مهم است که ما در اصل باید بحث های خود را داشته باشیم .این
موضوع بخصوص از این جهت قابل دقت است که اکثریت قریب به اتفاق ما در ترکیب
فعلی حزب ،از میان قشر روشنفکر جامعه بر خاسته ایم .سیستم آموزشی و پرورشی در
افغانستان و جهان قسمی است که هم ما را از مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم دور می
کند و هم از دستاورد های گذشته فکری و عقلی و علمی جامعه خود ما و تاریخ ما و ما
را به استقامت نادرست سلطه پذیری فرهنگی مستعمراتی و نیمه مستعمراتی از فرهنگ
مسلط امپریالیستی سوق می دهد.
مائوتسه دون زمانی به اعضای حزب کمونیست چین فراخوان داد که باید تاریخ چین را
مطالعه کنند و این فراخوان را به مثابه جنبه ای از اصالح سبک کار در حزب مطرح کرد.
مائوتسه دون گفت اکثر رفقا تاریخ یونان باستان را خیلی دقیق و مشروح می دانند ولی
از تاریخ چین باستان اصال اطالعی ندارند .آنها فلسفه یونان باستان را خیلی خوب می
دانند ولی با فلسفه چین باستان آشنایی اندکی هم ندارند .وظیفه ما پیشبرد انقالب در
چین است و الزم است که چین را بخوبی بشناسیم.
برای ما هم الزم است که افغانستان و بر عالوه حوزه تمدنی ای را که تاریخا در آن قرار
داشته ایم خوب بشناسیم .در غیر آن وقتی دانستنی های ما یکجانبه باشد ،به یقین
پراتیک ما نیز یکجانبه خواهد بود و پراتیک یکجانبه به جایی نخواهد رسید.
در مورد صحبت های رفیق شاهین قبل از همه باید بگویم که من با اصرار به او گفتم که به
پشتو صحبت نماید .متاسفانه در حزب ما وضع طوری است که دری زبان های ما که دری
زبان هستند ولی پشتو زبان های ما هم دری زبان شده اند و در نتیجه حزب بطور کلی به
یک حزب دری زبان بدل شده است .این وضع باید تغییر یابد و حد اقل باید پشتو زبان
های ما پشتو زبان باشند.
صحبت های رفیق شاهین ،به عنوان رفیقی که برای اولین بار در یک نشست وسیع حزبی
شرکت و سخنرانی می کرد ،خوب بود و چنانچه رفیق آمادگی های بیشتری می گرفت،
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می توانست خوبتر باشد .همان طوری که قبال هم گفتم ،انتقاد این رفیق از سست گرفتن
و سست حرکت کردن در روابط بین المللی نمی تواند قابل تائید و پذیرش نباشد.
بطور خالصه کارزار اصالح سبک کار باید – و حتما – در بر گیرنده اصالح سبک کار در
روابط و مناسبات بین المللی نیز باشد و ما این عرصه مهم مبارزاتی را نباید به فراموشی
بسپاریم.
شرکت رفیق بهادر در سیمینار از یک جهت خیلی مثبت است .رفیق بهادر یگانه رفیق
از میان مجموع اعضای فعلی واحد های هوادار حزبی خارج از افغانستان است که در
سیمینار شرکت کرده است .در نظر بود که حد اکثر  7یا  8نفر از اعضای این واحد های
هواداران حزبی در سیمینار شرکت نمایند .اما متاسفانه غیر از رفیق بهادر ،هیچ یک از
رفقای دیگر نتوانستند در سیمینار شرکت نمایند و این مایه تاسف است .با توجه به
سابقه نسبتا طوالنی مبارزاتی رفیق بهادر ،اکثریت رفقای جوانی که او را می شناختند
انتظار داشتند که وی خیلی بیشتر از آنکه خود را در این سیمینار نشان داد ،می درخشید
و مقدم بر آن باید مسئولیت و موقعیت مناسبی در تشکیالت حزب می داشت .سال های
زیادی در رابطه با توان و آمادگی های مبارزاتی این رفیق از طرف رفقا و از طرف خودش
تا حد زیادی ضایع شده است .امیدوارم در آینده خود این رفیق و سایر رفقا متوجه این
امر باشند.
ما حق نداریم ظرفیت های مبارزاتی خود و رفقای خود را ضایع سازیم .انقالب به انرژی و
توان مبارزاتی شگوفای یکایک رفقا نیاز دارد.
در رابطه با رفقای جوان و میان سالی که برای اولین بار در یک نشست وسیع حزبی مثل
سیمینار فعلی شرکت کرده اند ،باید بگویم که این شرکت علیرغم بعضی نواقص که می
توان جوانب فرعی به حساب آورد ،بطور عمده مثبت و سازنده بوده و برای خود رفقا نیز
آموزنده بوده است .ما باید کوشش کنیم که در آینده نقش این رفقا را در کار و پیکار حزب
بیشتر و بیشتر سازیم.
فکر می کنم پیشنهاد تشکیل جلسات یا ورکشاپ های آموزشی در عرصه های مختلف
پیشنهاد خوبی است .این جلسات یا ورکشاپ ها را هر واحد باید بیشتر در محدوده خود
اجرا نماید تا هر وقت نیازی به تجمعات وسیع که در هر حال مقداری از لحاظ امنیتی
ریسک هم دارد و به احتمال زیاد بعضی شناخت های اضافی بیمورد نیز به وجود می آورد،
نباشد .منظورم این نیست که اصال تجمعات وسیع حزبی نداشته باشیم بلکه این است که
این تجمعات باید ندرتا و در مواقع نهایت ضروری تشکیل گردد و نه همه روزه.
یک نقص و مشکل بزرگ که در این سیمینار داشتیم این بود که پیش از تشکیل سیمینار
دستور العمل مدون برای شرکت در ان ترتیب نشده و در اختیار رفقا قرار داده نشده
بود .گرچه بطور مشخص به هر رفیق شرکت کننده گفته شد که مسایل امنیتی را رعایت
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نماید و از پرسش های بیمورد معلوماتی که باعث شناخت های بیشتر بیجا در مورد سایر
رفقا گردد ،ابا ورزد .اما متاسفانه رفقا ،و البته نه صرفا رفقای جوان ،حتی در مورد نام های
اصلی رفقای دیگر و مناطق شان در حضور رفقایی که هیچ شناختی نسبت به آن رفقا
از قبل نداشته اند ،صحبت های باز به عمل آوردند .ما به دلیل مشکالت تخنیکی مجبور
شدیم رفقا را در یک محل جمع کنیم ،در غیر آن اگر امکاناتش وجود داشته باشد ،باید
بخش های مختلف رفقا را با پرده و یا چیز های دیگر از هم جدا سازیم .حال که ما در
وضعی قرار داریم که ناگزیر باید رفقا را در یک سالون و روبروی هم جمع کنیم ،رفقا باید
توجه داشته باشند که غیر از شناخت چهره ها و اسامی مستعار رفقا که از روی ناگزیری
پیش می آید ،زمینه شناخت های بیشتر ،از قبیل نام اصلی ،منطقه ،شغل ،تحصیالت،
خانواده و غیره را فراهم نسازند.

بحث و انتقاد رفیق شیردل در مورد نبود قرار های دقیق امنیتی برای این سیمینار و
شرکت کنندگان سیمینار بحث و انتقاد درستی است و این کمبود وجود داشته است.
درینمورد نیز ما باید یک دستور العمل مشخص می داشتیم که نداشتیم و همین امر باعث
شد که یک مقدار مشکالت به وجود بیاید .ولی در هر حال ،تشکیل گروپ امنیتی برای
جلسات این سیمینار که برای اولین بار برای یک جلسه حزبی در نظر گرفته شده است
و تامین امنیت سیمینار توسط این گروپ در حد خودش یک پیشرفت در فعالیت های
حزب را نشان می دهد .گرچه رفقای گروپ امنیتی نتوانسته اند در جلسات سیمینار
شرکت کنند ولی کارشان برای سیمینار نهایت ضروری و الزم بوده و قابل قدر دانی می
باشد.
باید توجه داشته باشیم که هر قدر کارها و فعالیت های ما ،منجمله در عرصه بین المللی،
جدی تر شود ،بیشتر و بیشتر مورد توجه دشمنان مان قرار می گیریم و بیشتر و بیشتر
رعایت مسایل امنیتی برای ما جدی تر و ضروری تر می گردد.
انتقادی که در مورد عدم شرکت زنان در سیمینار توسط رفیق بشیر مطرح گردید ،واقعا
انتقاد بجا و مهمی است .درینمورد از طرف خود رفقا در بخش زنان نیز مورد انتقاد قرار
گرفته ایم .البته ما می توانستیم یکی دو تن از رفقا را در سیمینار شرکت دهیم ،ولی نقش
شان تا حد زیادی سمبولیک می شد .من فکر نمی کنم که تا حال بحث مربوط به پست م
ل م آر سی پی اصال در میان بخش زنان حزب برده شده باشد .در هر حال در آینده باید
کوشش کنیم که جلسات وسیع حزبی ما این خالء را نداشته باشد .اما برای اجرای درست
این کار الزم است کارهای آموزشی رفقای بخش زنان بیشتر از پیش جدی شود و ما قادر
گردیم حد اقل چند رفیق از میان آنان را باال بکشیم و برای تقبل مسئولیت های عالی تر
حزبی ،منجمله شرکت در جلسات وسیع حزبی ،آماده سازیم.
صحبت در مورد نظرات و بیانات رفقا خیلی به درازا کشید .بهتر است درینمورد دیگر
حرف نزنم .درینجا الزم است راجع به چند موضوع مشخص مربوط به خط پست م ل م
اشاراتی داشته باشم.
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اولین موضوعی که می خواهم در مورد آن اشاراتی داشته باشم این است که خط پست م
ل م کل تاریخ انقالبات پرولتری واقع شده در جهان را موج اولی می داند که پایان یافته
و گویا به گذشته تعلق دارد ،در حالیکه موج دوم انقالب گویا هنوز سر بلند نکرده است.
این تحلیل از اوضاع انقالبات پرولتری که گویا پایه عینی خط پست م ل م را می سازد ،به
همان پیمانه ای حقیقت ندارد که خط پست م ل م به لحاظ تیوریک از حقیقت تهی است.
پست م ل م ها بخاطر اینکه گویا ثابت سازند که موج اول انقالب پرولتری پایان یافته
است ،چهار دلیل ذکر می کنند:

اولین دلیل پست م ل م ها این است که بعد از سرنگونی سوسیالیزم در چین هیچ کشور
سوسیالیستی در جهان باقی نماند و تا حال نیز به وجود نیامده است.
این دلیل در حالی ذکر می گردد که خود اینها شروع موج اول انقالب پرولتری را کمون
پاریس می دانند .خوب ،روشن است که کمون پاریس انقالب در یک شهر بود و نه انقالب
در یک کشور و آنهم فقط با یک عمر کوتاه کمتر از صد روز .اما مسئله این است که کمون
پاریس اولین مثال عملی از انقالب پرولتری و قدرت سیاسی پرولتری بود .به همین جهت
ولو اینکه تا آخر عمر کوتاهش صرفا در محدوده یک شهر باقی ماند ،می توان آن را شروع
امواج انقالبات پرولتری در جهان دانست .انقالب کمون پاریس به خاک و خون کشیده شد
و پرولتاریا برای مدت چهل و چند سال دیگر ،تا زمان انقالب اکتوبر ،حتی در سطح یک
شهر و منطقه کوچک هم از قدرت سیاسی برخوردار نبود ،اما مبارزه برای برپایی انقالبات
پرولتری در جهان ادامه یافت .به همین جهت پست م ل م ها خود ،یک وقفه چهل و چند
ساله میان انقالب کمون پاریس و انقالب اکتوبر را نمی توانند به مثابه دلیلی برای پایان
یافتن موج انقالب پرولتری آغاز یافته از انقالب کمون پاریس ذکر کنند.
انقالب اکتوبر ادامه موج انقالبی آغاز یافته از انقالب کمون پاریس بود و نه عالمتی برای
پایان یافتن آن .انقالب اکتوبر وارث بالفصل انقالب کمون پاریس بود و اتخاذ تجارب
مثبت آن و بر حذر بودن از تجارب منفی آن را در خود فشرده کرده بود .در واقع خون
انقالب کمون پاریس در رگ های انقالب اکتوبر جاری بود ،به آن حیات می بخشید و به
این ترتیب در قالب انقالب مذکور ادامه می یافت.
انقالب اکتوبر در عصر امپریالیزم و انقالبات پرولتری به وقوع پیوست .پس از انقالب
اکتوبر ،انقالبات پرولتری در جهان تداوم یافته و هیچگاه با گسست قطعی و کامل در
جهان مواجه نشده است .اگر چنین نشده باشد و موج انقالبات پرولتری بعد از سرنگونی
سوسیالیزم در چین کامال پایان یافته باشد ،باید روی عصر به مثابه عصر امپریالیزم و
انقالبات پرولتری شک نمود.
بطور مشخص البانیه پس از نوشتن کتاب " امپریالیزم و انقالب " توسط خوجه به
رویزیونیزم غلطید .از زمان درگذشت مائوتسه دون تا آن وقت ،که چند سالی را در بر می
گیرد ،نمی توان سوسیالیزم را در البانیه سرنگون شده دانست.
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بر عالوه جنگ خلق در هند ،در قالب جنبش ناگزالباری ،و همچنان جنگ خلق در
فلیپین ،قبل از درگذشت مائوتسه دون ،شروع شده بود و با وجود فراز و نشیب ها و
پیچ و خم های فراوان تا حال ادامه یافته است .جنبش ناگزالباری در هند با وجودی که
عمدتا سرکوب گردید ،اما کامال نابود نگردید و برای مدت طوالنی بصورت ضعیف به حیات
خود ادامه داد .ولی حتی در همان حالت نیز به نحوی توام با قدرت سیاسی انقالبی بود.
مناطق پایگاهی کنونی جنگ خلق در هند که درانها توده های انقالبی صاحب قدرت اند
و سیاست انقالبی اعمال می کنند ،صد ها هزار کیلومتر مربع مساحت و میلیون ها نفر
نفوس دارد .جنگ خلق در فلیپین زمانی آنقدر پیشرفت نموده بود که به دروازه های
مانیال می کوبید .امروز هم این جنگ خلق همچنان ادامه دارد و در حد و توان خود برای
بقای قدرت سیاسی انقالبی و گسترش آن در فلیپین می کوشد

جنگ خلق در پیرو در سال  1980یعنی تقریبا چهار سال بعد از درگذشت مائوتسه دون
بر پا شد و در گسترده ترین حالت پیشرفت خود یک سوم سر زمین پیرو را در نوردید و
میلیون ها نفر از توده های انقالبی مردم را قوت و قدرت بخشید .این جنگ با وجود اینکه
طی سال های بعد از دستگیری گونزالو وسیعا فروکش نمود ،اما کامال نابود نگردید و تا هم
اکنون ادامه دارد و طبعا منطبق با توان و ظرفیت فعلی خود عامل و حامل قدرت سیاسی
انقالبی نیز می باشد.
جنگ خلق در نیپال که در اواخر قرن بیست شروع گردید و ده سال دوام نمود ،در
پیشرفته ترین حالت خود هشتاد در صد از مناطق روستایی نیپال را در بر گرفته بود
و حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) ادعا داشت که جنگ تحت رهبری اش به مرحله
تعرض استراتژیک رسیده است .طبعا در این دوره قدرت سیاسی انقالبی نیز منطبق با
وسعت و توان جنگ خلق در نیپال وجود داشته است .حتی امروز نشانه های ده سال
جنگ خلق در نیپال کامال نابود نشده است .در مناطق روستایی نیپال کماکان پنجاه
کوپراتیو بزرگ زراعتی وجود دارد و دهقانان مرتبط به آنها هنوز زمین ها را تسلیم نداده
اند و به نحوی نسبت به حزب متحده کمونیست نیپال ( مائوئیست ) نیز تمرد دارند.
گزارشی که تقریبا یکسال قبل پخش شد حاکی از این بود که در نیپال تا هنوز  5کمون
زراعتی وجود دارد و دهقانان مرتبط به آنها کماکان سازماندهی کمونی شان را حفظ
کرده اند .طبعا این نشانه ها در صورت غیر قابل برگشت بودن انحراف حزب کمونیست
نیپال ( مائوئیست ) قابل دوام نیستند ،اما تا حال وجود دارند .به عبارت دیگر بخشی از
توده ها کماکان در نیپال برای حفظ قدرت و دستاورد های جنگ خلق مقاومت می کنند
و از دستورات بروکراتیک حزب متحده کمونیست نیپال ( مائوئیست ) هم سر پیچی می
نمایند و اینگونه نیست که در نیپال همه بصورت اتومات به دنبال پاراچندا افتاده باشند.
شما اگر مجموع مناطق پایگاهی انقالبی موجود در جهان را یکجا در نظر بگیرید ،به یقین
هم از لحاظ نفوس و هم از لحاظ مساحت چند برابر کمون پاریس خواهد شد .بنابرین هم
اکنون امواج انقالبات پرولتری در جهان وجود دارد و اینطور نیست که صرفا به گذشته
تعلق داشته باشد .اصوال نادرست است که موجودیت و عدم موجودیت قدرت سیاسی
پرولتری را صرفا در سطح کشور ها به ارزیابی بگیریم .یک یا چند منطقه کوچک یا بزرگ
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در داخل یک کشور نیز می تواند – و باید – به مثابه مرکز قدرت انقالبی پرولتری در نظر
گرفته شود .اگر چنین نشود ،و یا در واقع اگر چنین نباشد ،استراتژی مبارزاتی جنگ
توده یی طوالنی که از همان اولین روز های آغاز خود باید ایجاد پایگاه های انقالبی را در
نظر بگیرد ،یک استراتژی بی مفهوم می گردد .درین صورت باید در همه جا و در تمامی
کشورهای جهان دنبال قیام های عمومی سرتاسری بود تا به یکبارگی قدرت سیاسی در
سطح کل کشور به کف آید.

دومین دلیل پست م ل م ها این است که بعد از فروپاشی شوروی سوسیال امپریالیستی،
امپریالیست های غربی کارزار ضد کمونیستی به اصطالح مرگ کمونیزم را در جهان دامن
زدند و این کارزار تاثیرات مخربی بر جنبش بین المللی کمونیستی و برخورد توده های
مردم نسبت به کمونیزم به وجود آورد.
رفقا همگی آگاهند که در زمان اوج جنبش های توده یی در کشور های اروپای شرقی،
علیرغم ظاهر ضد کمونیستی آن ها و علیرغم تبلیغات شدید امپریالیست های غربی در
مورد به اصطالح مرگ کمونیزم ،جنبش انقالبی انترناسیونالیستی آن جنبش ها را خوش
آمد گفت و سقوط پیمان وارسا و همچنان فروپاشی شوروی سوسیال امپریالیستی را
به مثابه مرگ یک پیمان نظامی امپریالیستی و فروپاشی یک ابر قدرت امپریالیستی
(سوسیال امپریالیستی ) یک ضربه کاری تاریخی بر پیکر امپریالیزم جهانی دانست و به
پیشواز این تحول تاریخی جهانی یک شماره فوق العاده " جهانی برای فتح " بیرون داد.
حاال به نظر می رسد که آر سی پی رویداد متذکره را یک رویداد منفی و مضر بحال جنبش
بین المللی کمونیستی ارزیابی می نماید و از بابت وقوع آن " جگر خون " است و آن را
دلیلی بر خاتمه یافتن موج اول انقالب پرولتری می داند .درینجا می بینیم که روحیه بطور
آشکار و یکصد و هشتاد درجه فرق کرده است.
دلیل سوم پست م ل م ها این است که سطح توقعات مردم در جهان پائین آمده است
خوب ،روشن است که مثال سطح توقعات مردم در ایاالت متحده امریکا یا کانادا پایین
است .ولی همانطوری که قبال یکی از رفقا گفت ،سطح توقعات مردم در هند ،یعنی در
کشوری با یک میلیارد نفوس که یک ششم نفوس کل جهان را می سازد ،پایین نیست.
به این ترتیب سطح توقعات مردم از کشور تا کشور و از منطقه تا منطقه فرق می نماید.
آیا سطح توقعات مردم در افغانستان پایین است؟ درینجا ،یعنی در کشوری که زمانی
یکی از اقمار شوروی سوسیال امپریالیستی بود و تحت اشغال نیروهای اشغالگر آن قرار
داشت ،طبعا یک نوع حساسیت ضد کمونیستی در میان توده ها به وجود آمده بود .اما هم
اکنون نفرت توده های مردم عمدتا سمت و سوی ضد اشغالگران امپریالیست امریکایی
و غیر امریکایی و ضد خایینین ملی جمع شده در رژیم دست نشانده و همچنان سمت و
سوی ضد طالبان دارد .البته به دلیل ضعف و ناتوانی جنبش انقالبی این نفرت نمی تواند
جهتگیری روشن انقالبی پیدا نماید .اصوال نمی توان توقع داشت که سطح توقعات توده
ها خود بخود به سطح توقعات جنبش کمونیستی برسد .این را " چه باید کرد " هم قبول
ندارد ،چه رسد به " چه باید کرد غنی شده " که آر سی پی ادعایش را دارد ،مگر اینکه
این غنی شدن یک غنی شدن معکوس باشد.
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دنباله روی از وضعیت خود بخودی موجود توده ها یعنی پایین بودن سطح توقعات آنها
را نمی توان " غنی شدن " چه باید کرد نام نهاد ،کما اینکه گفتیم که اینچنین وضعیتی
بر همه جا حاکم نیست .رشد نا موزون یک قانون عام امپریالیزم است و به این معنا است
که در همه جا نمی تواند یک وضعیت یکسان حاکم باشد .ممکن است جنبش انقالبی در
سطح جهانی در اوج اعتال باشد ،ولی در این یا آن کشور و حتی منطقه در حالت افول قرار
داشته باشد .عکس این حالت نیز می تواند وجود داشته باشد.
دلیل چهارم پست م ل م ها هم اعتالی بنیادگرایی مذهبی در جهان است.
" ده به کجا درخت ها به کجا "! اعتالی بنیاد گرایی مذهبی در جهان به چه دلیلی نشانه
ای از پایان یافتن موج اول انقالب پرولتری در جهان تلقی می شود؟ مگر پان اسالمیزم
ضد انگلیسی را لنین خوش آمد نگفت و از آن به مثابه یک جنبش ضد استعماری یاد نمی
کرد؟ رفقای مائوئیست هند به مثابه دلیلی بر شکست پذیری امپریالیست های امریکایی
می گویند که سی فیصد سر زمین افغانستان در کنترل طالبان است و امپریالیست ها
و صهیونیست ها حتی زور شان به حزب اهلل لبنان هم نمی رسد .البته این نتیجه گیری
یک نتیجه گیری یکجانبه است و نه همه جانبه .اما در حد نشاندادن شکست پذیری
امپریالیست های امریکایی و صهیونیست های اسرائیلی درست است .عکس اینگونه
نتیجه گیری نیز نمی تواند یک نتیجه گیری همه جانبه باشد ،یعنی صرف با مشاهده
بنیادگرایی مذهبی ،هیچ جنبه دیگری را ندیدن و تصویر را یکسره و بصورت مطلق
تاریک نشاندادن.
خود بیانیه آر سی پی می گوید که اکثر جنبش های عدالتخواهانه انسان ها در تاریخ در
قالب مذهب و در چوکات ایده آلیزم مذهبی تبارز یافته اند ،مثال اکثر جنبش های ضد
برده داری دارای روحیه مذهبی بوده اند.
البته درینجا منظورم تایید کامل نتیجه گیری های بیانیه آر سی پی نیست ،بلکه این
موضوع را می خواهم بگویم که اینقدر بنیاد گرایی مذهبی را بزرگ کردن و آن را حریف
اصلی امپریالیزم وانمود نمودن و به اصطالح اعتالی آن را دلیلی بر پایان یافتن موج اول
انقالب پرولتری دانستن ،درست نیست.
بنیاد گرایی مذهبی عیسوی در کشور های امپریالیستی حریف امپریالیزم نیست
بلکه وجهی از بر آمد نوین فاشیزم درین کشور ها است که نشاندهنده بحران در نظام
امپریالیستی جهانی است.
بنیاد گرایی اسالمی که از یک جهت مولود سیاست های آگاهانه امپریالیست های غربی
در مبارزه علیه کمونیزم ،ناسیونالیزم ضد امپریالیست و سیکوالریزم در " کشور های
اسالمی " است ،تا حال همچنان بطور عمده متحد امپریالیست ها باقی مانده است ،در
حالیکه فقط بخش غیر عمده آن در شکل پان اسالمیزم القاعده ای -طالبانی صورت
معارض بخود گرفته است .حتی محافل بنیادگرای اسالمی در کشور های امپریالیستی
بطور عمده شکل معارض ندارد و حاملین گرایشات پان اسالمیستی القاعده ای در میان
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آنها اقلیت را تشکیل می دهند .تهدید شدن امنیت کشور های امپریالیستی توسط بنیاد
گرایان اسالمی بهانه ایست برای لشکر کشی و اشغال " کشور های اسالمی " و اعمال
سیاست های فاشیستی علیه اقلیت های مسلمان ساکن در کشورهای امپریالیستی که
غالبا پناهندگانی از کشور های آسیایی و افریقایی هستند.

اما اگر شبه قاره هند را در نظر بگیریم ،با تصویر دیگری مواجه می شویم .در این منطقه
بزرگ که تقریبا یک چهارم کل نفوس جهان را در خود جای داده است ،فقط پاکستان
را می توان مبتال به بنیاد گرایی اسالمی دانست که امر جدیدی نیست و این پدیده از
همان آوان تشکیل پاکستان جزء خصلت ذاتی این کشور بوده است ،چرا که این کشور
بنام اسالم و بنام کشور مسلمانان تشکیل شده است .اما اگر از پاکستان بگذریم حتی
در بنگله دیش مسلمان نشین نمی توان چیزی بنام اعتالی بنیاد گرایی مشاهده کرد و
همچنان است در سریالنکا و بوتان .در هند دارو دسته های بنیاد گرای هندو غالبا آلت
دست جناح راست محافل بورژواکمپرادور -فیودال پارلمانتاریست هند هستند و چیزی
بنام اعتالی بنیاد گرایی هندو ،و همچنان بنیاد گرایی سیک و عیسوی ،در هند وجود
ندارد و اکثریت قریب به اتفاق مسلمانان هند نیز همچنان سیکوالر باقی مانده اند.
اما در نیپال کامال عکس آن چیزی را می بینیم که بنام اعتالی بنیاد گرایی مذهبی خوانده
می شود .جنگ خلق درنیپال قادر شد سلطنت هندو در نیپال را سرنگون کند .نظام
پادشاهی در نیپال رسما یک پادشاهی هندو ،و یگانه پادشاهی هندو در جهان ،بود .در
این نظام شاهی هندو ،خوردن گوشت گاو جزای سنگین  12سال زندانی شدن را در پی
داشت .مسلم است که نظام جمهوری فعلی نیپال کماکان یک نظام نیمه فیودالی – نیمه
مستعمراتی است ،ولی دیگر یک نظام مذهبی هندو نیست و رسما سیکوالر است .گو
اینکه پاراچندای تسلیم طلب یکی از چهار عامل خاتمه یافتن موج اول انقالب پرولتری
را در کشورش سرنگون کرده است! کاری که مرتجعین کنگره یی و سابرین نیز در آن
سهم داشته اند.
به این ترتیب به روشنی می بینیم که امواج انقالبی پرولتری آغاز شده با انقالب اکتوبر
تداوم خود را حفظ کرده و علیرغم اینکه با فرود و فراز های زیادی مواجه شده ،بر خالف
روایت آر سی پی پایان نیافته و از میان نرفته است.
در نوشته رفقای واحد شماره [ 8هواداران] حزبی آمده است که ما از یکطرف م ل م را
علم می دانیم و از طرف دیگر با توسل به خاتمه نیافتن عصر سرمایه داری آن را غیر قابل
تغییر و غیر قابل تکامل در نظر می گیریم .این نظر از چند جهت نادرست است .اوال ما م
ل م را صرفا علم نمی دانیم بلکه ایدیولوژی نیز می دانیم .ثانیا ما م ل م را غیر قابل تغییر
و غیر قابل تکامل به شمار نمی آوریم ،بلکه هم ضرورت تغییر و هم ضرورت تکامل به
مرحله چهارم را در آن باور داریم .ثالثا اصطالح "عصر سرمایه داری " در نوشته رفقا یک
اصطالح نادرست است .در ادبیات جنبش بین المللی کمونیستی برای اولین بار است که
کل دوره سرمایه داری بنام عصر سرمایه داری خوانده می شود .سرمایه داری یک شیوه
تولید است و یک دوره کامل تاریخی را در بر می گیرد .دو مرحله از تکامل این شیوه
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تولید عبارت است از مرحله سرمایه داری رقابت آزاد و مرحله سرمایه داری انحصاری یا
مرحله امپریالیستی .هر یکی از این مراحل را بنام یک عصر نیز یاد می کنند یعنی عصر
سرمایه داری رقابت آزاد و عصر سرمایه داری امپریالیستی که در ادبیات کمونیستی بطور
عموم عصر امپریالیزم و انقالبات پرولتری خوانده می شود .از نظر ما نقد بنیادی مارکس
از نظام سرمایه داری ( نظامی که هم اکنون نیز بر جهان حاکم است ) و تکامل آن توسط
لنین و مائو کماکان عمدتا و اساسا به قوت خود باقی است .به همین جهت نفی چهارچوب
ایدیولوژیک – سیاسی م ل م به شدت انحرافی است و غیر از ایدیولوژی زدایی نام دیگری
نمی توان بر آن نهاد .به نظر ما فقط در صورتی مجاز خواهیم بود این چار چوب را به دور
افگنیم و در صدد یافتن چار چوب دیگری بجای آن باشیم که واقعا نظام سرمایه داری از
بین رفته باشد و جای آن را یک نظام استثمارگرانه جدید گرفته باشد .اما چنین نظامی
را تا حال بشریت نشناخته است و تصور ایجاد آن در آینده نیز ممکن و مقدور نیست.
البته چار چوب علمی – ایدیولوژیک م ل م نمی تواند باز هم قابل تکامل نباشد .اما با
الف و گزاف و به زور تبلیغات و دامن زدن به شخصیت پرستی های بی مایه نمی توان
به چنین تکاملی دست یافت ،چه رسد به یک چارچوب تیوریک نوین و حذف م ل م از
ادبیات حزبی .آر سی پی در حالیکه از یکطرف به حذف مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم
دست می زند و ادعای چار چوب تیوریک نوین را مطرح می کند ،از جانب دیگر نمایندگان
بحثی آن در صحبت با نمایندگان حزب کمونیست ایران ( م ل م ) حتی از این امر مطمئن
نیستند که آنچه را که حزب شان مطرح می نماید ،یک ایزم جدید است یا نه؟
« من نمی دانم که چگونه می توان به ایزم رسید؟ آیا همین ایزم است؟ از نظر من که ایزم
است».
پس چگونه ما محقیم که اصطالح پست مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم را در مورد خط
بیانیه و اساسنامه جدید آر سی پی بکار بریم؟
به خوبی روشن است که محقیم .همان طوری که قبال گفتم ،در بیانیه و اساسنامه مذکور،
موج اول انقالب پرولتری که گویا از کمون پاریس تا زمان سرنگونی انقالب در چین را در
بر می گیرد ،خاتمه یافته اعالم می گردد .وقتی این موج تمام شده باشد و موج جدید هم
هنوز سر بلند نکرده باشد ،معلوم است که یک گسست قطعی در واقعیت عینی جهان
به وجود آمده است که در عین حال مستلزم یک گسست قطعی از لحاظ ذهنی نیز می
تواند باشد .به همین دلیل است که م ل م آگاهانه حذف می گردد و چارچوب تیوریک
نوین مطرح می شود .این چارچوب تیوریک نوین دیگر نه مارکسیزم است ،نه مارکسیزم
– لنینیزم و نه هم مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم ،بلکه چیز دیگری است و نامش را
هم " کمونیزم علمی " گذاشته اند .همین به اصطالح کمونیزم است که ما آن را پست
مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم می خوانیم .این پست م ل م ادعای کمونیستی دارد.
آخرین جمالت بیانیه جدید آر سی پی یک فراخوان مختصر و فشرده جهانی است:
« به انقالبیون و کمونیست های سراسر جهان! به تمام آنانی که تشنه جهانی کامال متفاوت
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و بسیار بهتر هستند! بیایید به هیچ شکلی به گذشته پناه نبریم و پشت ان سنگر نگیریم.
بیایید با بصارت بطرف هدف کمونیستی و رهایی بشریت پیش رویم» .
گذشته کدام است؟ از لحاظ عینی موج اول انقالب پرولتری که گویا خاتمه یافته است و از
لحاظ ذهنی مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم که گویا زمان آن بسر آمده و در زمانه جدید
یک چهارچوب تیوریک نوین بجای آن الزم است .این چهار چوب تیوریک نوین همانا
"کمونیزم" پست مارکسیستی – لنینینیستی – مائوئیستی است که گویا بنام " کمونیزم
علمی " خوانده می شود .به همین جهت است که این بیانیه صراحتا فراخوان می دهد که:
« بیایید پیشآهنگ آینده باشیم و نه بقایای گذشته» .
این است نتیجه گیری و جواب نهایی بیانیه جدید آر سی پی .اگر این پست مارکسیزم –
لنینیزم – مائوئیزم نیست ،چه چیز دیگری می تواند باشد؟ آیا نمی توان این فراخوان را
بطور مختصرتری به صورت ذیل بیان کرد:
" بیایید بقایای مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم نباشیم ،به هیچ شکلی به م ل م پناه
نبریم و پشت م ل م سنگر نگیریم؛ یعنی بیایید با گذشته مارکسیستی – لنینیستی –
مائوئیستی مان بطور کلی و قطعی گسست نماییم" .
درین شکی وجود ندارد که ما باید پیشآهنگ آینده باشیم ،ولی هم اکنون نیز این وظیفه
و رسالت را به دوش داریم .ما باید پیشآهنگ کنونی و اینده باشیم و نه صرفا پیشآهنگ
آینده .آیا آر سی پی فکر می کند که ما در شرایط حاضر رسالت پیشاهنگ شدن را بر
دوش نداریم و فقط باید در آینده این رسالت را بر عهده بگیریم؟ بلی ،لحن کالم فراخوان
واضحا این گفته را تائید می نماید .وانگهی شما چنانچه به هیچ وجهی نخواهید گذشته
تان را با خود داشته باشید ،چگونه خواهید توانست پیشآهنگ حال و آینده باشید .یک
موجود بی پایه و بی ریشه در تاریخ مبارزاتی تا کنونی پرولتاریای بین المللی چگونه می
خواهد و می تواند پیشآهنگ حال و آینده گردد؟ اگر کمون پاریس را از ما بگیرید ،انقالب
اکتوبر را از ما بگیرید ،انقالب چین را از ما بگیرید و انقالب فرهنگی چین را از ما بگیرید و
در نهایت مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم را از ما بگیرید ،برای ما چه باقی می ماند که با
پناه بردن به آن و پشت آن سنگر گرفتن بخواهیم پیشآهنگ حال و آینده باشیم؟ پست
مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم می خواهد تاریخ پر افتخار این انقالبات و دروس عظیم
تاریخی آن ها را از ما بگیرد و رگ و ریشه ما را بر اندازد.
اگر واقعا دروس عظیم تاریخی انقالبات مذکور عمدتا مثبت بوده و کماکان کار برد دارد،
چرا باید آن ها را مطلقا گذشته تاریخی غیر قابل استناد ( غیر قابل پناه بردن و غیر
قابل سنگر گرفتن ) بدانیم؟ یقینا انقالبات مذکور ضعف هایی داشته که در مقایسه با
جنبه های مثبت شان ،فرعی و غیر عمده بوده و نمی توان آنها را دلیل اصلی شکست
انقالبات مذکور دانست ،بلکه قدرت و قوت دشمن عامل عمده شکست انقالبات مذکور
بوده است .این نتیجه گیری را ظاهرا آر سی پی نیز قبول دارد ،ولی علیرغم آن فراخوان
دور انداختن کامل " گذشته " را مطرح می نماید و به این ترتیب استقامت استراتژیک
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پست مارکسیستی – لنینیستی  -مانونیستی و جهتگیری های تاکتیکی مارکسیستی –
لنینیستی – مائوئیستی را بصورت التقاطی با هم ترکیب می نماید.

در حالی که هنوز سخنگویان آر سی پی کامال مطمئن نیستند که " سنتز های نوین "
اواکیانی یک ایزم در حد مائوئیزم یا لنینیزم است یا نیست ،این حزب چوکات تیوریک
نوین را مطرح می نماید ،مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم را از متن اسناد اساسی و غیر
اساسی اش حذف می نماید و یک مانیفیست بیرون می دهد تا گویا جای مانیفیست نوشته
شده توسط مارکس و انگلس را بگیرد .چنانچه غیر از کمیته مرکزی حزب کمونیست
ایران ( م ل م ) کسان دیگری هم با آنها بایستند و کمی زور شان بیشتر شود ،جهتگیری
های تاکتیکی مارکسیستی – لنینیستی – مائوئیستی شان را هم نفی خواهند کرد و
پست مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم شان را کامال عریان و بی پرده مطرح خواهند نمود.
انحرافات در جنبش بین المللی کمونیستی همیشه به همین صورت آمده و در نهایت
کامال خود را عریان ساخته است .رویزیونیست های چینی در همان فردای کودتای شان
تمام حرف های شان را نگفتند .آنها چهار نفر را – که مائو پنجمین شان بود – در ابتدا
تحت شعار اندیشه مائوتسه دون و دفاع از مائوتسه دون دستگیر و زندانی ساختند و پس
از آنکه گارد های سرخ را مجموعا سرکوب کردند ،پایان انقالب فرهنگی و تطبیق شعار
چهار مدرنیزاسیون را اعالم کردند.
نادیده گرفتن گذشته تاریخی جنبش بین المللی کمونیستی توسط مانیفیست جدید
آر سی پی کل دوره مبارزات جنبش انقالبی انترناسیونالیستی را نیز در بر می گیرد .در
قسمتی از این مانیفیست صرفا تذکر کوتاهی در مورد جنبش انقالبی انترناسیونالیستی به
عمل آمده است ،آنهم بدون اینکه کل تاریخ مبارزاتی بیست و چند ساله آن سزاوار یک
جمعبندی و الیق یک درس آموزی دانسته شود و حتی بدون اینکه بطور مشخص سزاوار
یک اشاره صریح دانسته شود:
« گرد همايي آغازين كمونيست ها كه بعد از شكست چين و پايان مرحله اول انقالب
كمونيستي صورت گرفت در مواجهه با چالش ها و دشواري هاي مداوم مرحله حاضربدرجه
قابل توجهي به اختالفات حادي كه اخيرا بروز كرده پا داده است  .دريك سو حزب ما
و خط پايه اي اش که در اساسنامه جديد ما فشرده شده ،همراه با احزاب ديگري كه به
سمت سنتز نوين گرايش دارند ،قرار دارد و در سوي ديگر دو گرايش مختلف وجود دارد
كه يكي از آنها به شكل مذهبي به كل تجربه و تئوري و روش مرتبط به آن چسبيده است
و ديگري مي خواهد همه آن تجربه را در جوهر خود و نه در حرف ،دور بريزد» .
در سراسر متن مانیفیست جدید آر سی پی فقط در یکجا از " جنبش انقالبی
انترناسیونالیستی " نام برده می شود و انهم به مثابه چیزی متعلق به گذشته.
« ما از همه می خواهیم که با طرح ما با احساس مسئولیت برخورد کنند ...بخصوص
آنهاییکه از جمله مشمولین جنبش انقالبی انترناسیونالیستی بوده اند» .
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همچنان نامه ای که آر سی پی مانیفیست جدیدش را توام با آن برای دیگران ارسال
کرد ،یک نامه درون جنبشی نبود ،بلکه نامه ای بود که یکجا با مانیفیست مذکور وسیعا
در بیرون از روابط جنبش انقالبی انترناسیونالیستی نیز پخش گردیده بود .آما علیرغم
آن از ما توقع داشتند که ما بحث حول این مانیفیست را درونی پیش ببریم و طبیعی بود
که ما نمی توانستیم برای مدت طوالنی چنین کنیم .امروز می توانیم نتیجه گیری نماییم
که ما باید از همان ابتدای موضعگیری علیه خط بیانیه و اساسنامه جدید آر سی پی،
موضعگیری خود را درونی حفظ نمی کردیم .البته گفته رفقای ناگزالیت هندی مبنی بر
رعایت احتیاط درست است ،ولی احتیاط یکجانبه نمی شود.
درینجا الزم می دانم بطور مشخص در مورد وضعیت جنبش انقالبی انترناسیونالیستی
مختصرا صحبت نمایم .اوضاع جنبش انقالبی انترناسیونالیستی به گونه ای است که در یک
طرف آر سی پی و حزب کمونیست ایران ( م ل م ) قرار دارند در حالیکه دو کاندید عضویت
یعنی گروه کمونیست های انقالبی آلمان و گروپ مائوئیست های مکسیکو را احتماال در
پهلوی خود دارند و در طرف دیگر حزب کمونیست مائوئیست ترکیه – کردستان شمالی،
حزب کمونیست مائوئیست ایتالیا و حزب کمونیست هند – مارکسیست – لنینیست
( ناگزالباری ) قرار دارند ،در حالیکه حزب کمونیست انقالبی کانادا و حزب کمونیست
مائوئیست فرانسه را در پهلوی خود دارند .این پنج حزب در اول می امسال یک اعالمیه
مشترک بیرون داده اند و در آن برای تجمع مجدد جنبش بین المللی مائوئیستی بر
مبنای مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم و جمعبندی از تجربه گذشته جنبش بین المللی
کمونیستی فراخوان داده اند .این موضوع نمی تواند مورد تائید حزب ما نباشد .اما در
اعالمیه همچنان از انقالب نیپال به مثابه یک انقالب موجود صحبت یه عمل می آید .به
نظر ما انقالب نیپال دیگر از دست رفته است و ما دیگر نمی توانیم عمدتا در مورد آن
امید وار باشیم که می تواند در مسیر اصولی قرار بگیرد .به این ترتیب چگونگی برخورد
با مسایل مربوط به نیپال ،بیـن مـا و پنـج حـزب مذکور ،نظر به متن اعالمیه اول می در
مورد انقالب نیپال ،به عنوان یک موضوع مورد اختالف نشانی می شود.
کمیته همآهنگی بین احزاب مائوئیست جنوب آسیا نیز موجود است که حزب کمونیست
متحده نیپال ( مائوئیست ) کماکان یکی از اعضای آن است .حزب ما نیز یکی از اعضای
این کمیته است .به نظر می رسد که اعضای هندی ،بنگله دیشی ،بوتانی و سریالنکایی
این کمیته هنوز امید واری شان را در مورد حزب کمونیست متحده نیپال ( مائوئیست) از
دست نداده اند و همین موضوع می تواند در جلسه آینده این کمیته ،بین ما و سائرین یک
موضوع مورد اختالف باشد .علیرغم این امر ما باید در این کمیته باقی بمانیم و به مبارزات
مان در درون آن علیه خط تسلیم طلبانه حزب کمونیست متحده نیپال (مائوئیست ) ادامه
بدهیم و توجه داشته باشیم که عضویت ما در این کمیته باعث کمرنگ شدن مبارزات
ایدیولوژیک – سیاسی علیه خط تسلیم طلبانه مذکور نگردد.
نظر به تذکر داده شده در سند منتشره حزب کمونیست مائوئیست ایتالیا ،حزب کمونیست
پیرو هم تالش هایی در جهت ایجاد یک تجمع بین المللی داشته است و کنفرانسی در
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برلین برگذار کرده است .متاسفانه بخاطر غیر فعال بودن رفقای مان در اروپا ما در موقعش
از روی صحنه آمدن اینگونه ابتکارات مبارزاتی بی خبر می مانیم.
در هر حال به نظر می رسد که ما بیشتر از هر بخش دیگر با پنج حزب منتشر کننده
اعالمیه اول می نزدیک هستیم و به احتمال زیاد خواهیم توانست در پهلوی آنها برای
احیای جنبش انقالبی انترناسیونالیستی و یا تشکیل یک تجمع بین المللی جدید
مائوئیستی کار و پیکار کنیم.

در رابطه با آر سی پی یک مسئله کامال مشخص و روشن است :آر سی پی از اساسنامه
و مانیفیست جدیدش و همچنان از سایر اسنادش مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم را
حذف کرده است .چرا چنین کرده است؟ اوال به دلیل اینکه از نظر این حزب موج اول
انقالب کمونیستی که چهارچوب بیان تیوریکش مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم بود به
پایان رسیده است و لذا چهارچوب بیان تیوریک آن نیز باید یک چیز پایان یافته و قابل
حذف باشد .ثانیا موج دوم انقالب پرولتری که بعد از پایان یافتن موج اول انقالب تازه
باید شروع شود ،قاعدتا باید بیان تیوریک جدید ویژه خود را بعد از بیان تیوریک قبلی
داشته باشد .همین پست م ل م یا پسا م ل م است یعنی بعد از م ل م .حاال فرقی نمی کند
که آلن بادیو توسط آر سی پی رد شده باشد یا با او همنوایی صورت گرفته باشد .پست
مارکسیزم آلن بادیو بصورت برهنه تری بورژوایی است .پست م ل م آر سی پی یک پست
م ل م "کمونیستی " است یا بعبارت دیگر " کمونیزم " آر سی پی پست م ل م است.
" کمونیزم " قبل از مارکسیزم هم بوده است و آن کمونیزم سوسیالیست های تخیلی
بود .حاال گویا کمونیزم بعد از مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم هم داریم که گویا میخواهد
کمونیزم را در یک قالب بندی تیوریک جدید ارائه نماید.
آر سی پی دیگر از مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم حرف نمی زند ،اما کم و بیش –
و نه به اندازه کافی و الزم – از مارکس و لنین و مائو حرف می زند یعنی این حزب
پست مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم هست ،اما گویا پست مارکس ،پست لنین و پست
مائوتسه دون نیست و از آنها به مثابه افراد حرف می زند .روشن است که ایزم ها آگاهانه
حذف شده است و نه بصورت تصادفی .البته در خود اساسنامه یا مانیفیست جدید آر سی
پی دلیل یا دالیل این کار بصورت مشخص بیان نگردیده است .اما در یک سند درونی
بحثی میان نمایندگان حزب کمونیست ایران ( م ل م ) و حزب کمونیست انقالبی امریکا،
دالیل این کار بصورت مشخص توسط طرف آر سی پی بیان گردیده است .من این قسمت
سند مذکور را برای رفقا می خوانم:
« نماینده آر سي پي :نمي خواهم درمورد همه چيز يكباره صحبت كنم و مي خواهم با
ايزم شروع كنم .اساسنامه جديد حزب ما كه منتشر مي شود يكي از سواالت مهمي كه
دست و پنجه نرم مي كند ايزم است .درمورد م ل م صحبت نمي كند ،بلكه مي گويد
كمونيزم انقالبي .البته ازماركس ،لنين و مائو صحبت مي كند ،ولي از ماركسيزم  -لنينيزم
 مائوئيزم صحبت نمي كند .چرا ما چنين كرديم؟ اين به اين معنا نيست كه چيز هایيكه ماركس ،لنين و مائو گفتند درست نيست ،همه درست اند و ما فكر نمي كنيم كه كار
باب آواكيان كمتر از كار آنهاست .يك دليل ديگر كه نمي گوئيم م  -ل  -م – آواكيانيزم،
چون درك هاي غلطي را مي دهد كه گويا چيزهاي مختلفي را بهم اضافه كرده اند .اما
صفحه 237

********** رویزیونیزم پسا م -ل -م در حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان جای ندارد *** جلد دوم **

اين صحيح است كه گام هاي مختلف در علم با افراد مختلف شان مشخص می شود.
درعلوم هم اينطورهست به معناي مطلقش .آيا ما فكر مي كنيم كه اين يك ايزم است؟
آيا بهمان اندازه كه مائو و لنين انجام داد؟ در مورد اينكه چه كاري بايد كرد كه به ايزم
رسيد ،نميدانم ،اما ميدانم كه چه اتفاقي افتاده .سنتزي كه باب آواكيان داده ،طي سالها
باب آواكيان در پي تكامل بخش هاي مختلف ماركسيزم بوده است .هميشه يك عناصري
از كليت موجود بوده ،اما جایي هست كه كليت شكل مي گيرد  .مثال كرم تبديل مي شود
به پروانه ،پروانه كرم بود .اما در پروسه پروانه شدن كليتش طوري است كه برايش كيفيت
سنتز را مي گيرد» .
« باز هم نماینده ار سی پی :من نمي دانم كه چه كار بايد كرد كه ايزم شد ،اما مي دانم
كه ماركسيزم اين را احتياج خواهد داشت . ...در مورد ماتریالیزم دیالیکتیک هم باالخره
اتفاق خواهد افتاد .نمي توان از قبل تعيين كرد كه انجام بشود .در مورد ايزم هم فكر مي
كنم كه اين اتفاق افتاده است .آنگونه كه خودش مي گويد ،آن شناختي كه از قبل بدست
آمده از م ل م ،آن چيز هایي را كه بيگانه است ريخته دور ،هسته درستش را با انتقادات
سنتز كرده» .
« نماینده حکاملم :من بالخره نفهميدم آيا ديگر از ترم م ل م استفاده نمي كنيد؟ با
توجه به اينكه تا جایي كه به ياد دارم آر سي پي جزء اولين ها بود كه مائوئيزم را قبول
كرد» .
« نماینده آر سی پی :وقتي بما مي گويند كه تئوري هاي ما يك دين است ،ما اينطور بايد
توضيح بدهيم و ازين دفاع كنيم .ماركسيزم وقتي كه اينگونه مي كند ميگويد كه عمدتا
درست بوده ،اما اشتباهاتي هم داشته است .ديالكتيك مسئله اينست كه اصرار باب
آواكيان اينست كه نسبت ماركسيزم خاصيت درستي آنرا تثبيت مي كند و در مقابل آن
دگماتيست هاي خواجه اي وغيره هيچ قطعيت ندارند و به دموكرات تبديل مي شوند .من
نگفتم كه هرگز از آن استفاده نخواهيم كرد؛ اما در اساسنامه از كمونيزم علمی استفاده
كرده ايم .حتي نكته اي كه گفتي كامال نكته اي بي نهايت مهم است كه بحث مي خواهد
كه بحث هاي جديدي را دامن خواهد زد» .
« نماینده حکاملم :آيا بخشي از سنتز است ،همين كه ماركسيزم  -لنينيزم  -مائوئيزم را
حذف كرديد؟ »
« نماینده آر سي پي :من نمي توانم بگويم بخشي از سنتز است .اما پيشنهاد باب آواكيان
بود كه اين را بيندازد { حذف کند } .نظر ما اينست كه م ل م ديگر كافي نيست و اين
خيلي به مسئله اي مربوط مي شود كه اين سنتز ضروريست ،زيرا سنتز بطور عيني تكامل
م ل م است .بخاطر اينكه ما نمي خواهيم توجهات را روي نبردهایي كه بيست سال قبل
پيش برده مي شد { متمرکز کنیم } بلكه { باید } روي نبردي كه امروز بايد پيش برده
شود { متمرکز کنیم } .بعد از كودتا در چين آن مبارزه مهمي بود كه بايد به پيش برده
مي شد .هنوز بايد براي عناصري ازآن مبارزه كرد .اما مسايل بطور متفاوتي دارد مطرح
مي شود و قابل مقايسه نيست» .
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« نماینده حکاملم :بحث شما مشخص است ،فورم يك رابطه با محتوي دارد .ما نمي
خواهيم فورماليست باشيم .حاال اين درست كه م ل م كافي نيست ،اما فورمي كه انتخاب
كرده ايد آيا آن محتوي را نمايندگي مي كند؟ همانطور كه رفقاي آر سي پي سر اين
مسئله مي گويند ما كه براي م ل م مبارزه كرديم ،آيا اين مسئله و ترم هاي جديدش بر
سركمونيزم را براي حزب خود شان مي بينند يا براي كل جنبش بين المللي كمونيستي؟ »

« نماینده آر سی پی :اين اساسنامه ماست و اين را براي جنبش بين المللي كمونيستي
پيشنهاد نكرديم .هرچند كه همخواني دارد .تثبيت مائوئيزم براي امروز نيست .اين در
گذشته بوده امروز هم بايد براي چيز جديد بجنگيم» .
« نماینده حکاملم :سوال من اينست كه اين سنتز براي حزب آر سي پي است ؟ »
« نماینده آر سی پی :سوال خوبيست .اما ما با اين مسله روبرو نشده ايم كه براي جنبش
بین المللی كمونيستي آنرا پيشنهاد كنيم .ما بحث نخواهيم كرد كه ديگر مائوئيزم گفته
نشود .ما مسئله سنتز را بصورت اسكوالستيك به پيش نخواهيم برد .حتي درمورد
مائوئيزم يك درك هاي غلطي بود كه يك سری جدول ها گذاشته مي شد كه بايد آنرا
كامل مي كرد .فلسفه ،اقتصاد ،سياست وغيره كه مهم بودند اما مهمتر از آن پروسه ای
بود كه اين سنتز را به ثمر رساند ،کلیت آن .مبارزه براي سنتز در كليت خودش بايد انجام
شود» .
در واقع تا حال یگانه سندی که در مورد دالیل حذف مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم
توسط آر سی پی از اساسنامه و مانیفیست جدیدش و همچنان سایر اسنادش ،از خود
این حزب داریم ،همین سند درونی بحثی میان نمایندگان آن حزب و نمایندگان حزب
کمونیست ایران ( م ل م ) است.
اما بر خالف نظری که در سند مذکور مطرح است ،آر سی پی حذف مارکسیزم – لنینیزم
– مائوئیزم را صرفا برای خودش حفظ نکرد .این حزب یک نامه متحد المال بین المللی
نوشت و یکجا با سندی که در آن همانند اساسنامه اش مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم
حذف شده بود ،به عنوان یک مانیفیست بین المللی و به مثابه مانیفیست دوم ( مانیفیست
به اصطالح " موج دوم " انقالب پرولتری ) بعد از مانیفیست نوشته شده توسط مارکس و
انگلس ( مانیفیست به اصطالح " موج اول و پایان یافته " انقالب پرولتری ) ،برای تمامی
سازمان ها و احزاب درون و بیرون جنبش انقالبی انترناسیونالیستی فرستاد و به این
ترتیب حذف مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم را به یک مسئله بین المللی مبدل کرد .اما
از طرف دیگر در همین مانیفیست جدیدش نیز ،همانند اساسنامه اش ،جهتگیری های
تاکتیکی مارکسیستی – لنینیستی – مائوئیستی با استقامت استراتژیک پست م ل م
باهم بصورت التقاطی ترکیب شده است.
اگر کل استدالالت نقل شده از نمایندگان آر سی پی در بحث با نمایندگان حزب کمونیست
ایران ( م ل م ) را به دقت از نظر بگذرانیم به روشنی متوجه می شویم که این استدالالت
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هم متناقض است و هم درهم و برهم و پایه منطقی اصولی و محکمی ندارد .آنها با قاطعیت
گفته نمی توانند که " سنتز ها " ایزم هست یا نیست و حتی این را با قاطعیت گفته نمی
توانند که چگونه می توانند به ایزم برسند؛ ولی با وجود این م ل م را حذف می کنند .آنها
حتی نمی دانند که حذف م ل م جزء " سنتز ها " هست یا نیست؛ ولی با وجود این م ل م
را حذف می کنند .آنها می گویند که نمی خواهند فورمالیست باشند ،ولی " فورمالیزم"
م ل م را حذف می کنند تا بجای آن فورمالیزم " سنتز " ها را بنشانند .آنها از یکطرف
می گویند که مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم تماما حقیقت و کاربری دارد ،ولی از طرف
دیگر تالش دارند از حذف م ل م دفاع کنند .در واقع پایه کلی استدالل آنها برای درست
ثابت کردن حذف م ل م این است که باب اواکیان گفته است حذف کنید .آیا در تمام آر
سی پی کله دیگری برای فکر کردن وجود ندارد؟

هیچ کمونیستی نباید فورمالیست ( شکلگرا ) باشد ،ولی هر کمونیستی باید به دنبال
شکل مناسب برای یک محتوای مشخص باشد .یک محتوای مشخص نمی تواند هر شکلی
را بخود بپذیرد و یا به عبارت دیگر یک محتوا از طریق یک شکل ویژه که مناسبش
هست ،مشخص می شود .شکلگرایی یک انحراف امپریستی است ،در حالیکه نادیده
گرفتن کلی شکل و بی توجهی به شکل ویژه یک محتوای مشخص ،ایده آلیزم است.
بطور کلی انسان اگر اشکال مشخص زبانی مفاهیم ،مقوالت ،استنتاجات و غیره تجریدات
ذهنی را در نظر نگیرد ،اساسا قادر به فکر کردن نیست .انسان به کمک زبان فکر می کند
و عقل خود را بکار می اندازد .اگر زبان را از انسان بگیرید ،قادر به فکر کردن نخواهد بود.
شکل زبانی محتوا ها چیزی نیست که بسیار بی ارزش باشد .زباندار بودن یکی از امتیازات
ویژه انسان ها نسبت به سایر جانداران است .در تاریخ تکامل نسل بشر پیدایش زبان ها
یک گام عظیم تکاملی بود که به پیش برداشته شد .به طور کلی پیشرفت و تکامل یک
زبان یکی از عالیم مشخصه پیشرفت و تکامل یک تمدن است .به همین خاطر بسیار بی
معنی خواهد بود اگر کسانی بگویند که دیگر بز را بز نگویید بلکه گاو بگویید .اینچنین "
شوق " های بیجا و بیمورد در مسایل معمولی زندگی نیز یک عالم مشکل آفرینی خواهد
کرد ،چه رسد به مسایل علمی و فلسفی پیچیده که دقت در کاربرد اصطالحات و عبارات
در آن چند چندان الزم و ضروری است .البته زبان ها دایما ساکن و بیحرکت و غیر متحول
باقی نمی مانند و مداوما در مسیر تغییر و تحول و تکامل قرار دارند .اما این تغییر و تحول
و تکامل یک سیر منطقی و طبیعی دارد و با تقلب و ساخته کاری از پیش نمی رود .پشتو
تولنه می تواند " رادیو " را با تقلب و ساخته کاری " ژغ دبلی " نامگذاری نماید ،اما توده
پشتو زبان از " رادیو " نمی گذرند و در نتیجه تقلب پشتو تولنه بی اثر می ماند.
برداشت دینی از کمونیزم نیز چیزی است که زیبنده هیچ کمونیستی نیست .اما باید توجه
داشته باشیم که شخصیت پرستی به اصطالح پیامبران و امامان یا انبیا و اولیای معصوم
یکی از وجوهات مشخص هر برداشت دینی است .بطور مشخص شخصیت پرستی "
پیشوایان " خود وجهی از برداشت دینی است .برداشت دینی از مارکسیزم – لنینیزم –
مائوئیزم غیر اصولی و نادرست است .ولی کیش شخصیت اواکیانی نیز نمی تواند نادرست
و غیر اصولی نباشد .بگذارید تحریک امیز بگویم که اگر اگر قرار باشد یک مسلمان
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مذهبی باقی بماند بهتر است مسلمان باقی بماند ،چرا باید عیسوی شود .اگر قرار است
یک مارکسیست – لنینیست – مائوئیست از این طرز تفکر دید مذهبی داشته باشد،
بهتر است همان مارکسیست – لنینیست – مائوئیست مذهبی باقی بماند ،چرا باید این
مذهبش را با کیش شخصیت اواکیان تعویض نماید؟ آن " کیش " تجربه پراتیکی تاریخی
دارد ،افتخارات تاریخی دارد ،ابهت و نام و نشان دارد .اما این " کیش جدید " چه دارد؟
چند تا " کلیسا " دارد؟ چند " جنگ مقدس " را فتح کرده است؟ چقدر " شهید "
دارد؟ چند تا " زیارت " دارد؟ این " پیشوا " چی دارد که با یک فرمانش نام " کیش
قدیم " از " کتاب مقدس " حذف می گردد تا نام " کیش جدید " خود او و آیاتش زینت
بخش " کتاب مقدس " گردد؟
حذف یک لفظ یا عبارت کلیدی علمی – ایدیولوژیک از اسناد اساسی یک حزب ،عمق و
گستردگی خطرناک انحراف آن حزب را نشان می دهد .بیایید این موضوع را از زبان خود
اساسنامه آر سی پی بشنویم:

« در قطب مخالف كساني هستند كه درك شان از تجربه تاريخي جنبش كمونيستي و
خاصه علل مشكالت وعقبگرد ها وشكست هايش سطحي و برپايه سست استوار است.
ايشان تحليل علمي كمونيستي تضاد هاي عميق كه به خطر احياي سرمايداري در جامعه
سوسياليستي پا داد را ناديده گرفته و يا رد ميكنند .اينها كساني هستند كه ميكوشند
بجاي چنين تحليلي با اتكاء به اصول و معيارهاي بورژوا دموكراتيك رويكردي را اتخاذ
بكنند و نظرهاي بورژوا دموكراتيك مشروعيت را جايگزين آن كنند ،مشروعيتي كه با
فرايند رسمي انتخابات ميان احزاب سياسي رقيب كه در جامعه سرمايداري معمول است
كسب مي شود و با اعمال قدرت سياسي توسط طبقه سرمايدار همخواني ومناسبت دارد.
كساني كه به اين مواضع چسبيده اند ،حتي زمانيكه كماكان ادعاي كمونيزم ميكنند ،با
عجله ميخواهند مفهوم و تجربه تاريخي ديكتاتوري پرولتاريا و در مواردي بسيار حتي
اين عبارت را دور بريزند و از آن فاصله بگيرند .در واقع اين افراد در پي خالص كردن
خود از رهاييبخش ترين تجربه تا كنوني جامعه بشري اند .آنها ادعا مي كنند كه مي
خواهند سريعا پيشروي كنند تا به اوضاع جديد زمانه پاسخ دهند .اما اينان خود روهاي
خود را در دنده غلطي گذاشته اند و دارند سريعا دنده عقب ميروند ،يعني با يك شتاب
فزاينده دارند رو به عقب به سوي دموكراسي بورژوازي و محدوده هاي تنگ بورژوازي
حركت مي كنند و از قرن بيست و يكم به قرن هژدهم بر مي گردند» .
بياييد بخشی از اين جمالت را به گونه دیگری بیان کنیم و بجای عبارت" دیکتاتوری
پرولتاریا " عبارت فراگیر تر از آن یعنی " مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم " را بکار بریم:
«  ...كساني كه به اين مواضع چسبيده اند ،حتي زماني كه كماكان ادعاي كمونيزم انقالبي
را مي كنند ،با عجله مي خواهند مفهوم و تجربه تاريخي ماركسيزم  -لنينيزم  -مائوئيزم
را و در مواردي بسيار حتي اين عبارت را دور بريزند و از آن فاصله بگیرند .در واقع اين
افراد در پي خالص كردن خود از رهاييبخش ترين تجربه تا كنوني جامعه بشري اند .آنها
ادعا مي كنند كه مي خواهند سريعا پيشروي كنند تا به اوضاع جديد زمانه پاسخ دهند.
اما اينان خود روهاي خود را در دنده غلطي گذاشته اند و دارند سريعا دنده عقب ميروند،
يعني با يك شتاب فزاينده دارند رو به عقب به سوي دموكراسي بورژوازي و محدوده هاي
تنگ بورژوازي حركت مي كنند» ...
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درین جمالت می توانیم بجای مفاهیم " دیکتاتوری پرولتاریا " و " مارکسیزم – لنینیزم
– مائوئیزم " مفایم دیگری چون " قیام مسلحانه سرتاسری در کشور های امپریالیستی
" " ،جانبداری تیز و برنده طبقاتی پرولتری " و " ادامه انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا
" را نیز بکار بریم ،که ایضا حتی عبارات آن ها از اساسنامه ار سی پی دور ریخته شده
.
و از آن ها فاصله گرفته شده است .پس می توانیم بگوییم که:
« در واقع { حزب کمونیست انقالبی امریکا } در پي خالص كردن خود از رهاييبخش ترين
تجربه تا كنوني جامعه بشري است { .حزب کمونیست انقالبی امریکا } ادعا مي كند كه
مي خواهد سريعا پيشروي كند تا به اوضاع جديد زمانه پاسخ دهد .اما { این حزب } خود
رو خود را در دنده غلطي گذاشته است و دارد سريعا دنده عقب مي رود ...رو به عقب به
سوی دموکراسی بورژوازی» ...
حزب کمونیست چین یا حزب کمونیست نیپال تا حال عبارت مارکسیزم – لنینیزم –
مائوئیزم ،یا اندیشه مائوتسه دون را از ادبیات حزبی شان حذف نکرده و " وخامت اوضاع
" شان را به " حتی " نرسانده اند ،ولی آر سی پی به " حتی " رسانده است .اگر این
حزب وانمود می سازد که بر سر عبارت " دیکتاتوری پرولتاریا " بطور محکمی ایستاده
است ،باید مقدم بر آن بر سر عبارت " مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم " بطور محکمی
ایستاده باشد ،که می بینیم نیست .نتیجه آن است که در اساسنامه و مانیفیست جدید
آر سی پی ایستادگی محکم و استوار بر سر عبارت " دیکتاتوری پرولتاریا " نیز وجود
ندارد .بنابرین حکم " حتی " در مورد حذف عبارت " دیکتاتوری پرولتاریا " صرفا باالی
حزب کمونیست متحده نیپال ( مائوئیست ) قابل تطبیق نیست ،بلکه آر سی پی خود
نیز مشمول آن است .آر سی پی نیز در مواردی « حتی » عبارت دیکتاتوری پرولتاریا را
حذف کرده است .مثال بجای عبارت " ادامه انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا " عبارت «
ادامــه انـقـالب تـحـت سـوسـیـالـیـزم » را به کار برده و در مجـمـوع " دیکتوری
پرولتاریا " را در اسنادش بصورت کمرنگ مطرح کرده است.
درینجا باید اکیدا خاطر نشان سازم که منظورم از طرح این مسایل در اصل براه انداختن
جنگ بر سر الفاظ نیست ،گرچه همانگونه که قبال گفتم الفاظ نیز کامال بی اهمیت نیستند
و در حد خود ارزش دارند .خیلی مهم است که طرح این مسایل را به مثابه بخشی از یک
پروسه کلی خطی در نظر بگیریم .این پروسه طی چندین سال در آر سی پی شکل گرفته
و سر انجام در اساسنامه و مانیفیست جدیدش به مثابه یک خط کلی رونما گردیده است.
این پروسه کلی را باید در پرتو وضعیت جنبش انقالبی انترناسیونالیستی و برخورد های
آر سی پی در قبال آن در نظر گرفت .این پروسه کلی را باید در پرتو مبارزات تیوریکی
در نظر گرفت که قبال آر سی پی علیه حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) پیش برده بود.
این پروسه را باید در پرتو ادعای آر سی پی مبنی بر ایجاد یک چارچوب تیوریکی نوین
در نظر گرفت .با توجه به همین پروسه کلی است که ما حذف " مارکسیزم – لنینیزم
– مائوئیزم " از اسناد اساسی حزبی آر سی پی را نشانه روشن پست مارکسیست –
لنینیست – مائوئیست بودن خط این اسناد می دانیم.
اما ببینیم عبارتی که در اساسنامه و بیانیه جدید آر سی پی جای " مارکسیزم – لنینیزم
– مائوئیزم " را گرفته است ،چگونه عبارتی است و آیا باعث روشنی بیشتر و مرز بندی
دقیق تر خطی گردیده است یا برعکس اغتشاش و مرز زدایی را بیشتر از پیش دامن زده
است؟
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ما وقتی می گوییم مارکسیست هستیم ،بین خود و غیر مارکسیست های مدعی کمونیزم
یک مرزبندی خطی ترسیم می کنیم .مثال انارشیست ها که مدعی کمونیزم هستند،
بصورت عام مارکسیست نیستند ،گرچه بعضی های شان کم و بیش مارکس را قبول دارند.
وقتی می گوییم مارکسیست – لنینیست هستیم ،بین خود و احزاب سوسیالیست و
سوسیال دموکرات کشور های غربی ،این بقایای انترناسیونال دوم ،بین خود و " کمونیزم
اروپایی " بین خود و احزاب رنگارنگ به اصطالح مارکسیست خط فاصل رسم می کنیم.
وقتی می گوییم مارکسیست – لنینیست – مائوئیست هستیم ،عالوه بر مرزبندی های
متذکره قبلی ،بین خود و رویزیونیست های رنگارنگ مدرن ( خروشچفی ،سه جهانی،
خوجه یی ) و همچنان بین خود و احزابی که هنوز هم از عبارت " اندیشه مائوتسه دون"
استفاده می نمایند ،مرز بندی می نماییم.
حاال کسانی در پروسه مبارزاتی جنبش انقالبی انترناسیونالیستی ،مارکسیزم – لنینیزم –
مائوئیزم را نیز به مثابه پوششی برای پوشاندن انحرافات شان به کار برده اند و کماکان به
کار می برند .پس عبارت مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم نیز دیگر نمی تواند تعیین کننده
یک مرز بندی دقیق میان کمونیست های راستین و کمونیست های دروغین باشد .پس
چه باید کرد؟ آر سی پی می گوید چون این عبارت دیگر تعیین کننده مرزبندی دقیق
نیست ،باید کال آن را حذف کرد .ولی آیا با حذف این عبارت ما می توانیم مرزبندی با
منحرفین را دقیق تر و روشن تر نماییم ،یا بر عکس اینچنین مرزبندی را بیشتر از پیش
مغشوش تر و درهم و برهم تر خواهیم ساخت؟
به نظر من حذف عبارت م ل م بجای اینکه مرزبندی ها با منحرفین را روشن تر و دقیق
تر سازد ،مغشوش و درهم و برهم می نماید و تا حد زیادی بطور کلی از بین می برد" .
کمونیزم علمی " عبارتی است که آر سی پی بجای م ل م به کار می برد .در این عبارت
بطور مشخص عبارت " مائوئیزم " به عنوان یک مشخص کننده مرز وجود ندارد و به همین
ترتیب " مارکسیزم " و " لنینیزم " در نتیجه به کار برد عبارت " کمونیزم علمی " نه
تنها قادر نیست مرز مشخص میان مائوئیست های راستین و مائوئیست های دروغین را به
روشنی ترسیم نماید ،بلکه مرزبندی های قبلی مارکسیستی و لنینیستی را نیز از بین می
برد و همه مدعیان کمونیزم را یک کاسه می سازد .به این ترتیب آنچه که آر سی پی تحت
عنوان " سنتز های نوین باب اواکیان " به مثابه " یک چارچوب تیوریکی نوین " مطرح
می نماید ،مرز زدایی را وسیعا گسترش و عمق می دهد و این وجه دیگری از ایدیولوژی
.
زدایی چارچوب تیوریک مذکور را نشان می دهد.
وجه دیگری از ایدیولوژی زدایی " چهار چوب تیوریک نوین " آر سی پی ،مرز زدایی
طبقاتی در تفکر است که در فرمولبندی " حقیقت حقیقت است ،طبقاتی و غیر طبقاتی
ندارد" بیان می گردد .مائوتسه دون درینمورد گفته معروفی دارد و می گوید:
« در جامعه طبقاتی هیچ اندیشه و طرز تفکری نیست که بران مهر طبقاتی نخورده باشد» .

برین مبنا جانبداری طبقاتی در تفکر انسانی جامعه طبقاتی نمی تواند وجود نداشته باشد.
اما فرمولبندی آر سی پی در واقع جانبداری طبقاتی در تفکر و طبقاتی بودن تمامی طرز
تفکر ها در جامعه طبقاتی را رد می نماید و در نهایت می تواند به امکان دسترسی به یک
طرز تفکر غیر طبقاتی و " فراگیر انسانی " صحه بگذارد .این فرمولبندی در نهایت به
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یک طرز تفکر ایده آلیستی و باورمندی به شعور و عقل انسانی کامال مستقل از ماده و
مطلقا مجرد از ماده منجر می گردد.
قدر مسلم است که شعور انسانی استقاللیت نسبی ای نسبت به ارگانیزم مادی دماغ
انسانی دارد .اما در هر حال و تحت هرگونه شرایطی متکی و استوار بر آن ارگانیزم مادی
و وابسته به آن است و نمی تواند کامال مستقل از آن وجود داشته باشد .شعور انسانی در
داخل ارگانیزم مادی دماغ انسانی شکل می گیرد و پرورده می شود و در واقع خاصیتی
از این ارگانیزم مادی است .ابزار اولیه و اساسی ای که این ارگانیزم مادی را قادر به درک
واقعیت های بیرون از خود می سازد و به عبارت دیگر ابزار اولیه دماغ انسانی برای
دسترسی به واقعیت های عینی بیرون از خودش هست ،ابزار های مادی محدود ،مشروط
و نسبی هستند .این ابزار های اولیه مادی همانا چشم ها ،گوش ها ،بینی ،زبان و پوست
بدن انسان هستند و حواس پنجگانه انسان یعنی حس باصره ،حس سامعه ،حس شامه،
حس ذایقه و حس المسه انسان را در بر می گیرند.
این حواس انسانی به دلیل محدودیت و مشروطیت ذاتی اندام های در بر گیرنده آن ها
بسیار ضعیف و ناتوان است .چشم انسان بصورت طبیعی ،اشیای قابل دیدن بسیاری
را نمی تواند ببیند ،بلکه فقط قادر است اشیای مشخصی را تا یک فاصله مشخص ،در
روشنی درجات مشخصی از نور و حد معینی از بزرگی و کوچکی ببیند .همینطور گوش
انسان نیز بصورت طبیعی فقط قادر است صداهایی با فریکانس های معین را بشنود .بینی
انسان نیز فقط بوهای مشخصی را می تواند حس کند .زبان انسان نیز صرفا قادر است
مزه های معینی را حس کند و همینطور پوست انسان نیز صرفا می تواند تا حد معینی
موجودات مادی را لمس و حس نماید .با توجه به همین محدودیت ذاتی ابزار های اولیه
انسان برای دستیابی و به واقعیت های عینی خارج از ذهنش است که بعضی از مکاتب
فلسفی حکم می نمایند که انسان قادر نیست به کنه واقعیت ها پی ببرد.
این مکاتب فلسفی یک خصوصیت ذاتی ویژه انسانی را نادیده می گیرند .انسان موجود
با شعور است و می تواند با استفاده از قدرت و توان فکری خود ،قدرت ها و توان های
حسی خود را از طریق مجهز ساختن روز افزون اندام های در برگیرنده حواسش بطور روز
افزونی قوی تر و نیرومند تر سازد .چشم انسانی مجهز به تلیسکوپ و ذره بین کهکشان
ها و ستاره های دور دست و موجودات کوچکی را میبیند که چشم غیر مجهز هرگز قادر
به دیدن آنها نمی تواند باشد .ماشین ها و تجهیزات غول پیکر تولیدی آنچنان قدرت و
قوتی به دستان و قوت کاری انسان می بخشد که با قوت کاری طبیعی انسان و با دستان
غیر مجهز انسانی هرگز نمی توان چنان قوت و قدرتی بدست آورد .انسان به یاری همین
استعداد خود می تواند نیرومند تر از ماهیان در آب ها فرو رود ،قوی تر و گسترده تر از
مرغان فضا را زیر بال و پر گیرد و پر قوت تر از هر جاندار دیگری با چنگال ها و دندان ها
و وسایل دفاعی جنگی مجهز گردد .طبعا به همان پیمانه ای که اندام های در بر گیرنده
حواس انسان مداوما مجهز تر و قوی تر و حواس انسانی نیرومند تر می گردد ،به همان
پیمانه عقل و شعور انسانی نیز قدرت شناخت و درک روز افزون بیشتری می یابد .این
سیکل مارپیچی در واقع همان سیکل مارپیچی پراتیک – تیوری – پراتیک  ....است که
پیوسته سیر صعودی می یابد .اما این مسیر صعودی نقطه پایانی ندارد و بصورت الیتناهی
ادامه می یابد
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به این ترتیب توان فکری انسان امکان نامحدود و الیتناهی برای رشد دارد ،اما در هر
لحظه مفروض ،مشروط ،نسبی و محدود است .این وضعیت مشروط ،نسبی و محدود
توان فکری انسان ،خود را بر تمامی عرصه های شناخت انسانی ،منجمله در عرصه علوم
طبیعی و باال تر از آن عرصه فلسفی تحمیل می نماید .به همین خاطر است که هر شناخت
انسانی در برگیرنده جنبه های مطلق و نسبی گوناگون است و نمی تواند کامال مطلقیت
داشته باشد .وحدت اضداد بین مطلق و نسبی در هر شناخت انسانی وجود دارد و این
می رساند که " فرمولبندی حقیقت ،حقیقت است " بسیار یکجانبه و در واقع نادرست
است .اگر چنین باشد ،پس راز قابل تکامل بودن فکر و شناخت انسانی در چی چیزی
نهفته است؟ البته نباید ازینجا به اگنوستیسیزم ،الادریت و شکاکیت رسید .انسان قادر
به درک واقعیت ها و رسیدن به کنه واقعیت ها است اما در حد و حدود توانمندی فکری
و فزیکی اش.

همانطوری که گفتم محدودیت در شناخت انسانی حتی عرصه فلسفی و علوم طبیعی را
در بر می گیرد ،چه رسد به علوم اجتماعی .اما وقتی وارد عرصه علوم اجتماعی می شویم،
گستردگی و عمق محدودیت ها و نسبیت ها بیشتر از پیش می گردد .در علوم اجتماعی
مشخصا پای منافع طبقاتی در میان می آید و هر طبقه ای واقعیت های اجتماعی را در
پرتو منافع طبقاتی خود در نظر می گیرد و نمی تواند در نظر نگیرد .درین عرصه مشخص
شناخت و درک انسانی نمی تواند جنبه طبقاتی نداشته باشد و یک شناخت و درک ماوراء
طبقاتی باشد.
به نظرم بهتر است یکبار دیگر موضوع مورد بحث را کلی تر و عمومی تر در نظر بگیریم.
یکی واقعیت عینی داریم ،که خارج از ذهن انسانی قرار دارد ،و یکی هم خود ذهن انسانی
را .انعکاس واقعیت عینی خارج از ذهن در ذهن انسانی پروسه شناخت انسان را می سازد.
اما اگر این انعکاس یک انعکاس درست باشد ،انسان قادر است واقعیت عینی را بشناسد و
به درستی درک کند و به عبارت دیگر شناخت صحیح بدست بیاورد .اما اگر این انعکاس
یک انعکاس درست نباشد ،انسان قادر نخواهد بود واقعیت عینی را بشناسد و به درستی
درک نماید و به عبارت دیگر نمی تواند شناخت صحیح بدست بیاورد .به همین سبب
است که هر شناخت انسانی نمی تواند انعکاس درست واقعیت عینی و در نتیجه یک
شناخت درست باشد ،بلکه فقط آن شناخت انسانی یک شناخت درست است که در
انطباق با واقعیت عینی یا انعکاس دهنده درست واقعیت عینی باشد.
به این ترتیب ما باید بین حقیقت عینی و حقیقت ذهنی یا بین جنبه عینی حقیقت و جنبه
ذهنی حقیقت سر در گم و مغشوش نشویم .حقیقت عینی یا جنبه عینی حقیقت ،واقعا
و عینیتا وجود دارد و مشروط به درک درست و درک نادرست ما هم نیست .اما حقیقت
ذهنی یا جنبه ذهنی حقیقت چنین نیست ،بلکه مشروط به درک درست ( انعکاس درست
) واقعیت عینی خارج از ذهن توسط ذهن ما ( در ذهن ما ) است .این درک و انعکاس اگر
درست و در مطابقت با واقعیت عینی قرار داشته باشد ،ما یک حقیقت ذهنی داریم یا به
جنبه ذهنی حقیقت دست یافته ایم ،در غیر آن نمی توانیم ادعای دستیابی به حقیقت
ذهنی یا جنبه ذهنی حقیقت را داشته باشیم ،بلکه به آن چه که دسترسی پیدا کرده ایم،
یک توهم یا یک تصویر نادرست از واقعیت عینی خارج از ذهن است.
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اگر این موضوع را در مسایل اجتماعی جوامع طبقاتی ،تطبیق نماییم ،می گوییم که
واقعیت های عینی اجتماعی واقعا و حقیقتا وجود دارند و مشروط به موقعیت ها و درک
های طبقاتی ما نیستند .اما چگونگی درک این واقعیت ها به موقعیت ها و درک های
طبقاتی طبقات و افراد جامعه مشروط اند و هیچ فردی از افراد جامعه و هیچ طبقه ای از
طبقات جامعه قادر نیستند از ورای طبقات و منافع طبقاتی به این واقعیت ها نظر افگنند.
به این ترتیب درین عرصه یک محدودیت و مشروطیت دیگر غیر عقلی ،بر محدودیت
های ذاتی طبیعی ذهن و شعور انسانی اضافه می شود که زاده بافت طبقاتی جامعه است
و تا زمانی که چنین بافتی وجود داشته باشد ،محدودیت و مشروطیت مذکور نیز وجود
خواهد داشت.
به همین خاطر است که نسبیت علوم اجتماعی در مقایسه با علوم طبیعی خیلی بیشتر
است و این شامل تمام طبقات اجتماعی می شود .اما نظر به نقش تاریخی هر طبقه
اجتماعی این نسبیت بیشتر یا کمتر میشود .طبقه ای که در یک مقطع تاریخی مشخص،
نقش پیشرونده و بالنده بر عهده دارد و تفکرش بیان کننده ضرورت های تکامل جامعه
است ،نسبت به طبقه ای که نقش ارتجاعی و ترمز کننده بر عهده دارد و تفکرش در
ضدیت با ضرورت های تکامل جامعه قرار دارد ،برای درک درست واقعیت های عینی
امتیاز بیشتر دارد .استالین درینمورد گفته معروفی دارد:

« پرولتاریا برای درک واقعیت های عینی اجتماعی نسبت به بورژوازی امتیاز بیشتر
دارد » .چرا چنین است؟ بخاطری که پرولتاریا و تفکر پرولتاریا در مقطع فعلی تاریخ
جامعه انسانی بطور کل بیان کننده ضرورت های تکامل جامعه است ولی بورژوازی و تفکر
بورژوازی بطور کل در ضدیت با این ضرورت ها قرار دارد .بخاطری که تفکر پرولتاریا
منطبق با منافع تاریخی اکثریت عظیم در جامعه است ولی تفکر بورژوازی صرفا منطبق
با منافع تاریخی اقلیت ناچیز استثمارگران است .در عین حال نباید فراموش کرد که
درینجا نیز قانون وحدت اضداد عمل می نماید .نه امتیاز پرولتاریا برای پی بردن به کنه
واقعیت های اجتماعی یک امتیاز مطلق است و نه هم عدم امتیاز بورژوازی .در هر دو
مورد وحدت اضداد میان امتیاز و عدم امتیاز وجود دارد .در حالیکه پرولتاریا بطور عمده
نسبت به بورژوازی امتیاز دارد ،بطور غیر عمده می تواند امتیاز نداشته باشد .همچنان
در حالیکه بورژوازی بطور عمده نسبت به پرولتاریا عدم امتیاز دارد ،بطور غیر عمده می
تواند امتیاز داشته باشد .پی بردن به کنه واقعیت ها امتیاز انحصاری مطلق هیچ طبقه
اجتماعی نیست.
چرا چنین است؟ بخاطری که محدودیت های طبیعی و ذاتی انسانی دامنگیر همه ما است
و محدودیت های اجتماعی بیشتر و عمیق تر از آن .هیچکس نباید دعوای خدایی داشته
باشد .هیچکس نباید دعوای معصومیت داشته باشد .پرولتاریا هم یک جمع انسانی است.
پرولتاریا هم یک طبقه اجتماعی است .این جمع انسانی و این طبقه اجتماعی می تواند
اشتباه کند و مثال منافع آنی و گذرای خود را جای منافع دراز مدت تاریخی خود بگیرد.
در چنین صورتی امتیاز نخواهد داشت و بر حق نخواهد بود .بورژوازی هم می تواند چنین
" اشتباهاتی " مرتکب شود و منافع آنی و گذرای خود را جای منافع دراز مدت تاریخی
خود بگیرد و نه به خود بلکه به طبقه متخاصم خود یعنی پرولتاریا منفعت برساند و به
نحوی ضرورت های عمومی تکامل جامعه را پاسخ مثبت بدهد .باال تر از آن بعضا واقعیت
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ها چنان سرسخت و واضح اند که خواسته یا ناخواسته خود را بر بورژوازی نیز تحمیل می
نماید و توسط او بیان می شود.
پس ما نباید در برخورد با تولیدات فکری بورژوازی برخورد مطلقگرایانه منفی داشته
باشیم و هر تولید فکری بورژوازی را بصورت غیر مشروط رد کنیم .کمونیست ها تیوری
تکامل را از داروین گرفته اند .منابع علمی و فکری اولیه مارکسیزم از علم اقتصاد
بورژوازی انگلیس ،فلسفه بورژوازی آلمان و سوسیالیزم ماقبل مارکسیستی فرانسه
گرفته شده است .مارکس و انگلس در زمان تدوین و انتشار مانیفیست کمونیست در
مورد موجودیت دوره کمون اولیه در تاریخ تکامل اجتماعی انسان ها اطالعی نداشتند.
به همین جهت مانیفیست کمونیست تاریخ جامعه انسانی را کال تاریخ مبارزات طبقاتی
دانسته است .بعدا وقتی دانشمند امریکایی موجودیت دوره کمون اولیه را به عنوان اولین
شکل از جوامع انسانی کشف کرد ،مارکس و انکلس کشف او را لبیک گفتند و از آن در
بحث های بعدی خود استفاده کردند.
به این ترتیب من اصال فکر نمی کنم که تیوری ای در تاریخ جنبش بین المللی کمونیستی
به وجود آمده باشد که استفاده از دستاورد های علمی اجتماعی بورژوازی را کال مردود
دانسته باشد .البته تبارز گرایشات منفی غیر علمی فرعی و گذرا در این یا آن عرصه یا
در این یا آن مقطع تاریخی را در نزد بعضی از کمونیست ها نمی توان منکر شد .هر قانونی
استثنائات دارد و نمی توان با مشاهده استثنائات اصل قانون را زیر سوال برد.
خالصه اینکه شعور انسان شعور کامال مستقل از ماده و " خداگونه " نیست که کامال فارغ
از وابستگی ها و محدودیت ها باشد .در مسایل اجتماعی پای منافع هم در میان می آید
و پای احساسات هم در میان می آید .پای کینه ها در میان می آید ،پای نفرت ها در میان
می آید ،پای عشق ها در میان می آید و پای محبت ها در میان می آید .ما نباید خود را
خلع سالح کنیم و به این تصور باشیم ،و یا بناحق و بی جهت تالش کنیم ،که می توانیم
خود را از دایره تاثیر این حب و بغض ها و این عشق ها و محبت ها بیرون کشیم .آنچه آر
سی پی می گوید ،کمونیست ها را خلع سالح می کند .تالش برای فارغ شدن از حب و
بغض طبقاتی و فارغ شدن از جانبداری طبقاتی ،تالش برای خلع سالح شدن است ،تالش
برای تبدیل شدن به روشنفکر خسی شده است .نفرت طبقاتی نباشد خشونت طبقاتی
هم در میان نخواهد بود .خشونت طبقاتی در میان نباشد " ،هیومانیستی " خواهید
شد که از سر بریدن یک مرغ هم عاجز خواهید بود .حس انتقامجویی طبقاتی نداشته
باشی ،در جنگ ،که بازی پارلمانتاریستی نیست بلکه صحنه کشتن و کشته شدن است،
نمی توانی شرکت کنی .در جنگ که صحنه خشونت است نمی توانی بسیار شریفانه به
دشمنت بگویی که کاکا آزرده نباشی و از من بدت نیاید که من بنا به دالیل مقنع علمی
و اجتماعی مجبورم ترا بکشم و او هم بگوید که بلی من این دالبل شریفانه ات را قبول
دارم و تو می توانی بسیار شریفانه به زندگی ام خاتمه دهی .درینجا قانون تنازع بقا عمل
می کند و نه قوانین مربوط به شرافت های اخالقی انساندوستانه مجرد .انسان دوستی
پرولتری درینجا حکم می کند که باید لشکریان استثمار و ستم را بکشی ،زیرا اگر شما
انها را نکشید آنها شما را خواهند کشت.
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موضع طبقاتی داشتن یکی از اصول اولیه ایدیولوژی سیاسی است .یکی از فرق ها میان
علوم طبیعی و ایدیولوژی سیاسی در همین است .لنین می گوید که حتی اگر مسلم ترین
حقایق هندسی با منافع طبقاتی تصادم نماید ،هر طبقه مطابق به منافع طبقاتی خود با آن
حقایق برخورد می کند .به این ترتیب موضع طبقاتی چیزی نیست که شما مختار باشید
آن را داشته باشید یا نداشته باشید .اتخاذ موضع طبقاتی حتمی و جبری است .اگر موضع
طبقاتی پرولتری نداشته باشید ،حتما موضع طبقاتی بورژوایی خواهید داشت یا موضع
طبقه دیگری غیر از پرولتاریا را خواهید داشت.

بنابرین کمونیست ها و طبقه کارگر هم فارغ از منافع طبقاتی ،فارغ از مواضع طبقاتی،
فارغ از جانبداری طبقاتی و فارغ از حب و بغض طبقاتی در تفکر نیستند .اگر این موضوع
را نپذیریم فقط خود را خلع سالح می کنیم .قایل بودن به وجود عقل های کامال مستقل از
محدودیت ها و نسبیت های مادی و بخصوص کامال مستقل از محدودیت های اجتماعی و
به ویژه طبقاتی ،ریشه فکری شخصیت پرستی را می سازد .شخصیت های قابل پرستش،
پیامبران و نیمه خدایان دارای قدرت فکری مستقل از محدودیت های مادی و اجتماعی
تصور می گردند که نه جانبدار هستند ،نه حب دارند ،نه بغض دارند ،نه نفرت دارند ،نه
کینه دارند ،نه عشق و محبت دارند و نه احساسات دارند .در حالیکه ما انسان های جایز
الخطایی هستیم که منافع شخصی ما را تحدید می کند ،منافع ملیتی ما را تحدید می
کند ،منافع جنسی ما را تحدید می کند ،منافع ملی ما را تحدید می کند ،منافع و مواضع
طبقاتی دامن ما را رها نمی کند و صد تا محدودیت دیگر نیز ما را تحدید می نماید .چرا
کمونیست ها بعضی وقت ها و حتی غالبا می توانند کمونیست نباشند؟ به دلیل همین
محدودیت ها .اگر حقایق بی پرده و روشن و بدون محدودیت ها تبارز یابند و بدون
پوشش و روکش ظاهر شوند و به عبارت دیگر اگر انسان ها همیشه به کنه واقعیت ها پی
ببرند ،مشکل دنیا در چی هست؟
چرا ما در جامعه بشری مشکالت داریم و باال تر از آن چرا انتاگونیزم طبقاتی داریم؟ چرا
آن چیزی را که پرولتاریا و کمونیست ها ثواب می گویند ،بورژوازی و نیروهای سیاسی
بورژوایی عین گناه می دانند؟ چرا آن چیزی را که ما پاداش نیکو می دانیم ،بورژوازی
عذاب الیم به حساب می آورد؟ چرا واقعیت کاذبی را که ما ضد انسانی و ددمنشانه می
دانیم ،بورژوازی ،ارتجاع و امپریالیزم عین تقدس و انسانیت حساب می کند؟
شما اگر راجع به حقوق و آزادی های زنان حرف بزنید ،از دید ارتجاع حاکم فساد اخالقی
را در جامعه ترویج می کنید .وقتی برای اولین بار در جنوری سال  1998در شهر کویته
پاکستان زنان مهاجر افغانستانی علیه اتالف حقوق زنان توسط امارت اسالمی طالبان و
محاصره اقتصادی هزاره جات توسط آن حکومت یک گرد همآیی تقریبا دو صد نفره ،و
آنهم در یک چهار دیواری محصور ،تشکیل دادند و صدای اعتراض شان را بلند کردند،
بخش های مختلف سپاه صحابه درانجا هفت – هشت اعالمیه تهدید آمیز منتشر کردند.
وقتی تعدادی از زنان برگذار کننده همین گرد همآیی اعتراضی ،دسته هشت مارچ زنان
افغانستان را تشکیل دادند و یکجا با کمیته هشت مارچ زنان ایرانی در هشت مارچ 1998
یک کارزار بین المللی برای تجلیل از روز جهانی زن براه انداختند ،این بار مالهای شیعه
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جیره خوار جمهوری اسالمی ایران با بی غیرتی و پست همتی علیه آنها به تبلیغات سوء
ضد اخالقی متوسل شدند.

اما آر سی پی چه می گوید؟ می گوید آنچه را که ما داریم ،اصال ایدیولوژی نیست ،بلکه
صرفا علم است و این علم اصال جانبدار نیست .بنابرین حق داریم تمامی جوانب برنده
اش را سوهان بزنیم و لشم کنیم تا هیچ گلویی را تخریش نکند و مثل روغن بدون
جویدن قورت شود و به هیچ کسی بد نخورد .در حالیکه مائوتسه دون می گوید یک معیار
شناخت از درستی و نادرستی عملکرد ما برخورد دشمن نسبت به آن است .هر آنچه را
دشمن بد و نادرست ببیند باید ما مطمئن شویم که خوب و درست است.
مثال فرمولبندی آر سی پی در مورد ضرورت " جوشش روشنفکری " در جامعه
سوسیالیستی را در نظر بگیریم .در جامعه سوسیالیستی باید مبارزه برای تحقق چهار
کلیت را پیش ببرید .این مبارزه ،مبارزه محوری و اساسی در جامعه سوسیالیستی است
و نه مبارزه برای " جوشش روشنفکری " با تکیه بر این مبارزه محوری شما باید برای از
بین بردن تضاد میان کار فکری و جسمی مبارزه کنید .هدف این مبارزه از بین بردن تضاد
میان روشنفکران و توده های مردم است و نه حفظ روشنفکران و در نتیجه حفظ تضاد
میان کار فکری و جسمی .از قرار معلوم آر سی پی مشکل ساختاری روشنفکرانه خود را
" تقدیس " می نماید و قصد ندارد که حتی بعد از انقالب و در جامعه سوسیالیستی نیز از
این ساختار " مقدس " دست بردارد و به سراغ پایه طبقاتی توده یی مبارزه کمونیستی
برود ،تا مبادا " جوشش روشنفکری " اش بصورت گویا یکجانبه خدشه دار شود .به این
ترتیب این فرمولبندی آر سی پی نیز جلوه ای از هیومانیزم به اصطالح غیر طبقاتی خط
بیانیه و اساسنامه جدید آر سی پی و کم توجهی آن خط نسبت به موضع طبقاتی پرولتری
است.
مائوتسه دون می گوید:
« انقالب مجلس مهمانی و محفل گلدوزی نیست .انقالب سرنگونی یک طبقه توسط طبقه
دیگر است .انقالب یک عمل خشونت آمیز است و نمی تواند مودب و مهربان پیش برود» .
در واقع به همین خاطر است که به قول مائوتسه دون:
« قدرت سیاسی از لوله تفنگ بیرون می آید» .
قدرت سیاسی را کسی از راه عذر و زاری به شما تقدیم نمی کند و از راه مسالمت آمیز
به آن نمی توانید برسید .تصرف قدرت سیاسی فقط یک راه دارد :لوله تفنگ .شما می
توانید به پارلمانتاریزم پناه ببرید و حتی می توانید از این راه به وزیر اعظمی برسید ،مثل
رئیس حزب اتحاد مارکسیست – لنینیست های نیپال یا مثل پاراچندا .اما قدرت سیاسی
حقیقی نخواهید داشت و فقط گدی کوکی ای خواهید بود در دست ارتجاع حاکم دارای
قوت و نیروی نظامی مسلط بر اوضاع کشور .حاکمیت استثمارگران فقط با یک زبان آشنا
است :زبان تفنگ .تا وقتی او را از راه لوله تفنگ سرنگون نکنی ،طور دیگری سرنگون
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نمی گردد .تا وقتی زبان تفنگ را نداشته باشی ،گفتار و کردارت وزنه ای نخواهد داشت،
نه تنها در نزد قدرت ارتجاعی حاکم ،بلکه در شرایطی مثل شرایط افغانستان حتی در نزد
توده های مردمی که بخوبی می دانند در شرایط جنگی گفتار بدون پشتوانه جنگی وزنه
و سنگینی الزمه را ندارد.

چرا می گویم هیومانیزم به اصطالح غیر طبقاتی؟ بخاطر اینکه در جامعه طبقاتی هیومانیزم
غیر طبقاتی نداریم .هیومانیزم پرولتاریا طبقاتی است ،همانگونه که هیومانیزم بورژوازی
طبقاتی است .بنابرین در جامعه طبقاتی هیومانیزم پرولتری و هیومانیزم بورژوایی داریم،
و نه هیومانیزم فرا طبقاتی .در جامعه طبقاتی ،دموکراسی هم طبقاتی است و دموکراسی
غیر طبقاتی نمی تواند وجود داشته باشد .هر وقت بافت طبقاتی جامعه از بین رفت و
کل جامعه بشری به جامعه بی طبقه کمونیستی رسید ،دیگر مسایل طبقاتی ،امتیازات
طبقاتی ،استثمار طبقاتی ،کینه و نفرت طبقاتی و صفبندی های طبقاتی نمی تواند وجود
داشته باشد و برین اساس اندیشه ها و تفکرات انسان ها نیز مهر طبقاتی نخواهند داشت.
مارکس می گوید که تاریخ حقیقی انسان آن وقت شروع می شود و تا آن وقت انسان در
ماقبل تاریخ خود بسر می برد .به عبارت دیگر تا آن وقت انسان در توحش بسر می برد ،در
توحش طبقاتی ،که در آن جانبداری طبقاتی وجود دارد و انسان ها بخاطر منافع طبقاتی
و شخصی شان همدیگر را استثمار می کنند ،بر همدیگر ستم روا می دارند و همدیگر را
می کشند .ولی در جامعه جهانی بی طبقه کمونیستی چنین چیز هایی وجود ندارد .البته
در آن جامعه نیز میان انسان ها اختالفات وجود خواهد داشت ،اما آن اختالفات ماهیت
طبقاتی نخواهد داشت و چیزی میان استثمارگران و استثمار شدگان نخواهد بود .دقیقا به
همین خاطر است که می خواهیم به چنان جامعه ای برسیم و دقیقا با باور مان به حقانیت
مبارزه برای رسیدن به چنین جامعه ای است که خود را کمونیست می خوانیم.
در جامعه کمونیستی نه دولت خواهد بود ،نه ارتش ،نه احزاب و نه هم ایدیولوژی های
طبقاتی .اما ما برای رسیدن به چنان جامعه ای هم به دولت های پرولتری ( دیکتاتوری
پرولتاریا ) ،هم به ارتش های انقالبی ،هم به احزاب پرولتری و هم به ایدئولوژی پرولتری
نیاز داریم و بر خالف دید و بینش انارشیست ها نمی توانیم این همه را با یک ضربه و به
سرعت از میان ببریم .اما تمامی این چیز ها با همان شدتی که فعال ضروری و مهم هستند،
با همان شدت هم قابل تقدیس نیستند .اگر بنا باشد چیزی را قابل تقدیس بدانیم ،همان
هدف غایی رسیدن به جامعه بی طبقه کمونیستی خواهد بود .بقیه تمام چیز هایی که فوقا
گفتیم ،وسایل فکری و فزیکی رسیدن به آن هدف غایی است ،منجمله خود ایدیولوژی
یعنی مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم و تکامالت بعدی آن.
مارکسیزم – لنینیزم مائوئیزم چیست؟ ایدیولوژی علمی پرولتری .همه اجزای سه گانه
این ایدیولوژی طبقاتی پرولتری ( تیوری های فلسفی ،اقتصادی و سیاسی ) از لحاظ
طبقاتی جانبدارانه است .یعنی نه تنها تیوری های اقتصادی و سیاسی م ل م جانبدارانه
و پرولتری است ،که درینمورد حتی جای بحث نمی تواند وجود داشته باشد ،بلکه حتی
تیوری های فلسفی جهانشمولش نیز در نهایت از لحاظ طبقاتی جانبدارانه و پرولتری
است .مثال بسیار روشن است که ماتریالیزم تاریخی جانبدارانه است .همچنان ماتریالیزم
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دیالیکتیک بطور عام نیز نمی تواند مبرا از جانبداری طبقاتی باشد .طبعا در جامعه بی
طبقه کمونیستی که اصال جانبداری طبقاتی نه از لحاظ سیاسی ،نه از لحاظ اقتصادی و
نه هم از لحاظ فلسفی زمینه ای می تواند داشته باشد ،وجود ایدیولوژی های طبقاتی،
منجمله م ل م ،زاید می گردد .به همین خاطر هیچ مارکسیست – لنینیست – مائوئیستی
نمی تواند ایدیولوژی اش را مذهب ابدی تصور نماید که گویا حالل و حرامش تا " قیامت
" حالل و حرام باقی بماند.
پرولتاریا طبقه ای است که باید برای نابودی همه طبقات ،منجمله خودش به عنوان یک
طبقه ،و در نتیجه برای نابودی همه وسایل و ابزار فکری و فزیکی مبارزات طبقاتی،
منجمله وسایل و ابزار فکری و فزیکی مبارزاتی خودش ،مبارزه نماید .کوشش پرولتاریا
برای رسیدن به جامعه بی طبقه کمونیستی در عین حال کوششی است برای زاید ساختن
ایدیولوژی طبقاتی خودش در جامعه و فراتر رفتن از آن ایدیولوژی .لذا پرولتاریا حق ندارد
با چیزی که خودش برای زاید ساختن آن در جامعه مبارزه می نماید ،برخورد مذهبی و
تقدیس گرایانه داشته باشد .هیچ متفکر کمونیستی ادعای مرتبط بودن با "فرشته وحی
" و ادعای" معصومیت " نداشته و ندارد .خالصه اتهام برخورد دینی با م ل م توسط
کمونیست ها یک اتهام ناروا است .انحرافات جزئی در هیچ عرصه ای را نمی توان غیر
محتمل و غیر قابل وقوع دانست ،اما چنین انحرافاتی را نباید بزرگسازی کرد و از آن برای
بافتن " نمد و کالهی " برای " سنتز های " به اصطالح نوین خود استفاده نمود.
پس ما هم باور داریم که زمانی انسان ها از لحاظ فکری به مفکوره یا مفکوره های فراتر
از مارکسیزم ( پست مارکسیزم ) خواهند رسید ،اما فقط در زمانی که به جامعه بی طبقه
کمونیستی رسیده باشند .تا آن وقت کسانی که برای رسیدن به چنان جامعه ای مبارزه
می نمایند ،نباید این سالح فکری را از دست بدهند و اگر از دست داندند ،بجای آن سالح
فکری بورژوازی را بدست خواهند گرفت و از مسیر انقالب منحرف خواهند شد .در چنین
صورتی طبیعی است که آماج مبارزاتی کمونیست ها و پرولتاریا قرار خواهند گرفت و
در نتیجه چنان مبارزاتی یا از مسیر انحرافی برخواهند گشت و یا به قعر منجالب فرو
خواهند رفت.

رفقای عزیز!
امید وارم صحبت طوالنی من شما را خسته نکرده باشد .گرچه علیرغم چندین ساعت
صحبت ،هنوز هم مسایل مطرح نشده زیادی باقی مانده است ،اما متاسفانه وقت سیمینار
به پایان رسیده و زمان قرار نهایی گروپ امنیتی نیز گذشته است .ازینرو ناچاریم ختم
جلسات سیمینار را اعالم کنیم.
در پایان سیمینار یکبار دیگر بپا می خیزیم و با سرود انترناسیونال همراهی می کنیم!
رفقا همگی بپا خاستند و با سرود انترناسیونال همراهی کردند .سیمینار در ساعات آخری
روز دوم به پایان رسید.
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