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مــقــدمــه:
چندی قبل اعالمیه ای تحت عنوان «خطاب به کمونیست های انقالبی افغانستان و
جهان -گسست ما از حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان» که به آدرس الکترونیکی
سایت شعلۀ جاوید ارسال شده بود بدست ما رسید .این اعالمیه توسط دو فردی که
خود را "جمعی از کمونیست های انقالبی افغانستان" می نامند امضا شده و تاریخ
انتشار آن ماه سنبلۀ سال جاری خورشیدی ( ماه سپتامبر سال جاری میالدی) وانمود
شده است .در این اعالمیه مطالب جدیدی وجود ندارد و متن آن ک ً
ال تکرار مجدد همان
عبارت پردازی های رویزیونیستی پسا مارکسیستی -لنینیستی -مائوئیستی اواکیان و
حزبش است .با وجود این الزم است بررسی و ارزیابی مختصری از مطالب مندرج در آن
به عمل آید.
اما در ابتدا الزم است مروری بر مبارزات دو خطی درونی حزب علیه خط ایدیولوژیک-
سیاسی و تشکیالتی این به اصطالح جمعی از کمونیست های انقالبی افغانستان به عمل
آید و اسناد این مبارزات در سطح بیرون از حزب منتشر گردد تا با استناد بر مبارزات
مذکور ،اسناد آن و چگونگی شکل گیری و پیشرفتش تا زمان انتشار اعالمیۀ «خطاب...
گسست »...بتوان تصویر روشنی از این عقبگرد رویزیونیستی و پاسیفیستی این جمع
دونفری از منسوبین حزب ،در بیرون از حزب نیز ارائه نمود.
مقدمت ًا مرور بر مبارزات دوخطی حزب علیه انعکاس خطی رویزیونیزم پسا مارکسیستی-
لنینیستی -مائوئیستی اواکیانی در درون حزب را با نقل آن قسمت از متن گزارش سیاسی
به دومین کنگرۀ سراسری حزب شروع می نماییم که به این موضوع اختصاص دارد   :
« طبق آخرین متن تدوین شدۀ مسودۀ اساسنامۀ حزب ،بعد از نظرخواهی عمومی حزبی
برای ارائه به کنگرۀ سرتاسری دوم حزبی ،هر دو فصل اساسنامۀ حزب (برنامۀ عمومی و آئین
نامۀ تشکیالتی) بطور عمده مورد تائید عمومی واحدها و اعضای حزب قرار گرفته است .در
مسودۀ مذکور صرفاً یک اصل تشکیالتی (مخفی کاری) بر چهار اصل تشکیالتی مندرج در
آئین نامۀ تشکیالتی قبلی حزب اضافه شده است.
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یگانه موردی که در تضاد با روحیۀ عمومی اساسنامه بروز کرده است ،نظرات دوتن از
هواداران حزب در اروپا است .این نظرات از یکجانب مبتنی بر تائید و حمایت از رویزیونیزم
پسا مارکسیستی -لنینیستی -مائوئیستی اواکیانی است و از جانب دیگر از لحاظ خصوصیات
ذاتی خود نیز رویزیونیستی و ضد مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم است .این نظرات چندین
سال در میان منسوبین حزب ،و بطور مشخص در داخل هواداران حزب در اروپا و حتی در
موقعیت هایی از رهبری واحد هواداران مذکور خود را بصورت مخفی و نیمه مخفی حفظ
کرد و عم ً
ال این واحد منطقه یی حساس هواداران را عاطل و باطل نگه داشت تا به گفتۀ
خو ِد ابراز کنندگان آن در «یک موقع مناسب» خود را تبارز دهد .این «موقع مناسب»،
خواسته یا ناخواسته ،تقریباً همزمان با آغاز فعالیت های تدارکی برای تدویر کنگرۀ سراسری
دوم حزب و تشکیل "کمسیون تدارک و برگزاری کنگرۀ سراسری دوم حزب "...فرا رسید.
رهبری حزب بنا به دالیل مختلف کشوری و بین المللی نخواست فورا ً به تصفیۀ تشکیالتی
حاملین خط رویزیونیستی بپردازد و لذا خواست آن ها برای نشر نظرات شان در میان
منسوبین حزب را پذیرفت و هر دو سند ارسالی شان را بصورت درونی منتشر ساخت و در
عین حال یک جروبحث عمومی در میان منسوبین حزب را حول نظرات آنها دامن زد و
چندین سند بحثی درونی به مباحثات متقابل علیه این نظرات اختصاص یافت.
این مباحثات متقابل نه تنها توسط دفتر سیاسی کمیتۀ مرکزی حزب ،بلکه توسط کمیتۀ
روابط بین المللی ،واحد پایه یی هواداران حزب در ناروی -سویدن ،واحد منطقه یی حزبی
شماره اول ،واحد منطقه یی حزبی شماره دوم ،واحد حزبی منطقه یی شماره سوم ،هستۀ
کارگری حزبی ،کمیتۀ جوانان حزبی از منطقۀ شماره دوم ،واحد منطقه یی هواداران در
کانادا و دو تن از رفقا بصورت شخصی نیز پیش برده شده و بصورت درونی منتشر گردید.
در جریان همین مباحثات ،برای هر دو فرد حامل و حامی خط رویزیونیستی پسا م ل م
اواکیانی ،این امکان میسر گردید که وارد یک جروبحث سازنده با رهبری حزب گردیده
و مشکالت شان را حل و فصل نمایند .ولی از آن جایی که این افراد تمایلی برای حل و
فصل مشکالت شان با حزب نداشتند و ندارند ،لذا اص ً
ال نخواستند و نتوانستند که وارد یک
جروبحث جدی با حزب گردند .اما علیرغم این بی پروایی و عدم تمایل متکبرانه ،فرد اصلی
حامل و حامی این خط رویزیونیستی که گویا نویسندۀ اصلی اسناد ارسالی شان به حزب
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است حتی به کنگره دعوت شد و این دعوت را پذیرفت ،اما در عمل اینک او را در میان
شرکت کنندگان این کنگره نمی بینیم.
ال گفتیم پرداختن به این نظرات ضدحزبی قسمت زیادی از وقت تقریباً
همانطوری که قب ً

یک سالۀ دورۀ حساس تدارک برای برگزاری کنگرۀ سرتاسری دوم حزب را بخود اختصاص
داد .در فرجام کل پروسۀ جروبحث متقابل حزبی روشن ساخته است که این کنگره
موضعگیری علیه رویزیونیزم پسا م ل م اواکیانی در اساسنامۀ حزب را قاطعانه می پذیرد.
در چنین صورتی دو فرد حامل و حامی رویزیونیزم پسا م ل م اواکیانی دیگر نخواهند
توانست واجد شرایط حداقل شمولیت در میان منسوبین حزب باشند .بنابرین این دو فرد
بخاطر عدم جوابدهی به مباحثات متقابل حزبی علیه نظرات پسا م ل م اواکیانی شان ،عدم
عالقمندی به مباحثات رویاروی با حزب و حتی حضور در کنگره ،که نشانه های روشنی از
اصرار شان بر خط رویزیونیستی پسا م ل م اواکیانی است ،نخواهند توانست دیگر در زمرۀ
منسوبین حزب محسوب گردند .با اینهم ،کمیتۀ مرکزی منتخب این کنگره مکلف خواهد
بود که هرچه زودتر وضعیت این افراد در رابطه با حزب را روشن سازد .در صورتی که آنها
اساسنامۀ حزب را بپذیرند و موضعگیری ضد حزبی پسا م ل م مستند شان را مورد انتقاد
قرار دهند ،می توانند به عنوان منسوبین حزب باقی بمانند.
در هرحال ،چه این افراد از واحد هواداران حزب در اروپا حذف گردند و چه در آن باقی
بمانند ،باید کل واحد منطقه یی هواداران حزب در اروپا بازسازی گردد .در این بازسازی
باید واحدهای پایه یی فعلی هواداران حزب در اروپا مستقیماً با مرکزیت حزب در ارتباط
قرار بگیرند تا بتوانند از حالت کرختی و غیر فعال بودن چند سالۀ گذشته بیرون شده و به
عنوان واحدهای پایه یی فعال و رزمندۀ هواداران وظایف شان را در منطقۀ حساس اروپا به
نحو احسن انجام دهند».

(قسمتی از متن گزارش سیاسی به دومین کنگرۀ سراسری حزب)

دومین کنگرۀ سراسری حزب ،که موضعگیری علیه رویزیونیزم پسا م ل م اواکیانی در
اساسنامۀ حزب را به اتفاق آراء تمامی نمایندگان حاضر در کنگره پذیرفت ،با موفقیت
دایر گردید و با موفقیت به پایان رسید .بنابرین  دو فرد حامل و حامی رویزیونیزم پسا
م ل م اواکیانی دیگر نمی توانستند پس از کنگره واجد شرایط حداقل شمولیت در میان
منسوبین حزب (پذیرش اساسنامۀ حزب) باشند ،مگر اینکه اساسنامۀ حزب را بپذیرند و
موضعگیری ضد حزبی پسا م ل م مستند شان را مورد انتقاد قرار دهند.
صفحه 8

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

تقریب ًا بالفاصله پس از تدویر و اختتام موفقانۀ دومین کنگرۀ سراسری حزب ،کمیتۀ
مرکزی منتخب کنگره ،و به بیان مشخص تر دفتر سیاسی کمیتۀ مرکزی دوم حزب ،در
عین حالی که مسئولیت های این دو فرد در واحد منطقه یی هواداران حزب در اروپا را
ملغا کرد و به بازسازی کل آن واحد منطقه یی هواداران پرداخت ،اخراج رسمی آن ها از
جمع کل منسوبین حزب را اعالم نکرد ،بلکه آن را به حالت تعلیق در آورد ،تا یک فرصت
دیگر برای برگشت به سوی حزب داشته باشند.
اما آن ها ازین فرصت استفاده نکردند .فرد اصلی از میان این جمع دونفری نه تنها
حاضر به پیشبرد بحث با حزب نشد ،بلکه علیرغم قرارومدار تعیین شدۀ قبلی خودش
با فرستادۀ حزب او را در جریان سفر ساعت ها به حالت انتظار نگه داشت و با او دیدار
نکرد و سپس آدرس ارتباطی الکترونیکی اش با حزب را نیز مسدود نمود و به این ترتیب
رابطه اش را عم ً
ال با حزب قطع کرد .فرد دوم که در جریان تدویر کنگره و چند ماه بعد از
آن فرصت داشت که از نزدیک با مسئولین حزبی پای بحث بنشیند نیز از این کار به بهانه
های مختلف اجتناب کرد و عاقبت موضعگیری موافق یا مخالف با اساسنامۀ جدید حزب
را موکول به مشورۀ رویاروی با رفیق دیگرش نمود.
برعـالوه ،پس از بـرگـزاری کـنگـرۀ دوم حـزب آن ها تقـاضـا نکـردند کـه نشریـۀ
مرکزی درونی حزب در اختیار شان قرار بگیرد و حزب هم نشریۀ مذکور را در اختیار آن
ها قرار نداد.
اینک که آنها با انتشار اعالمیۀ " خطاب ...گسست "...عدم تعلق شان به حزب
کمونیست (مائوئیست) افغانستان را اعالم کرده اند ،وضعیت حزب در رابطه با خودشان را
نیز روشن ساخته اند و آن این که :پسا مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم اواکیانی و حاملین
و مدافعان آن در حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان جای ندارند.

در واقع دو فرد انتشار دهندۀ اعالمیۀ "خطاب ...گسست "...که از یک طرف نتوانستند
مبارزات خطی درون حزبی را بطور اصولی و موفقانه پیش ببرند و حتی نتوانستند در
کنگره شرکت نمایند و از طرف دیگر با اجماع تمامی واحدها و اعضای حزب ،به شمول
اکثریت قریب به اتفاق منسوبین حزب در اروپا ،در کنگره و در سطح کل حزب علیه
خط پسا م ل م شان مواجه شدند ،چارۀ کارشان را در آن دیدند که از میدان مبارزاتی
ایدیولوژیک -سیاسی درون حزبی به میدان مبارزات ایدیولوژیک -سیاسی بیرون از
حزب عقب بنشینند و بطور آشکار در پهلوی رفقای ایرانی و امریکایی شان قرار بگیرند   .
بنابرین دیگر ضروری نیست که اسناد بحثی درونی با آن ها و رفقای امریکایی و ایرانی
شان و همچنان اسناد بحثی درونی علیه انعکاسات اولیۀ پسا م ل م اواکیانی در درون
حزب همچنان درونی باقی بمانند.
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بدین سبب ما از طریق انتشار بیرونی تمامی اسناد درونی و اسناد بیرونی قب ً
ال منتشر شده
و همچنان جوابدهی به اعالمیۀ اخیر شان به سراغ آنها و رفقای امریکایی و ایرانی شان
میرویم .تمامی این اسناد در یک کتاب چهار جلدی ارائه می شود.
جلد اول کتاب :شامل اسناد ذیل خواهد بود:
دو سند پسا م ل م ها در کمونیست شماره ( 12جدی  -1392جنوری )2014
و اسناد بحثی متقابل حزبی مطرح شده در:
شمارۀ  13کمونیست (جدی  -1392جنوری ،)2014
شماره  14کمونیست (حوت  -1392مارچ ،)2014
شمارۀ  15کمونیست (حمل  -1393اپریل ،)2014
شمارۀ  16کمونیست (ثور  -1393می ،)2014
شمارۀ  17کمونیست (جوزای  -1393جون )2014
و
شمارۀ  18کمونیست (سرطان  -1393جوالی   .)2014
جلد دوم کتاب :مـجـمـوع مـبـاحـث مطـرح شده علیه پسا م ل م اواکیانی در
سیمینار وسیع حزبی را در بر خواهد گرفت.
جلد سوم کتاب :شامل آن مباحث درون حزبی خواهد شد که قبل از پولینوم چهارم
کمیتۀ مرکزی اول حزب ،با رفیق حفیظ و کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م)
داشته ایم    .
جلد چهام کتاب :شامل آن اسـنـاد بیـرونـی حـزب خـواهد بود که قـبـ ً
ال در بحـث
عـلیـه حزب کمونیست انقالبی امریکا و حزب کمونیست ایران (م ل م) ارائه شده است
و همچنان بحث علیه اعالمیۀ "خطاب ...گسست "...را دربر خواهد گرفت.
روشن است که اسناد درونی ارائه شده در این جلد و همچنان اسناد درونی قابل ارائه در
جلد دوم و سوم کتاب مستلزم آماده سازی این اسناد برای انتشار بیرونی بوده و خواهد
بود.
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ســنــد شــمــاره اول
متن نامۀ شخصی (ن)    ----رفیق عزیز :درود به شما و همه ی رفقاء .نامه ای
که در مورد آن قبال برای شما نوشته بودم ،اینک بعد از غور و بررسی مجدد ،برای
شما ارسال می گردد .متن نامه توسط چهار نفر از رفقای{هوادار حزب دراروپا}
خوانده شده و مورد تایید و تصویب ،قرار گرفته است .آرزومندیم متن پیشنهادی ما
بدسترس تمام رفقاء قرار گیرد .پیروز باشید(  .ن)  28سپتامبر 2013

رفقای عزيز درود به شما!
تحوالت چند سال اخیر در جنبش مائوئیستی ،صفبندیهای حاد را در درون این جنبش دامن
زدهاست .این تحوالت که بهخصوص پس از خیانت و انحراف رویزیونیستی رهبری حزب
کمونیست نپال (مائوئیست) شدت و حدت یافت ،جنبش انقالبی انترناسیونالیستی را با بحران
مواجه ساختهاست.
بحران درون جنبش انقالبی انترناسیونالیستی را نمیتوان به نوب ٔه خود جدا از بحران جنبش
کمونیستی دانست که پس از شکست سوسیالیسم و قدرت سیاسی پرولتاریا در چین پدیدار
گشت .تالشهای که در این دورانها از جانب نیروهای مائوئیست برای غلبه بر این بحران
صورت گرفت با مشکل برخورد کرد و محدودیتهای نگرشی معین را به نمایش گذاشت.
رهبری حزب ما نیز واکنشهای صریح را در مقابل این تحوالت و بهخصوص در مقابل سنتز
نوین باب آواکیان ارائه دادهاست .این واکنشها علیرغم هر نیتی که در بر داشتهاست به نظر
ما در بسیاری موارد غیر علمی و در تضاد با خط و روش ماتریالیستی دیالکتیکی بوده و در
نهایت منجر به دورشدن حزب ما از مسیر کمونیسم و کشاندهشدن آن به مسیر ناسیونالیسم
خواهد شد .در این نوشته ما تالش خواهیم کرد که نقطه نظرات خود را با خط و سبک کار
اتخاذشده توسط رهبری حزب ابراز کرده و نظرات خود را در مـورد ریشـهها و عـواملی که
باعـث اتخاذ چنین خطی شدهاست بهصورت خالصه و اجمالی بیان کنیم و بحثهای مفصلتر
را به بعد موکول نماییم.
حزب در پلینوم چهارم کمیت ٔه مرکزی بدون اطالع اعضاء و کادرهای حزب علیه مانیفست
و اساسنام ٔه حزب کمونیست انقالبی آمریکا و سنتز نوین رفیقباب آواکیان موضع گرفت و
اتهاماتی را عنوان نمود .درحالی که اصول تشکیالتی حزب برمبنای سانترالیزم دموکراتیک
استوار است و به اساس ماد ٔه اول بند دال اصول تشکیالتی حزب «رهبری جمعی ومسئولیت
فردی در تمامی سطوح هیأتهای رهبری و بدن ٔه تشکیالتی حزب» باید اجراء ورعایت گردد.
سانترالیزم دموکراتیک به ما میآموزد که فعالیتهای حزب را با رهبری جمعی به پیش ببریم
و تمام موضوعات ومسائل قبل از تصویب در صفوف و حلقات حزب مورد غور و بررسی،
قرار گیرد تا موضوع موردبحث به پختگی الزم برسد .این روش محصول تجارب احزاب
کمونیست طی دور ٔه طوالنی مبارزه بودهاست که کاربست آن از بروز انحرافات وکجرویهای
احتمالی و تکرویها و سکتاریزم جلوگیری مینماید .این روش ،حزب را صیقل میدهد و
قدرت اراده و عمل انقالبی اعضاء و رهبری حزب را افزایش و تحکیم میبخشد.
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مانیفست و اساسنام ٔه حزب کمونیست انقالبی آمریکا چکیده و فشردهٔ آثار و مقاالتیاست که
ازسالهابه این طرف توسط رفیقباب آواکیان و کادرهای رهبری آن حزب نوشته شدهاست
و به دسترس نیروهای انقالبی ،قرارگرفتهاست .سنتزنوین برمبنای ملم قرار دارد و مکمل
انقالبات گذشته بهخصوص انقالب کبیرفرهنگیاست.
فیصل ٔه پلینوم چهارم کمیت ٔه مرکزی حزب برای رفقای واحد ما که با مواضع و عملکردهای با
ارزش حزب کمونیست انقالبی آمریکا و آثار رفیقباب آواکیان ،آشنایی داشتند ،تکاندهنده و
دردآور بود .ما ضمن پذیزش فیصل ٔه پلینوم ،وقتا ً عنوانی هیأت رهبری حزب نامهای ارسال
ومکلفیت خود مبنی برتحقیق و مطالعات بیشتر را در زمینه به اطالع رفقا رساندیم .رهبری
حزب نیز با این پیشنهاد ما مخالفت ننمود و آن را پذیرفت .بنابراین روابط ما با رفقای جنبش
انقالبی انترناسیونالیستی ،حفظ گردید و مطالعات وتحقیقات در رابطه با سنتز نوین رفیقباب
آواکیان ،ادامه یافت.
نظـربه معـاذیری به کـنـفرانس حـزبـی شرکـت نتـوانسـتیـم ولـی نامهای را که چکید ٔه نظرات
واحد تا آن زمان را ارائه میداد و شامل بحثهای علمی و منطقی کنفرانس بینالمللی
آرسیپی بود ،به کنفرانس ارسال کردیم .این نامه طبعا ً نواقص وکمبودیهای رادر بر داشت،
ولی رفقا مطالب آن را نادیده وناشنیده انگاشتند و باریشخندونیشخند با آن برخوردکردند.
نام ٔه رفیق زندهیاد «حفیظ» که بهصورت واقعبینانه نگاشته شدهبود نیز به تمسخر گرفته
شد.
کنفرانس حزبی که بهمنظور بحث و جدل پیرامون مانیفست و اساسنام ٔه حزب کمونیست
انقالبی آمریکا و سنتز نوین رفیقباب آواکیان ،دایر گردیده بود بیشتر جنب ٔه تشریح و توجیه
داشت و بحث و جدلی درآن صورت نگرفت .بحثهای رفقا دارای دو جنبه یکی تشریح
انقالبات و جریانات گذشته و دیگری وارد نمودن اتهام پساملمی به سنتزنوین بود .هیچیک
از رفقا نتوانستند محتوی علمی سنتزنوین رابه بحث بکشند و نکات برجست ٔه آن را نشانی
و انحرافاتی را که ادعا نمودند بهصورت علمی ،مشخص و واضح سازند .بنابرین کنفرانس
حزبی نتوانست هدف خود را تداعی کند و موفقانه به پیش رود و رهبری حزب را متوجه
اهمیت موضوع نماید.
در کنفرانس حزبی ،دو تن از رفقای واحد ما به تشنج و بحران فکری ،متهم شدند و نبود
رفیقعیسی دلیل این بحران قلمداد گردید .در حالی که رفیق زندهیاد عیسی کسی بود که
بهطور روزمره صفح ٔه انترنیتی حزب کمونیست انقالبی آمریکا و آثار رفیقآوکیان را مطالعه
و تعقیب مینمود و در جلسات واحد به بحث میگذاشت .ما در شناخت از آثاررفیقآواکیان
مدیون آن رفیق زندهیاد و رفقای حزب کمونیست ایران ملم هستیم که وقتاًفوقتا ً ترجم ٔه آثار
را بهدسترس ما ،قرار میدادند.
مقاالت و نوشتههای بعدی حزب ،در تحکیم مواضع حزب علیه سنتز نوین رفیقباب
آواکیان و طرفدارانش ،جنبش انقالبی انترناسیونالیستی را بیشتر از پیش بحرانی و احزاب
وسازمانهایی را که انحرافات بنیادی پوشیدهای داشتند ،بر محور خود ،گردآورد.
جای تأسف در این است که بحثهای حزب و متحدین آن نهتنها حاوی تحریف مواضع
آنهاست ،بلکه از استدالت علمی و محکم نیز برخوردار نیستند .این اتهامات در بسیاری از
موارد بدون هیچگونه استداللی وارد شدهاند .مثل اینکه سنتز نوین باب آواکیان گسست کلی
ن است که در یک سند معین
از مارکسیسم و در نتیجه پساملم است .یکی از دالیل این اتهام ای 
تعداد مارکسیسم ،لنینیسم ،و یا مائوئیسم حد نصاب معین را کسب نمیکند .و یا اینکه مبارز ٔه
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طبقاتی و دیکتاتوری پرولتاریا در اسناد آرسیپی کمرنگ شدهاند به این دلیل که بازهم در
یک سند معین به جای ادام ٔه دیکتاتوری پرولتاریا از ادام ٔه سوسیالیسم استفاده شدهاست و
متهمکردن باب آواکیان و آرسیپی به اومانیسم بر هیچگونه پایهای استوار نیست.
اینگونه اتهامزدنها با تحریف مواضع ،بدون دلیل و سند و بحث قابل اتکاء نهتنها غلط
و ناصحیح و به معنی اتکاء به روشهای غیر انقالبیاست؛ بلکه روند حرکت همین چند
ساله خالف این ادعاها و اتهامات را به اثبات رساندهاست .زدن اتهامات به منظور پیشبرد
بحثهای خود و محقجلوهدادن خود ،سبک کار و روش بهغایت انحرافی و غیر اصولیاست
و در تضاد آشکار با روش ماتریالیسم دیالکتیک قرار دارد .این مسئله ما را از همان ابتداء
به کندوکاو هرچه بیشتر در خط و مسیر اتخاذشده توسط حزب وا داشت .هرچه بیشتر مطالعه
وتحقیق کردیم ،تضادهای بیشتری را در نوشتههای حزب بااسناد ارائه شده توسط رفقای
حزب کمونیست انقالبی آمریکا وطرفداران سنتز نوین باب آواکیان ،مشاهده نمودیم.
از زمانیکه به نتایج نسبی تحقیقات مان دست یافتیم بیصبرانه منتظر فرصت برای انتقال
بحثها به درون حزب بودهایم و هستیم .ما معتقدیم که سنتز نوین رفیقباب آواکیان بر
پایه علمی استوار است و مسیراتخاذشده توسط این رفقاء اصولی وادام ٔه ملم میباشد.
این واقعیت ما را بر آن داشت تا در برابر این دستآورد بااهمیت که سرنوشت بشریت را
رقم میزند ،بیشتر از این ساکت ننشینیم و از رهبری حزب بخواهیم تا نتیج ٔه تحقیقات واحد
ما را که در این نوشته بهصورت فشرده ،مطرح گردیدهاست از طریق نشری ٔه درونی حزب
بهدسترس اعضای کمیت ٔه مرکزی ،کادرهای رهبری واعضای حزب ،قراردهند .امیدواریم
رفقای حزبی این نوشته را با دقت مطالعه کنند و نقط ٔه نظراتشان را در این باره انعکاس
دهند .ما معتقد و مصمم بر آنیم تا مبارزات خود را پیرامون سنتز نوین رفیقآواکیان ازطریق
نشری ٔه درونی حزب به پیش ببریم.

اتحاد با برخی نیروها بهمنظور ایجاد یک تشکل بینالمللی:

حزب ما پس از موضعگیری علیه سـنـتـز نـویـن بـاب آواکـیـان به احـزاب مـعـیـن در درون ریم
مثل حزب کمـونیســت مائوئیسـت ایتالیا و حـزب کمـونیسـت هند (مارکسـیسـت -لنینیسـت)
{نـاگـزالـبـاری} و احزاب وسازمانهای همطراز ،نزدیکتر شدهاست و همراه با این احزاب
در تالشاست که یک تشکل بینالمللی را سازماندهی کند که حاصل آن تا کنون بیانی ٔه در مورد
طرح پیشنهادی برای برگزاری یک کنفرانس برای ایجاد چنین تشکیالتی و سند در مورد
اوضاع جهانیاست که در تاریخ اول ماه مه ۲۰۱۱انتشار یافت و در اول ماه مه  ۲۰۱۲و
 ۲۰۱۳این اهداف ،دنبال گردید.
شکی نیسـت که ما به وحدت احتیاج داریم و باید برای وحدت بکوشیم .اما مهم اسـت که
روشن کنیم که وحدت حول چه مسایلی و ب ه منظور چه هدفی باشد .مهم این است که آیا
اتحاد برای خدمت به انقالب ،رهایی بشریت و برای رسیدن به هدف کمونیسم است یا اینکه
اتحاد برای داشتن نیروی بزرگ است که توسط آن حرف خود را حتی اگر غلط هم باشد به
کرسی بنشانیم .آن اتحادی که برای آن کمونیسم ،چگونگی تحول و تکامل اوضاع و مفهوم
و محتوای مائوئیسم مهم نیستّ وهم و غم آن ضدیت با باب آواکیان و سنتز نوین وی باشد
بدون شک از اصول و انصباطهای واقعی برخوردار نخواهد بود و وحدتی نیست که به نفع
انقالب باشد .ما میتوانیم حول مائوئیسم متحد شویم اما به شرط اینکه این مائوئیسم تنها
یک نام نباشد و موضوع واقعی ،محتوای آن باشد .اما اگر مائوئیسم تنها یک نام باشد و از
محتوی و اصول آن خبری نباشد ،آن گاه به معنی این است که خود را پشت آن پنهان کردهایم.
صفحه 13

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

به نظر میرسد که مهمترین نکته و مبنای اتحاد این گروهبندی ،مخالفت و دشمنی با باب
آواکیان و سنتز نوین اوست که به اتهامات بیاساس علیه او مبادرت میورزند و خدمات
او را به جنبش مائوئیستی و کمونیستی میپوشانند و تالشهای او را برای شناساندن خط
انقالبی و اهداف واقعی که مائو تسهدون برایش مبارزه میکرد ،به هیچ میگیرند .باب
آواکیان در هم ٔه دوران مبارزاتیاش ،تالش کردهاست که تئوری و اندیشههای مائو را از
زیر آوارهای رویزیونیستی و ناسیونالیستی که تالش میکردهاند مائوئیسم را “کمونیسم
کشورها ی جهان سوم" بدانند و یا اینکه مائو را به یک ناسیونالیست و رهبر نظامی تقلیل
دهند ،بیرون آورد .او همچنین تالش کرد آنانی را که از تئوریهای مائو برای اهداف،
ناسیونالیستی ،رویزیونیستی ،سوسیالدمکراسی و اتحادهای ارتجاعی سوء استفاده کنند
افشاء کند .حزب ما و احزاب متحد آن نهتنها به این مبارزات و نتایج آن اشارهای نمیکنند و
آن را نادیده میگیرند؛ بلکه اتهامات ناروا را بدون هیچگونه احساس مسئولیتی به او وارد
میکنند و او را به گسست از مارکسیسم و مائوئیسم متهم میکنند و کارش را رویزیونیستی
میخوانند .بیاییم واقعیتها را تحریف نکنیم و مسایل را آن گونه که هستند بیان کنیم .در غیر
آن به کارگیری شیوه و روشهای غیر اصولی به ضد خود بدل خواهند شد.
اما جالب اینجاسـت که ،به هـمـان اندازه کـه ایـن گـروهبندی عـلیه باب آوکیان دشمنی
میورزد ،به همان اندازه در مقابل رویزیونیسم باترای و پراچاندا و سایر گرایشات انحرافی
باگذشت و دستودلباز بودهاست .احزاب این گروهبندی از شرکت حزب کمونیست نپال
مائوئیست در انتخابات و کسب “موفقیتهایآن" به وجد آمدند و با ارسال تهنیت و تبریک
تالش کردند تا شادی خود را از غرقشدن یک حزب مائوئیستی در منجالب بورژوازی پنهان
نکنند .بر کسی پوشیده نیست که این به وجدآمدنها و شادیها یک اشتباه نبود بلکه نشانگر
یک جهتگیری خطی بودهاست .در حقیقت ضدیت دشمنانه امروز با باب آواکیان و سنتز
نوین وی ادامه و دنبال ٔه همان برخوردهای دیروز نسبت به حزب کمونیست نپال (مائوئیست)
است و به نوبه خود چه شادی از به منجالب افتادن حزب نپال ،چه ضدیت با باب آوکیان و
سنتزهای او همگی ادام ٔه همان بیتفاوتیهاییاست که همین احزاب نسبت به بروز انحراف
در حزب کمونیست نپال از خود نشان دادند.
متأسفانه موضعگیریهای روبنایی بعدی علیه حزب کمونیست متحد نپال نتوانستهاست این
انحراف را جبران کند و جهتگیریهای بعدی برای اتحاد با بخش منشعب از حزب نپال نشان
داد که این گروهبندی در انتقادات خود جدی نبودهاست و در تالش است تا به هر قیمتی که
شود یک گروهبندی بزرگتر را در دشمنی با سنتز نوین و باب آواکیان تشکیل دهد که هم در
عملکرد و هم در خط بیانیههای مذکور مشهود است.
متأسفانه وحدتی که با این نیروها در شرف تکوین است و میخواهد یک تشکل بینالمللی
را سازمان دهد به نظر نمیرسد که مبنای اصولی داشتهباشد .چنین اتحادی بدون توجه و
حساسیت به این جهتگیریها ،وحدتی نیست که ما را قدرتمندتر و به هدف کمونیسم نزدیکتر
کند؛ بلکه وحدتیاست که ما را ضعیفتر کردهاست و اصول انقالبی و انترناسیونالیستی ما
را زیر پا گذارده است ،چرا که وحدتی است که خط انقالب و ضد انقالب را شدیدا ً مخدوش
میکند و این در تضاد با مصالح انقالب است .چگونه چنین وحدتی میتواند کمکی به ایجاد
یک تشکل کمونیستی بینالمللی باشد؟
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درک از مائوئیسم و تقلیل آن به جنگ خلق و مبارزه برای استقالل ملی:

حـزب در انتقادات خود سـنـتـز نوین را متهم به نفی مـائـوئـیـسـم و خود را مدافع مائـوئـیـسـم
معرفی میکند .گروهبندی متشکل از سه گروه نیز چنین ادعایی دارد .هرچند که در هیچ
مورد درکشان را از مائوئیسم باز نمیکنند و مائوئیستبودن را با ادعاداشتن به مائوئیسم
یکی میکنند .اما از البهالی اسنادی که قرار است مدافع مائوئیسم باشند ،میتوان برخی از
مهمترین عناصر درک حزب و احزاب متحد آن را از مائوئیسم دریافت که نشاندهند ٔه درک
ناقص از مائوئیسم است و حتی در برخی مواقع در تضاد با آن قرار دارد .حزب و متحدین
آن در اسنادشان هیچگاه تالش نمیکنند که مائوئیسم را فرای یک نام و یا فرای جنگ خلق
معنی کنند .به نظر میرسد که برای این احزاب ،مبارزات مائو پس از کسب قدرت در سال
 ۱۹۴۹وجود خارجی ندارند .یا اگر دارند نقشی را در مبارزات امروز و یا نقشی را در مفهوم
مائوئیسم بازی نمیکنند .البته این موضوعی تازه نیست .در جنبش مائوئیستی بسیاری تالش
داشتهاند که مائوئیسم را به مبارزات انقالبی در کشورهای تحت سلطه محدود کنند و از مائو
یک چهره دمکرات انقالبی بسازند و مائوئیسم را به مثاب ٔه ایدئولوژی چنین خطی معرفی
کنند.
چرا مائو و حزب کمونیست چین در زمان رهبری مائو و همچنین کمونیستهای جهان
معتقدند که بزرگترین و مهمترین دستاورد مائو و بزرگترین و مهمترین جنب ٔه مائوئیسم
“ادام ٔه انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریاست"؟ و چرا مائوئیسم به معنای واقعی به درک
دستاوردهای مائو ازاین دوران و عملیکردن درسهای این دوران گره خوردهاست؟
مبارزات مائو در دوران دیکتاتوری پرولتاریا نشانگر درک متکاملتر او از کمونیسم و
پیشروی بدان سو است .مائو در این دوران به موازات رهبری پرولتاریای در قدرت ،علم
مارکسیسم را در زمینه ساختمان سوسیالیسم و راه رسیدن به رهایی بشریت یعنی کمونیسم
تکامل داد خدمات و اندیشههای مائو در این دوران بود که به یک سیستم فکری منسجم
یعنی مائوئیسم جهش کرد .به عبارت دیگر مائوئیسم به معنای واقعی در این دوران و با این
مبارزات زاده شد .بدون درک و جذب و بهکاربردن درسها و آموزههای مائو در این دوران
نمیتوان سخنی از مائوئیسم گفت.
مائو در این دوران بود که با تضادهای واقعی رسیدن به جامعه کمونیسم دست و پنجه نرم کرد
و نشان داد که مسایل مربوط به جامعه کمونیستی را نمیتوان به جامعه کمونیستی موکول
کرد .برای رسیدن به آن از همین امروز باید دست به کار شد .به همین دلیل مائو در مقابل آن
گروه از رهبران حزب کمونیست چین ایستاد که میخواستند مرحلهگرایی کنند و میگفتند که
باید اول انقالب دمکراتیک را تحکیم کنیم تا بدین وسیله از برخورد و حل مسایل و تضادهای
جامع ٔه سوسیالیستی و در راه رسیدن به جامع ٔه کمونیستی طفره روند .به همین دلیل ساده که
هر استراتژی ،تاکتیک خود را دارد و هر تاکتیک به استراتژی خاص خدمت میکند .خالصه
اینکه درسهای این دوران یعنی درسهای مربوط به رسیدن به جامع ٔه کمونیستی از همین
امروز و از همین لحظه برای ما کاربرد دارد و مسایلی مربوط به بعد نیستند.
با توجه به چنین بحثی ،سئوال ما این است که آیا حزب ما درک درست از مائوئیسم دارد و یا
آن را ارائه دادهاست؟ اگر چنین است چرا حزب ما تا این حد در مقابل پیشرفتهای این دوران
مائو سکوت کردهاست؟ چرا این مهمترین جنبه مائوئیسم در خط و سیاستها و حتی ادبیات
حزب ما تا این حد غایب است و با بیتوجهی روبهرو بودهاست؟ تو گویی که بعد از سالهای
 ۵۰میالدی اصالً مائو و یا مائوئی وجود نداشته و یا اگر هم داشته اصالً به ما ربطی ندارد.
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آیا این یک غفلت ناغافل است؟ و یا اینکه یک جهتگیری خطی را نمایندگی میکند که تا این
حد به مهمترین جنبه مائوئیسم بیتفاوت بودهاست و تنها بخشی را میبیند که به خودش
ربط دارد .یا باالخره اینکه معتقد است اینها مسایلی مربوط به بعد هستند و چون ما فعالً در
مرحل ٔه انقالب “ملیدمکراتیک" هستیم و هر مرحله باید تا آخر طی شود و تحکیم شود ،به
این مسایل باید بعدا ً پرداخته شود؟
دیدگاهی که مائو را به جنگ خلق ،آنهم تنها به جنگ مسلحانه و مبارزه برای استقالل ملی
تقلیل میدهد ،دارای یک پای ٔه مادی معین است که بر میگردد به سالهای  ۶۰و مبارز ٔه مائو
علیه رویزیونیسم خروشچفی.
مبارزه مائـو عـلـیـه رویزیونیسم خـروشـچـفی به مبارزهاش عـلیـه تزهای مسـالمتآمـیـز
خروشـچـف ختم نمیشود ،بلکه ادام ٔه این مبارزه علیه رویزیونیسم به انقالبی در تفکر
منجر میشود که برای بشر تا آن زمان ناشناخته بود ،به مبارزهای میان راه کمونیسم و
راه سرمایهداری در جامعه سوسیالیستی که با مبارزات سهمگین در درون چین و بر سر
ساختمان سوسیالیسم ادامه مییابد .مائو در پی این مبارزه نماد ساختمان سوسیالیستی را
در شوروی نیز نقد کرد و توانست از این نماد و بسیاری از جنبههای خط حاکم بر آن گسست
کند و علم مارکسیسم را در این مورد بسیار مهم ،تکامل دهد .این روند سهل و آسان به پیش
نرفت بلکه با مبارزات مرگ و زندگی برای قدرت سیاسی در چین رقم خورد که حاصل آن
انقالب کبیر فرهنگیاست و مبارزات ایدئولوژیک علیه رهروان سرمایهداری که پس از آن
با مبارزه علیه لین پیائو و خط فکری او ادامه یافت و در ادام ٔه همین مبارزات سرانجام بعد
از مرگ مائو ،پرولتاریا قدرت سیاسی را از کف داد.
اما بسیاری از جنبشهای آزادیبخش در جهان که تحت تأثیر خط انقالبی چین و مائو بودند،
ن گونه و بهمثاب ٔه تکامل علم کمونیسم ندیدند و نمیتوانستند ببینند و به نف ع آنها
مسایل را ای 
هم نبود که آن را ببینند.
بعد از آنکه خروشچف تزهای مسالمتآمیز خود را به پیش گذاشت ،حمایت و کمکهای مادی
اتحاد شوروی به مبارزات جنبشهای آزادیبخش قطع شد .رهبران رادیکال ناسیونالیست
بسیاری از این جنبشها از خروشچف و راههای سازش با امپریالیسم مایوس شدند به
مائو گرویدند و از حمایت مائو و چین انقالبی که یک نماد رادیکال را برای رهایی به پیش
میگذاشت و با تمام توان از این جنبشها حمایت میکرد ،بر خوردار شدند .اما این مبارزات
آزادیبخش و رهبران آنها که به راه چین پیوستند تنها آن جنبههایی از انقالب چین را بر
میگزیدند و یا میدیدند که به نفع ایدئولوژی خودشان باشد یعنی استقالل ملی و مبارزه
رادیکال مسلحانه و در چشم بسیاریشان مائوئیسم به مبارزه برای استقالل ملی و مبارز ٔه
مسلحانه خالصه شد .البته چنین چیزی از رهبران ناسیونالیست انقالبی برخی مبارزات
آزادیبخش که تمایالت مائوئیستی داشتند و یا بهتر است گفته شود طرفدار مائو و چین شده
بودند ،انتظار میرفت .اما همین طرز تفکر در میان برخی احزاب منتسب به مائوئیست نیز
ادامه حیات داد و همچنان میدهد  .حزب ما نیز بسختی از این مسئله رنج میبرد .امروز
حزب ما همه چیز را با مبارزه مسلحانه و مبارزه برای رهایی ملی میسنجد .البته به این
مسئله یک رنگ مائوئیستی نیز دادهاست و مائوئیسم را تنها با مرحل ٔه انقالب دمکراتیک
نوین و جنگ خلق که البته آنها را بهمثاب ٔه انقالب ملیدمکراتیک و جنگ ملیمردمی میبیند،
تعریف میکند و موضوع کمونیسم و خط کمونیستی بهطور روز افزون در نزد آن رنگ
میبازد.
صفحه 16

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

مثالً اینکه تزها و سنتزهای باب آواکیان حتما ً غلط هستند و ارزشی ندارند چون او جنگ
خلقی را رهبری نکردهاست و در نتیجه پشت سر آنانی باید بیستاد که جنگ خلق و یا مبارز ٔه
مسلحانه میکنند و یا انجام دادهاند .نتیجتا ً خط پراچاندا و راه گونزالو بهتر است چون جنگ
خلق را رهبری کردهاند و هنگامی که اگر آنها تئوریهای رویزیونیستی هم ارائه دهند
خیلی مهم نیست چون جنگ خلق را هنوز ادامه میدهند و تازه آن موقع انحراف پراچاندا
و باترای مورد توجه قرار میگیرد که از جنگ خلق دست میکشند .اما اینکه اینها چگونه
اصول کمونیستی را زیر سئوال بردند ،برای حزب سئوال پیش نیاورد .ممکن است گفته شود
که دستکشیدن از جنگ خلق به همان معنیای دستکشیدن از کمونیسم است که این خود
همان تقلیل مائوئیسم به جنگ خلق است .دستکشیدن از کمونیسم فراتر از آن است و اگر
کمونیسم و مائوئیسم را به جنگ خلق تقلیل ندهیم آن گاه ابعاد قضیه بیشتر روشن میشود.
در حقیقت پراچاندا و باترای قبل از اینکه از جنگ خلق دست بکشند از اصول کمونیسم دست
کشیدند و خط بورژوادمکراتیک را برگزیدند ،اما در چشم بسیاری این مسئله دیده نشد ،چرا
که برای بسیاری تا زمانی که مبارزه مسلحانه رسما ً تعطیل نشدهبود این تئوریها برای آنان
زنگ خطر نبود .دلیل این سهلانگاریها و خوشخیالیها چه بود؟ آیا دلیل آن این نبود که
اصول کمونیسم که در تئوری رد شدهبود برای بسیاری از احزاب معیار مهم نبود ،چون
معیار کمونیستبودن و مائوئیستبودن ،به جنگ خلق تقلیل یافته بود( .فعالً از این مسئله که
مفهوم جنگ خلق توسط بسیاری معادل مبارزه مسلحانه قلمداد شد ه تا بهانهای برای تجلیل
و تقدیر از نیروهای مرتجع مسلح شود ،میگذریم).
آیا این به معنی نادیدهگرفتن مبارزات سترگ مائو تسهدون در دوران دیکتاتوری پرولتاریا
برای خط کمونیستی نیست .آیا این به معنی آن نیست که مبارز ٔه ایدئولوژیک برای رسیدن به
دنیای دیگر ،مسئله تغییر جهانبینی برای رسیدن به یک دنیای بدون طبقه آن گونه که مائو
سخت برای آن مبارزه کرد و درک از آن را در دوران دیکتاتوری پرولتاریا تعمیق داد ،از
جانب بسیاری از جمله حزب ما بهشدت نادیده گرفته شده است.
حتما ً خواهید گفت وظیف ٔه امروز ما برپایی جنگ خلق است و اینها مسایل مربوط به بعد از
انقالب است .اما این درست همان طرز تفکریاست که مائو علیه آن به مبارزه بر خاست.
چگونگی آغاز و پیشبرد جنگ خلق بستگی به این مسئله و بهکاربردن آموزههای مائو در
این دوران دارد و به هیچوجه مسئلهای جدا نیست .زیرا اینها مسائل مربوط به بعد نیستند
و مربوط به همین حاال اند .مبارزات مائو در دوران دیکتاتوری پرولتاریا امروز بیش از
همیشه برای ما اهمیت دارد و آن مسئله شناخت بیشتر از دنیاییاست که برایش مبارزه
میکنیم .شناخت بیشتر و ترسیم دقیقتر راه رسیدن به آن میتواند خصلت مبارزه امروز ما
را تعیین کند .آنانی که تالش میکنند امروز را از فردا جدا کنند ،میخواهند خصلت مبارز ٔه ما
را رنگ دیگری دهند .مهم این است که هدف مسیر مبارزه را تعیین میکند اگر از آن هدف
و از راههای رسیدن به آن شناخت کافی نداشتهباشیم ،نمیتوانیم به مقصد برسیم و در نیم ٔه
راه گم خواهیم شد ،همان گونه که بسیاری دیگر گم شدند.
از طرف دیگر تقلیل مائوئیسم به جنگ خلق و مبارز ٔه مسلحانه ،خطیاست که در چین توسط
لین بیائو برای کشورهای جهان سوم تبلیغ میشد که هدف آن به انحرافکشیدن مبارزات از
جاده سوسیالیسم بود .البته نه به این علت که جنگ خلق را تبلیغ میکرد بلکه به این علت
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که درک خاص از جنگ خلق را میداد و همه چیز را در آن خالصه میکرد .این نظرات او
توسط رهبران ناسیونالیست کشورهای تحت سلطه قاپیده شد و بسیاری از احزاب ریم نـیـز
از آن رنج میبردند و کماکان نیز از ٱن رنج میبرند( .در این مورد در فرصتهای بعدی
بیشتر خواهیم نوشت).
این گونه اسـت که خطهای این چنینی علیرغم ادعاهای قــالبــیای مربـوط به دفاع از
مـائـوئـیـسـم ،مـائـو را به یک دموکرات انقالبی و یا یک ایدئولوگ رهایی ملی خالصه میکند
و نه یک کمونیست انترناسیونالیست که تا به آخر برای هدف کمونیسم و رهایی بشریت به
سختی مبارزه کرد و تئوری کمونیستی را تکامل داد.
با همین درک بود که برخی نیروهای منتسب به مائوئیسم ،هرچه بیشتر در مبارزاتشان و
مبارزات مسلحانه بدون رهبری کمونیستی و حتی در مبارزات تحت رهبری جریانات مرتجع،
غرق شدند و هرچه بیشتر به ناسیونالیسم و یا تحت تأثیر نیروهای غالب در منطقهایشان
مثل بنیادگرایی قرار گرفتند .ما بهخوبی با عملکرد چنین خطی در مورد افغانستان و بقیه
کشورهای منطقه آگاه هستیم و میدانیم که این نیروها چه بالئی بر سر مائوئیسم آوردند.
متأسفانه ضربات چنین درکی به اینجا خاتمه نمییابد .آنانی که مائوئیسم را به معنای واقعی
آن درک نکردند نیز نتوانستند اهمیت از دست دادن یک پایگاه سوسیالیستی را حداقل به
اندازه کافی درک کنند و در مقابل چنین ضایعهای بدترین راهها را انتخاب کردند .در اینجاست
که خدمات باب آواکیان به مائوئیسم بیش از پیش روشن میشود که بهتر است نکتهای را هم
در این مورد و سنتزهای او بگوییم.

نکاتی کوتاه در مورد سنتز نوین باب آواکیان:

موقعیت امروزی جنبش مائوئیستی و کمونیستی در کل و تحوالت درونی جنبش انقالبی
انترناسیونالیستی و احزاب آن و به موازات آن تحوالت در عرص ٔه جهانی که بهخصوص پس
از شکست مؤقتی در اردوگاه سوسیالیستی به وجود آمد و به تعرض سیاسیایدئولوژیک
امپریالیستها دامن زد ،شرایط خاص و ویژه را برای ما به وجود آوردهاست .تالشها و
کوششهای برای غلبه بر این بحران بعد از مرگ مائو صورت گرفتهاست .این تالشها و
کوششها با تمام نقاط قوت و تأثیرات مثبت و نقاط ضعف آنها ،درسهای مهم را برای ما
به دنبال داشتهاست.
در همین راستا جنبش انقالبی انترناسیونالیستی در سال ۱۹۸۴شکل گرفت .اما این جنبش
علیرغم اتحادش بر سر مسایل مهم و تالشهای مثبت آن برای بیرونآوردن جنبش کمونیستی
و مائوئیستی از بحران ،تضادهای مهم را نیز با خود حمل میکند .از آنجمله تضادهایی که
ناشی از درکهای ناقص از مائوئیسممیباشد و به مبارزات مستمر در درون جنبش انقالبی
انترناسیونالیستی نیز دامن زد .به همین خاطر تاریخ جنبش انقالبی انترناسیونالیستی ،تاریخ
مبارز ٔه دوخط است .اگرچه یکی از نقاط مهم آن ،وحدت حول دستاوردها و اندیشههای
انقالبی مائو تسهدون بود ،اما اکثریت این مبارزات عمدتا ً حول چگونگی درک از مائوئیسم
گره میخورند .مثل خطی که در ابتدا اندیشه مائو را قبول نداشت ،تا خط و خطوطی که
درکهای ناسیونالیستی و لین پیائوئیستی از مائوئیسم داشتند.
اینک پس از سه دهه مبارزات این جنبش ،ضرورت اوضاع و تجارب چند دهه اخیر به ما
ثابت کردهاست که برای پاسخگویی به شرایط نوین و غلبه بر بحران نمیتوان با تنبلی ذهنی
دگماتیستی بر روی تئوریهای حاضر و آماده چهلساله پیش ،لم داد و تازه با تمام قوا با
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اتهامات در مقابل آنانی که در تالش اند تحولی در این مورد ایجاد کنند ایستاد و به آنها
تاخت .این تجارب همچنین به ما میگوید که علم ما باید تکامل یابد ،تکاملی که بتواند درک
و فهم ما را از علم کمونیسم به مرحل ٔه باالتر ارتقاء دهد و از جوانب نادرست گذشته گسست
کند و جهشوار در جهت شناخت و اتخاذ خط صحیحتر نسبت به گذشته عمل کند.
اگر با این واقـعـیـت به طرز صحیح برخورد نکنیم ،درهم کوبیده خوـاهیم شد .بدون شک برخی
رهبران و احزاب در روبهروشدن با شرایط نوین تالش کردهاند که به این ضرورت پاسخ دهند
و این مسئله خود در مبارزات جنبش انقالبیای انترناسیونالیستی تبلور یافتهاست .اینکه چرا
جنگ خلق در پرو و نپال نتوانست ادامه یابد؟ سئوالی است که پاسخ صحیح میطلبد .جواب
این سئوال به امتناع از ادام ٔه جنگ خلق توسط رهبری و یا حتی رویزیونیستشدن رهبری
ختم نمیشود .این مبارزات با اشکاالت مهم روبهرو شدند ،چرا که نیروی مادی و عینی خود
را بر آن تحمیل میکنند حتی اگر ما آنها را نادیده بگیریم .بدون شک رهبری حزب پرو و
نپال تالش کردند به این معضالت پاسخ گویند ،آنها در پی راه حل بودند ،اما راه حلهای
غلط یافتند .یا اینکه چرا جنگ خلق در فیلیپین با چنین رکودی روبهروست ،معضالت در هند
و یا ترکیه چیست؟ و اگر ما تئوریهای خود را مبتنی بر شرایط و تحوالت نوین و با توجه
به اشتباهات و ضعفهای گذشته بازسازی نکنیم ،هیچ تضمینی ندارد که ما و یا دیگران با
آنها روبهرو نشویم و راه حلهای اشتباه دیگری بر سر راه ما جلوه گر نشوند .برخی این
شرایط را نظاره کردند و بیتفاوت از آن گذشتند و یا با یک موضعگیری سطحی خیال خود را
راحت کردند و تصور کردند که وظیف ٔه خود را انجام دادهاند ،اما این تـحـوالت بعـد از شـکسـت
قدرت سـیـاسـی پـرولـتـاریـا در چـیـن و بعد از شکست جنگ خلق در پرو و نپال و همچنین
مشکالت آن در فیلیپین و هند یک بررسی عمیقتر و علمیتر را طلب میکند.
باب آواکیان در این مورد نیز پیشقدم بودهاست .او در ادام ٔه تالشهایش برای درک
عمیقتر از خدمات مائو و مائوئیسم و همچنین در تالش برای علل ناکامی و شکست مؤقتی
سوسیالیسم در بطن مبارزات دو خط در عرص ٔه جهانی بهخصوص در درون ریم و همچنین
در تالش برای شناخت بیشتر از راه رسیدن به رهایی بشریت سنتز نوینی را ارائه دادهاست.
این سنتزها بر بسیاری از اشتباهات سیاسی و نگرشی گذشته جنبش کمونیستی بر یک
مبنای علمی و در جنبههای مختلف انگشت گذاشته و شیوه نگرش متکاملتر را پیش روی
ما میگذارد .ادام ٔه مبارزات در راه کمونیسم بدون در نظرگرفتن این سنتزها غیر ممکن
است .این سنتزها مستحق بررسی ،قضاوت مسئوالنه و انقالبی از جانب احزاب مائوئیست
است .متأسفانه رهبری حزب ما با برخوردی غیر علمی و غیر مسئوالنه و حتی با روش
ناسیونالیستی و سکتاریستی بر آنها یک جا دست رد زدهاست و بدتر اینکه علیه این سنتز
ها و طرفداران آنها حمالتی دشمنانه را آغاز کردهاست .اما از طرف دیگر در برابر انحرافات
مهم برخی احزاب سکوت کردهاست و با آنها ،جبههای متحد علیه باب آواکیان و سنتز نوین
وی تشکیل داده و فعالیت عمده خود را در عرص ٔه بینالمللی عمدتا ً به این مورد اختصاص
دادهاست .مهمتر از آن اینکه برخی اشتباهات گذشته جنبش مائوئیستی را که در جنبش
انقالبی انترناسیونالیستی بهصورت جانبی عمل میکرد ،به سطح یک خط رسانده و بر آنها
اصرار میورزد.
بدون شک این جهتگیری در ارتباط با انحرافات و نکاتیاست که در باال در مورد حزب
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بدانها اشاره شد .حزب ما تحت نام دفاع از مائوئیسم به باب آواکیان و سنتز نوین حمله
میکند اما با توجه به آنچه که در باال گفته شد ،درک رهبری حزب از مائوئیسم جای سئوال
بسیاری به جا میگذارد .اگر حزب درک صحیح از مائوئیسممیداشت شاید لزوم و ضرورت
تکامل ملم را بهتر و بیشتر درک میکرد و بهصورت یکجانب ه به رد این سنتزها و همچنین
رد ضرورت تکامل مائوئیسم نمیپرداخت وبهطور مسئوالنهتر این سنتزها را مورد بررسی
قرار میداد.
مردم افغانستان بیش از سه دهه است که در حال جنگ و مخالفت با امپریالیستها هستند اما
نمیتوان این ضعف مهم و حیاتی را نادیده گرفت که رهبری آن در دست بنیادگرایان اسالمی
جهادی و طالبان یعنی نیروهایی که از هر لحاظ در یک تضاد خصمانه و آشتیناپذیر با
ایدئولوژی ما قرار دارند و در تضاد و دشمن قسم خورده با کمونیستها و با دنیای واقعی که
کمونیستها میخواهند بسازند ،بودهاند .همین امر کموبیش در بسیاری نقاط دنیا از جمله در
خاورمیانه موجود است .واقعا ً دردآور است که این همه مبارزه در دنیا وجود دارد اما آنها
از نبود رهبری کمونیستی رنج میبرند و برخی احزاب به جای تالش برای کسب این رهبری
اصرار دارند که از این نیروهای مرتجع دنبالهروی کنند و نیروی مردمی و کمونیستها را
به ذخیره این نیروها تبدیل نمایند و ازمبارز ه ایدئولوژیک و یا هر گونه مبارز ٔه دیگری علیه
آنان طفره روند.
ما امیدواریم که رهبری حزب ما مسیر ،خط و روشی را که در چند سال اخیر برگزیدهاست،
مورد بازنگری قرار دهد .سنتز نوین باب آواکیان را بدون اتهامات واهی و غیر واقعی مورد
بحث جدی ،مسئوالنه و صادقانه قرار دهد و به یک مبارزه سالم در درون حزب و در میان
اعضای آن دامن زند و بر بستر آن و بر یک پایه صحیح و علمی به گذشته خود ،گذشته
جنبش کمونیستی در افغانستان و جهان بنگرد و از آن جمعبندی کند تا در این رابطه درک
خود و اعضا را از تحوالت و پیشروی به سوی کمونیسم ،باال ببرد و بدین طریق به جنبش
کمونیستی جهان و ضرورت پیشروی به سوی جامعه کمونیستی ،جامعهای که در آن به
معنای واقعی از استثمار و ستم خبری نیست و بشریت به معنای واقعی رهایی خود را کسب
می کند ،خدمت کند .در این صورت است که حزب ما میتواند با نیروهای مرتجعی چون
امپریالیستهای اشغالگر و دستنشاندگانشان که بر افغانستان دست انداختهاند و نیروهای
مرتجع چون طالبان و جهادیها که خود را صاحب فکرو جان مردم افغانستان میدانند به
درستی و اصولی مبارزه کند و مردم را حاکم بر سرنوشت خود نماید .ما امیدورایم که بتوانیم
حزب را در چنین مسیری با تمام قوا یاری رسانیم.

هـ ح ک م ا ـ دراروپا
۲۰۱۳/۰۹/۲۳
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ســنــد شــماره دوم
رفقای عزیز درود به شما!
اساسنام ٔه پیشنهادی «حزب کمونیست(مائویست) افغانستان» بهتاریخ  ۱۴دسامبر درجمع
رفقای واحد اروپا به خوانش گرفته شد و مورد غور و بررسی جدی ،قرارگرفت و نکات
و مطالب پیشنهادی برآن ،نشانی گردید .طبق دستور ،اساسنام ٔه پیشنهادی با اساسنام ٔه
موجود ٔه حزب قبالً توسط هر یک از واحدهای حزبی بهصورت جداگانه مطالعه گردید و نکات
مورد بحث آن نشانی شدهبود.
مسایلی را که بهصورت کلی باید در نظر گرفت اینها هستند:
کالً طرح این اساسنام ٔه عمومی ،کلی ،کلیشهیی و کپیبرداری شدهاست تا اینکه یک بحث
کامالً منسجم و هماهنگ را انعکاس دهد .بهعبارت دگر در بسیاری از موارد خاص نشدهاست.
در نتیجه مطالب بهصورت کلیشهیی گفته شدهاند ،اما همین مفاهیم عمومی در برخی مواقع
در جای دیگر متن نفی میشود و بسیاری مطالب متناقض و متضاد میباشند.
در مورد خاصنکردن به این نکات عمده میتوان اشاره کرد:
اصال اشارهای به اوضاع خاص جهانی از زاویه جنبش کمونیستی نمیشود .مثل شکست
پرولتاریا در چین و اهمیتی که امروز برای ما دارد و نقشی را که برای ما بازی می کند مثل
این که آب از آب تکان نخوردهاست .مثالً نه جمعبندی از تجرب ٔه چین ارائه میشود و نه اینکه
در این برنامه انعکاس مییابد .همین طور در مورد پرو و یا نپال.
برنامه ناظر بر تجرب ٔه جنبش مائوئیستی در افغانستان نقاط مثبت و منفی آن نیست نه به آن
اشاره دارد و نه این تجارب و درسها بهصورت ملموسی در آن نقش بازی میکند .بهعبارت
دیگر باید گفت که اصالً جمعبندی جامع در این مورد وجود ندارد .اصالً چگونه میتوان یک
اساسنامه نوشت بدون اینکه یک جمعبندی از این تجارب را ارائه داد.
یکی دیگر از روشهای غلط این اساسنامه حرکتنکردن از واقعیت است ،یعنی چون کشور
تحت سلطه و اشغال است یک سلسله مطالب کپیبرداری و نوشته شدهاست و در نتیجه
لزومی به خاصکردن نمیبیند ،یعنی همان مسایلی که در باال به آنها اشاره شد .اما یک
مسئل ٔه مهم دیگر مسئله تغییرات در اوضاع جهانی نهتنها از نظر سیاسی ،بلکه از نظر
اقتصادی و ساختاریاست و تأثیراتی که این تغییرات ساختاری بر انقالبات و شرایط موجود
میگذارد .حداقل چه تأثیری در برنام ٔه مبارزاتی ما خواهد گذاشت حتی اشارهای هم بر آن
نشدهاست .این کلیگویی و مبهمگذاشتن مثالً در مورد جنبش بینالمللی هم به چشم میخورد
که کمونیستها کیها اند و رویزیونیستها کدام اند .مسئله عامگویی در مورد مسئله زنان و
مسئله ملیتها و غیره  .این عامگویی آن قدر غلیظ است که بیشتر ب ه نپرداختن شبیه است.
آن هم در مورد کشوری که زنان و ملیتها آن تا این حد تحت فشار اند .این برنامه آن قدر
عام است که به روابط تولیدی آن اشارهای نمیکند .سنن و فرهنگهای ارتجاعی که ناشی
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از این روابط تولیدیاست مثل زنستیزی که در نیروهای جهادی و طالبان تجسم یافتهاند و
توسط امپریالیستها و اشغالگران تحکیم میشود یا از جا میافتد یا بهصورت تاکتیکی مخفی
میشود .بازگوکردن بسیاری از تئوریهای مائوئیستی خوب است اما به همان اندازه که وارد
جزئیات کلیگویی شدهاست از مشخصکردن آنها طفره رفتهاست.
درزیر نقطه نظرات واحد اروپا درمورد برنامه «پیشنهادی» را ،مالحظه نمایید.

برنامه عمومی
خصلت طبقاتی حزب:

حزب كمونيست (مائوئيست) افغانستان دارای ايديولوژی پرولتریاست .موجوديت حزب،
حاصل كاربست ايديولوژی پرولتری در جنبش انقالبی افغانستان است.

باید گفت که استفاده از اصطالح ایدئولوژی پرولتری غلط نیست و قبالً هم توسط
کمونیستها بسیار استفاده شدهاست .اما در اینجا گرایشی به کار رفتهاست که از نامبردن
از اصطالح ایدئولوژی کمونیستی اجتناب میکند البته بهغیر از یک یا دو مورد دیگر .این
مسئله بسیار مهم وجدیاست ،چرا که گرایشات اکونومیستی تالش دارند مسئل ٔه ایدئولوژی
پرولتری را تنها این گونه نشان دهند که گویا این ایدئولوژی پرولتری از درون مبارزات
طبق ٔه کارگر بیرون آمدهاست ،بیرون میآید و بیرون خواهد آمد و فقط ایدئولوژی مربوط به
کارگران است و جنب ٔه علمیبودن یا کمونیستیبودن آن را که از بیرون و از طریق علم به
درون طبق ٔه کارگر برده شدهاست ،برده میشود و برده خواهد شد آگاهانه ،نفی میکنند و یا
تمایل دارند آن را بیاهمیت جلوه دهند .بنا ًء اید ٔه پرولتریبودن این ایدئولوژی از آنجا ناشی
میشود که منافع پرولتاریا را بهمثاب ٔه آخرین طبق ٔه استثمارشونده در نظر دارند و بر آن اند
تا پرولتاریا کل بشر را آزاد کند و بهمثاب ٔه یک طبق ٔه استثمارشونده رهبری این مبارزات را
هم به بکار گیرد .این گونه است که کمونیسم را به ایدئولوژی پرولتاریا نسبت میدهند.
اما این روش تقلیلگرایانه است و زیاد درست نیست که بهطور کلی پرولتاریا را جایگزین
کمونیسم کنیم .این طرز نگارش حزب ما میتواند به اکونومیسم دامن زند و یا بهعبارت دیگر
اکونومیستها هم تالش میکنند از چنین طرز نگارش استفاده کنند .بنا بر آن پیشنهاد ما این
است تا ایدئولوژی کمونیستی به جای ایدئولوژی پرولتری نگارش یابد یا جایگزین آن گردد
تا مانع کاربرد اکونومیستی آن گردد.
حزب ،در اصل باید متشكل از پيشروان داخل صفوف پرولتاريا باشد.
این نیز بیارتباط با نقل قول قبلی نیست .این جمله که «حزب باید متشکل از پیشروان
داخل صفوف پرولتاریا باشد ».کمی مبهم است .دو کلمه این مسئله را مبهم میکند یکی اینکه
"باید" و دیگری هم "داخل صفوف" .میدانیم که از آنجا که حزب باید منافع پرولتاریا را
در این مرحله نمایندگی کند باید تالش شود که ستون فقرات آن را کارگران و طبقات تحت
استثمار تشکیل دهند .اما این را هم می دانیم که وقتی از پیشروان طبقه یاد میشود منظور
کسانیاند که بر منافع این طبقه و آینده بشریت آگاهی دارند و برای آن مبارزه میکنند.
بنابراین وقتی در اینجا از داخل صفوف صحبت میشود به نوعی میگوید که باید حتما ً از
صفحه 22

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

درون طبق ٔه کارگر باشند .در حالیکه برای اجتنابنمودن از انحرافات رایج در درون چپها،
استفاده از داخل صفوف به آن حداقل یک جهت اکونومیستی میدهد .بنابراین باید روشن
کرد که طبق ٔه کارگر پتانیسلی دارد که ستون فقرات این حزب را تشکیل دهد .هر چند که
روشنفکران این طبقه عمدتا ً هم در گذشته و هم در حال نشان دادهاند که کسانی هستند که
آگاه به علم کمونیسم بودهاند و برای متحققکردن کمونیسم مبارزه و فداکاری کردهاند .در
این مسئله شکی نیست که موقعیت پرولتاریا در جامعه و مبارزات این طبقه الهامبخش و
فراهمکننده امید و امکان برای چنین تغییری بودهاست .بدون دخالت و نقش روشنفکران
کمونیستی طبق ٔه کارگر در مبار ٔه طبقاتی ،خواستهای طبق ٔه کارگر در مبارزه با ٰ
بورژوارزی
از خواستهای اقتصادی و رفاهی پا فراتر نمیگذارد ،چه رسد به طرح و عملیکردن چهار
کلیت .پس نقش روشنفکران کمونیستیای آنها را نیز باید در جمله ذکر کرد.
حزب كمونيست (مائـوئيسـت) افغانستان با جمعبندی از تجارب منفی نحو ٔه شـركت جنبـش
چـپ افغانستان در جـنـگ مـقـاومـت ضــد سوسيالامپريالیستی ،پيريزی گرديدهاست.
با توجه به اینکه جنگ ضد اشغال سوسیالامپریالیسم بخش مهم از تجرب ٔه مبارزات مردمی
و همچنین بیانگر عملکرد جنبش چپ در تاریخ اخیر (دو سه دههٔ) افغانستان بودهاست .این
اشاره کوتاه و مختصر بدون حتی آوردن یکی دو جمله که عصار ٔه این جمعبندی را بیان
کند ،واقعا ً یک ضعف است .ضروریاست که نهتنها از تجارب منفی؛ بلکه از تجارب مثبت
جنگ مقاومت ضد سوسیالامپریالیستی ،جمعبندی مختصر صورت گیرد ،هر چند که بررسی
عمیقتر این جمعبندی و درسگیری از اشتباهات آن مسئلهای نیست که یکبار برای همیشه
انجام شود و تحوالت نشان دادهاست که بررسی مکرر و تعمیق این جمعبندی یک وظیف ٔه
بسیار مهم است که جنبش چپ افغانستان بهشدت در انجام آن کوتاهی کردهاست و هم نسل
جوان افغانستان و هم جنبش کمونیستیای جهان را از چنین جمعبندی محروم کردهاست.
 ۲ــ ايديولوژی رهنمای حزب:
در مورد مائوئیسم:

 1ــ در فلسفه:
انسانی

مطرح كردن قانون تضاد به عنوان قانون اساسی حاكم بر طبيعت و جامعه و تفكر

طرح مفهوم تضاد عـمـده و تفکیک آَن از تضاد اسـاسـی
به كار گيری استادان ٔه فلسفه در سياست و مبارزات سياسی
تكامل تيوری شناخت در پرتو بررسی عميق جهش از پراتیک به تيوری و سپس از
تيوری به پراتیک با تكيه بر عمدهبودن پراتیک
بردن فلسفه در ميان تودههای مردم
تحليل دياليكتيكی رابطه ميان زيربنا و روبنا يا نقی برداشت متافزیکی رابطه يكجانبه
ميان آنها و رد تيوری رويزيونیستی رشد نيروهای مولده.
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جملههای عبارتی باال از لحاط دستوری مشکل دارد و باید تصحیح گردد .اینها
یادداشتهای کوتاه است که فاعل آنها معلوم نیست و خواننده از آنها چیزی نمیفهمد .باید
آنها را به شکل جملههای مکمل که داری فاعل،مفعول و فعل باشد در آورد .اینعبارتها
در مورد مارکسیم و لنینسیم هم ناقص است و باید تصحیح گردد .به هر حال از این گذشته،
با توجه به بحث باال به نظر میرسد که مائو دیالکتیک را در زمینههای مشخص تکامل
دادهاست ،در حالیکه مائو در مجموع جنب ٔه مهم از ماتریالیسم دیالکتیک یعنی دیالکتیک را
ٰ
باقیماندههای هگلیستی آن
در اساس و چگونگی نگرش به آن تکامل داد و برخی از آثار و
را شناسایی کرد و برای زدودن آنها مبارزه کرد .مفهوم تضاد ،شناخت و چگونگی تکامل،
نقد نفیدرنفی اینها جنبههای مهم آن هستند .هر چند که آنها جنبههای بسیار مهم هستند،
توضیح جزئی آن کافینیست .مائو دیالکتیک را تکامل داد ،ولی مهمترین مسئله این است که
در مجموع یک کیفیت مهم و نوین را ساخت.

 ۲ــ در اقتصاد سياسی:

تعيين ديالیکتیکی رابطه ميان انقالب و توسعه اقتصادی با طرح شعار «انقالب را در
يابيد ،توليد را افزايش دهيد».
تدوين تيوری ادام ٔه انقالب تحـت ديـكـتاتوری پرولتاريا در جـــريان انقالب كبير فرهنگی
پرولتاريایی و مبارزه برای سرنگونی مقر فرماندهی بورژوازی در درون حزب.

به این مسایل اشاره میشود و همچنین به مسایل دیگر ،اما روشن نمیشود که این
تعیینها و این تدوینها در خدمت به چه بود و در عین حال مبارزه با چه خطوطی بود .در
اینجا کلیگویی بهحدی میرسد که اصالً روشن نمیشود ،اینها در عرص ٔه مبارزه با نوع
معینی از رویزیونیست ها که فعاالنه در پیشروی بهسوی کمونیسم کارشکنی میکردند ،راه
سرمایهداری را برگزیده بودند .اگر چه آنها در صفوف کمونیستها خود را جا زده بودند اما
افق دیدشان از تحوالت بورژوادمکراتیک فراتر نمیرفت .مسایل کمونیسم را به بعد موکول
میکردند و به همین دلیل تالش میکردند آن چشمانداز و آن راه را سد کنند و در آن مسیر
کارشکنی کنند و جامعه را به سمت سرمایهداری سوق دهند .مبارزه در واقع بین دو مسیر
بود؛ یکی مسیر ادامه انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا که قطب نمایش کمونیسم بود و
دیگری مبارزه در جاد ٔه سرمایهداری که مسایل فوری و پیشپاافتاده را عمده قرار می داد.
در رابطه به «انقالب را در یابید ،تولید را افزایش دهید» توضیح بیشتر الزم است تا محتوی
مبارزاتی آن کامالً روشن شود.
در مبارزات ايديولوژیک ــ سياسی روی مسايل عام و خاص در سطح بينالمللی ،مشخصا
ًمبارزات علیه رویزیونیزم پساملم و رویزیونیزم پاراچندا -باترای بهمثاب ٔه عوامل ایدیولوژیک
اصلی غیر فعالشدن “جاا” ،فعاالنه سهم ميگيرد ،در راه تدوين مشی عمومی سياسی جنبش
بينالمللی كمونیستی با جديت مبارزه میكند و از طریق مبارزه برای احیای جنبش انقالبی
انترناسیونالیستی یا ایجاد تشکیالت جدید بینالمللی مارکسیستی – لنینیستی – مائوئیستی و
پیشبرد فعاالن ٔه مبارزات آن ،برای تشكيل انترناسيونال نوين كمونیستی تالش پیگیر به عمل
میآورد.
در شرایطی که بسیاری مسایل باید گفته شود؛ گفته نمیشود؛ اما اصرار گردیدهاست که
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"رویزیونیسم پسا ملم" در متن اساسنامه گنجانده شود البته بهنظر میرسد که ترجیح داده
شدهاست که از خود سنتز نوین و طرفداران آن نام برده نشود ،در حالیکه با انواع و اقسام
رویزیونیستها سازش و مماشات صورت میگیرد ،پس چرا دشمنی خاص با سنتز نوین
برگزیده شدهاست .البته اشاره به رویزیونیزم پاراچنداـباترای در اینجا به خاطر خالینبودن
عریضه است ،چرا که روند برخورد به این حزب از زمان پیدایش انحراف آن تا ب ه حال
این مسئله را نشان دادهاست که تمایل به سازش با آن وجود داشتهاست .بنابراین به حسب
اجبار به آن اشاره شدهاست .اشاره اصلی به سنتز نوین است که باید بهشکل شفاف وروشن
مطرح شود که چرا با سنتز نوین دشمنی صورت میگیرد بدون اینکه دلیل معتبر و قابل
عرضی ارائه گردد .اما دلیل مخالفت و دشمنی با سنتز نوین در تقابل دو خط است ،دو خطی
که دارد روزبهروز عمیقتر میشود و اگر جلوی این پافشاری و اصرار بر این خط غلط
و اپورتونیستی گرفتهنشود ،میتواند در نتیج ٔه آن جنبش کمونیستی افغانستان که این همه
برایش زحمت کشیده شدهاست فنا شود و به طرف در ٔه نابودی برود .متأسفانه در کل تقابل این
دو خط در اساسنامه نیز خود را نشان میدهد .اساسنامه تالش میکند که با رجوع به ادبیات
ملم که بهصورت کالسیک موجود است وبا کپیبرداری از آن انحرافات خود را بپوشاند.
اما این مسئله خود را نشان میدهد و مهمترین جنب ٔه آن کلیگویی و کپیبرداریاست .از
خاصکردنها بهشدت طفره میرود و همان گرایش دگماتیستی را که در ظاهر اشاره کلی به
اصولها بهطور عام ؛اما در عمل و در خاص کردنها به بیراههرفتن است ،از خود بروز
میدهد .مثالً بسیاری از مسایل مهم جامعه در افغانستان و جهان باید بر مبنای شرایط کنونی
جهان ارزیابی شود و بر این مبنا برنامهریزی صورت گیرد .برای این مسئله الزم است مثال
ًشکست پرولتاریا در چین عمیقا ً بررسی شده و این مسئله در نظر گرفته شود که دیگر یک
کشور سوسیالیستی درجهان وجود ندارد ،مثالً اینکه از شکستهای پرو و نپال چه نتایجی
باید گرفت .مسئله تغییر و تحوالت در عرص ٔه ساختاری جهان ،اینکه تحوالت در این ساختار
بر اساس کارکرد امپریالیسم و بهخصوص مسئله گلوبالیزاسیون چه تأثیراتی بر انقالبات
گذاشت ه داشته است و یا اینکه چگونه این تأثیرات منعکس شدهاست و این که فروپاشی
بلوک شرق از نظر سیاسی در این روند بهطورمستقیم و یاغیر مستقیم چه تأثیرات اقتصادی
و ساختاری بر جهان میگذارد .مسئل ٔه مهم دیگر جنگهای امپریالیستی در مناطق مختلف
که بهخصوص افغانستان یکی از مراکز آن است به چه شکلی تأثیر میگـذارد .حـزب مکلف
اسـت دراسـاسـنامـ ٔه خـود بـه هـمـ ٔه این سـئواالت ،پـاسـخ دهـد و آلترناتیف ،ارائه نماید.
حزب كمونيست (مائوئيست) افغانستان از مقاومتها و مبارزات ضد امپرياليستي و ضد
ارتجاعي خلقهای جهان حمايت و پشتيبانی مینمايد .حزب سعی میكند كه با نيروهای مبارز
غير ماركسيست ــ لنينيست ــ مائوئيست ساير كشورها كه عليه امپرياليزم و ارتجاع مبارزه
مینمايند ،روابط متقابالً نزدیک اصولی و مفيد ايجاد نمايد.
برای اینکه از کلیگویی برحذر باشیم ،بهتر بود که از این نیروهای غیر ملم سایر
کشورها بهطورمشخص ،نام برده میشد .البته این مسئله خوبیاست که باید با نیروهای
انقالبی و مترقی کشورهای مربوطه تماس و روابط متقابالً نزدیک و اصولی و مفید برقرار
شود .اما هنگامی که بهصورت غیر مسئوالنه و اپورتونیستی نیروهای انقالبی و کمونیست
به پسا ملم و رویزیونیسم متهم میشوند ،آن وقت است که سئوال پیش میآید که این
نیروهای غیر ملم کیها اند که لزومی هم ندارد که انقالبی و یا حتی مترقی باشند.
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 - ۴برنامه سياسی حزب:

امپریالیزم و طبقات فيودال و بورژواكمپرادور در پیوند با هم مدافعين اصلی مناسبات
مستعمراتی ــ نيمهفيودالی یا نیمهفیودالی – نیمهمستعمراتی هستند .قطع سلط ٔه امپريالیستی
و سر نگونی اين طبقات ارتجاعی ،وظايف اصلی انقالب محسوب میگردند.

بسیار خوب ،این درست است ،اما باز هم نمایندگان این طبقات کیها اند .این درست است
که افراد آن تغییر میکنند ،اما بهصورت جریانات مشخصی هستند که در اینجا تالش نمیشود
مشخص گردند و به یک جمله کلیشهیی که پیوسته رایج بودهاست بسنده میشود .اگر مسئله
همان جمالت رایج باشد دیگر چرا باید اساسنامه را تغییر داد .سه جریان اصلی ارتجاعی
سیاسی در جامعه موجود است؛ مرتجعینی که بعد از اشغال سربلند کردهاند و بهاصطالح تنها
در حرف مرتجعین مدرن هستند .دو دیگر جهادیهای سابق و طالبان اند ،موضع اساسنامه
در مورد اینها چیست؟ کلیگویی دردی را درمان نمیکند ،بلکه راه را برای موضعگیریهای
اپورتونیستی باز میگذارد .این همان روش است که در قسمت قبل هم به آن اشاره شد.
رهایی ملي مليتهای تحت ستم از شوونيزم مليت حاكم و نجات زنان از شوونيزم مرد ساالر
و حصول آزادی و برابری برای زنان فقط و فقط در پرتو انقالب پرولتری ممكن و ميسر
میگردد.
در مورد مسئله ملی و زنان بازهم بسیار کلیگویی شدهاست و به جمالت کلیشهیی بسنده
شدهاست .در حالیکه هم از نظر مسئله ملی و هم بهخصو ص از نظر مسئله زنان ،افغانستان
در موقعیت بسیار ویژه قرار گرفتهاست .رذیلترین و وحشیترین نیروهای زنستیز بر این
کشور حکومت کردهاند و میکنند .آیا الزم نیست که این نیروها شناسایی شوند و به چگونگی
و یژگی این زنستیزی اشاره شود و برنام ٔه مقابله با آن بیرون بیاید .تنها آوردن یک جمله
کلیشهیی و نقل قولهای معمول نمیتواند جوابگوی این مسئله باشد.
از آنجاييكه در شــرايط فعلی ،کشور تحت پـنـجـههای خونریز اشغالگران امپریالیست و
حاکمیت پـوشـالی در حالت اشغال قرار دارد ،وظيفه و مسئوليت اول و عمد ٔه انقالب ،مقاومت
علیه اشغالگران و حاکمیت پوشالی دستنشانده است.
البته این هم مسئله کلی و عمومیاست که باز هم گفته شدهاست .اما یکی از مسایل
کلی که سیاست عمومی را تعیین میکند ،مقاومت علیه اشغالگران "وظیفه و مسئولیت
اول و عمد ٔه انقالب" است .سایر وظایف بزرگ و مهم انقالب تابع این است .البته جلو این
مسئله باز است و میتوان برداشتهای متفاوت از آن داشت .اما با توجه به تجارب گذشته
و همچنین با توجه به غلظتی که این مسئله مطرح شدهاست،خود نشان ٔه مرحلهگراییاست و
ابزاری برای قربانیکردن منافع ملیتها ،اقلیتها و زنان و ستمدیدگان از جمله مبارز ٔه طبقاتی
و بقیه وظایف مهم انقالب است .چیزی که ظاهر چپ دارد ،اما در عمل میتواند وحدت با
نیروهای مرتجع زنستیز ،شوونیست ملی و بنیادگرایی مذهبی و همچنین نیروهای مرتجع
طبقاتی را پیش ٔه خود کند .این مسئله در جمل ٔه بعدی با صراحت آورده شدهاست.
ساير وظايف بزرگ و مهم انقالب با وجودی كه به موجوديت ،بزرگی و اهميتشان
ادامه میدهند ،اما در شرايط فعلی همگی تابع مقاومت عليه اشغالگران و رژیم دستنشانده
میباشند.
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این نگرانی که مسئل ٔه سازش طبقاتی با طبقات مرتجع و زنستیز و شوونیزم ملی و
بنیادگرایی مذهبی مطرح میشود ،بهکررات خود را در برنامه نشان میدهد .مثالً در بخش۶
در مورد استراتژی مبارزاتی حزب:
در چنین شرایطی ،بسیج سرتاسری تمامی نیروها و تودهها علیه اشغالگران و
دستنشاندگانشان و تمرکز روی چنین مقاومتی ،به مثاب ٔه وظیف ٔه مبارزاتی عمد ٔه مرحل ٔه
فعلی ،امر ضروری و الزمیاست که بیتوجهی نسبت به آن فقط میتواند به نفع دشمن
عمده تمام شود .اینچنین بسیج و تمرکزی ،در قدم اول مستلزم تأمین صلح داخلی میان
تمامی نیروهای جنگی مقاومتکننده و سپس مستلزم تأمین دموکراسی میان تمامی نیروها
و تودههای مقاومت کنندهاست.
بیاییم ازدید عملی به این مسئله بنگریم .اگر ارتش تودهیی وجودنداشتهباشد ،چه
نیروی میتواند «صلح داخلی میان تمامی نیروهای جنگی مقاومت کننده» را به نفع خلقهای
افغانستان ،تضمین نماید .مطالب این بند به شکل کامالً غیر مسئوالنه طرح گردیدهاست و
میتواند تمام بحثهای دیگر را هر چند بهصورت کلی و یا عمومی گفته شدهاند ،به زیر
سئوال ببرد و یا حداقل به عبارتهای تزئینی تبدیل کند.
حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان ،مبارزه برای تأمین اینچنین صلح داخلی و دموکراسی
را یک وظیفه و مسئولیت مهم مبارزاتی خود میداند و با تمام قدرت و توان در این مسیر
حرکت مینماید .این وظیفه و مسئولیت مهم مبارزاتی ،در برگیرند ٔه دفاع فعال در مقابل
تعرضات و تهاجمات سرسختان ضدکمونیست درون مقاومت عمومی علیه حزب و نیروهای
تحت رهبریاش نیز میباشد.
خیلی روشن است که منظور از صلح داخلی همان سازش طبقاتی با شریرترین نیروهای
ضد کمونیست و زنستیز و ...است .بهراستی تمام بحثهایی که در مورد طبقات ،طبقات
خلقی ،طبقات پرولتری و دهقانان و نیروهای انقالبی گفته شد ،اینجا یکباره به باد فنامیرود
و با "لزوم تأمین صلح داخلی" با سازش طبقاتی آنهم با شریرترین آنها جایگزین میشود.
اینجا روشن میشود که عدم بررسی طبقاتی از جامع ٔه افغانستان و تنها اکتفاکردن به یک
سلسله تحلیلهای عمومی که از قبل موجود بودهاست ،هدف معین را در بر داشتهاست .اینکه
نیروهایی مانند طالبان و حکمتیار نه نیروهای مردمی و در جهت انقالب ،بلکه نیروهایی
هستند که باید هدف انقالب مردمی قرار گیرند که آنها در اینجا حذف میشوند .چگونه می
توان افراد را برای یک دنیای کمونیستی نه ،برای جامعه سوسیالیستی هم نه ،برای یک
انقالب دمکراتیک از نظر ذهنی و ایدئولوژیک آماده کرد .وقتی حزب میخواهد صلح را با
دشمنان ایدئولوژیک با کسانی که به مردم ظلم میکنند ،ستم جنسی و مذهبی و ملی را به حد
افراط بر آنهااعمال میکنند ،تبلیغ کند و به خاطر اینکه به زعم این رهبران به نفع دشمن
عمده تمام نشود ،از این ستم آنها به تودههای ستمدیده ،گذشت شود .بهراستی از کیسه خلیفه
نه بلکه از کیسه تودههای مردم بخشیده میشود .آخر این چه مقاومتیاست و کجای آن به
نفع مبارزات ملی و استقالل کشور است .وقتی در برابر این دشمنی مرتجعانه و این ستمهای
وحشیانه سکوت میشود .اجتناب از درگیری نظامی یک چیز است و صلح که مفهوم عمیقا ً
سازشطلبانه با نیروهای مرتجع دارد ،چیزی دیگریاست .وقتی گفته میشود که اولین
وظیف ٔه تدارکاتی برای برپایی جنگ خلق تدارک ایدئولوژیک – سیاسی و تشکیالتیاست ،آیا
منظور از این تدارک ایدئولوژیک همین مسئله عمده و همین سازش طبقاتیاست.
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حزب كمونيست (مائوئيست) افغانستان با در نظرداشت ضرورتهای مبارزاتی ،در شرایط
قبل از برپایی جنگ خلق نیز به ائتالفهای طبقاتی و سیاسی گوناگون مبادرت میورزد،
اما در هر حالتی با پيگيری و استواری برای حفظ استقالل ايديولوژیک ــ سياسی تشكيالتی
و نظامی خود و تقويت مواضع انقالبی و تأمين منافع پرولتاريا ،مبارزه مینمايد .فقط به
اين صورت ،مبادرت به ائتالفهای طبقاتی و سیاسی گوناگون میتواند در خدمت استراتژی
مبارزاتی حزب قرار بگيرد.
منظور این ائتالفها کدام نیروهاست .با توجه به بحثهای که در باال آمدهاست ،حداقل
یکی از آنها میتواند طالبان و یا حکمتیار و......باشد ،یا حداقل راه برای چنین ائتالفی
باز گذاشته شدهاست .بهخصوص با بحثهای که در مورد نیروهای مقاومت ،صلح داخلی
و عدم تحلیل از نیروی طالبان و غیره میشود و برای اینکه بهصورت مشخصتر در مورد
همسوییها با طالبان و یا با نیروهای مقاومت بهصورت مشخصتر قبالً بحث شدهاست،
آمدهاست ،این ها همه روشن شدهاست .منافع پایهیی و اساسی تودههای مردم با منافع پایهیی
و اساسی طالبان در یک جهت نیست هر چند که ممکن است آنها در مقابل آمریکا وغرب
باشند .آنها بالعکس از زاویه منافع اساسی تودهها در همان جبه ٔه امپریالیستها و با آنها
قرار دارند .این مانورهای اپورتونیستی ،بازی با تضاد عمده را باید دیگر به کنار گذاشت و
فلسف ٔه مائو را نباید به عمده و فرعیکردن خالصه کرد؛ بلکه باید این عمده و فرعیکردن را
در رابطه با کل دیالکتیکی که مائو تکامل دادهاست ،نگریست .در غیر این صورت از مائو
برای پیشبرد یک خط رویزیونیستی سوء استفاده میشود ،خطی که بهشدت سازش طبقاتی
را تحت نام مائوئیسم و غیره ب ه میان میآورد .بهعبارت دیگر طالبان و امثال هم نه در طرف
انقالب و رهایی ملی؛ بلکه درست در نقطه مقابل آن و بهمثاب ٔه هدف انقالب باید باشند .دیگر
وارد رابطهاش با پاکستان و عربستان سعودی نمیشویم که آن تضاد سطحی آنها با امریکا
بر سر قدرت را ،هم نقش بر آب میکند و یا مذاکراتی که بهصورت علنی و مخفی بین آنها
پیش برده میشود.
سرفراز باشید!

واحد هواداران حزبی اروپا
 22دسامبر2013
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بررســی ســند شــماره اول
توسط دفتر سیاسی کمیتۀ مرکزی حزب

روحیۀ سند بطور کلی نشاندهندۀ این است که امضاکنندگان سند مورد بحث بیشتر از
آنکه به عنوان اعضای حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان متوجۀ تعهدات تشکیالتی
و مقدم بر آن متوجۀ تعهدات ایدیولوژیک – سیاسی با حزب خود شان باشند ،بطرف
حزب کمونیست انقالبی امریکا و خط آن حزب نظر دارند .این رفقا در حالی که از یکطرف
موضعگیری پولینوم چهارم کمیتۀ مرکزی حزب را ،اتهامات عنوان شده علیه مانیفیست
و اساسنامۀ حزب کمونیست انقالبی امریکا و سنتز نوین "رفیق" باب اواکیان میدانند،
تکاندهنده و دردآورش میخوانند ،در بسیاری موارد غیر علمی و در تضاد با خط و روش
ماتریالیستی دیالکتیکی محسوب می نمایند و باعث دورشدن حزب از مسیر کمونیزم و
کشانده شدن آن به مسیر ناسیونالیزم می شمارند؛ از طرف دیگر مواضع و عملکردهای
حزب کمونیست انقالبی آمریکا و آثار "رفیق" باب آواکیان را با ارزش اعالم می نمایند،
از بحثهای علمی و منطقی کنفرانس بینالمللی آرسیپی حرف می زنند و خط آر سی پی
را به عنوان دستآورد با اهمیتی که سرنوشت بشریت را رقم میزند توصیف می نمایند.
هر جمع کوچک یا بزرگی که حزب خود را اینگونه بد بداند و برعکس حزب دیگری را تا
عرش اعال باال ببرد ،آنهم حزبی را که توسط حزب اولی رویزیونیست پسا مارکسیست-
لنینیست -مائوئیست معرفی شده است ،بدون هیچ گفتگویی و قوی ًا در راستین بودن
تعهد ایدیولوژیک -سیاسی و تشکیالتی این جمع نسبت به حزبی که حزب خودی می
خوانند ،باید شک و شبهه داشت .سعی خواهیم کرد این شک و شبهۀ قوی را طی چند
بخش جداگانه مورد بررسی قرار دهیم و خطوط کلی آن را روشن سازیم.

انتقاد تشکیالتی نادرست سند و برخورد های تشکیالتی نادرست
نویسندگان سند
سند چگونگی موضعگیری پولینوم چهارم کمیتۀ مرکزی حزب علیه خط اساسنامه و بیانیۀ
جدید آر سی پی امریکا را از لحاظ تشکیالتی مورد انتقاد قرار داده و می نویسد:
« حزب در پلینوم چهارم کمیت ٔه مرکزی بدون اطالع اعضاء و کادرهای حزب علیه مانیفیست
و اساسنام ٔه حزب کمونیست انقالبی آمریکا و سنتز نوین رفیقباب آواکیان موضع گرفت و
اتهاماتی را عنوان نمود .درحالی که اصول تشکیالتی حزب بر مبنای سانترالیزم دموکراتیک
استوار است و به اساس ماد ٔه اول بند دال اصول تشکیالتی حزب «رهبری جمعی و مسئولیت
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فردی در تمامی سطوح هیأتهای رهبری و بدنـ ٔه تشـکیـالتی حزب» باید اجراء و رعایت
گردد.
سانترالیزم دموکراتیک به ما میآموزد که فعالیتهای حزب را با رهبری جمعی به پیش
ببریم و تمام موضوعات و مسائل قبل از تصویب در صفوف و حلقات حزب مورد غور و
بررسی ،قرار گیرد تا موضوع موردبحث به پختگی الزم برسد .این روش محصول تجارب
احزاب کمونیست طی دور ٔه طوالنی مبارزه بودهاست که کاربست آن از بروز انحرافات و
کجرویهای احتمالی و تکرویها و سکتاریزم جلوگیری مینماید .این روش ،حزب را صیقل
میدهد و قدرت اراده و عمل انقالبی اعضاء و رهبری حزب را افزایش و تحکیم میبخشد....
 ....فیصل ٔه پلینوم چهارم کمیت ٔه مرکزی حزب برای رفقای واحد ما که با مواضع و عملکردهای
با ارزش حزب کمونیست انقالبی آمریکا و آثار رفیقباب آواکیان ،آشنایی داشتند ،تکاندهنده
و دردآور بود .ما ضمن پذیزش فیصل ٔه پلینوم ،وقتا ً عنوانی هیأت رهبری حزب نامهای ارسال
ومکلفیت خود مبنی برتحقیق و مطالعات بیشتر را در زمینه به اطالع رفقا رساندیم .رهبری
حزب نیز با این پیشنهاد ما مخالفت ننمود و آن را پذیرفت .بنابراین روابط ما با رفقای جنبش
انقالبی انترناسیونالیستی ،حفظ گردید و مطالعات و تحقیقات در رابطه با سنتز نوین رفیقباب
آواکیان ،ادامه یافت.
نظربه معاذیری به کنفرانس حزبی شرکت نتوانستیم ولی نامهای را که چکید ٔه نظرات واحد
تا آن زمان را ارائه میداد و شامل بحثهای علمی و منطقی کنفرانس بینالمللی آرسیپی
بود ،به کنفرانس ارسال کردیم .این نامه طبعا ً نواقص وکمبودیهای رادر بر داشت ،ولی رفقا
مطالب آن را نادیده وناشنیده انگاشتند و باریشخندونیشخند با آن برخوردکردند .نام ٔه رفیق
زندهیاد «حفیظ» که بهصورت واقعبینانه نگاشته شدهبود نیز به تمسخر گرفته شد.
کنفرانس حزبی که بهمنظور بحث و جدل پیرامون مانیفست و اساسنام ٔه حزب کمونیست
انقالبی آمریکا و سنتز نوین رفیقباب آواکیان ،دایر گردیده بود بیشتر جنب ٔه تشریح و توجیه
داشت و بحث و جدلی درآن صورت نگرفت .بحثهای رفقا دارای دو جنبه یکی تشریح
انقالبات و جریانات گذشته و دیگری وارد نمودن اتهام پساملمی به سنتزنوین بود .هیچیک
از رفقا نتوانستند محتوی علمی سنتزنوین رابه بحث بکشند و نکات برجست ٔه آن را نشانی
و انحرافاتی را که ادعا نمودند بهصورت علمی ،مشخص و واضح سازند .بنابرین کنفرانس
حزبی نتوانست هدف خود را تداعی کند و موفقانه به پیش رود و رهبری حزب را متوجه
اهمیت موضوع نماید.
در کنفرانس حزبی ،دو تن از رفقای واحد ما به تشنج و بحران فکری ،متهم شدند و نبود
رفیقعیسی دلیل این بحران قلمداد گردید .در حالی که رفیق زندهیاد عیسی کسی بود که
بهطور روزمره صفح ٔه انترنیتی حزب کمونیست انقالبی آمریکا و آثار رفیقآوکیان را مطالعه
و تعقیب مینمود و در جلسات واحد به بحث میگذاشت .ما در شناخت از آثاررفیقآواکیان
مدیون آن رفیق زندهیاد و رفقای حزب کمونیست ایران ملم هستیم که وقتاًفوقتا ً ترجم ٔه آثار
را بهدسترس ما ،قرار میدادند....
 ...از زمـانیـکه به نتایج نسـبی تحقیقـات مان دسـت یافتیم بیصبرانه منتظر فرصت برای
انتقال بحثها به درون حزب بود هایم و هستیم .ما معتقدیم که سنتز نوین رفیقباب آواکیان
بر پایه علمی استوار است و مسیراتخاذشده توسط این رفقاء اصولی وادام ٔه ملم میباشد.
این واقعیت ما را بر آن داشت تا در برابر این دستآورد بااهمیت که سرنوشت بشریت را
رقم میزند ،بیشتر از این ساکت ننشینیم و از رهبری حزب بخواهیم تا نتیج ٔه تعقیقات واحد
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ما را که در این نوشته بهصورت فشرده ،مطرح گردیدهاست از طریق نشری ٔه درونی حزب
بهدسترس اعضای کمیت ٔه مرکزی ،کادرهای رهبری واعضای حزب ،قراردهند .امیدواریم
رفقای حزبی این نوشته را با دقت مطالعه کنند و نقط ٔه نظراتشان را در این باره انعکاس
دهند .ما معتقد و مصمم بر آنیم تا مبارزات خود را پیرامون سنتز نوین رفیقآواکیان از طریق
نشری ٔه درونی حزب به پیش ببریم» .
به نظر می رسد که رفقای ارسال کنندۀ سند ،یا از عبارت « رهبری جمعی و مسئولیت
فردی در تمامی سطوح هیئت های رهبری و بدنۀ تشکیالتی حزب» برداشت نادرست دارند،
یا اینکه عمدا ً این عبارت را به صورت نادرست تفسیر می نمایند .آیا واقعا ً باید «تمام
موضوعات و مسایل قبل از تصویب در صفوف و حلقات حزب مورد غور و بررسی قرار
گیرد تا موضوع مورد بحث به پختگی الزم برسد».؟ نه ،همیشه و در هر موردی اینگونه
نیست و اگر چنین شود ،حزب از یک ارگان مبارزاتی به یک ارگان صرفا ً جروبحثی ،و آنهم
جرو بحث بی پایان ،مبدل می گردد و قادر به انجام هیچ فعالیت عملی نخواهد بود .بطور
رژیم در مورد توافقنامۀ امنیتی با اشغالگران دایر می گردد،
مثال وقتی لویه جرگۀ مشورتی ِ
کمیتۀ مرکزی حزب یا به بیان مشخص تر دفتر سیاسی کمیتۀ مرکزی حزب وظیفه دارد
موضعگیری حزب درینمورد را فرمولبندی کرده و بصورت یک اعالمیۀ حزبی تنظیم نماید.
رهبری جمعی و مسئولیت فردی درینمورد به این معنا است که چنین اعالمیه ای ولو توسط
یک رفیق از اعضای دفتر سیاسی نوشته شود ،باید توسط سایر اعضای دفتر سیاسی نیز
مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد و توسط دفتر سیاسی به مثابۀ یک جمع به تصویب برسد.
وقتی این تصویب صورت گرفت ،اعالمیه می تواند بنام حزب منتشر گردد .این وظیفه ای
است که دفتر سیاسی باید هرچه اصولی تر و سریعتر انجام دهد؛ در غیر آن از وظیفۀ خود
شانه خالی کرده و مسئولیتش را انجام نداده است .به عبارت دیگر در حزب ،طبق مندرجات
آیین نامۀ تشکیالتی حزب ،تقسیم وظایف وجود دارد و سطوح مختلف هیئت های رهبری و
بدنۀ تشکیالتی حزب باید وظایف خود را بطور اصولی و بروقت و طبق فرمولبندی مسئولیت
فردی و رهبری جمعی اجرا نمایند.
در مادۀ دوازدهم آیین نامۀ تشکیالتی حزب ،مهم ترین صالحیت ها و وظایف کمیتۀ مرکزی
حزب معین و مشخص گردیده است .در اولین بند این ماده گفته شده است که:
« کمیتۀ مرکزی مسئول اجرا و پیشبرد مصوبات کنگره است».
کامالً روشن است که مهم ترین سند مصوبۀ کنگره ،خود اساسنامۀ حزب است .در همین سند
اساسی حزب ،که پذیرش آن اولین شرط عضویت در حزب است ،و در بند دیگری از مادۀ
فوق الذکر آیین نامۀ تشکیالتی حزب ،در مورد وظایف و صالحیت های بین الـمـلـلی کمیتۀ
مرکزی حزب گفته شده است:
« ي  :مسـئوليت پيشـبرد روابط حزب با كميته جنبش انـقـالبـي انترناسـيوناليسـتي يا كـمـيـتـۀ
رهـبـري انترناسـيونال
كمونيستي و احزاب و سازمان هاي عضو «جاا» يا عضو انترناسيونال را بر عهده دارد و
چگونگي شركت حزب در كارزار هاي بين المللي و سائر فعاليت هاي مبارزاتي بين المللي
حزب را تنظيم و رهبري مي نمايد» .
همچنان در بند دیگری از مادۀ دوازدهم آیین نامۀ تشکیالتی حزب گفته شده است:
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« کمیتۀ مرکزی  ....ل  :مسئوليت دامن زدن به مبارزات دو خطي و رهبري اين مبارزات
را بر عهده دارد ».ناگفته روشن است که این مسئولیت و رهبری ،هم مبارزات دو خطی در
سطح کشوری و هم مبارزات دو خطی در سطح بین المللی را در بر می گیرد.
به این ترتیب خطوط کلی وظایف کمیتۀ مرکزی حزب در قبال جنبش انقالبی انترناسیونالیستی،
کمیتۀ آن و سازمان ها و احزاب آن در اساسنامۀ حزب معین و مشخص گردیده است .این
خطوط کلی وقتی در رابطه با خود جنبش انقالبی انترناسیونالیستی بطور خاص مدنظر قرار
بگیرد ،پای اسناد اساسی جنبش انقالبی انترناسیونالیستی در میان می آید .این اسناد عبارت
اند از :بیانیۀ جنبش ،اصول و احکام تشکیالتی در عملکرد جنبش ،زنده باد مارکسیزم –
لنینیزم – مائوئیزم ،در بارۀ اوضاع جهانی و قطعنامۀ ملینیوم .مکلفیت حزب کمونیست
(مائوئیست) افغانستان و مشخصا ً مسئولیت کمیتۀ مرکزی حزب در قبال جنبش انقالبی
انترناسیونالیستی ،هم از لحاظ ایدیولوژیک -سیاسی و هم از لحاظ تشکیالتی توسط همین
اسناد معین و مشخص می گردد .به عبارت دیگر تعهدات ایدیولوژیک -سیاسی و تشکیالتی
حزب ما به مثابۀ عضو جنبش انقالبی انترناسیونالیستی در قبال کمیتۀ جنبش و یکایک
اعضای جنبش توسط همین اسناد معین و مشخص گردیده است .تمامی این اسناد ،اسناد
فیصله شده در نشست های جمعی جنبش انقالبی انترناسیونالیستی است و همانقدر که اساس
مکلفیت های بین المللی حزب ما را به مثابۀ عضو جنبش معین و مشخص می نماید ،مکلفیت
های بین المللی حزب کمونیست انقالبی امریکا و هر عضو دیگر جنبش را نیز ،در قبال کل
جنبش و مشخصا ً در قبال حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان معین و مشخص می سازد.
بیرون از چهارچوب این اسناد اساسی جنبش انقالبی انترناسیونالیستی ،حزب ما در قبال
هیچ یک از اعضای جنبش و بطور مشخص در قبال حزب کمونیست انقالبی امریکا تعهد
ایدیولوژیک – سیاسی و تشکیالتی دیگری ،از قبیل تعهدات مبتنی بر اسناد اساسی و غیر
اساسی حزب متذکره ،نداشته و ندارد .به عبارت دیگر اسناد اساسی و غیر اساسی حزب
متذکره همانقدر برای ما قابل قبول و مورد حمایت است که با اسناد اساسی تصویب شدۀ بین
المللی مطابقت داشته باشد .به عبارت دیگر ما باید حزب کمونیست انقالبی امریکا و هر حزب
و سازمان دیگر جنبش انقالبی انترناسیونالیستی را طبق معیار های بین المللی پذیرفته شدۀ
جنبشی مورد قضاوت قرار دهیم ،نه اینکه در مورد جنبش بین المللی طبق معیارهای ویژۀ
آر سی پی و یا حزب دیگری قضاوت نماییم )1( .حزب ما هیچگاهی چنیـن تعهدی در قـبال
حـزب کمـونیسـت انقـالبـی و یا حـزب دیگـری از اعـضای جـنـبـش انقـالبی انترناسیونالیستی
نداشته است.
بطور مشخص ،تعهدات متقابل ما با حزب کمونیست انقالبی امریکا ،مبتنی بر اسناد اساسی
فیصله شدۀ جنبش انقالبی انترناسیونالیستی بوده است و نه چیز دیگری .سند «زنده باد
مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم» در نشست عمومی جنبش در سال  1993به تصویب رسیده
بود .درین نشست تنها حزب کمونیست نیپال (مشعل) با این سند مخالفت کرده بود و متباقی
تمام شاملین در نشست به شمول عضو افغانستانی جنبش انقالبی انترناسیونالیستی (حزب
کمونیست افغانستان) و حزب کمونیست انقالبی امریکا از آن حمایت نموده بودند و سند
متذکره را همراه با سایر اسناد نشست به تصویب رسانده بودند .حتی قطعنامۀ ملینیوم که در
نشست عمومی سال  2000جنبش به تصویب رسیده بود ،در خود نشست از حمایت نمایندۀ
آر سی پی برخوردار بوده است ،ولی بعدا ً مورد مخالفت حزب متذکره و مشخصا ً صدر آن
حزب (باب اواکیان) قرار گرفته بود .در نشست متذکره تنها نمایندۀ حزب کمونیست ایران (م
ل م ) با بخش هایی از قطعنامه مخالفت نموده بود .از همه مهم تر اینکه در کنفرانس بین
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المللی سال  1984که منجر به تشکیل جنبش انقالبی انترناسیونالیستی گردیده بود ،حزب
کمونیست انقالبی امریکا از بیانیۀ جنبش انقالبی انترناسیونالیستی حمایت نموده بود و در
تصویب آن نقش جدی بر عهده گرفته بود .به عبارت دیگر آر سی پی متعهد شده بود که
روابط خود را با سایر اعضای جنبش بر اساس همین اسناد تصویب شدۀ جمعی عیار نماید.
انتشار یکجانبۀ بیانیۀ حزب کمونیست انقالبی امریکا توسط حزب متذکره ،که از پشتوانۀ
تصویب قبلی اساسنامۀ جدید حزب مذکور برخوردار بود و در تناقض آشکار با اسناد تصویب
شدۀ قبلی جنبش انقالبی انترناسیونالیستی قرار داشت ،در واقعیت امر یک عهد شکنی
ایدیولوژیک -سیاسی و تشکیالتی از جانب حزب مذکور در قبال جنبش بطور کل ،کمیتۀ
جنبش و همچنان در قبال تمامی اعضای جنبش بود.
کامالً طبیعی بود که کمیتۀ مرکزی حزب ما علیه حرکت یکجانبۀ حزب کمونیست انقالبی
امریکا در قرار دادن بیانیۀ خودش بجای بیانیۀ جنبش انقالبی انترناسیونالیستی ،طبق وظیفه
ای که اساسنامۀ حزب بر عهده اش گذاشته است ،عکس العمل نشان دهد و در پولینوم چهارم
خود علیه پسا م ل م اواکیانی به موضعگیری بپردازد .اگر کمیتۀ مرکزی حزب قادر نمی شد
این کار را انجام دهد ،در واقع در اجرای یک وظیفۀ مهم اساسنامه یی ایدیولوژیکی بین
المللی خود کوتاهی کرده و نشان می داد که درینمورد از صالحیت رهبری برخوردار نیست.
گذشته ازین ،پولینوم چهارم کمیتۀ مرکزی حزب در پاسخدهی عاجل به درخواست مکتوبی
خود حزب کمونیست انقالبی امریکا بود که علیه خط بیانیۀ جدید این حزب که همچنان خط
اساسنامۀ جدید حزب متذکره نیز هست ،به موضعگیری پرداخت .ما در ماه اگست سال
 2009مکتوب ذیل را از حزب کمونیست انقالبی امریکا دریافت کردیم:

متن اصلی نامه به انگلیسی است .ترجمه به دری توسط ما صورت گرفته است.

مي 2009

رفقاي عزيز!
ما با ارسال اين نامه به شما ،توجه دقيق تان را در مورد يك سند مهم حزب ما كه در خزان
 2008به سطح جهاني ارائه گرديد ،تقاضا مي نمائيم .اين سند عبارت است از:
كمونيزم :آغاز يك مرحله نوين ،بيانيه اي از سوي حزب كمونيست انقالبي ،امريكا.
اينك بيشتر و بيشتر واضح گرديده است كه جنبش كمونيستي در سطح بين المللي بر سر دو
راهي قرار گرفته است .سوالي كه مطرح است اين است كه :آيا كمونيست ها قادر خواهند بود
يك مرحلۀ نوين تمام عيار انقالب پرولتري را تدارك ببينند ،به ميدان بياورند و رهبري كنند؟
ما همه از اين واقعيت رنج برده ايم كه از زمان بعد از مرگ مائوتسه دون در سال 1976
و كودتاي ارتجاعي در چين ،تا حال هيچ كشور سوسياليستي وجود نداشته است .گذشته از
آن ،سقوط ديوار برلين و سرنگوني كمونيزم دروغين در اتحاد شوروي ،امپرياليزم غرب را
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تشجيع نمود كه چرنديات و بد گويي هاي بيشتري در مورد طرح و نقشه ما براه بيندازد" ،
مرگ كمونيزم " را اعالم نمايد و قلمداد كند كه بشريت بديلي ندارد مگر رنج بردن از وحشت
روزمره استثمار سرمايه داري و بيچارگي متعلق به آن.
گذشت چندين دهه از زمان شكست موقتي مرحلۀ اول انقالب سوسياليستي تا حال ،باعث
پائين آمدن چشم اندازها و روياها و تضعيف روحيه در ميان مردمان انقالبي انديش در
سراسر جهان گرديده است .چگونه از دست رفتن چين و رسالت انقالب فرهنگي پرولتاريايي
كبير و بسيج توده هاي ميليوني توسط آن را به درستي جمع بندي كنيم؟ احيای سرمايه داري
در دورۀ گذار سوسياليستي را چگونه درك نمائيم؟ اگر ما اينقدر بر حق بوديم چرا باختيم؟
اين سواالت هنوز هم جنبش انقالبي ما را آزار مي دهد .جواب هايي براي اين سواالت وجود
دارد ،اما اين جواب ها فقط از طريق بررسي عميق تجربۀ گذشتۀ انقالب پرولتري و بيختن
آن ،حمايت از دستاورد هاي پر صالبت مرحلۀ اول و در عين حال بازبيني و انتقاد بيدريغ از
كمبود هايي كه مانع پيشروي شده و فراهم كنندۀ زمينۀ شكست بوده اند ،مي توانند بدست
بيايند .اين امر در مركز آن چيزي قرار داشته است كه باب اواكيان در طول سه دهۀ گذشته
انجام داده است .او يك سنتز نوين مبتني بر تجربۀ تاريخي گذشته ما از لحاظ تیوريكي و
پراتيكي ،بيرون كشيدن درس هاي عمدتا ً مثبت و همچنان درسهاي منفي از اين [ تجربه
تاريخي ] و مطرح كردن آن در يك سطح عالي تر را به مثابۀ چهار چوبي براي پيشروي مجدد
انقالب پرولتري ،انكشاف داده است.
اين سند جديد – كمونيزم :آغاز يك مرحلۀ جديد ،بيانيه اي از حزب كمونيست انقالبي ،امريكا
– سنتز نوين در حال انكشاف متذكره را متمركز كرده و نكات كليدي ايدیولوژيكي و سياسي
اي را نشاني نموده است كه جنبش كمونيستي آيندۀ ما را تحرك عظيمي خواهد بخشيد.
همانطوريكه بيانيه ميگويد:
« گرد هم آیی آغازین کمونیست ها که بعد از شکست چین و پایان مرحلۀ اول انقالب
کمونیستی صورت گرفت ،در مواجهه با چالش ها و دشواری های مداوم مرحلۀ حاضر ،به
درجه قابل توجهی به اختالفات حادی که اخیرا ً بروز کرده ،پا داده است :در یک سو ،حزب
ما که خط پایه يی اش در اساسنامۀ جدید ما فشرده شده ،همراه با احزاب دیگری که به سمت
سنتز نوین گرایش دارند قرار دارد؛ و در سوی دیگر ،دو گرایش مخالف که یا به شکل مذهبی
به کل تجربه و تیوری و روش مرتبط با آن چسبیده اند و یا (در جوهر خود ،و نه در حرف)
همۀ آن تجربه را می خواهند به دور بیندازند» .
« به یک مفهوم اساسی ،تصویری از همین گرایشات را پیشاپیش در پاسخ هایی که در کتاب
«فتح جهان» ،در همان زمان انتشارش در نزدیک به سه دهه پیش ،داده شد می شد دید...
 .فقط بعد از اینکه مسائل طی دو دهۀ بعد از آن شکوفا شد ،و با تجربه دشواری های بعدی
بود (منجمله عقبگرد در مبارزاتی که برای مدتی به نظر می رسید زمینه های جدیدی را می
گشاید و جان گرفتن دوباره جنبش کمونیستی در سطح دنیا را تجسم می بخشد) که این دیدگاه
های مخالف تکامل و حدت بیشتری یافتند» ....
« [ در يك قطب ] يك برخورد به تیوری و اصول کمونیستی به مثابۀ نوعی دگم ،که اساسا ً
شبیه به اصول دین مذهبی هاست « :ما هر چیزی که باید بدانیم را می دانیم .ما همه چیزهای
اساسی الزم را در اختیار داریم .مسئله صرفا ً اینست که ِخ َرد به ارث گذاشته شده برای ما را
به کار ببندیم».
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« در قطب مخالف ،کسانی هستند که درکشان از تجربۀ تاریخی جنبش کمونیستی و مخصوصا ً
علل مشکالت و عقبگردها و شکست هایش ،سطحی و بر پایۀ سست استوار است .اینان تحلیل
علمی کمونیستی از تضادهای عمیقی که خطر احیای سرمایه داری در جامعه سوسیالیستی
را به وجود آورده است را نادیده گرفته یا رد می کنند .اینها کسانی هستند که می کوشند به
جای چنین تحلیلی ،یک برخورد مبتنی بر اصول و معیارهای بورژوا دموکراتیک ،و نظرهای
بورژوا دموکراتیک مربوط به مشروعیت را جایگزین کنند .اینها نظراتی است که به فرایند
رسمی انتخابات ،با احزاب سیاسی رقیب که در جامعۀ سرمایه داری معمول است و با اعمال
قدرت سیاسی توسط طبقۀ سرمایه دار همخوانی و مناسبت دارد ،وابسته است . ...آنها ادعا
می کنند که می خواهند سریعا ً پیشروی کنند تا به اوضاع جدید زمانه پاسخ دهند ...اما اینان
خود روهای خود را در گیر غلطی گذاشته اند و سریعا به عقب می روند .یعنی با یک شتاب
فزاینده رو به عقب به سوی دموکراسی بورژوایی و محدوده های تنگ حق بورژوایی حرکت
می کنند و از قرن بیست و یکم به قرن هجدهم برمی گردند» .
« در عین حال که این گرایشات انحرافی که در اینجا مشخص کردیم با هم تفاوت های واقعی
دارند ،اما یک جنبۀ مهم شان اینست که آنها " دو روی یک سکه " اند .آنها واقعا ً با هم
خصوصیات مشترک مهمی دارند .در واقع ،قابل توجه است که طی سال های اخیر ما با پدیدۀ
«جا به جایی» گروه های معین از قطبی به قطب دیگر روبرو بوده ایم .و به طور مشخص،
از دگماتیزم و گرایشات مربوطه به سمت قبول دموکراسی بورژوایی (حتی اگر کماکان نقاب
کمونیزم بر چهره داشته باشند» ).
بيانيه بعضي از جنبه هاي مشترك اين " دو روي يك سكه " را ذيالً توصيف مي نمايد:
 -هيچگاه جمعبندي علمي از مرحلۀ قبلي جنبش كمونيستي ،بطور مشخص تجزيه و تحليلموثر مائو از خطر و زمينۀ احياي سرمايه داري در جامعه سوسياليستي ،را بدست نگرفته
و بكار نمي برند.
 -گرايش به تقليل دادن “ مائوئيزم “ به دستور العملي براي دست زدن به جنگ خلق در يككشور جهان سومي و ناديده گرفتن مهم ترين خدمت تیوريكي او يعني تیوري ادامۀ انقالب
تحت ديكتاتوري پرولتاريا و متود علمي اي كه تكامل اين تئوري و خط را ممكن مي سازد.
 -حقير شمردن تیوري ،تقليل دادن آن به يك “ راهنماي عمل “ به يك معناي بسيار سطحي،آنگونه كه در مشی های فلسفي پوزيتيويزم ،پراگماتيزم و امپريسيزم تبارز مي يابند.
 -چسپيدن دگماتيكي به تجربۀ گذشتۀ مرحلۀ اول انقالب كمونيستي يا عقب نشيني به مودلهاي سابقي چون تیوري هاي دموكراسي ( بورژوايي ) قرن هجده كه در جامعۀ طبقاتي صرفا ً
مي تواند به معناي ديكتاتوري بورژوازي باشد.
حزب ما از خطوط و گرايشات رويزيونيستي مورد انتقاد درين بيانيه مصئون نبوده است.
تبارزات و فاكتورهاي مهمي كه رشد اين خطوط در حزب ما را به دنبال داشته است ،در
بيانيه شرح داده شده اند .انقالب فرهنگي در حزب كمونيست انقالبي ،امريكا كه در بيانيه
توضيح داده شده است  -يك مبارزۀ خطي مهم بر سر خط كه براي مدت تقريبا ً پنج سال پيش
رفت – در قطعيت بخشيدن به اينكه حزب ما در مسير انقالبي باقي بماند و بر وضعيتي غلبه
حاصل نمايد كه بخش زيادي از حزب به سمت ديگري مي رفت ،به سمتي غير از آنچه باب
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اواكيان براي رهبري كردنش به آن سو مبارزه مي كرد ،نقش تعيين كننده داشت .در برابر
هم قرار دادن و مقايسه كردن خطوط انقالبي و رويزيونيستي ما را داراي پايۀ ايدیولوژيكي،
سياسي و تشكيالتي نيرومند تري ساخت و در علم كمونيزم به نحو مستحكم تري استوار مان
ساخت .و ما اين مبارزه را بخاطر اهميت و درس هايي كه براي كل هدف ما دارد به جهان
مي شناسانيم.
ما باور داريم كه " كمونيزم :آغاز يك مرحله نوين ،بيانيه اي از سوي حزب كمونيست
انقالبي ،امريكا " سواالت كليدي را مطرح كرده و سمت درست پيشرفت جنبش بين المللي
در اين موقعيت جاري را تعيين كرده است .اين بيانيه ،نيروهاي كمونيست را كه از لحاظ
بين المللي نه تنها مسئوليت نجات جنبش كمونيستي بلكه گشودن يك مرحله جديد تمام
عيار در مبارزه ما را بر عهده دارند ،نه تنها دعوت بلكه ملزم به توجه ،مطالعه و مباحثۀ
متمركز مي نمايد .و اين امر مخصوصا در مورد آنهايي صد ق مي كند كه در جنبش انقالبي
انترناسيوناليستي شركت داشته اند.
رفقا! طرح و نقشه كمونيستي ما واقعا ً بر سر يك دو راهي قرار دارد .آيا جنبش كمونيستي
امروزي مي خواهد به يك پيشآهنگ آينده كه بتواند يك مرحلۀ نوين تمام عيار را رهبري
نمايد تكامل پيدا نمايد يا اينكه چيز بيشتري از بقاياي گذشته نشود و سر انجام اهميت خود
را به مثابۀ يك نيروي انقالبي از دست بدهد و بميرد؟ ما همه مسئوليتي در تصميم گيري بر
سر چگونگي حل و فصل اين سوال بر عهده داريم .يكبار ديگر ،ما اين بيانيه را به مثابۀ
خدمت مان به اين مباحثۀ زندگي و مرگ ارائه مي كنيم .ما احساس مي كنيم همه نيروهاي
كمونيست به توجه عاجل و دقيق روي اين سند و نكات شامل در متن آن نياز دارند و بايد
توافقات ،عدم توافقات و مالحظات شان در مورد آن را مطرح كنند .اگر شما با طرح اساسي
اين بيانيه توافق داشته باشيد درانصورت اين نياز وجود دارد كه در كمك به ايجاد مذاكرات و
مباحثات وسيع ،كوشش هاي واضح و مناسب به عمل آوريد و آن را به زبان هاي بيشتري
قابل استفاده بسازيد .اگر باور داريد كه " بيانيه " نميتواند يك چهارچوب مناسب براي يك
مباحثۀ تعيين كننده در جنبش كمونيستي فراهم نمايد ،شما هم مسئوليت داريد نشاني نمائيد
كه چرا و طرحات بديل را بيان نمائيد .اميد و انتظار داريم كه اظهارات شما را زود دريافت
كنيم و اميد واريم بتوانيم فرصت براي مباحثات مستقيم در زمان و مكان مناسب پيدا نمائيم.
اين مي تواند و بايد اظهاريۀ مجددي باشد بر اينكه كمونيست هاي انقالبي در سراسر جهان
هدف مشترك و مسئوليت جمعي اي دارند كه چيزي كمتر از رهايي بشريت نيست .ما بايد
در مطابقت با اين مسئوليت كه شامل پاسخدهي عاجل و فوري به سواالت در حال فوران
ايدئولوژيكي و سياسي جنبش كمونيستي بين المللي است ،رفتار نمائيم.
درود هاي انقالبي گرم ما نثارتان،

كميتۀ مركزي

حزب كمونيست انقالبي امريكا
(تاکیدات از ما است)
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فع ً
ال به بحث ایدیولوژیک -سیاسی در مورد محتویات نامۀ فوق الذکر نمی پردازیم ،بلکه
خود را به بحث در مورد مسایل تشکیالتی مرتبط به آن محدود می کنیم.

کمیتۀ مرکزی حزب ،اجرای وظیفۀ ایدیولوژیک – سیاسی و تشکـیـالتی بـیـن
الـمـلـلی دامن زدن به مبارزات دو خطی و رهبری این مبارزات و در عین حال پروسۀ
جوابدهی عاجل به نامۀ آر سی پی را دقیق ًا طبق وظیفۀ تعیین شده اش در اساسنامۀ حزب
و طبق فرمولبندی رهبری جمعی و مسئولیت فردی در سطوح مختلف ،پیش برد .در ابتدا
بحث روی پسا م ل م اواکیانی در دفتر سیاسی کمیتۀ مرکزی پیش برده شد و سپس به
پولینوم کمیتۀ مرکزی حزب .فیصلۀ پولینوم چهارم کمیتۀ مرکزی درینمورد در قدم اول
بصورت درونی منتشرگردید و بصورت درونی در اختیار کسی قرار گرفت که وظیفۀ تامین
رابطۀ ما را با کمیتۀ جنبش انقالبی انترناسیونالیستی بر عهده داشت تا سند ما را به کمیتۀ
جنبش برساند و از آن طریق در اختیار تمامی اعضای جنبش انقالبی انترناسیونالیستی
قرار بگیرد .همچنان در جواب به نامۀ آر سی پی ،نامه ای نوشتیم و یکجا با موضعگیری
پولینوم چهارم کمیتۀ مرکزی حزب ،از طریق رابط ما به کمیتۀ جنبش ،برای حزب متذکره
فرستادیم .متن نامۀ مذکور را درینجا نقل می کنیم:

به كميته مركزي حزب كمونيست انقالبي امريكا!
رفقاي محترم!

احترامات صميمانه و تمنيات نيك ما را بپذيريد.
نامۀ مورخ ماه مي شما را در اواسط ماه اگست دريافت كرديم .تا آنجائيكه به موضعگيري
حزب كمونيست ( مائوئيست ) افغانستان در مورد خط جديد مطرح شده در مانيفيست و
اساسنامۀ جديد آرسي پي مربوط است ،سند ضميمه اين نامه نكات اصلي اين موضعگيري
را بيان كرده است .اين سند خالصۀ نتيجه گيري هاي پولينوم چهارم كميتۀ مركزي حزب
ما درينمورد است كه به مثابۀ يك سند دروني در ميان اعضاي حزب پخش گرديده و
همچنان در اختيار كميته جنبش انقالبي انترناسيوناليستي قرار داده شده است .اميد
واريم كه ترجمۀ انگليسي سند مذكور در ميان منسوبين جنبش انقالبي انترناسيوناليستي
نيز بصورت دروني پخش گردد.
مطابق به يكي از فيصله هاي پولينوم چهارم كميته مركزي حزب ،پيشنهاد اصلي
حزب ما براي نتيجه گيري نهايي رسمي بحث روي مسائل خطي مطرح شده در سطح
كل جنبش انقالبي انترناسيوناليستي و منسوبين آن ،به شمول بحث روي خط جديد
مطرح شده در مانيفيست و اساسنامۀ جديد آرسي پي ،تشكيل هر چه اصولي تر و زود
تر دومين كنفرانس جنبش انقالبي انترناسيوناليستي است .طبع ًا متحقق شدن عملي
چنين پيشنهادي مستلزم پيشبرد يكسلسله مباحثات ايدیولوژيك – سياسي قبلي ميان
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شركت كنندگان باالقوۀ چنين كنفرانسي است و بهترين راه پيشبرد چنين مباحثاتي هم
انتشار مجدد نشريۀ دروني " جاا " است كه متاسفانه مدت هاست كه ديگر نشر نمي
گردد .به نظر ما طرح شما براي پيشبرد مباحثات يك به يك با سایر احزاب و سازمان
ها ،نظرا ً و عم ً
ال به مفهوم ناديده گرفتن موجوديت جنبش انقالبي انترناسيوناليستي بوده
و در مطابقت با آن بخش از نامۀ شما قرار دارد كه منسوب بودن به "جاا " را يك امر
مربوط به گذشته دانسته است( .تاکید این بار صورت گرفته است) چنين طرحي بيشتر
از آنكه سازندگي داشته باشد ،سوء تفاهمات ميان ما را بيشتر از پيش دامن مي زند.
خدمات عظيم آرسي پي در تشكيل جنبش انقالبي انترناسيوناليستي و پيشبرد فعاليت
هاي كميتۀ آن در گذشته ،واقع ًا قابل قدر و در خور امتنان است .اما اين قدر داني و امتنان
نبايد به مفهوم حق يكجانبه آر سي پي براي اعالم انحالل " جاا " تلقي گردد .كام ً
ال  باور
داريم كه اينچنين تلقي به شدت غير اصولي ،براي كل جنبش بين المللي كمونيستي و
كل منسوبين جنبش انقالبي انترناسيوناليستي ،و در قدم اول براي خود آر سي پي ،جدا ً
زيان آور است.
عليرغم تمامي اين مالحظات ،از پيشنهاد مطرح شده در نامۀ تان مبني بر ديدار و مباحثه
و مذاكرۀ روياروي استقبال مي كنيم .اما متاسفانه ما براي فع ً
ال ،كه تالش هاي تداركي
براي تشكيل دومين كنگرۀ سرتاسري حزب كمونيست ( مائوئيست ) افغانستان را آغاز
كرده ايم ،در وضعيتي نيستيم كه يك ديدار و مباحثه و مذاكرۀ روياروي موثر با شما را
غير از افغانستان در جاي ديگري پيش ببريم  )2( .بنابرين الزم مي افتد كه رفيق يا رفقاي
شركت كننده در ديدار از جانب شما ،زحمت مسافرت به اين ديار را بر خود هموار سازد
(سازند) .يقين ًا چنين ديداري نمي تواند – و نبايد  -صرف ًا محدود و منحصر به مباحثه و
مذاكره بر سر خط مانيفيست و اساسنامۀ جديد آر سي پي باشد ،بلكه بايد بحث روي
جمعبندي عمومي تجارب مبارزاتي  25ساله جنبش انقالبي انترناسيوناليستي در خدمت
به خاتمه دادن به ركود مبارزاتي فعلي آن ،به ويژه ركود فعاليت هاي كميتۀ " جاا " ،و
براي تدارك فعاالنه بخاطر تشكيل دومين كنفرانس جنبش انقالبي انترناسيوناليستي و
همچنان بحث و تنظيم موثر وظايف و مسئوليت هاي مشترك هر دو حزب ما در مبارزه
و مقاومت عليه اشغالگري هاي امپرياليست هاي امريكايي و شركاء و رژيم دست نشانده
آنها را نيز در بر داشته باشد  .
در صورت پذيرش اين پيشنهاد از جانب شما ،مي توانيم بال فاصله برنامه ريزي براي
تعميل آن را مشتركا آغاز نمائيم.
با درود هاي رفيقانه كمونيستي!

كميته مركزي حزب كمونيست ( مائوئيست ) افغانستان
عقرب  ( 1388نوامبر    ) 2009
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مدت زمان اندکی پس از ارسال سند پولینوم چهارم کمیتۀ مرکزی حزب به رابط ایرانی ما با
کمیتۀ جنبش ،عکس العمل او را – که در واقع عکس العمل حزب کمونیست ایران (م ل م )
بود – دریافت کردیم .وی ادعا کرده بود که موضعگیری ما خیلی عجوالنه و بدون مطالعۀ
الزم صورت گرفته است .او در واقع توصیه کرده بود که ما باید در قدم اول آثار باب اواکیان
را عمیقا ً و وسیعا ً و در سطح کل حزب مطالعه می نمودیم و مشخصا ً اساسنامه و بیانیۀ جدید
حزب کمونیست انقالبی امریکا را ترجمه نموده و در سطح کمیتۀ مرکزی و سراسر بدنۀ
تشکیالتی حزب به بحث می گرفتیم و سپس به موضعگیری می پرداختیم.
در مکاتبات بعدی جواب ادعا و توصیۀ مذکور را مفصالً نوشتیم و گفتیم:
« تعهدات بین المللی ما با حزب کمونیست انقالبی امریکا مبتنی بر اسناد تصویب شدۀ جنبش
انقالبی انترناسیونالیستی است و نه اسناد خود آن حزب .پولینوم چهارم کمیتۀ مرکزی حزب
ما علیه بیانیه و اساسنامۀ جدید حزب مذکور به این دلیل موضعگیری نموده است که این
اسناد در تناقض با تعهدات بین المللی حزب مذکور با حزب ما ،سایر اعضای جنبش انقالبی
انترناسیونالیستی و کل جنبش ،قرار دارد .نه او وظیفه و مسئولیت دارد به ما دستور دهد
کارهای مان را چگونه انجام دهیم و نه ما مکلفیت داریم «توصیه» های ایشان را به مثابۀ
توصیه های تشکیالتی در نظر بگیریم .ما اساسنامۀ حزب خود را داریم و مکلفیت های خود
را بر اساس آن انجام می دهیم .حتی رفیق «ض» شخصا ً می توانست علیه بیانیه و اساسنامۀ
جدید حزب کمونیست انقالبی امریکا موضعگیری نماید ،حتی رفیق دیگری از دفتر سیاسی
کمیتۀ مرکزی حزب ما و یا کلکتیو دفتر سیاسی می توانست این موضعگیری را اتخاذ نماید
و سپس این موضعگیری در درون حزب و در درون جنبش برده شود ( »... .نقل به معنی
از متن نامه های ارسالی ما)
جای تاسف این است که بعد از گذشت چند سال از زمان آن مکاتبه ،اینک ادعا و توصیۀ
مذکور توسط رفقای خود ما به عنوان یک «انتقاد تشکیالتی» مطرح می گردد .لب و لباب
آن ادعا و توصیه و این «انتقاد تشکیالتی» این است که چرا حزب ما خط حزب کمونیست
انقالبی امریکا را خط رهنمای اندیشه و عمل کل جنبش بین المللی کمونیستی و خود حزب
مذکور را حزب رهبری کنندۀ کل جنبش بین المللی کمونیستی نمی داند؟
بهر حال ،مدت ها انتظار کشیدیم که سند ما بصورت درونی در میان روابط جنبش انقالبی
انترناسیونالیستی منتشر گردد و حزب کمونیست انقالبی امریکا نامۀ ما را جواب دهد .اما
این کارها انجام نیافت و برعکس سند پسا م ل م کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل
م ) بصورت علنی منتشر گردید ،همانگونه که قبالً اسناد پسا م ل م حزب کمونیست انقالبی
امریکا بصورت یکجانبه علنا ً انتشار یافته بود .بنابرین ما نیز ناگزیر شدیم که موضعگیری
پولینوم چهارم کمیتۀ مرکزی حزب در مورد پسا م ل م اواکیانی را علنا ً انتشار دهیم و سپس
علیه بیانیۀ کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) نیز موضعگیری نماییم.
از جانب دیگر موضعگیری پولینوم چهارم حزب در ابتدا در میان واحد های حزبی و اعضای
حزب نیز بصورت درونی منتشر گردید و مورد جر و بحث قرار گرفت .همین جرو بحث ها در
ادامۀ خود به تدویر سیمینار وسیع حزبی در مورد پسا م ل م اواکیانی منجر گردید ...و تدویر
آن باعث گردید که موضعگیری حزب ما در قبال پسا م ل م اواکیانی دیگر صرفا ً موضعگیری
کمیتۀ مرکزی حزب نباشد ،بلکه یک موضعگیری سرتاسری باشد ،به قسمی که نتیجه گیری
های نهایی سیمینار ،مورد مخالفت صریح هیج واحد حزبی و حتی هیچ رفیق حزبی قرار
نگرفت .رفقا در سند ارسالی شان ،پس از سپری شدن چند سال ،سیمینار وسیع حزبی را
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اجماالً یک سیمینار ناکام اعالم می نمایند .با طرح اینگونه ادعاهای اجمالی هر گردهمایی و
تجمع حزبی را می توان ناکام اعالم نمود .مجموعۀ اسناد این سیمینار در دو شماره از نشریۀ
درونی مرکزی حزب منتشر گردیده است و رفقای ما چند سال بعد از انتشار آن ها فقط طی
چند سطر تمامی مطالب مندرج در متن آن ها را رد می نمایند)3( .
به این ترتیب صدر کمیتۀ مرکزی حزب ،دفتر سیاسی کمیتۀ مرکزی حزب و کمیتۀ مرکزی
حزب وظیفۀ مبارزاتی محولۀ اساسنامه یی خود را در قبال خط پسا م ل م اواکیانی قدم به قدم
طبق فرمولبندی رهبری جمعی و مسئولیت فردی پیش برده و مدت ها پس از تدویر سیمینار
وسیع حزبی و پیشبرد این مبارزه در سطح بین المللی ،اینک می روند که موضوع مورد بحث
را در عالی ترین و وسیع ترین سطح حزبی یعنی در کنگرۀ دوم حزب ببرند ،تا فیصلۀ نهایی
حزبی درینمورد به عمل آید .طبعا ً اگر کمیتۀ مرکزی حزب نمی توانست درینمورد به نتیجه
برسد و موضوع مورد بحث برایش گنگ می ماند ،ناگزیر بود از همان ابتدای پیش آمدن این
معضله ،عجز خود را برای رفقای حزبی صریحا ً مطرح نماید و به نظر خواهی عمومی پناه
ببرد .اما چنین ناگزیری ای پیش نیامد و هیچ لزومی نداشت که کمیتۀ مرکزی حزب وظیفۀ
محولۀ اساسنامه یی خود را به دوش صفوف حزب بیندازد.
دلیل پیش نیامدن اینچنین ناگزیری روشن و واضح است .کمیتۀ مرکزی حزب در پرتو
اسناد اساسی حزب و اسناد اساسی جنبش انقالبی انترناسیونالیستی ،به روشنی دریافت
که بیانیه و اساسنامۀ جدید حزب کمونیست انقالبی امریکا خالف معیارها و تعهدات متقابلۀ
ایدیولوژیک – سیاسی و تشکیالتی بین المللی میان ما و میان تمامی اعضای جنبش انقالبی
انترناسیونالیستی است .در چنین حالتی لزوم و ناگزیری ای وجود نداشت که ما قبل از
موضعگیری کمیتۀ مرکزی به نظر خواهی عمومی پناه ببریم و تحت این عنوان اعالم
موضعگیری روشن اتخاذ شده را بناحق به تعویق بیندازیم و به این ترتیب برای عدم اجرای
یک وظیفه و مسئولیت اساسنامه یی کمیتۀ مرکزی یک بهانۀ واهی سرهمبندی نماییم.
طوری که در همان جملۀ اول نامۀ کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست انقالبی امریکا اعتراف
گردیده است ،بیانیۀ جدید این حزب ،در ابتدا در خزان سال  2008به صورت علنی به
سویۀ جهانی منتشر گردید ،بدون اینکه متن آن در ابتدا به عنوان یک بحث درونی در میان
اعضای جنبش انقالبی انترناسیونالیستی مطرح گردد .این اقدام اولین گام مشخص حزب
کمونیست انقالبی امریکا در جهت ترک وظایف و مسئولیت هایش در قبال جنبش انقالبی
انترناسیونالیستی و کمیتۀ آن و قرار گرفتن در بیرون از جنبش مائوئیستی بطور کل بود.
برخالف انتظار حزب متذکره ،انتشار بیانیه اش نه شوری برانگیخت و نه هیاهوی بحثی ای
را توانست تحریک نماید .نامۀ ماه می سال  2009حزب کمونیست انقالبی امریکا تالش
مجددی بود برای برانگیختن چنان شور و هیاهویی .طبعا ً این نامه یک نامۀ درونی در داخل
جنبش انقالبی انترناسیونالیستی نبود ،بلکه نامه ای بود که برای تمامی «کمونیست ها»
نوشته شده بود و بدتر آنکه در نامۀ مذکور در واقع انحالل جنبش انقالبی انترناسیونالیستی
با این عبارت بیان شده بود:
« اين امر مخصوصا ً در مورد آنهايي صدق مي كند كه در جنبش انقالبي انترناسيوناليستي
شركت داشته اند».
اما علیرغم این مسایل ،ما موضعگیری پولینوم چهارم کمیتۀ مرکزی حزب را مدت ها درونی
نگه داشتیم و فقط آنگاه به انتشار بیرونی آن دست زدیم که سند پسا م ل م کمیتۀ مرکزی
حزب کمونیست ایران(م ل م) بصورت بیرونی انتشار یافت .حتی در چنان زمانی ،حزب
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کمونیست انقالبی امریکا و حزب کمونیست ایران(م ل م) انتظار داشتند که ما موضعگیری
مان را کماکان درونی حفظ نماییم .طبعا ً ما نخواستیم و نتوانستیم این انتظار را برآورده
سازیم و دلیل آن روشن بود .پسا م ل م ها در حالیکه خود شان تمامی تعهدات جنبشی را زیر
پا کرده و برای خط انحرافی شان بطور آشکار و روشن بصورت بیرونی تبلیغ و ترویج می
کردند ،تقاضای شان از ما این بود که بحث های مان را درونی نگه داریم.
برعالوه سند پسا م ل م کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) نیز از لحاظ اینکه سند
کمیتۀ مرکزی یک حزب است ،با سند پولینوم چهارم کمیتۀ مرکزی حزب ما شباهت دارد.
اما در عین حال یک اختالف نسبتا ً جدی نیز در میان شان وجود دا رد .سند پسا م ل م کمیتۀ
مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) در هیچ پولینوم این کمیتۀ مرکزی تصویب نشده است
و از این بابت از لحاظ تشکیالتی در سطح پایین تری از سند پولینوم چهارم کمیتۀ مرکزی
حزب ما قرار دارد .روشن است که رفقای ارسال کنندۀ سند مورد بحث این سطور ،در رابطه
با آن سند حزب متذکره هیچ مشکلی را از لحاظ تشکیالتی مطرح نمی کنند ،اما با سند کمیتۀ
مرکزی حزب خود شان مشکل دارند .دلیل آن فقط یک چیز می تواند باشد .چون سند ایرانی
ها یک سند پسا م ل م است ،توسط آنها تائید می گردد و به نظر شان هیچ مشکلی ندارد.
اما چون سند ما یک سند ضد پسا م ل م است ،توسط آنها تائید نمی گردد و به نظر شان هر
مشکلی می تواند داشته باشد.
گذشته ازین مطالب ،اصل سانترالیزم دموکراتیک صرفا ٌ در فرمولبندی رهبری جمعی و
مسئولیت فردی خالصه نمی گردد .این اصل که اولین اصل تشکیالتی حزب ما است ،در
اساسنامۀ حزب( قسمت دوم اساسنامه یعنی آیین نامۀ تشکیالتی حزب) اینگونه بیان شده
است:
«  – 1اصول تشکیالتی
مادۀ اول :سانترالیزم دموکراتیک:
اصل اساسی تشکیالتی حزب کمونیست (مائوئیست)افغانستان سانترالیزم دموکراتیک است
که در آن سانترالیزم عمده است .این اصل شامل موازین ذیل می باشد:
الف :تمام فعالیت های حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در کلیه سطوح ،طبق الزامات
مورد نیاز برای تدارک ،برپایی و پیشبرد جنگ خلق که شکل مشخص کنونی آن جنگ
مقاومت ملی مردمی و انقالبی در کشور است ،تحت رهبری متمرکز حزبی صورت می گیرد.
ب :هیئت های رهبری حزب در کلیه سطوح از طرق دموکراتیک و برای دوره های معین
انتخاب می شوند.
ج :کل حزب باید اصول انضباطی واحدی را رعایت نمایند که عبارت اند از:
 – 1تبعیت فرد از تشکیالت
 – 2تبعیت اقلیت از اکثریت
 – 3تبعیت سطوح پایین تر از سطوح باالتر
 – 4تبعیت کل حزب از کمیتۀ مرکزی.
د :رهبری جمعی و مسئولیت فردی در تمامی سطوح هیئت های رهبری و بدنۀ تشکیالتی حزب.
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هــ:اعضای حزب در تمامی سطوح و همچنان داوطلبان عضویت در حزب باید
گزارشات شان را به مسئولین یا هیئت های رهبری سطح مربوطه ارائه نمایند و
رهنمودهای مبتنی بر گزارشات مذکور را بکار بندند .هیئت های رهبری حزب در
تمامی سطوح باید گزارشات شان را به کنگره ها یا جلسات عمومی اعضا ارائه نمایند
و رهنمود های مبتنی بر گزارشات مذکور را بکار بندند.
و :نظارت اعضای حزب و داوطلبان عضویت بر هیئت های رهبری حزب در تمامی
سطوح .هیئت های رهبری حزب باید به نظرات و پیشنهادات اعضای حزب و داوطلبان
عضویت گوش دهند و نظرات و پیشنهادات درست آنها را بپذیرند» .
به این ترتیب وقتی ما از سانترالیزم دموکراتیک حرف می زنیم باید تمامی موارد
فوق الذکر را در نظر بگیریم و نه صرفآ یک مورد را و آنهم بصورت نادرست و
انارشیستی .منظور از « رهبری جمعی و مسئولیت فردی در تمامی سطوح هیئت های
رهبری و بدنۀ تشکیالتی حزب» به هیچ وجه نفی اصول انضباطی ،نفی وظایف و
مسئولیت های حزبی سطوح مختلف رهبری حزب ،نفی تقسیم وظایف در حزب ،نفی
رهبریت متمرکز حزبی و آنهم طبق الزامات مورد نیاز برای تدارک ،برپایی و پیشبرد
جنگ خلق ،نیست .این اصل به این معنا است که در تمامی سطوح رهبری حزب و
بدنۀ تشکیالتی حزب ،گرچه مسئولیت ها فردی است ،اما رهبری باید جمعی باشد.
بطور مثال در عالی ترین سطح رهبری حزب ،یعنی دفتر سیاسی کمیتۀ مرکزی حزب،
گرچه صدر حزب به عنوان یک فرد ،مسئولیت دفتر را بر عهده دارد ،اما این کلکتیو
دفتر سیاسی است که مسئولیت رهبری حزب در فاصلۀ میان دو پولینوم کمیتۀ مرکزی
حزب را پیش می برد.
این اصل در واقع یک اصل خالف رهبریت فردی و به ویژه شکل به غایت افراطی
آن یعنی کیش شخصیت است .و جالب است که رفقای ما نظرخواهی عمومی در مورد
خط حزبی را یک الزام مبتنی بر سانترالیزم دموکراتیک ،و آنهم طبق یک تفسیر
انارشیستی ،محسوب می نمایند که پرورش کیش شخصیت صدرش یعنی باب اواکیان،
یکی از ویژگی های به غایت انحرافی آن حزب است؛ حزبی که ترویج فرهنگ قدر
دانی و عامه پسند ساختن باب اواکیان و بدنه ای از کار و متود و شیوه و رهبری او
را ،نه تنها در سطح روابط حزبی ،بلکه در سطح کل جامعۀ امریکا و حتی در سطح
جنبش کمونیستی بین المللی و سطح جهان ،یکی از وظایف عمدۀ خود می داند.
آنچه که امروز " سنتزهای نوین باب اواکیان" نامیده می شود در اصل مبتنی بر
آثار و نوشته های شخص باب اواکیان است که مسئولیت تحریر تمامی آنها را باب
اواکیان شخصا ً بر عهده گرفته و هیچ یک پس از یک نظرخواهی عمومی از اعضای
حزب کمونیست انقالبی امریکا به رشتۀ تحریر در نیامده است .سایر رهبران و
نویسندگان حزب کمونیست انقالبی امریکا نیز هر وقتی تفسیر و توضیحی پیرامون "
سنتزهای نوین باب اواکیان" نوشته اند ،هیچگاه به نظر خواهی عمومی حزبی پناه
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نبرده اند و هر یک مسئولیت نوشته یا نوشته های خود را شخصا ً بر عهده گرفته اند.
این موضوع توسط خود سند مورد بحث نیز بطور واضح مورد پذیرش قرار دارد و
درینمورد می گوید:
« مانیفیست و اساسنام ٔه حزب کمونیست انقالبی آمریکا چکیده و فشردهٔ آثار و
مقاالتیاست که از سالها به این طرف توسط رفیقباب آواکیان و کادرهای رهبری آن
حزب نوشته شده است و به دسترس نیروهای انقالبی ،قرارگرفتهاست».
نظر خواهی عمومی بین المللی به دور ،آیا این آثار و مقاالت نوشته شده توسط
باب اواکیان و کادرهای رهبری حزب کمونیست انقالبی امریکا بعد از نظرخواهی
عمومی از صفوف حزب متذکره به رشتۀ تحریر درآمده اند یا توسط خود نویسندگان
آن فرمولبندی شده و به مسئولیت خود شان منتشر گردیده اند؟ واضح است که نظر
خواهی عمومی ای در کار نبوده و آثار و مقاالت متذکره به مسئولیت خود نویسندگان
منتشر گردیده است .در یک مورد بسیار مهم ،حتی حین تدوین و تصویب اساسنامه و
بیانیۀ جدید حزب کمونیست انقالبی امریکا ،هیچ نظر خواهی عمومی ای در کار نبوده
است .چنانچه می دانیم در اساسنامه و بیانیۀ جدید حزب متذکره ،عبارت مارکسیزم –
لنینیزم – مائوئیزم وجود ندارد و این عبارت بطور کلی حذف گردیده است .در جلسۀ
مشترک میان نمایندگان حزب کمونیست انقالبی امریکا و حزب کمونیست ایران ( م
ل م ) ،وقتی نمایندۀ حزب دومی دلیل حذف این عبارت را می پرسد ،جواب نمایندۀ
طرف مقابل این است که چون باب اواکیان پیشنهاد کرد که این عبارت را بردارید ما
هم برداشتیم .مکلفیت و مسئولیت کمیتۀ مرکزی حزب ما در قبال اینچنین انحالل طلبی
ایدیولوژیکی مدهش با اساس ایدیولوژیکی مارکسیستی – لنینیستی – مائوئیستی
حزب مائوئیستی و جنبش مارکسیستی -لنینیستی -مائوئیستی بین المللی چه چیزی
می تواند باشد؟ آیا این است که سرگردان شود و مدت ها بال تکلیف بماند و بر اساس
این سرگردانی و بالتکلیفی به نظرخواهی عمومی پناه ببرد ،یا اینکه مبارزۀ اصولی
و بروقت علیه آن را ،طبق وظایف و مسئولیت های محوله در اسـاسـنامۀ حـزب ،براه
بینـدازد و کل حـزب را در مـبـارزۀ قـاطـع عـلیه ایـن انحـالل طـلبـی ایدیولوژیکی پسا
مارکسیستی -لنینیستی -مائوئیستی رهبری نماید؟
یک مورد دیگر .این مورد ،یک عهد شکنی ایدیولوژیک -سیاسی در سطح کل جنبش
انقالبی انترناسیونالیستی است .نمایندۀ حزب کمونیست انقالبی امریکا در نشست
عمومی جنبش در سـال  2000به قطعنامۀ میلینیوم رای مثبت داد و در تصویب
آن نقش گرفت .اما بعدها باب اواکیان با قطعنامۀ میلینیوم مخالفت نمود و کل کمیتۀ
مرکزی و صفوف حزب تحت رهبری خود را با خود همنوا نمود .در نتیجه ،موافقت
نمایندۀ آر سی پی با قطعنامۀ مذکور به هیچ گرفته شده و باطل گردید ،بدون اینکه
نظرخواهی عمومی ای درینمورد صورت گرفته باشد.
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و یک مورد مهم تر .آیا طرح تصفیۀ وسیع درون حزبی تحت نام انقالب فرهنگی ،که
اجرای آن باعث تصفیۀ وسیع سرتاسری در حزب کمونیست انقالبی امریکا گردید،
توسط شخص باب اواکیان براه افتاد یا بعد از نظرخواهی عمومی از صفوف حزب؟
درینمورد نیز نظرخواهی عمومی ای در کار نبود .باب اواکیان طرحش را به میان
کشید و در اثر همراهی بخشی از کادرهای رهبری حزب ،عمالً در معرض تطبیق قرار
داد.
و یک مورد مهم تر دیگر .حزب کمونیست انقالبی امریکا موثر ترین حزب در کمیتۀ
جنبش انقالبی انترناسیونالیستی بود .در واقع این مسئولیت توسط کنفرانس بین
المللی سال  1984و نشست های عمومی بعدی جنبش به این حزب سپرده شده بود.
به یک معنی حزب کمونیست انقالبی امریکا رهبری کمیتۀ جنبش را بر عهده داشت.
اما وقتی موجودیت و فعالیت این کمیته بخاطر ناتوانی در حل و فصل اختالفات میان
اعضای خود ( نمایندگان حزب کمونیست انقالبی امریکا ،حزب کمونیست ایران ( م
ل م ) ،حزب کمونیست مائوئیست ترکیه و حزب کمونیست نیپال (مائوئیست) ) به
خطر افتاد و سپس موقعی که این کمیته عمالً فروپاشید ،آیا اعضای این کمیته ،به
شمول نمایندۀ حزب کمونیست انقالبی امریکا ،وظیفه خود دانستند که این موضوع
را به اطالع سایر منسوبین جنبش برسانند و حد اقل آخرین مسئولیت خود را رفع
نمایند؟ ما حتی در زمان موضعگیری پولینوم چهارم کمیتۀ مرکزی حزب دقیقا ً نمی
دانستیم که کمیتۀ جنبش فروپاشیده و دیگر فعالیتی ندارد .رابطۀ روزمرۀ ما با کمیتۀ
جنبش از طریق یکی از کارکنان ایرانی کمیته تامین می شد و این کارکن مدت های
مدیدی ما را از جریانات به وقوع پیوسته در کمیتۀ جنبش و در سطح کل جنبش در
بیخبری و تاریکی نگه داشت .ما فقط پس از آن از این جریانات اطالع حاصل کردیم که
موضعگیری پولینوم چهارم کمیتۀ مرکزی حزب به انگلیسی ترجمه شده و بصورت
بیرونی منتشر گردید و سایر منسوبین جنبش توانستند از موضعگیری ما اطالع
حاصل نمایند .پس ازین بود که برای ما دقیقا ً روشن گردید که سایر منسوبین جنبش
نیز در مورد وضعیت حزب ما و موضعگیری حزب ما در بیخبری باقی مانده بودند.
و اما مهم ترین مورد :طوری که نامۀ ارسالی حزب کمونیست انقالبی امریکا – که
در صفحات قبلی این نوشته نقل شده است – خود به صراحت اذعان دارد ،بیانیۀ جدید
این حزب ابتدا در خزان سال  2008به سویۀ جهانی منتشر گردید .این کار نه تنها
از لحاظ ایدیولوژیک – سیاسی بلکه از لحاظ تشکیالتی نیز نادیده گرفتن کامل جنبش
انقالبی انترناسیونالیستی و عهد شکنی هم جانبۀ حزب متذکره در قبال جنبش بود .در
واقع انتشار همین بیانیه در خزان سال  2008بوده است که بصورت مشخص انحالل
کمیتۀ جنبش ،توقف انتشار نشریۀ درونی جنبش( استراگل) و توقف انتشار مجلۀ
جنبش انقالبی انترناسیونالیستی (جهانی برای فتح) را رقم زده است .دلیل آن روشن
است .این بیانیه در واقع از لحاظ ایدیولوژیک – سیاسی ابطال بیانیۀ جنبش انقالبی
انترناسیونالیستی و از لحاظ تشکیالتی ابطال " اصول واحکام تشکیالتی در عملکرد
جنبش انقالبی انترناسیونالیستی" یا آئین نامۀ تشکیالتی جنبش را اعالم کرد .چون
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حزب منتشر کنندۀ این بیانیه موثر ترین حزب در کمیتۀ جنبش بود ،این حرکتش
توانست سریعا ً کمیتۀ جنبش انقالبی انترناسیونالیستی را بطرف پراگندگی سوق دهد
و کل جنبش را غیر فعال سازد.
غرض از اشاره به موارد فوق الذکر این است که چهار رفیق تصویب کنندۀ سند
مورد بحث در دفاع از خط یک حزب مبتال به بدترین شکل امراض خود مرکز بینی
شوونیستی ،عهد شکنی و کیش شخصیت به سویۀ حزبی ،کشوری و بین المللی ،چرا
حزب خود شان را به سوی دموکراسی افراطی ای که طبق آن هیچ مسئله ای نباید
بدون همه پرسی و جروبحث عمومی پیشبرده شود و حتی مطرح گردد ،دعوت می
نمایند؟
اما بطور خاص باید از خود رفقای تصویب کنندۀ سند مورد بحث پرسید که آیا خود
شان نظرا ً و عمالً به اینچنین دموکراسی افراطی باور دارند؟ نه ،به هیچوجه؛ حتی
این رفقا به اصل سانترالیزم دموکراتیک ،به مثابۀ اولین اصل تشکیالتی در آیین نامۀ
تشکیالتی حزب ،نیز باور ندارند و در تدوین ،تصویب و ارسال سند شان به ما طبق
آن عمل نکرده اند.
سال گذشته دوتن از نمایندگان حزب مسئولیت گرفتند که ضمن اجرای یک وظیفۀ
مهم بین المللی ،نشستی هم با رفقای اروپا داشته باشند و در پهلوی بحث روی خط
اساسنامه و بیانیۀ جدید حزب کمونیست انقالبی امریکا ،بخاطر بهبود فعالیت های
مبارزاتی آن رفقا نیز در نشست تصامیمی اتخاذ نمایند .چون اعضا و هواداران
نسبتا ً تنظیم شدۀ حزب در سه واحد پایه یی حزبی یعنی واحد اطریش ،واحد آلمان
و واحد سویدن  -ناروی موجودیت دارند ،قرار بود که نمایندگان حزب با سه تن از
نمایندگان این واحد های پایه یی نشست داشته باشند .اما نمایندۀ واحد اطریش بخاطر
سهمگیری در یک کار نه چندان ضروری خانوادگی به افغانستان سفر نمود و درین
جلسه شرکت نکرد .در نتیجه نشست نمایندگان حزب صرفا ً با دو تن از نمایندگان
واحدهای پایه یی آلمان و سویدن -ناروی برگذار گردید .این نشست به اتفاق آراء به
فیصله هایی رسید که در گزارش ارائه شده به حزب درج گردیده است .این گزارش در
ختم جلسۀ مذکور و بطور متفقه تهیه گردیده و در ارگان مرکزی حزب (شعلۀ جاوید)
منتشر گردیده است .برای اینکه بحث ما تسلسل خود را حفظ نماید ،گزارش متذکره
یکبار دیگر درینجا نیز درج می گردد.

« گزارش جلسۀ هواداران حزب کمونیست (مائوئیست)
افغانستان در اروپا»

جـلســه هـواداران حـزب کمـونیسـت (مائوئیســت) افغـانستان در اروپا به
مثابه بخشـی از کارزار عمومی  اصالح سبک کار حزب ،با حضور نمایندگان حزب،
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در ماه دسامبر  2012دایر گردید .نمایندگان حزبی حاضر در جلسه ،هواداران حزب
را در مورد اوضاع افغانستان و عرصه جنبش کمونیستی بین المللی ،مشخص ًا در
مورد تالش های احزاب مارکسیست – لنینیست – مائوئیست ،به شمول حزب
کمونیست (مائوئیست) افغانستان ،بخاطر ایجاد یک تشکیالت کمونیستی بین
المللی احزاب و سازمان های مارکسیست – لنینیست – مائوئیست جهان ،معلومات
دادند.
درین جلسه پشتیبانی قاطعی از تالش های حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان
و سایر احزاب همسنگر برای ایجاد تشکیالت نوین بین المللی کمونیستی به عمل
آمد .رفقا روی این حقیقت تاکید کردند که موجودیت یک تشکیالت بین المللی
کمونیستی برای همآهنگ نمودن و رهبری کردن فعالیت های جنبش بین المللی
کمونیستی ،روی توسعه جنبش های انقالبی و آماده ساختن عامل ذهنی انقالب
جهانی تاثیرات مثبت وسیعی خواهد داشت ،به ویژه در زمانی که توده های انقالبی
به طرز   بیسابقه ای در حال خیزش برای به چالش طلبیدن " سروران جهان"
در سراسر دنیا هستند و نظام سرمایه داری امپریالیستی به واسطه شدید ترین
بحران اقتصادی و مالی ،از زمان کساد بازاری قرن گذشته تا کنون ،مورد تهدید
قرار دارد و سیستم های ایدیولوژیکی و سیاسی اش با بحران مشروعیت عمیقی
مواجه است.
برعالوه ،رفقا درین جلسه حمایت کامل شان را از حزب در موضعگیری علیه
پسا م ل م اواکیانی و رویزیونیزم پاراچندا – باترای که باعث فروپاشی جنبش
انقالبی انترناسیونالیستی گردیده اند ،ابراز نمودند .رفقا مکررا روی این حقیقت
انگشت گذاشتند که ما در مقطع تاریخی بسیار حساسی از تشکیالت بین المللی
مان محروم گشته ایم .در ایامی که توده های خاورمیانه علیه حاکمان مستبد و
دست نشاندگان امپریالیست ها بپاخاسته اند و همچنان خیزش های توده یی در
کشور های امپریالیستی به شکل های مختلفی مثل جنبش اشغال ،شورش های
دانشجویی و کارگری به میان آمده اند ،یک تشکیالت بین المللی مائوئیستی می
توانست نقش مهمی در تاثیرگذاری روی این خیزش های توده یی از طریق فراهم
آوری استقامت انقالبی و کمونیستی بیشتر برای آنها ،بازی نماید .بدینگونه رفقا
روی این حقیقت تاکید کردند که تالش برای ایجاد یک تشکیالت نوین بین المللی
نیروهای م ل م از اهمیت شایانی برخوردار است.
رفقا کار و پیکار رفقای حزب و تشـکالت دمـوکراتیک در داخل کشـور و
پیشـروی های به عمل آمـده قـابـل تـوجـه در عرصه های مبارزات انقالبی
داخل کشور را مورد ستایش قرار دادند .هواداران حزب در اروپا تعهد کردند که در
پهلوی فعالیت های انقالبی و مبارزات حزب در داخل کشور بایستند و حمایت شان
را به حزب و تشکالت دموکراتیک توده یی از هر طریق ممکن برسانند.
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سـرانجـام ،هـوادارن حـزب در این جـلسـه ،کمیتـه سـازمانـدهـی هـواداران
حـزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در اروپا را ،بخاطر انتظام بخشیدن به
رهبری و همآهنگی فعالیت ها و مبارزات هوادارن حزب درانجا ،تشکیل دادند.
با توجه به این حقیقت که اعضا و هواداران حزبی زیادی از سابق در سراسر اروپا
حضور دارند که تعداد نسبتا زیادی از آنها غیر متشکل گردیده اند ،این رفقا تالش
خواهند کرد که آنها را نیز در پهلوی رفقای متشکل موجود ،در یک تشکیالت
نیرومند هواداران حزب در این قاره جمع نمایند .رفقا این حقیقت را قاطعانه بیان
کردند که اروپا پشت جبهه مهمی برای مبارزات انقالبی حزب در داخل کشور و
همچنان جبهۀ مهمی برای مبارزات حزب در سطح بین المللی است .در شرایط
کنونی اشغال امپریالیستی که کشورهای اروپایی بخش مهمی از اتحاد اشغالگرانه
امپریالیستی را تشکیل داده اند ،هواداران حزب در اروپا از طریق همآهنگی با چپ
انترناسیونالیست ضد امپریالیست در این قاره می توانند جنبش ضد امپریالیستی
موثری را صف آرایی نمایند که حمایت قاطعی برای مبارزات ضد امپریالیستی
حزب و سازمان های دموکراتیک توده یی داخل کشور خواهد بود.
با توجه به اهمیت جدی کار و پیکار حزب در اروپا ،هواداران حزب ذی ً
ال تعهد
سپردند:
 - 1کوشش برای حدادی کردن یک تشکیالت موثر هواداران حزب در اروپا.
 - 2ایجاد مناسبات پایدار با سایر نیروهای مارکسیست – لنینیست – مائوئیست و
بطور وسیع تر با کل چپ انترناسیونالیست ضد امپریالیست در اروپا.
 –3فروگذاری نکردن از هیچ اقدامی برای حمایت از حزب در داخل کشور و
همچنان در سطح بین المللی.
 –4برگذاری کنفرانس سرتاسری همه هواداران حزب در اروپا در طی یکسال آینده.
جلسه با روحیه انقالبی برای متحرک ساختن فعالیت های حزب در اروپا در ارتباط
با کاروپیکار انقالبی در داخل افغانستان به پایان رسید .
   هواداران « حزب کمونيست (مائويست) افغانستان » در اروپا
قوس  ( 1391دسامبر )4(  » ) 2012
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از جانب دیگر رفیقی که باید از طرف واحد پایه یی حزبی اطریش در نشست با نمایندگان
حزب در اروپا شرکت می کرد ،در داخل افغانستان نشست هایی با رفیق "ض" داشت و در
ختم نشست ها در مورد موضعگیری حزب علیه پسا م ل م اواکیانی به قناعت رسید و توافقش
را با موضعگیری متذکره اعالم نمود.
حاال که یک سال پس از انتشار گزارش رسمی فیصلۀ شدۀ مندرج در فوق ،چهار رفیق
مربوط به واحد حزبی اروپا دفاعیۀ شان از باب اواکیان و حزبش را در اختیار حزب خودشان
قرار داده اند ،تا چه حد به سانترالیزم دموکراتیک و اصل رهبری جمعی و مسئولیت فردی
توجه کرده اند.
سنترالیزم دموکراتیک به مفهوم عدم پایداری در موضعگیری های ایدیولوژیک -سیاسی و
به مفهوم نقض تعهدات ایدیولوژیک -سیاسی و تشکیالتی نیست .آیا رفقای ارسال کنندۀ سند
یکبار هم از خود پرسیده اند که تا چه حدی برای تطبیق فیصله های نشست با نمایندگان حزب
تالش و کوشش کرده اند؟ اگر این فیصله ها ،به شمول موضعگیری علیه پسا م ل م اواکیانی،
مورد تائید نمایندۀ شان در نشست با نمایندگان حزب نبوده است ،چرا به این فیصله ها رای
مثبت داده است؟ و اگر این فیصله ها در آن وقت مورد تائید وی بوده است ،اکنون چه چیزی
اتفاق افتاده و چه تحولی رخداده است که آن فیصله ها ،بطور ویژه موضعگیری علیه پسا م
ل م اواکیانی ،یکسره نادیده گرفته می شود؟ عین سوال را می توان در مورد رفیق مربوط
به واحد پایه یی اطریش ،که طی چند صحبت با رفیق ضیا ٌ موضعگیری حزب علیه پسا م ل م
اواکیانی را پذیرفت و اعالن موافقت کرد ،مطرح نمود؟
البته درینجا تذکر یک نکته ضروری است .غیر از رفیق "ن" ،که سند مورد بحث را برای
ما فرستاده است ،سه رفیق دیگر تصویب کنندۀ سند ،به صورت روشن معرفی نشده اند و ما
دقیقا ً نمی دانیم که آنها کی ها هستند؟
گذشته ازینها ،آیا این رفقا سند ارسالی شان به حزب را در سطح وسیع روابط حزب در اروپا
پخش کرده و از آنها نظر خواهی کرده اند؟ نه ،به هیچوجه .متن نامۀ شخصی ارسالی رفیق
"ن" برای ما را یکبار دیگر درینجا نقل می کنیم:
« رفیق عزیز :درود به شما و همه ی رفقاء .نامه ای که در مورد آن قبال برای شما نوشته
بودم ،اینک بعد از غور و بررسی مجدد ،برای شما ارسال می گردد .متن نامه توسط چهار
نفر از رفقای { هوادار حزب در اروپا} خوانده شده و مورد تایید و تصویب ،قرار گرفته
است .آرزومندیم متن پیشنهادی ما بدسترس تمام رفقاء قرار گیرد .پیروز باشید( .ن) 28
سپتامبر » 2013
متن این نامه به روشنی نشان می دهد که سند مورد بحث در ابتدا توسط رفیق "ن" ترتیب
و تنظیم شده و سپس در اختیار سه رفیق دیگر قرار گرفته و توسط آنها مطالعه شده است و
به این ترتیب مورد تائید و تصویب این چهار نفر قرار گرفته است .بنابرین این چهار رفیق
نه تنها عمدا ً "کمیتۀ سازماندهی "...اروپا را نادیده گرفته و آن را دور زده اند و درغـیاب
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جـلسـۀ این کـمـیـتـه ،توافقات یکسـال پیش شـان را باطل اعالم کرده و به دفاع از اواکیان و
حزبش پرداخته اند ،بلکه حتی در میان خود شان نیز جلسه ای نداشته اند.
کجای این حرکت بر سانترالیزم دموکراتیک و اصل رهبری جمعی و مسئولیت فردی متکی
است؟ این چهار رفیق ،واحد پایه یی سویدن -ناروی و تمامی رفقای دیگر را ،غیر از
خودشان ،کامالً نادیده گرفته و بصورت پنهانی و مخفی از آنها سندی را که در ضدیت با
گزارش رسمی تصویب شدۀ یکسال قبل واحد حزبی اروپا قرار دارد ،برای ما ارسال کرده
اند .حتی پس از آنکه اطالعیۀ دفتر سیاسی کمیتۀ مرکزی و مسودۀ اساسنامۀ جدید حزب در
اختیار رفیق "ن" قرار گرفت تا برای نظرخواهی در میان تمامی رفقای اروپا پخش گردد،
ارسال سند مورد بحث توسط این چهار رفیق برای ما را کماکان از سایر رفقا مخفی نگه
داشت و تا حال نیز این مخفی کاری فرکسیونیستی ادامه دارد .در واقع به همین جهت است که
رفیق نمایندۀ واحد سویدن -ناروی ،به عنوان اعتراض ،در جلسۀ تصویب کنندۀ سند شماره
دوم رفقا شرکت نکرده و در ارسال سند متذکره به ما نیز سهم نداشته است .در حقیقت این
چهار رفیق با حرکت های یکجانبه ،خود سرانه و فرکسیونیستی شان ،نه تنها در قبال کل
حزب بلکه در قبال واحد حزبی اروپا نیز ،بجای بسیج واحد حزبی اروپا در مسیر تدارک
برای تدویر کنگرۀ دوم حزب ،واحد متذکره را دو شقه کرده اند ،به قسمی که ما ناچاریم با
هر بخش جداگانه رابطه داشته باشیم و نمایندۀ هر بخش را جداگانه برای شرکت در کنگره
فراخوانیم .این موضوع در اولین نامۀ ارسالی ما به رفیق "ن" بعد از دریافت سند چهار نفر
( سند شماره اول) برای رفیق متذکره بیان گردیده است:
«  ....برعالوه به رفقای مقیم اروپا حق داده می شود که استثنائا ً دو نماینده به کنگره اعزام
نمایند :یک نماینده از چهار رفیق تائید کنندۀ سند ارسالی و یک نماینده از رفقای مدافع
موضعگیری و مبارزه علیه پست م ل م اواکیانی؛ در حالیکه سایر واحدهای حزبی در خارجه
باید صرفا باید یک یک نماینده به کنگره اعزام نمایند» .
تاریخ تصویب گزارش پارسالۀ واحد منطقه یی هواداران حزب در اروپا ،دسامبر 2012
است و تاریخ ارسال نامۀ شخصی رفیق (ن) به ما که سند شماره اول رفقا را با خود ضمیمه
دارد 28 ،سپتامبر  .2013آیا می توان باور نمود که نتایج تحقیقات این رفقا در طی چند سال
گذشته ،از زمان موضعگیری پولینوم چهارم کمیتۀ مرکزی حزب علیه پسا م ل م اواکیانی تا
زمان تدوین و انتشار گزارش پارسالۀ واحد اروپا ،نهایتا ً به تائید موضعگیری حزب منجر
گردبد و در نتیجه گزارش متذکره تدوین و تصویب گردیده وعلنا ً انتشار یافت؛ اما فقط در طی
کمتر از  10ماه گذشته یکبار دیگر این ورق برگشت و رفقا به این نتیجه رسیدند که خط جدید
حزب کمونیست انقالبی امریکا پسا م ل م نیست و موضعگیری حزب علیه این خط ،به شمول
موضعگیری پارسالۀ خود شان علیه این خط ،صرفا ً یک اتهام ناروا و بی بنیاد است؟ حاال
در هر حال وقتی این برگشت مجدد و سریع ورق صورت گرفته است ،چگونه است که رفقا
در مورد سند پارسالۀ شان و پشیمانی سریع بعدی شان ،دالیل شان را بیان نمی کنند و هیچ
چیزی به زبان نمی آورند؟ اینگونه رفت و برگشت های ایدیولوژیک – سیاسی را چگونه
می توان بر اساس سانترالیزم دموکراتیک و رهبری جمعی و مسئولیت فردی اندازه گیری
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نمود؟ مقدم تر از آن ،اگر همۀ اعضای حزب اینگونه باشند ،چگونه می توان روی تعهدات و
قناعت های ایدیولوژیک – سیاسی رفقا اطمینان داشت و بر اساس چنین اطمینانی ،برنامه
های نظری و عملی مبارزاتی را با این رفقا طرح و عملی نمود؟
برعکس رفقای ارسال کنندۀ سند مورد بحث ،رفقای واحد پایه یی سویدن -ناروی در طی
یکسال گذشته ،تا آنجاییکه در توان داشته اند ،در مسیر تطبیق فیصله های جلسۀ سال
گذشته با نمایندگان حزب گام برداشته اند .از جمله ،آنها روابطی با مائوئیست های کشورهای
سویدن و ناروی برقرار کرده اند ،همکاری آن ها را جلب کرده اند و متقابالً با آنها همکاری
می نمایند و در مسیر شناخت بیشتر از این گروپ ها گام بر می دارند.
رفیق (ن) در نامۀ شخصی اش از نامـۀ ای صحبت می نماید که ارسال آن از جانب وی به
ما قبالً وعده داده شده بود .این درست است .وی قبالً به ما وعده داده بود که به زودی نامه
ای "در مورد اوضاع جهانی" برای ما خواهد فرستاد .اما سندی که اینک برای ما ارسال
شده است ،سندی در مورد "اوضاع جهانی" نیست ،بلکه سندی در مورد دفاع از خط حزب
کمونیست انقالبی امریکا و به بیان بهتر یک سند پسا م ل م است .طبعا ً ما منتظر دریافت آن
نامۀ وعده داده شدۀ رفقا بودیم ،ولی فکر نمی کردیم که نامه ای باشد در ضدیت ،و آنهم در
ضدیتی تا این حد آشکار و بی پرده ،با توافقات پارسالۀ این رفقا.
سند از پذیرش فیصلۀ پولینوم چهارم کمیتۀ مرکزی توسط نویسندگان صحبت می نماید .اما
باید دید که این پذیرش چگونه پذیرشی بوده است؟
در گزارش ارسالی رفیق (ن) از کنفرانس حزب کمونیست انقالبی امریکا که در سیمینار
وسیع حزبی خوانده شد ،گفته می شود:
« 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)«
اما همین موضوع در سند ارسالی رفقا طور دیگری مطرح شده است:
« فیصل ٔه پلینوم چهارم کمیت ٔه مرکزی حزب برای رفقای واحد ما که با مواضع و عملکردهای
با ارزش حزب کمونیست انقالبی آمریکا و آثار رفیقباب آواکیان ،آشنایی داشتند ،تکاندهنده
و دردآور بود .ما ضمن پذیرش فیصل ٔه پولینوم ،وقتا ً عنوانی هیأت رهبری حزب نامهای
ارسال ومکلفیت خود مبنی برتحقیق و مطالعات بیشتر را در زمینه به اطالع رفقا رساندیم.
رهبری حزب نیز با این پیشنهاد ما مخالفت ننمود و آن را پذیرفت .بنابراین روابط ما با رفقای
جنبش انقالبی انترناسیونالیستی ،حفظ گردید و مطالعات و تحقیقات در رابطه با سنتز نوین
رفیقباب آواکیان ،ادامه یافت«.
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طوری که معلوم است در گزارش رفیق (ن) از کنفرانس حزب کمونیست انقالبی امریکا که در
سیمینار وسیع حزبی خوانده شد ،از بیشتر ساختن روابط و مباحثات با رفقای ایرانی و شرکت
در جلسۀ آر سی پی صحبت می گردد ،ولی در سند ارسالی چهارنفر از حفظ روابط با رفقای
جنبش انقالبی انترناسیونالیستی .در واقع این بیان دوگانه از لحاظ شکلی ،از لحاظ مضمون
و محتوای خود یک چیز است :خالصه کردن روابط جنبش انقالبی انترناسیونالیستی ،یا بهتر
گفته شود روابط سابقۀ جنبش انقالبی انترناسیونالیستی ،به حزب کمونیست انقالبی امریکا و
حزب کمونیست ایران (م ل م) ،به قسمی که حتی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در
بیرون از این محدوده قرار می گیرد .اگر غیر ازین است ،آیا رفقا باید در قدم اول به بیشتر
ساختن و فعال ساختن روابط و مباحثات شان با حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان
(حزب خودشان) می پرداختند یا برعکس به بیشتر ساختن روابط و مباحثات شان با "رفقای
ایرانی"؟ عملکردهای چند سالۀ رفقا بخوبی نشان می دهد که آنها در اساس در پی فعال
ساختن روابط و مباحثات با حزب خود شان نبوده اند .چنانچه در طی چند سال گذشته یکی از
امضا کنندگان سند مورد بحث چند بار به داخل سفر کرد و هربار مدت چند ماه درینجا بسر
برد ،اما هرگز کوشش نکرد روابطش را با حزب منظم و منسجم بسازد و بحث هایش را با ما
منظم پیش ببرد و بدتر اینکه انتقادات پیهم علیه این نوع حرکت هایش را نیز نادیده گرفت.
در واقع این رفقا تا آنجاییکه توانسـته اند به دنبال "رفقای ایرانی" و از آن طریق به دنبال
حزب کمونیسـت انـقـالبـی امریکا بوده اند و برعالوه درین "تحقیقات" یکجانبه هیچگاه از
موضع پولینوم چهارم کمیتۀ مرکزی حزب ،علیرغم ادعای پذیرش آن ،حرکت نکرده اند.
نگاه دقیق به سواالت مطرح شده در کنفرانس آر سی پی از طرف رفیق شرکت کننده در
آن بخوبی نشان می دهد که سواالت مذکور هیچکدام بصورت مشخص در انطباق به مسایل
مطرح شده توسط فیصله نامۀ پولینوم چهارم کمیتۀ مرکزی حزب قرار نداشته است .اگر از
موضع پذیرش فیصله نامۀ پولینوم چهارم کمیتۀ مرکزی حزب حرکت می شد اصالً چه نیازی
به سواالت متعدد وجود داشت؟ رفیق ما می توانست از نمایندۀ آر سی پی بخواهد که نظر
حزبش را بصورت مشخص راجع به فیصلۀ نامۀ متذکره بیان نماید و برعالوه بپرسد که چرا
به جوابدهی آن اقدام نمی گردد.
ما قبل از سیمینار وسیع حزبی به رفقای اروپا اطالع داده بودیم که کمیتۀ جنبش انقالبی
انترناسیونالیستی فروپاشیده و دیگر رفیق رابط با شما حق ندارد از طرف این کمیتۀ فعالً
ناموجود با شما تماس داشته باشد ،بلکه صرفا ً می تواند از طرف حزب خودش یعنی حزب
کمونیست ایران (م ل م) با شما تماس داشته باشد .این موضوع در جریان بحث باالی گزارش
خوانده شظده در سیمینار نیز مورد تاکید قرار گرفت .اما رفقای ارسال کنندۀ سند مورد
بحث فعلی ،پس از گذشت چند سال از آن زمان ،هنوز از ادامۀ روابط شان با جنبش انقالبی
انترناسیونالیستی صحبت می نمایند .این واقعا ً قابل تعجب و غیر قابل قبول است.
رفقای ارسال کنندۀ سند می گویند که« :نظر به معاذیری به کنفرانس حزبی شرکت
نتوانستیم .».اما در مورد این معاذیر به هیچگونه توضیح و تشریحی نمی پردازند .بدتر از
این ،خود گزارش ارسالی از کنفرانس حزب کمونیست انقالبی امریکا حاوی کدام موضعگیری
ایدیولولوژیک – سیاسی مشخص و روشن ارسال کنندۀ خود نبود ،اصالً بصورت روشن به
سیمینار ارسال نشده بود و برعالوه بصورت مشخص از طرف واحد حزبی اروپا فرستاده
نشده بود ،بلکه صرفا ً رفیق شرکت کننده در کنفرانس آر سی پی یک گزارش عادی و
معمولی به رفقا فرستاده بود و بد از بدتر اینکه این رفقا فعالً حتی به یاد ندارند که ما سیمینار
وسیع حزبی داشته ایم و نه کنفرانس حزبی.
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سیمینار جلسۀ بحث و تحقیق در مورد یک موضوع است و کنفرانس جلسۀ مشاوره یا جلسۀ
گفتگو و مذاکره در مورد یک موضوع.
اینکه در "سیمینار وسیع حزبی در مورد خط بیانیه و اساسنامۀ جدید حزب کمونیست انقالبی
امریکا و بیانیۀ جدید کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست ایران(م ل م ) و موضع حزب کمونیست
(مائوئیست) افغانستان در قبال آن" به اتفاق آراء شرکت کنندگان در جلسه ،علیه خط متذکره
بحث گردید و نتیجه گیری های نهایی نیز بطور متفقه صورت گرفت ،به این دلیل بود که
نه تنها حاضرین در جلسه هیچگونه بحث دیگرگونه ای نداشتند ،بلکه نامه های ارسالی
رفقای واحدهای حزبی شماره  6و شماره  8نیز در واقع از بحث مشخص و روشن طفره
رفته بودند .چنانچه رفیق حفیظ و یکی از رفقای ارسال کنندۀ سند مورد بحث فعلی ،یا حداقل
یکی از آنها ،در سیمینار شرکت می کرد (می کردند) ،می توانستیم انتظار داشته باشیم که
بحث های دیگرگونه ای در سیمینار مطرح شود .اما وقتی این رفقا به سیمینار نیامدند و
حتی از طریق نامه های ارسالی شان نیز به موضعگیری مشخص و صریح و روشن مخالف
با فیصلۀ پولینوم چهارم کمیتۀ مرکزی نپرداختند ،چه کسانی را می توان مورد مالمت و
سرزنش قرار داد؟ رفقای حاضر در جلسات سیمینار را یا رفقایی را که بنا " به معاذیری"
نتوانستند و نخواستند در سیمینار شرکت نمایند؟ لزومی نداشت ما در سیمینار بحث های
ساختگی ای براه بیندازیم و وقت جلسات آن را به صورت غیر ضروری و بدون توجه به
مسایل امنیتی طوالنی بسازیم .آیا رفقا به این مسئلۀ آخری توجه دارند و الزامات آن را در
نظر می گیرند؟
علیرغم وحدت نظر پیرامون موضعگیری علیه خط بیانیه و اساسنامۀ جدید حزب کمونیست
انقالبی امریکا ،سواالت و مسایل مورد اختالف معینی در سیمینار وسیع حزبی مطرح گردید
که رویهمرفته در سخنرانی نهایی سیمینار به آنها جواب داده شد .برعالوه متن مقاالت و
سخنرانی های رفقای شرکت کننده در سیمینار ،به شمول اسناد ارسالی رفقای واحد حزبی
شماره  ،7واحد حزبی شماره  5و دو تن از رفقای مربوط به واحدهای حزبی داخلی که
نتوانسته بودند در سیمینار وسیع شرکت نمایند ،بخوبی نشان می دهد که مواضع رفقا بطور
کلی دیکته شده نبوده و توسط خودشان اتخاذ شده بود.
تاریخ پخش درونی سند "مواضع ما در قبال خط اساسنامه و بیانیۀ جدید حزب کمونیست
انقالبی امریکا" ،اول سنبلۀ  20( 1388اگست  ) 2009است .از آن تاریخ تا زمان ارسال
سند مورد بحث به ما (  28سپتامبر  ) 2013مدت تقریبا ً  50ماه می گذرد .در طی این مدت
رفقای ما از بس به دنبال "رفقای ایرانی" و از آن طریق به دنبال حزب کمونیست انقالبی
امریکا بوده اند ،فراموش کرده اند که نشریۀ درونی مرکزی حزب یعنی نشریۀ کمونیست،
نشریه ای برای اعضای حزب و داوطلبان عضویت در حرب است و نه برای هواداران حزب،
در غیر آن از ما نمی خواستند که یک سند امضا شده توسط هواداران حزب در اروپا ،یا در
واقع بخشی از هواداران حزب در اروپا ،را در نشریۀ درونی مرکزی منتشر نماییم .وقتی سند
ارسالی رفقا را گرفتیم ،این موضوع را به آنها تذکر دادیم .باعث خوشوقتی است که حداقل
یک عکس العمل مناسب ولو قسمی در قبال این تذکر از رفقا مشاهده گردید .سند شماره دوم
رفقا توسط " واحد هواداران حزبی اروپا" امضا شده است .اما درست تر آن بود که این سند
توسط " بخشی از واحد هواداران حزبی اروپا" امضا می شد)5( .
با گذشت پنجاه ماه از زمان تصویب فیصله نامۀ پولینوم چهارم کمیتۀ مرکزی حزب ،اکنون
ما در چه وضعیتی قرار داریم؟ موضعگیری مندرج در این فیصله نامه یک موضعگیری
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جمعی حزبی است و نه یک موضعگیری فردی که در مورد آن توسل به اصل "رهبری
جمعی و مسئولیت فردی" الزم افتد .این موضعگیری در ابتدا در سطح دفتر سیاسی کمیتۀ
مرکزی حزب به یک موضعگیری جمعی مبدل گردید و سپس در پولینوم چهارم کمیتۀ مرکزی
حزب ،خصلت جمعی آن وسیع تر گردید و به یک موضعگیری عمومی کمیتۀ مرکزی حزب
مبدل شد .خصلت جمعی این موضعگیری در سیمینار وسیع حزبی وسعت سرتاسری حزبی
یافت و به یک موضعگیری جمعی در سطح کل حزب ارتقا یافت .اکنون ما در وضعی قرار
داریم که موضعگیری علیه پسا م ل م اواکیانی ،در پهلوی موضعگیری علیه رویزیونیزم
پاراچندا -باترای در حال تبدیل شدن به یک موضعگیری اساسنامه یی است .این موضعگیری
در مسودۀ اساسنامۀ جدید حزب ،که به کنگرۀ دوم حزب ارائه خواهد شد ،درج گردیده
است .پس از تصویب این موضعگیری در کنگرۀ دوم حزب ،پذیرش آن شرط عضویت در
حزب خواهد بود .بنابرین ما برای پیشبرد بحث با رفقای ارسال کنندۀ سند مورد بحث وقت
بسیار کمی داریم و باید سعی کنیم که با استفاده از همین وقت اندک تمامی بحث های مان
را با این رفقا پیش ببریم .درینمورد نیز باید صریحا ً تذکر دهیم که این رفقای ما خیلی دیر
جنبیده اند و اوقات گران بهای زیادی را تلف کرده اند .شاید این رفقا بگویند که برای تکمیل
شدن "تحقیقات" شان در مورد موضوع مورد بحث به این مقدار وقت نیاز داشته اند .اما
حزب بطور کل نیز نیازمندی هایی دارد و نمی تواند حرکت ها و سرعت مبارزاتی خود را
با کندروترین اعضای خود همآهنگ سازد .با اینهم تا آنجاییکه وقت و زمان محدود فعلی
اجازه می دهد سعی خواهیم کرد تا آنجاییکه مقدور و ممکن است بحث با رفقا را بصورت
همه جانبه پیش ببریم.
به این ترتیب نظرخواهی عمومی از مجموع روابط حزب در رابطه با مسایل مورد بحث
معینی در درون حزب نیز می تواند – و باید – وجود داشته باشد .مثالً بحث ها و موضعگیری
های تازه ای که باید در کنگرۀ جدید حزب در متن اساسنامۀ حزب وارد گردند ،حتما ً باید
ازطریق نظرخواهی عمومی مشخص گردند .عالوتا ً مسایل معین دیگری نیز می توانند بنا
به صالحدید و تصمیم کمیتۀ مرکزی به نظرخواهی عمومی حزبی گذاشته شوند .در واقع
این کمیتۀ مرکزی حزب است که باید این مسایل معین را مشخص سازد .در فاصلۀ بین دو
کنگره ،مرجع دیگری برای تشخیص اینکه چه چیزی به نظرخواهی عمومی گذاشته شود و
چه چیزی به نظرخواهی عمومی گذاشته نشود ،در حزب وجود ندارد.

*************************************************
(  – ) 1حرکت رفقای ارسال کنندۀ سند مورد بحث بر چنین مبنایی استوار است .این رفقا حتی در
بحث با حزب خودشان ،بر مبنای معیارها و مواضع حزب کمونیست انقالبی امریکا صحبت می کنند،
چه رسد به بحث در مورد مسایل مربوط به جنبش انقالبی انترناسیونالیستی.
(  – ) 2متاسفانه تالش های متذکره بخاطر تدویر کنگرۀ دوم حزب بنا به مشکالتی که با آن مواجه
شدیم ،به فرجام نرسید .یکی از دالیل آن بروز مشکالت عظیم در سطح بین المللی و بطور مشخص
در سطح جنبش انقالبی انترناسیونالیستی بود .در زمان نوشتن نامۀ جوابیه به حزب کمونیست انقالبی
امریکا ابعاد این مشکالت را درست اندازه گیری نتوانسته بودیم.
(  -- ) 3جای تعجب است که رفقا چند سال بعد از تدویر سیمینار وسیع حزبی از « نیشخند و ریشخند"
علیه خود شان در سیمینار شکایت می نمایند .این شکایت بسیار بیمورد است و برعالوه خیلی دیر وقت
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مطرح گردیده است .اگر چنین چیزی وجود داشت ،بهتر بود بالفاصله مطرح می گردید .حد اقل این
موضوع تحقیقات چند ساله نیاز نداشته است .همچنان در سیمینار از "بالتکلیفی" دو تن از رفقای واحد
حزبی اروپا در مورد موضعگیری و عدم موضعگیری علیه پسا م ل م اواکیانی صحبت گردیده است.
رفقا این کلمه را «تشنج و بحران فکری» تفسیر کرده اند که یک تفسیر نادرست است" .بالتکلیفی"
بی حرکت ماندن و توقف است ،در حالی که «تشنج و بحران فکری» افتادن در سراشیب است .توافق
روی گزارش پارسال یک حرکت اعتالیی بود ،در حالیکه ارسال سند مورد بحث کنونی ،نشانه ای از
افتادن در سراشیب است.
همچنان است فقدان « محوریت ایدیولوژیک – سیاسی – تشکیالتی از لحاظ فرد اول واحد تشکیالتی
اروپا بعد از درگذشت رفیق مومند .آیا اقدام عمدی رفقای ارسال کنندۀ سند مورد بحث در دو شقه
کردن واحد حزبی اروپا ،فقدان محوریت مذکور را نشان می دهد یا موجودیت آن را؟ ما همه به شمول
رفیق مومند سال ها نسبت به حزب کمونیست انقالبی امریکا حسن نظر ،و حتی حسن نظر فوق العاده،
داشتیم .اما یقین داریم که رفیق مذکور در جدال میان مارکسیزم – لنینیزم -مائوئیزم و پسا مارکسیزم-
لنینیزم -مائوئیزم ،جانب م ل م را می گرفت؛ همچنانکه در جدال میان حزب کمونیست (مائوئیست)
افغانستان و حزب کمونیست انقالبی امریکا ،بحق طرف حزب خودش ،یعنی طرف حزبی که با آن
به مثابۀ یک عضوش تعهد ایدیولوژیک -سیاسی – تشکیالتی داشت ،می ایستاد و نه طرف حزب
کمونیست انقالبی امریکا ،که یک حزب منحرف عهد شکن از لحاظ ایدیولوژیک -سیاسی – تشکیالتی
در سطح بین المللی است.
ادعای نادیده و ناشنیده انگاشتن مطالب مطروحۀ نامۀ ارسالی رفقا به سیمینار وسیع حزبی ،واقعا ً
قابل تعجب است .این نامه صرفا ً گزارشی بود از یک کنفرانس حزب کمونیست انقالبی امریکا که در
برگیرندۀ هیچگونه موضعگیری مخالف یا موافق با پسا م ل م اواکیانی نبود .برعالوه این نامه توسط
رفیق "ن" نوشته شده بود و سندی نبود که توسط واحد حزبی اروپا و حتی هواداران حزب در اروپا
فرستاده شده باشد .سیمینار وسیع حزبی در حالیکه یک گروپ از رفقای محل ،امنیت محل برگذاری آن
را گرفته بودند ،برای دو روز تمام دوام نمود و کل بحث آن در واقع مربوط به ادعاهایی بود که حزب
کمونیست انقالبی امریکا ،منجمله در کنفرانس گزارش داده شده توسط رفیق "ن" ،مداوما ً ورد زبان
ساخته است ،یعنی همان مطالبی که در گزارش ارسالی رفیق نیز تکرار شده بود.
و اما در مورد نامۀ رفیق حفیظ به سیمینار یا بهتر گفته شود نامۀ واحد حزبی امریکا به سیمینار :چیزی
به عنوان تمسخر در مورد این نامه در سیمینار وسیع حزبی مطرح نبوده است .در مورد « واقعبینانه
» بودن ادعایی نامۀ مذکور باید گفت که ارسال سند مورد بحث توسط رفقا به حزب ،خود نشاندهندۀ
این است که درخواست خاتمه یافته اعالن کردن مبارزه علیه پسا م ل م در حزب توسط نامۀ مذکور
یک درخواست واقعبینانه نبوده است .در نامه گفته شده بود که « :تیری که از کمان جست جست»
یعنی اینکه موضعگیری علیه خط بیانیه و اساسنامۀ جدید حزب کمونیست انقالبی امریکا توسط حزب
صورت گرفته است و بیشتر از این الزم نیست مبارزۀ مذکور را ادامه دهیم .اینک بحث جاری خود
نشان می دهد که نه تنها ادامۀ مبارزۀ مذکور الزمی بوده است ،بلکه حزب تا کنون به این مبارزه به
قدر کافی توجه نکرده و آن را به قدر کافی عمق و گسترش نداده است.
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(  - ) 4جلسه ای که توافقات مندرج در "گزارش هواداران حزب  ...در اروپا" را تصویب نمود ،جلسۀ
مشترک میان نمایندگان حزب و مسئولین سه واحد پایه یی حزبی در اروپا ،که جمعا ً واحد منطقه یی
اروپا را می سازند ،بود و در همین جلسه ،کمیتۀ سازماندهی اروپا نیز توسط همین مسئولین واحدهای
حزبی پایه یی تشکیل گردید .بنابرین گزارش در اصل گزارش توافقات واحد حزبی اروپا با نمایندگان
حزب است ،که بصورت بیرونی بنام "گزارش جلسۀ هواداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان
در اروپا" منتشر گردید.
(  - ) 5درینجا توضیح یک مطلب ضروری در مورد واحد های حزبی در کشورهای خارجی و
هواداران حزب در کشورهای متذکره – مثالً اروپا  -ضروری است.

"هواداران حزب در اروپا" می تواند  -و باید  -یک جمع وسیع تر از " واحد حزبی اروپا"
باشد و عالوه از اعضای حزب و داوطلبان عضویت در حزب ،هواداران حزب در اروپا را نیز
در بر بگیرد .هوادار حزب به کسی گفته می شود که به مثابۀ عضو یا داوطلب عضویت،
تعهد تشکیالتی با حزب نداشته باشد ،ولی در سه سطح – دایمی یا قسمی یا گاه بگاه -در
مبارزات تحت رهبری حزب سهم بگیرد .از جانب دیگر "هواداران حزب در اروپا" یا جای
دیگری از کشورهای خارجی ،شکل برآمد علنی "واحد حزبی اروپا" و اعضای حزب در
اروپا ،است .ما در اروپا یا جای دیگری از کشورهای خارجی ،با توجه به استراتژی مبارزاتی
حزب و رعایت مسایل امنیتی رفقا ،علن ًا از موجودیت واحد حزبی حرف نمی زنیم ،بلکه
از هواداران حزب صحبت می نماییم .مث ً
ال برگزاری  7قوس از جانب هواداران حزب در
اطریش کار مناسبی است .اما ارسال سند درونی برای انتشار در نشریۀ درونی مرکزی
حزب بنام هواداران یک کار غیر اصولی و نامناسب است و اینچنین اسنادی باید توسط "
واحد حزبی اروپا" امضا شود.

خصلت پسا مارکسیستی -لنینیستی -مائوئیستی خط بیانیه  و

اساسنامۀ جدید حزب کمونیست انقالبی امریکا روشن و مستند است
بحث غیر مستند و اجمالی تحت عنوان مخالفت با
"موضعگیری غیر مستند" حزب:
حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان تا حال سه سند در مورد خط پسا مارکسیستی-
لنینیستی -مائوئیستی اساسنامه و بیانیۀ جدید آر سی پی امریکا بیرون داده است.
اسناد مذکور عبارت اند از:
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" – 1مواضع ما در قبال خط اساسنامه و بیانیۀ جدید حزب کمونیست انقالبی امریکا"
که در پولینوم چهارم کمیتۀ مرکزی حزب به تصویب رسیده است.
" – 2حزب کمونیست ایران (م ل م) نیز به بیراهۀ پسا م ل م افتاد"
" – 3جوابیه ای به نامۀ اول می  2012حزب کمونیست انقالبی امریکا"
اسناد متذکره همه در شماره های مختلف ارگان مرکزی حزب ( جریدۀ شعلۀ جاوید)
منتشر گردیده است .برعالوه اسناد متعلق به سیمینار وسیع حزبی در مورد خط پسا م
ل م آر سی پی امریکا ،در شماره های  10و  11نشریۀ مرکزی درونی حزب ( نشریۀ
کمونیست ) درج گردیده است که تا حال بنا به دالیلی بصورت بیرونی به دست نشر سپرده
نشده است.
درین اسناد درونی و بیرونی ،بحث های نسبتا ً مبسوطی در معرفی خط اساسنامه و بیانیۀ
جدید حزب کمونیست انقالبی امریکا ،به مثابۀ یک خط پسا م ل م ،صورت گرفته است.
این بحث ها از اول سنبلۀ  1388یعنی زمان تصویب سند "مواضع ما " ...در پولینوم
چهارم کمیتۀ مرکزی حزب (چهارو نیم سال قبل از امروز) شروع گردید و تا حال در
سطوح کشوری و بین المللی تعقیب گردیده است.
اما  4رفیق ارسال کنندۀ "سند" مورد بحث ،صرفا ً طی چند سطر از نوشتۀ  7صفحه یی
شان ،بدون اینکه حتی به یک جمله از اسناد حزبی استناد نمایند ،پسا م ل م خواندن خط
جدید آر سی پی امریکا توسط حزب ما را یکسره اتهام و بحث غیر مستند اعالم کرده اند.
مقدمتا ً الزم است به نحوۀ معرفی مانیفیست و اساسنامۀ جدید آر سی پی امریکا توسط
رفقای متذکره توجه کنیم:
« مانیفست و اساسنام ٔه حزب کمونیست انقالبی آمریکا چکیده و فشرد ٔه آثار و مقاالتیاست
که از سالها به این طرف تـوسـط رفـیـق باب آواکـیـان و کـادرهـای رهـبـری آن حـزب
نـوشـته شـدهاسـت و بـه دسـتـرس نـیـروهـای انـقـالبـی ،قرارگرفتهاست»....
اگر صرفا ً بگوییم که این دو سـند آر سـی پی امریکا چکیده و فشـردۀ آثار و مقاالت
اواکیان و کادرهای رهـبـری حزب متذکره است ،نه تنها تمام مطلب را نگفته ایم ،بلکه
جنبۀ اساسی مطلب را نیز نادیده گرفته ایم .آثار و مقاالت اواکیان و کادرهای رهبری
آر سی پی ،مثل ریموند لوتا ،لنی ولف و غیره ،آثار و مقاالت خودشان است .اما بیانیه
و اساسنامۀ جدید آر سی پی اسناد اساسی حزب کمونیست انقالبی امریکا و بیان کنندۀ
رسمی خط جدید حزب مذکور است؛ ولو اینکه متن اولیۀ شان توسط اواکیان یا یکی
از کادرهای رهبری آن حزب نوشته شده باشد .باید به این تفاوت اساسی میان آن آثار
و مقاالت شخصی و این اسناد اساسی حزبی توجه صورت گیرد و همه در یک سطح
و دارای عین ارزش ایدیولوژیک و سیاسی دانسته نشود .در غیر آن همان مشکل
ایدیولوژیک -سیاسی به وجود می آید که رفقای ارسال کنندۀ سند مورد بحث فعلی دچار
آن هستند.
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مباحثات حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان تا حال بصورت اساسی روی خط
اساسنامه و بیانیۀ جدید آر سی پی امریکا متمرکز بوده است .اما رفقای ارسال کنندۀ سند
مورد بحث در نوشتۀ شان مداوما ً از "سنتزهای نوین باب اواکیان" صحبت می نمایند.
البته ناگفته پیدا است که اساسنامه و بیانیۀ آر سی پی امریکا ،چکیده و فشردۀ خط پسا
م ل م اواکیان (سنتزهای نوین اواکیان) است .اما مهم تر از آن ،خط متبلور در این اسناد
اساسی حزبی دیگر صرفا ً خط پسا م ل م شخص اواکیان نیست ،بلکه خط مسلط بر کل
حزب کمونیست انقالبی امریکا است و باید به عنوان خط پسا م ل م آر سی پی امریکا
مورد مباحثه قرار بگیرد و نه صرفا ً به عنوان "سنتزهای نوین اواکیان".
حال به ادعاهای غیر مستند مجمل و بدون استناد به اسناد حزبی تذکر یافته در فوق ،که
در سند مورد بحث عنوان گردیده است ،توجه نماییم:
« حزب در پلینوم چهارم کمیت ٔه مرکزی ...علیه مانیفست و اساسنام ٔه حزب کمونیست
انقالبی آمریکا و سنتز نوین رفیقباب آواکیان موضع گرفت و اتهاماتی را عنوان نمود» .
« جای تأسف در این است که بحثهای حزب و متحدین آن نه تنها حاوی تحریف مواضع
آنهاست ،بلکه از استدالت علمی و محکم نیز برخوردار نیستند .این اتهامات در بسیاری
از موارد بدون هیچگونه استداللی وارد شدهاند .مثل اینکه سنتز نوین باب آواکیان گسست
ن است که در یک
کلی از مارکسیسم و در نتیجه پساملم است .یکی از دالیل این اتهام ای 
سند معین تعداد مارکسیسم ،لنینیسم ،و یا مائوئیسم حد نصاب معین را کسب نمیکند .و
یا اینکه مبارز ٔه طبقاتی و دیکتاتوری پرولتاریا در اسناد آرسیپی کمرنگ شدهاند به این
دلیل که بازهم در یک سند معین به جای ادام ٔه دیکتاتوری پرولتاریا از ادام ٔه سوسیالیسم
استفاده شدهاست و متهمکردن باب آواکیان و آرسیپی به اومانیسم بر هیچگونه پایهای
استوار نیست» .
« اینگونه اتهامزدنها با تحریف مواضع ،بدون دلیل و سند و بحث قابل اتکاء نهتنها
غلط و ناصحیح و به معنی اتکاء به روشهای غیر انقالبیاست؛ بلکه روند حرکت همین
چند ساله خالف این ادعاها و اتهامات را به اثبات رساندهاست .زدن اتهامات به منظور
پیشبرد بحثهای خود و محقجلوهدادن خود ،سبک کار و روش بهغایت انحرافی و غیر
اصولیاست و در تضاد آشکار با روش ماتریالیسم دیالکتیک قرار دارد» .
همان گونه که قبالً گفتیم" ،اساسنامۀ" و "بیانیۀ " آر سی پی امریکا ،اسناد معین به
مفهوم عام آن نیستند ،بلکه اسناد اساسی حزب متذکره اند که خط آن حزب را به صورت
رسمی در خود متلبور ساخته اند .این خط بصورت مستند و بسیار واضح و روشن،
آنطوری که در اسناد اساسی متذکره مطرح گردیده است ،یک خط پسا م ل م است .در
مبحث کنونی صرفا ً فرصت داریم که بخشی از دالیل این نتیجه گیری در مورد خط آر سی
پی را تحت عناوین جداگانه بیان کنیم .بحث مبسوط و همه جانبه درینمورد را فعالً نمی
توانیم در مبحث جاری براه بیندازیم.
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حذف کلی عبارت مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم از اساسنامه و
بیانیۀ جدید آر سی پی:

در مورد اساسنامه و بیانیۀ آر سی پی امریکا ،بحث بر سر این نیست که « تعداد مارکسیزم،
لنینیزم و یا مائوئیزم حد نصاب معین را کسب نمی کند ،».بلکه بر سر این است که مارکسیزم-
لنینیزم -مائوئیزم کالً در این اسناد درج نمی باشد و بکلی حذف گردیده است .در متن
اساسنامۀ آر سی پی یکی دو بار از مارکس نام گرفته شده است ،اما از لنین و مائوتسه
دون حتی نام نیز گرفته نشده است .تنها در سند ضمیمۀ "اساسنامه" هم از مارکس و هم
از لنین و مائوتسه دون چند بار نام گرفته است .البته این نام گرفتن ها هم صرفا ً به عنوان
اشخاص است و نه کسانی که مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم را بنیانگذاری کردند و تکامل
دادند .در عوض تا آنجایی که جا دارد این اسناد از "سنتزهای نوین اواکیان" صحبت به
عمل می آورد .این ،یکی از نشانۀ آشکار پسا م ل م بودن خط تبلور یافته درین اسناد است
که در همان اولین نگاه به آنها ،حتی برای یک کمونیست مارکسیست -لنینیست -مائوئیست
مبتدی ،قابل دید و درک است.
در بخش دوم اساسنامۀ آر سی پی ،یعنی آئین نامۀ تشکیالتی این حزب ،که تحت عنوان «
اصول سازمانی» مطرح گردیده است؛ در مورد خط حزب گفته شده است:
« خط حزب سرنوشت ساز است :ضروری ترین و قاطع ترین چیـز پیـرامون حـزب ،خط
حزب است .خط حزب مشتمل بر درک از روش علمی و ساختار علم کمونیزم (از تئوری
کمونیستی ،در گسترده ترین مفهومش) کاربرد آن تئوری به واقعیت ،و اصول اساسی،
استراتیژی و خط مشی به مثابۀ نتیجه ای ازآن کاربرد ،است» .
طوری که دیده می شود ،در آئین نامۀ تشکیالتی آر سی پی از روش علمی و ساختار علم
کمونیزم ( تیوری کمونیستی) در گسترده ترین مفهوم آن ،صحبت گردیده است ،بدون اینکه
بطور مشخص از مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم به عنوان ایدیولوژی رهنمای اندیشه و عمل
حزب صحبت شده باشد .تیوری کمونیستی در گسترده ترین مفهوم آن را می توان به گونه
های مختلف تفسیر نمود .یکی ازین تفسیر ها را می توان بصورت " مشترکات تیوریک
" میان تمامی کسانی که ادعای کمونیست بودن دارند ،اعم از کمونیست های راستین
(مارکسیست -لنینیست -مائوئیست ها) و انواع و اقسام مختلف رویزیونیست های کهن و
نوین ،بیان نمود .در هر حال اینگونه مجمل گویی در بیان خط حزب ،که گویا هم سرنوشت
ساز است و هم ضروری ترین و قاطع ترین چیز پیرامون حزب است ،یک مجرد گویی پا در
هوا و عدم توجه مطلق به تاریخ جنبش کمونیستی بین المللی و آخرین خط کشی اصولی و
قاطع میان مارکسیست -لنینیسـت -مائوئیست ها و رویزیونیست های گوناگون است و معنای
حقیقی آن نیز صرفا ً مرززدایی ایدیولوژیک میان دو طرف.
پس به هیچوجه نمی توان پذیرفت که خط اساسنامه و بیانیۀ آر سی پی امریکا که « چکیده و
فشردۀ» سنتزهای نوین اواکیان" است ،ادامه و تکامل مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم است و
نه گسست کامل از آن .اگر این خط ادامه و تکامل م ل م می بود ،مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم
در اسناد متذکره درج می بود و بکلی حذف نمی گردید .این موضوع یک مجادلۀ صرف بر
سر الفاظ نیست ،بلکه بیان انطباق شکل با مضمون است .درینجا مضمون پسا م ل م خط آر
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سی پی امریکا خود را از لحاظ شکلی و لفظی در حذف کامل مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم
بیان کرده است .اگر غیر از این می بود ،ما می توانستیم عباراتی از قبیل مارکسیزم -لنینیزم-
مائوئیزم – سنتزهای نوین اواکیان یا مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم -اواکیانیزم و غیره را
شاهد می بودیم .حتی در آنصورت نیز باید دیده می شد که آیا آنچه بنام سنتزهای نوین
اواکیان یا اواکیانیزم مطرح می گردد ،واقعا ً و از لحاظ مضمون خود ادامه و تکامل م ل م
است یا نه؟ قبالً چنین ادعایی از طرف حزب کمونیست پیرو ،تحت عنوان "اندیشۀ گونزالو"
و از طرف حزب کمونیست نیپال تحت عنوان "راه پاراچندا" مطرح گردیده بود که در هر دو
مورد ،و البته در سطوح مختلف کیفی و کمی ،نادرست و غیر اصولی بود .حال وقتی واضحا ً
می بینیم که عبارت مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم در متن این اسناد اصالً وجود ندارد و کالً
حذف گردیده است ،قطعا ً باید بگوییم که خط متذکره ،نه تداوم و تکامل م ل م بلکه گسست
کلی از آن است.
این گسست کلی از م ل م صرفا ً در حد حذف کامل این عبارت از اساسنامه و بیانیۀ ار سی پی
امریکا خالصه نمی شود ،بلکه ریشه های عمیق تیوریک این انحراف در متن اسناد متذکـره
به وضـوح و روشـنـی قابل دید است ،هم به لحاظ تحلیل از اوضاع جهان کنونی و هم به لحاظ
برخورد با چهارچوب تیوریک م ل م.

ادعای دروغین وجود یک جهان تمام ًا جدید و بنیاد ًا متفاوت    :

در بیانیۀ آر سی پی امریکا از « یک جهان تـمـامـا ً جدید و بنیـادا ً متفاوت» صحبت به عمل
آمده است .این درک از جهان کنونی در نامۀ اول می  2012حزب مذکور و سایر اسنادش
نیز تکرار گردیده است .درین فرمولبندی ،جهان کنونی در مقایسه با جهان زمان مارکس و
لنین و مائوتسه دون ،کامالً جدید و اساسا ً متفاوت خوانده شده است.
جهان بنیادا ً متفاوت از جهان زمان مارکس و لنین و مائوتسه دون ،چگونه جهانی می
تواند باشد؟ قطعا ً باید جهانی باشد که از اساس و بنیاد خود با جهان آن زمان ،یعنی از لحاظ
زیر بنایی و به عبارت دیگر از لحاظ ساختار اقتصادی -اجتماعی خود و مشخصا ً از لحاظ
مناسبات تولیدی خود ،متفاوت باشد .اگر چنین باشد باید تضاد اساسی جهان کنونی چیز
دیگری غیر از تضاد اساسی سرمایه داری باشد و بجای تضاد میان نیروهای مولدۀ جمعی
و تملک خصوصی ،تضاد اساسی دیگری نشسته باشد .در چنین صورتی ما با یک نظام
اقتصادی -اجتماعی پس از سرمایه داری و تضاد اساسی آن مواجه هستیم.
طوری که بخوبی روشن و واضح است ،جهان کنونی نسبت به جهان زمان مارکس و لنین
و مائوتسه دون در عرصه های مختلفی متفاوت و متکامل است ،ولی نه کالً و کامالً از بنیاد
و اساس .نظام مسلط بر جهان کنونی کماکان نظام سرمایه دارانه و به بیان روشن تر نظام
سرمایه دارانۀ امپریالیستی است و ما در یک جهان پس از سرمایه داری قرار نداریم.
از طرف دیگر " جهان تماما ً جدید " عبارت از جهانی است که از تمامی جهات زیر بنایی و
روبنایی نسبت به جهان زمان مارکس و لنین و مائوتسه دون نو و جدید باشد .این فرمولبندی
جهان کنونی را صرفا ً از لحاظ زیربنای اقتصادی ،متفاوت از جهان آن زمان نمی داند ،بلکه
از تمامی جهات ایدیولوژیکی ،سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی و حتی نظامی نیز جدید به حساب
می آورد .عبارت " تماما ً جدید" به معنای " کامالً جدید" نیز است .درین معنا جدید بودن
جهان کنونی یک جدید بودن کامل است و نه یک جدید بودن قسمی.
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فرمولبندی "جهان تماما ً جدید و بنیادا ً متفاوت" دید پسا م ل م آر سی پی امریکا و دنباله
روان غیر امریکایی آن را در مورد جهان کنونی و نظام اقتصادی و سیاسی مسلط بر آن
نشان می دهـد .طـبـیعی اسـت که از نظـر آنها در چنین جهانی یک « چهارچوب تیوریکی
کامالً جدید» مورد نیاز خواهد بود.

ایجاد شکاکیت دایمی و مداوم در مورد بنیادها و اساسات م ل م

و طرح قالبریزی مجدد تمامی عناصر مثبت و منفی آن:
به جمالت ذیل از متن اسناد اساسی آر سی پی امریکا توجه کنیم:

« دستیابی به سنتزها دربرگیرند ،گسست و تداوم است که به وسیلۀ آن همۀ عناصر،
به شمول حتی عناصر مثبت سابقه ،سر از نو قالبریزی می گردد».
« اگر مارکسیزم با آن جنبه ها و عناصری که نادرست ،یکجانبه و غیر علمی است،
گسست ننماید ،نمی تواند تداوم شالودۀ علمی خود را حفظ نماید .اگر مارکسیزم درک
های نادرست گذشتۀ خود را ،که در جریان پراتیک اجتماعی و پیشروی های دانش
بشری بطور عام کشف می شود ،دور نریزد ،بدین معنی اگر مارکسیزم مداوما ً بنیادها
و اساسات خود را مجددا ً آزمایش و بررسی ننماید ،یکسره از علمی بودن باز می
ماند .این است آن چیزی که اواکیان در انتقاد از عناصر ثانوی ولی واقعی و زیان
آور در درک و پراتیک گذشته که واقعا ً علیه اساس درک علمی مارکسیزم سیر کرده
است ،انجام می دهد .و نتیجه بطور ساده افزایش اصالحات یا ترمیمات در بدنۀ موجود
مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم نیست :درک موجود[بازمانده از] گذشته ،خود از نو
قالبریزی می گردد ،یک سنتز سر بر می آورد».
« بسیار مهم است که موثریت و نیروی مثبت این سنتز های نوین ناچیز شمرده
نشود :انتقاد و گسست از خطاها و کمبودات موثر در حین به پیش سوق دادن و
قالبریزی مجدد آنچه از تجربۀ تاریخی جنبش های بین المللی کمونیستی و کشورهای
سوسیالیستی قبالً موجود مثبت بوده است؛ احیای نیروی حیاتی آن به مفهوم واقعی-
بر پایۀ جدید پیشرفته تر -و مطلوبیت آن در یک جهان تماما ً جدید و بنیادا ً متفاوت ،و
قرار دادن بر یک بنیاد همیشه محکم تر ماتریالیزم و دیالیکتیک  ....بنابرین ما نباید
نیروی باالقوۀ آن را به مثابۀ منبعی از امید و جرئتمندی باالی بنیاد محکم علمی کم
اهمیت تلقی نماییم( » .تاکیدات از ما است)
در جمالت فوق دو جزء مهم دیگر خط پسا مارکسیستی -لنینیستی -مائوئیستی وجود
دارد:
 « - 1اگر مارکسیزم مداوما ً بنیادها و اساسات خود را مجددا ً آزمایش و بررسی
ننماید ،یکسره از علمی بودن باز می ماند».
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 « - 2قالبریزی مجدد همۀ عناصر در برگیرندۀ تداوم و گسست» یا « سر از نو
قالبریزی کردن همۀ عناصر ،به شمول عناصر مثبت سابقه » و اینکه « پیشروی های
سابق در علم ما» نیز « سر از نو قالبریزی کردن همۀ عناصر» را در بر داشته است.
مورد اول به صورت ضد دیالیکتیکی و یکجانبه روی ضرورت مداوم آزمایش و
بررسی مجدد بنیادها و اساسات م ل م تاکید دارد ،بدون اینکه موضوع مذکور را
بصورت وحدت اضداد و در پیوند و مبارزه با درک و تطبیق م ل م در نظر بگیرد.
مورد دوم نیز بصورت ضد دیالیکتیکی و بی تناسب با گسست ها ،سر از نو قالبریزی
کردن همۀ عناصر در برگیرندۀ تداوم و گسست را مطرح کرده است ،بدون اینکه دلیل
و ضرورت این کار توضیح داده شده باشد .درینجا نیز وحدت اضداد میان تداوم و
گسست در حفظ چهارچوب موجود قابل تداوم و قالبریزی مجدد موارد قابل گسست،
در نظر گرفته نشده و بصورت ضد دیالیکتیکی و یکجانبه روی قالبریزی مجدد همۀ
عناصر ،شامل عناصر مثبت و قابل حفظ و عناصر قابل حذف ،تاکید صورت گرفته
است.
در واقع انسان ها در قدم اول ،زحمت مطالعه و درک همۀ علوم و یادگیری مهارت
های مربوطه را به این خاطر بر خود هموار می سازند که بتوانند از طریق تطبیق و
بکارگیری علوم و مهارت های متذکره در زندگی فردی و اجتماعی شان احتیاجات
مادی و معنوی خود را رفع نمایند .این کاری است که همۀ انسان ها در سطوح و
درجات مختلف به آن دست می زنند .یقینا ً هیچ علمی را نمی توان علم کامل به حساب
آورد ،بلکه همۀ علوم محدودیت ها ،کمبودات و حتی نادرستی های خود را دارد و
همین امر است که آنها را بصورت باالقوه قابل تکامل و ترقی می سازد .محدودیت ها،
کمبودات و نادرستی های علوم در جریان پراتیک ،منجمله در جریان مطالعه ،آزمایش
و بررسی مجدد مداوم خود علوم ،روشن گردیده و تالش عملی و ذهنی انسانی برای
فایق آمدن بر آنها ،باعث ترقی و پیشرفت و به بیان دیگر باعث تکامل علوم می گردد.
بدین ترتیب مطالعه و درک و یادگیری علوم به عنوان اثبات و آزمایش و بررسی
مجدد علوم به عنوان نفی در یک وحدت دیالیکتیکی قرار دارند.
اما در خط جدید آر سی پی امریکا موضوع متذکره بصورت " اثـبـات و نـفـی" یعنی
وحدت اضـداد اثبات و نفی دیده نمی شود .همانطوری که مائوتسه دون گفته است
قانون وحدت اضداد قانون اساسی همۀ اشیا و پدیده ها در طبیعت ،جامعۀ انسانی
و تفکر است و قانون "نفی در نفی" اصالً وجود ندارد و قانون "تکامل کمیت به
کیفیت" نیز صرفا ً جلوۀ ای از قانون وحدت اضداد (اثبات و نفی) است .طبق این
قانون ،در همۀ علوم هم ثبات وجود دارد و هم تحول و تکامل ،یعنی هم همگونی
وجود دارد و هم مبارزه ،که اولی نسبی و دومی مطلق است .به عبارت دیگر آنچه
وجود دارد وحدت دیالیکتیکی همگونی و مبارزه یا وحدت دیالیکتیکی ثبات نسبی
و تحول و تکامل مطلق است .این اضداد بهم وابسته و متقبالً نسبت به هم مشروط
هستند ،به نحوی که بدون ثبات نسبی تحول و تکامل مطلق نمی تواند وجود داشته
باشد و بدون تحول و تکامل مطلق هم ثبات نسبی .وقتی ثبات در اشیا و پدیده ها ،به
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شمول پدیده های علمی ،وجه غالب خود را از دست می دهد و رشد نفی موجود در
پدیده در تکامل خود به حدی می رسد که وجه غالب را بخود می گیرد ،ماهیت پدیده
از اساس رو به تحول می رود و سریعا ً و بصورت جهشی به یک پدیده جدید یعنی
یک اثبات تازه مبدل می گردد که باز هم نفی خود را در درون خود دارد .واضح است
که چنین چیزی در مورد مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم به وقوع نه پیوسته است و
در طول مبارزۀ پرولتاریا و کمونیست ها علیه سرمایه داری و برای کمونیزم نیز به
وقوع نخواهد پیوست .لذا ما نمی توانیم از «قالبریزی نوین تمامی جنبه های مثبت
ایدیولوژی ،در جریان
و منفی» مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم و تکامالت بعدی این
ِ
مبارزۀ طوالنی و پر فراز و نشیب و مملو از پیچ و خم علیه سرمایه داری ،پیروزی
انقالب سوسیالیستی و استقرار دیکتاتوری پرولتاریا ،ساختمان سوسیالیزم و ادامۀ
انقالب سوسیالیستی تحت دیکتاتوری پرولتاریا تا رسیدن به کمونیزم جهانی حرف
بزنیم.
تکیۀ یکجانبه در خط جدید آر سی پی امریکا روی آزمایش و بررسی مجدد مداوم بنیادها و
اساسات علوم و بطور مشخص آزمایش و بررسی مجدد مداوم بنیاد ها و اساسات مارکسیزم،
یا به بیان بهتر مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم ،بدون اینکه چنین امری را در یک رابطۀ
دیالیکتیکی با درک و تطبیق بنیادها و اساسات متذکره در نظر بگیرد ،از لحاظ بینشی به
اگنوستیسیزم و از لحاظ پراتیکی به سلسلۀ بی پایان مداوم آزمایش و بررسی مجدد بنیاد ها
و اساسات م ل م منجر شده و فرصتی برای تطبیق این بنیادها و اساسات باقی نمی گذارد .این
چنین برخوردی همۀ بنیادها و اساسات م ل م را مداوما ً و بصورت پیوسته زیر سوال می برد
و یقین مطلق و نسبی در مورد درستی بنیاد ها و اساسات متذکره را از میان می برد ،جرئت
دست زدن به مبارزات انقالبی ،بخصوص مبارزات انقالبی مخاطره آمیز ،را در کمونیست ها
از بین می برد و آنها را به سوی مسالمت جویی سوق می دهد.
تداوم موجودیت مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم و تحول و تکامل آن در نتیجۀ گسست ها از
موجودیت مذکور نیز یک وحدت اضداد است .این وحدت دیالیکتیکی میان تداوم و گسست
هم در مضمون ایدیولوژیک -سیاسی آن وجود دارد و هم در شکل بیان آن .به عبارت دیگر
تکامل مارکسیزم به مارکسیزم -لنینیزم اساسا ً دربرگیرندۀ تداوم مارکسیزم در مارکسیزم-
لنینیزم و بصورت قسمی دربرگیرندۀ تکامالت لنینیستی نسبت به مارکسیزم است .عبارت
مارکسیزم -لنینیزم بیان فشردۀ همین تداوم اساسی و گسست قسمی است .همچنان است
تکامل مارکسیزم -لنینیزم به مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم.
بدین ترتیب ،تناسب میان تداوم اساسی و گسست قسمی مارکسیزم در مارکسیزم -لنینیزم،
مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم و مراحل بعدی تکامل این ایدیولوژی باید در طرز بیان و افادۀ
زبانی رعایت گردد .اگر این طرز بیان و افادۀ زبانی بطور کلی "قالبریزی مجدد" گردد و
بصورت "سنتزهای نوین اواکیان" بصورت کامالً مستقل و نه دنبالۀ مارکسیزم -لنینیزم-
مائوئیزم و یا بصورت" کمونیزم علمی" و یا هر افادۀ زبانی دیگری مطرح گردد ،به هیچ
صورت نمی تواند بیان کنندۀ تداوم اساسی و گسست قسمی در تکامل ایدیولوژی و عـلـم
انقـالب پرولتـری باشـد ،بلکـه فقــط می تواند بیان کنندۀ گسـسـت کلـی از م ل م و نشاندن
پسا م ل م بجای آن باشد.
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ادعای دروغین تشابه میان کار مارکس و کار باب اواکیان:
ادعای بزرگ ذیل ،مضمون پسا م ل م خط جدید آر سی پی امریکا را از یک جهت دیگر نیز
بخوبی و روشنی نشان می دهد:
« در سـنتز نوین که توسـط باب اواکیان مطرح شده ،تشابهی با آنچه مارکس در پیدایش
جنبش کمونیستی انجام داد وجود دارد».
کاری که مارکس در پیدایش جنبش کمونیستی انجام داد این بود که از فلسـفۀ آلمان،
سوسیالیزم فرانسه و اقتصاد سیاسی انگلستان به عنوان سه منبع ایدیولوژیکی و علمی،
فلسفۀ ماتریالیزم دیالیکتیک و ماتریالیزم تاریخی ،اقتصاد سیاسی مارکسیستی و سوسیالیزم
علمی ،یعنی سه جزء فلسفی ،اقتصادی و سیاسی مارکسیزم را فرمولبندی کرده و مارکسیزم
را به عنوان ایدیولوژی و علم انقالب پرولتری به طبقۀ پرولتاریا و به یک معنی به کل جامعۀ
بشری معرفی نمود .در واقع مارکس تمامی آن ایده هایی را که از سه منبع مارکسیزم گرفته
بود ،در همکاری با انگلس و در طی یک پروسۀ مبارزاتی سخت و طاقت فرسا ،سره و
ناسره کرد و پس از دور انداختن جوانب ناسره و اتخاذ جوانب سره ،یک گسست و جهش
اساسی با آن منابع انجام داد .در نتیجۀ این گسست و جهش اساسی ،مارکسیزم به عنوان
یک مفکورۀ جدید در تاریخ اندیشۀ بشری به وجود آمد و بسوی تحول و تکامل بیشتر سوق
یافت و منبع تاثیرات بزرگ تیوریکی و پراتیکی در جهان گردید.
پیدایش مارکسیزم در واقع یک انقالب فکری در جامعۀ بشری بود .این مکتب فکری تاثیرات
عظیمی در ذهن طبقۀ پیشرو یعنی طبقۀ کارگر و همچنان تحوالت بزرگ عملی در مبارزۀ
طبقاتی کارگران به وجود آورد .مارکسیزم نه تنها سالح فکری جمعبندی از کمون پاریس
و شکست آن گردید ،بلکه پایه های اساسی سالح فکری پیروزی در انقالب اکتوبر را نیز
تدارک دید.
مارکس از منابع سه گانۀ مارکسیزم بطور ساده استفاده نکرد ،بلکه جنبه های منفی آنها را
دور ریخت و جنبه های مثبت آن ها را به عنوان مواد خام مورد استفاده قرار داد ،تکامل داد،
قالبریزی مجدد کرد و مارکسیزم را به عنوان یک مفکورۀ جدید بنیان گذاشت .بدین ترتیب در
کاری که مارکس با فلسفۀ آلمان ،اقتصاد سیاسی انگلستان و سوسیالیزم فرانسه انجام داد،
گسست اساسی و عمده و تداوم غیر اساسی و غیر عمده بود .به عبارت دیگر مارکسیزم یک
سنتز اساسا ً نوین و حقیقی فلسفه ،اقتصاد سیاسی و سوسیالیزم ( سوسیالیزم تخیلی ) قبل
از خود ،در هر سه جزء خود و به عبارت دیگر در کلیت خود بود.
این است آنچه مارکس در پیدایش جنبش کمونیستی (مارکسیستی ،مارکسیستی -لنینیستی،
مارکسیستی -لنینیستی -مائوئیستی) انجام داد .حاال اواکیان و آر سی پی امریکا ادعای
مشابهی را مطرح کرده اند .پس باید دید که آنها چه کارهایی در پیدایش جنبش مورد نظر
شان انجام داده اند؟ قدر مسلم است که کارهای آنها ،انچنانکه خود می گویند ،تشابهی
با آنچه لنین در پیدایش لنینیزم ،به مثابۀ ادامۀ مارکسیزم ،یا با آنچه که مائو در پیدایش
مائوئیزم ( به مثابۀ ادامۀ مارکسیزم -لنینیزم) انجام دادند ،ندارد .آنها در واقع مارکسیزم -
لنینیزم – مائوئیزم را در هر سه جزء فلسفی ،اقتصاد سیاسی و سوسیالیزم علمی اش برای
"سنتزهای نوین اواکیان" ،همانند فلسفۀ آلمان ،اقتصاد سیاسی انگلستان و سوسیالیزم
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فرانسه برای مارکسیزم در نظر می گیرند و به این ترتیب واضحا ً به استقامت استراتژیک
پسا مارکسیستی -لنینیستی -مائوئیستی سقوط می کنند؛ ولو اینکه این سقوط شان را با
عبارات و نقل قول هایی از مارکس و لنین و مائو مزین سازند.
استقامت استراتژیک پسا م ل م خط بیانیه و اساسنامۀ جدید آر سی پی را ،صرفا ً به عنوان
مثال ،در چند مورد دیگر سیاسی ،اقتصادی و فلسفی نیز پی می گیریم ،تا موضوع به نحو
بهتری روشن گردد.

رد مبارزات طبقاتی به عنوان موتور محرکۀ تکامل جوامع طبقاتی:
نکات اصلی در جزء سوسیالیزم علمی مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم عبارت اند از :مبارزۀ
طبقاتی ،قهر انقالبی ،دیکتاتوری پرولتاریا و ادامۀ انقالب سوسیالیستی تحت دیکتاوری
پرولتاریا .خط جدید آر سی پی نه تنها در هر چهار مورد دارای انحرافات جدی است ،بلکه
بطور کلی دارای استقامت دیگری است .درینمورد هم متن بیانیه و هم متن اساسنامۀ جدید
حزب مذکور بسیار گویا و واضح است.
آر سی پی امریکا تیوری "ادامۀ انقالب تحت دیکتاوری پرولتاریا" را که عصارۀ ایدیولوژیکی
انقالب فرهنگی کبیر
پرولتاریایی چین و عنصر عمده در تکامل مارکسیزم -لنینیزم به مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم
توسط مائوتسه دون است ،به صورت کمرنگ مطرح کرده و بعضا ً به صورت تیوری « ادامۀ
انقالب تحت سوسیالیزم» فرمولبندی کرده است .رفقای ارسال کنندۀ سند مورد بحث این
کمرنگ سازی ،وارونه سازی و بی معنا سازی تیوری مائوتسه دون را کامالً بی اهمیت و
قابل اغماض تلقی کرده است .اما در واقعیت امر چنین نیست ،چرا که این کمرنگ سازی نه
در یک مقاله یا سند کم اهمیت ،بلکه در یک سند اساسی آر سی پی امریکا صورت گرفته
است .ببینیم مسئله در اساس از چه قرار است؟
در تیوری "ادامۀ انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا" منظور از "انقالب" چیز دیگری
غیر از انقالب سوسیالیستی نیست .پس این تیوری را می توان به شکل "ادامۀ انقالب
سوسیالیستی تحت دیکتاتوری پرولتاریا" نیز بیان کرد .از تطبیق فرمولبندی آر سی پی
امریکا در مورد دومین شکل بیان تیوری مائوتسه دون ،عبارت " ادامۀ انقالب سوسیالیستی
تحت سوسیالیزم" به وجود می آید که در واقع یک عبارت بی معنا است .آر سی پی
این عبارت بی معنا را بخاطری بجای عبارت پر معنای مائوتسه دون نشانده است که از
" دیکتاتوری پرولتاریا" حرف نزند .این وارونه سازی تیوری مائوئیستی یک اشتباه یا
انحراف صرفا ً لفظی نیست بلکه ریشه های عمیقی در طرز تلقی حزب متذکره از مبارزۀ
طبقاتی بطور کلی دارد.
مائوتسه دون سه عرصۀ پراتیک اجتماعی در جوامع طبقاتی را بصورت "مبارزات طبقاتی،
مبارزات تولیدی و آزمون های علمی" مطرح می نماید ،یعنی مبارزات طبقاتی را اولین
و مهمترین عرصۀ پراتیکی در این جوامع می بیند .این فرمولبندی مبتنی بر دید اساسی
مارکسیستی -لنینیستی -مائوئیستی در مورد مبارزات طبقاتی به عنوان موتور محرکۀ عمدۀ
تکامل جوامع طبقاتی است.
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اما آر سی پی امریکا این فرمولبندی مائوتسـه دون را تبدیل کرده و بصورت « آزمون
های علمی ،مبارزات تولیدی و مبارزات طبقاتی» در آورده است .درین فرمولبندی اهمیت
درجه اول به «آزمون های علمی» داده شده و اهمیت درجه دوم به «مبارزات تولیدی» و
«مبارزات طبقاتی» هم در درجۀ سوم اهمیت قرار گرفته است .در واقع به همین جهت است
که هم در اساسنامه و هم در بیانیۀ جدید آر سی پی ،دیکتاتوری پرولتاریا بصورت کم رنگ
مطرح گردیده و بطور کل مبارزۀ طبقاتی نیز بطور استوار به عنوان موتور محرکۀ عمدۀ
تکامل جوامع طبقاتی ،و مشخصا ً جامعۀ فعلی امریکا ،مدنظر قرار نگرفته است.
تحلیل انحرافی آر سی پی امریکا از تضادهای بزرگ جامعۀ سرمایه داری ،حتی قبل از
تصویب و انتشار بیانیه و اساسنامۀ جدید این حزب ،بروز کرده بود .طبق این تحلیل ،موتور
محرکۀ عمدۀ تکامل جامعۀ سرمایه داری ،نیروی محرکۀ انارشی تولید است و نه مبارزۀ
طبقاتی پرولتاریا علیه بورژوازی .بهتر است این موضوع کمی توضیح گردد:
تضاد اساسی جامعۀ سرمایه داری ،تضاد میان نیروهای مولدۀ تولید جمعی و مناسبات
تولیدی مبتنی بر تملک خصوصی است .یک وجه بروز این تضاد ،تضاد میان سرمایه و
نیروی کار است که بصورت تضاد میان بورژوازی و پرولتاریا تبارز می نماید .وجه دیگر
بروز آن ،تضاد میان سازماندهی در یکایک موسسات تولیدی سرمایه داری و انارشی در کل
تولید در جامعه ،یعنی تضاد میان سازماندهی و انارشی در تولید است که بصورت تضاد میان
سرمایه داران و یا تضاد میان موسسات مختلف سرمایه داری تبارز می نماید .اما زمانی
که سرمایه داری رقابت آزاد به سرمایه داری انحصاری مبدل می گردد و سرمایه داری به
مرحلۀ امپریالیزم داخل می گردد ،تضاد میان امپریالیزم و خلق ها و ملل تحت ستم نیز به
عنوان وجهی از تضاد میان سرمایه و نیروی کار تبارز می نماید .برعالوه در صورتی که
یک یا چند کشور سوسیالیستی در جهان وجود داشته باشد ،تضاد میان نظام سرمایه داری
و نظام سوسیالیستی نیز در جهان بروز می نماید .این تضاد نیز در اساس تبارزی از تضاد
میان سرمایه و نیروی کار یعنی تضاد میان بورژوازی و پرولتاریا است.
مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم ،موتور محرکۀ عمدۀ تکامل تمامی جوامع طبقاتی برده داری،
فیودالیزم و سرمایه داری را مبارزات طبقاتی طبقات تحت استثمار علیه طبقات استثمارگر
می داند .به عبارت دیگر مبارزات بردگان علیه برده داری ،مبارزات دهقانان علیه فیودالیزم
و مبارزات کارگران علیه سرمایه داری موتور محرکۀ عمدۀ تکامل این جوامع به جوامع
تکامل یافته تر بعدی آنها است .برعالوه در شرایط سلطۀ سرمایه داری امپریالیستی بر
جهان ،تضاد میان سرمایه و نیروی کار ،عالوه بر اینکه به صورت تضاد میان بورژوازی
و پرولتاریا بروز می نماید ،بصورت تضاد خلق ها و ملل تحت ستم نیز تبارز می یابد و
در صورت موجودیت کشور یا کشورهای سوسیالیستی ،شکل تضاد میان سوسیالیزم و
امپریالیزم را نیز به خود می گیرد.
اما آر سی پی امریکا نقش عمده در تکامل جامعۀ سرمایه داری را به "نیروی محرکۀ
انارشی" می دهد ،نیروی محرکه ای که رقابت میان سرمایه داران ،رقابت میان موسسات
مختلف سرمایه داری ،رقابت میان قدرت های امپریالیستی و رقابت میان بلوک های مختلف
امپریالیستی را به وجود می آورد و موجد بحران های ادواری ،جنگ های امپریالیستی جهانی
و جنگ های ارتجاعی منطقه یی می گردد .در واقع بر مبنای چنین دیدی از نیروی محرکۀ
تکامل جامعۀ سرمایه داری است که آر سی پی امریکا ،نقش مبارزات طبقاتی پرولتری را
به اندازۀ کافی اهمیت نمی دهد و بیشتر از آن به تضاد میان امپریالیست ها و بلوک های
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امپریالیستی توجه می نماید .به همین دلیل بود که حزب کمونیست انقالبی امریکا در سراسر
دهۀ هشتاد قرن گذشته نه تنها در خود ایاالت متحده بر مبنای عمده بودن تضاد میان قدرت
های امپریالیستی و امکان بسیار قدرتمند وقوع جنگ میان دو بلوک امپریالیستی حرکت
نمود ،بلکه این طرز دیدش را تا جاییکه توانست در سطح بین المللی نیز گسترش داد و در
سطح جنبش انقالبی انترناسیونالیستی مانع تمرکز فعالیت های این جنبش روی مبارزات خلق
ها و ملل تحت ستم جهان شد.
سپس وقتی در اواخر دهۀ هشتاد و اوایل دهۀ نود در ابتدا بلوک تحت رهبری شوروی
سوسیال امپریالیستی فروپاشید و سپس خود امپراتوری سوسیال امپریالیست ها از هم
گسیخت ،آر سی پی برای یک دهۀ کامل روی این موضعگیری غلط که نمی تواند تضاد عمدۀ
جهانی را مشخص نماید ،پافشاری نمود .حتی زمانی که نمایندۀ این حزب در جلسۀ عمومی
جنبش انقالبی انترناسیونالیستی در سال  ،2000تضاد میان امپریالیزم و خلق ها و ملل تحت
ستم را به عنوان تضاد عمدۀ جهانی پذیرفت ،رهبری حزب از پذیرش این موضوع سرباز
زد .از آن پس نیز آر سی پی حاضر نشده است موضعش را بصورت مشخص روی تضاد
عمدۀ جهانی روشن سازد .به همین جهت بیانیۀ آر سی پی نیز درینمورد موضع واضح و
شفاف ندارد.
ولی چنانچه از بحث آر سی پی روی طبقات و مبارزات طبقاتی در نظام سرمایه داری و
جوامع سرمایه داری بگذریم و موضع این حزب ،مثالً موضع بیانیۀ آن را ،در مورد این
مبارزات در جوامع برده داری و فیودالی در نظر بگیریم ،می بینیم که در این جوامع مبارزات
طبقاتی برده ها و دهقانان بطور کلی نادیده گرفته شده است و صرفا ً از "مبارزات مردم"
صحبت به عمل آمده است .دلیل اینگونه موضعگیری هم بصورت غیر مستقیم ،ولی بسیار
واضح و روشن ،در متن خود بیانیۀ متذکره بیان شده است" .بیانیه" ،تاریخ تحول کلی
جوامع بشری را از کمون اولیه به برده داری و سپس فیودالیزم و سرمایه داری تکاملی
نمی بیند ،بلکه بطور کلی به عنوان «تاریکی طوالنی» در نظر می گیرد .به همین جهت به
نظر "بیانیه" ،مبارزۀ طبقاتی در جوامع بشری ،برای اولین بار همزمان با کمون پاریس
براه افتاد .به این ترتیب آر سی پی صرفا ً مبارزات دهقانان در جوامع مستعمراتی یا نیمه
مستعمراتی  -نیمه فیودالی کنونی را بی اهمیت نمی انگارد ،بلکه بطور کلی مبارزات این
طبقه را در تکامل جوامع انسانی از فیودالیزم به سرمایه داری نادیده می گیرد.

روش شـناخت "غیر طبقاتی":
ریشۀ ایدیولوژیک ضدیت ها و بی توجهی های آر سی پی با مبارزات طبقاتی و عدم پذیرش
مبارزات طبقاتی به عنوان "موتور محرکۀ تکامل جوامع طبقاتی" ناشی از دید کلی این حزب
در مورد حقیقت بطور عام و رد حقیقت طبقاتی بطور خاص است .فرمولبندی این حزب در
مورد حقیقت این است که « :حقیقت ،حقیقت است» یعنی حقیقت صرفا ً حقیقت است و ربطی
به طبقات ندارد .این فرمولبندی در ضدیت آشکار با گفتۀ مائوتسه دون قرار دارد که می
گوید « :در جامعۀ طبقاتی هیچ اندیشه و تفکری نیست که بر آن مهر طبقاتی نخورده باشد».
همچنان در ضدیت با این گفتۀ لنین قرار دارد که می گـویـد «:حـتـی اگـر حـقـایـق مسـلم
هندسی با منافع طبقاتی افراد تصادم نماید ،آن را مطابق به منافع شان تفسیر می کنند».
آیا واقعا ً حقیقت صرفا ً حقیقت است و ربطی به طبقات ندارد؟ اگر چنین باشد ،چگونه می
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ایدیولوژی های گوناگون طبقاتی و بر طبق آن موجودیت احزاب گوناگون
توان موجودیت
ِ
به نمایدگی از طبقات مختلف را در جامعه درک نمود؟ آیا این ایدیولوژی ها و احزاب صرفا ً
بنا به تمایالت مجرد و غیر مشروط افراد و اشخاص به وجود می آیند و در مبارزات درگیر
می شوند؟ آیا در چنین صورتی نمی توان گفت که مبارزات ایدیولوژیکی شکلی از مبارزات
طبقاتی نیست ،بلکه مبارزات فکری مستقل از طبقات و منافع طبقاتی می باشد؟
وقتی در مورد حقیقت صحبت می نماییم باید توجه داشته باشیم که هم حقیقت عینی وجود
دارد و هم حقیقت ذهنی .حقیقت عینی همان واقعیت های خارج از ذهن انسان است که
بصورت عینی وجود دارد و موجودیت و چگونگی موجودیت آن هیچ ربطی به بود و نبود
طبقات و باالتر از آن هیچ ربطی به بود و نبود انسان ها و ذهن آنها ندارد و مستقالنه از
انسان و ذهن انسان وجود دارد .اما حقیقت ذهنی عبارت از درک درست واقعیت عینی یا
حقیقت عینی توسط ذهن انسان است .درین میان حقایق ذهنی در علوم ساینسی و ریاضیات و
همچنان علوم اجتماعی در یک جامعۀ غیر طبقاتی ،در اساس ربطی به طبقات نداشته و نمی
توانند خصلت طبقاتی داشته باشند .اما حقایق ذهنی در علوم اجتماعی جوامع طبقاتی ،نمی
توانند طبقاتی نباشند و نمی توانند از خصلت طبقاتی برخوردار نباشند .درین محدوده حقایق
غیر طبقاتی نمی توانند مجال بروز داشته باشند .به همین جهت است که هیچ ایدیولوژی ای،
هم در هر سه جزء فلسفی ،اقتصادی و سیاسی خود و هم بطور کل نمی تواند غیر طبقاتی
باشد.
دلیل اساسی چنین وضعیتی این است که شناخت انسان از واقعیت های خارج از ذهن یا حقایق
عینی و سپس جمعبندی ها و استنتاجات ذهنی و تیوریزه نمودن شان ،یا به عبارت دیگر در
آوردن شان بصورت سیستم فکری یا مجموعه ای از حقایق ذهنی ،اجتماعی -تاریخی است.
وقتی انسان ها در جوامع طبقاتی بسر ببرند ،یعنی دارای هستی اجتماعی -تاریخی طبقاتی
باشند ،نمی توانند نسبت به حقایق عینی اجتماعی طبقاتی موجود ،برخورد غیر طبقاتی یا
برخورد ماوراء طبقاتی داشته باشند و به حقایق ذهنی غیر طبقاتی یا ماوراء طبقاتی دست
بیابند .در چنین جوامعی همانگونه که قبالً از قول مائوتسه دون گفتیم « :هیچ اندیشه و
تفکری نیست که بر آن مهر طبقاتی نخورده باشد».؛ زیرا حقایق عینی اجتماعی طبقاتی
موجود در چنین جوامعی با منافع طبقاتی طبقات مختلف برخورد می نماید و شناخت هر طبقه
از این حقایق بر محور منافع طبقاتی آنها شکل می گیرد و نه بصورت مجرد و بدون تاثیر
پذیری از منافع طبقاتی شان و بدون توجه به این منافع.
در چین صورتی ،آیا می توانیم بگوییم که چون در جوامع طبقاتی هر طبقه حقایق ذهنی خود
را دارد ،اصالً حـقایق عـینی اجتماعی قابل شناخـت نیستند؟ نه نمی توانیم.
وجه بسـیار مهمی از اجتماعی -تاریخی بودن شناخت انسـان ها این است که در دوران های
مختلف تکامل اجتماعی جوامع طبقاتی ،شناخت هر طبقه نظر به وضعیت و نقش اجتماعی-
تاریخی آن طبقه رقم می خورد .تا زمانی که یک طبقه ،نمایندۀ ترقی و تکامل جامعه است،
شناخت آن طبقه از حقایق عینی اجتماعی ،درست ترین شناخت ضروری و ممکن از واقعیت
های مذکور است .اما زمانی که نقش مثبت تاریخی این طبقه به پایان رسید و به یک طبقۀ
کهنه و ضرورتا ً نابود شونده مبدل گردید ،دیگر شناختش نمی تواند بازتاب درست واقعیت
های عینی باشد؛ بلکه این شناخت طبقۀ بالندۀ در حال عروج است که به عنوان نمایندۀ ترقی
و تکامل جامعه ،درست ترین شناخت ممکن و ضروری از واقعیت های مذکور خواهد بود.
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بورژوازی تا زمانی که یک طبقۀ پیشرو و نمایندۀ پیشرفت و ترقی جوامع انسانی بود،
پیشرفت و ترقی علمی ،منجمله در عرصۀ علوم اجتماعی ،را نیز نمایندگی می کرد .اما
زمانی که کل نظامش به یک نظام کهنه و ارتجاعی و ضرورتا ً سرنگون شونده مبدل گردید
و نقش تاریخی مثبت خودش نیز بطور کل پایان یافت ،دیگر نمی تواند چنین نقشی داشته
باشد .از آن پس ،چنین نقشی در کل به پرولتاریا تعلق دارد .در چنین حالتی ،درک طبقاتی
بورژوازی در کل نادرست و غیر منطبق با واقعیت ها یا حقایق عینی است .اما برعکس،
درک طبقاتی پرولتاریا در کل درست و منطبق با واقعیت ها یا حقایق عینی است .ازینجاست
که حقایق طبقاتی پرولتری در کل همان درک درست ضروری و ممکن واقعیت های عینی یا
حقایق عینی است و طبقاتی بودن آن ممد چنین درکی است و نه مانعی در مقابل آن.
پس آیا در چنین صورتی حقایق فقط در انحصارپرولتاریا است و بورژوازی مطلقا ً قادر به
درک هیچگونه حقیقتی نیست؟ نه چنین نیست و بورژوازی نیز می تواند حقایقی را درک
نماید .به عبارت دیگر به عنوان یک قاعده یا قانون عمومی ،پرولتاریا به عنوان طبقۀ بالندۀ
کنونی بطور عموم قادر به درک حقایق است ،اما از آنجاییکه در جامعۀ سرمایه داری تا حد
معینی تداخل متقابل طبقاتی میان پرولتاریا و بورژوازی وجود دارد و جامعۀ سرمایه داری
کنونی مثل جامعۀ کاستی قدیم نیست که طبقات اجتماعی در آن غیر قابل نفوذ و غیر قابل
تداخل باشند ،استثنائاتی در قاعده یا قانون عمومی به وجود می آید و بعضا ً بورژوازی را
نیز قادر به درک حقایق می سازد .برعالوه تاثیرات متقابل فکری و فرهنگی نیز میان طبقات
وجود دارد و این نیز باعث ایجاد استثنائاتی در قاعده و قانون عمومی می گردد.
اما علیرغم این استثنائات ،نفی حقایق ذهنی طبقاتی در مسایل اجتماعی جوامع طبقاتی بطور
کل ،اساسا ً غیر علمی و نادرست است ،چرا که شناخت انسان را نه به عنوان یک پروسۀ
اجتماعی -تاریخی بلکه به مثابۀ یک پروسۀ غیر اجتماعی -غیر تاریخی یعنی یک پروسۀ
خارج از اجتماع و خارج از تاریخ و کامالً مجرد در نظر می گیرد .این حکم که حقیقت فقط
حقیقت است و طبقاتی و غیر طبقاتی ندارد ،بدین معنا است که هم اکنون و در جوامع طبقاتی،
هیچ اندیشه و تفکری مهر طبقاتی ندارد و انسان ها قادر اند همۀ حقایق را بدون برخورد با
منافع طبقاتی شان و بدون توجه به این منافع درک و تفسیر نمایند .در نتیجه باید گفت که
تقابل انتاگونیستی میان پرولتاریا و بورژوازی در عینیت مناسبات تولیدی سرمایه دارانه،
در تقابل انتاگونیستی میان دیدگاه پرولتری و دیدگاه بورژوایی تبارز نمی نماید .حتی باالتر
از این ،طبق فرمولبندی فوق باید گفت که اصالً دیدگاه ها مهر طبقاتی برخود ندارند و غیر
طبقاتی هستند.
فرمولبندی «حقیقت ،حقیقت است و طبقاتی و غیر طبقاتی ندارد» ،فرجامی جز جستجوی
وحدت عمومی دیدگاه های پرولتری و بورژوایی در یک دیدگاه واحد غیر طبقاتی ندارد و از
لحاظ سیاسی به هیچ چیز دیگری جز سازش و تسلیم طلبی طبقاتی منجر نمی گردد .نشانه
های این فرجام سازشکارانه و تسلیم طلبانۀ طبقاتی وسیع ،از هم اکـنون در مسالمت جویی
های استراتژیک مبارزاتی اساسنامۀ حزب کمونیست انقالبی امریکا ،هویدا و متبارز است.

استراتژی مبارزاتی جبهه یی و مسالمت جویانه  ...و غیر جنگی:
حزب کمونیست انقالبی امریکا ،برای پیروزی انقالب در ایاالت متحدۀ امریکا روی ضرورت
بکار برد قهر انقالبی تکیه ندارد .در واقع همین انحرافات ،پایه و اساس استراتژی مبارزاتی
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انحرافی جبهه یی این حزب را می سازد .اساسنامۀ جدید این حزب شکل پیروزی انقالب در
ایاالت متحدۀ امریکا را تحت عنوان گنگ «تقابل مردمان انقالبی با دشمن» مطرح می نماید.
تحت این عنوان هیچ خبری از جنگ خلق و شکل مشخص آن در ایاالت متحدۀ امریکا یعنی
قیام مسلحانۀ عمومی به عنوان استراتژی مبارزاتی برای تصرف قدرت در میان نیست.
برعکس از استراتژی مبارزاتی "جبهۀ متحد" به عنوان استراتژی مبارزاتی برای پیروزی
انقالب در کشور صحبت می گردد" .اساسنامه" صریحا ً استراتژی مبارزاتی برای تصرف
قدرت سیاسی و برپایی ،پیروزی و ادامۀ انقالب را تحت عنوان « جبهۀ متحد تحت رهبری
استراتژی ای برای برپایی و ادامۀ انقالب» مطرح کرده است.
پرولتاریا،
ِ
درینجا در واقع " قهر انقالبی" برای پیروزی انقالب بطور کلی نادیده گرفته شده است .در
واقع صحنه های به تصویر کشیده از انقالب در ایاالت متحدۀ امریکا توسط اساسنامۀ آر سی
پی بی شباهت به تصویر های خیالی از انقالب توسط تروتسکیست ها و تیوری " اعتصاب
عمومی" آنها و حتی بی شباهت به تصاویر "انقالبات نارنجی" مورد حمایت امپریالیست
های امریکایی و متحدین شان نیست.
درین مورد باید گفت که این حزب در واقع شعار معروف مائوتسه دون در مورد منشاء و
منبع قدرت سیاسی را قبول ندارد .مائوتسه دون می گوید « :قدرت سیاسی از لولۀ تفنگ
بیرون می آید ».اما اساسنامۀ جدید آر سی پی هیچ تمایلی برای پذیرش این شعار در مبارزه
برای انقالب در امریکا از خود نشان نمی دهد.
مائوتسه دون از سه سالح مورد نیاز برای انقالب صحبت می نماید :حزب انقالبی پرولتری،
ارتش انقالبی و جبهۀ متحد تحت رهبری پرولتاریا .اما اساسنامۀ آر سی پی فقط از نیازمندی
به دو سالح مورد نیاز برای انقالب صحبت می نماید :حزب انقالبی و جبهۀ متحد و هیچ
نیازی به "ارتش انقالبی" به عنوان یک سالح دیگر انقالب احساس نمی نماید .واضح است
که تصرف قدرت سیاسی بدون موجودیت ارتش انقالبی و استفاده از آن برای سرنگونی
دشمن ،فقط می تواند به مفهوم تصرف قدرت سیاسی از راه مسالمت آمیز ،باشد.
در واقع اولین جمالت متن اساسنامۀ آر سی پی ،بیزاری عمیق این حزب از جنگ بطور کلی
را تبارز می دهد:
« ما در سیاره ای زندگی میکنیم که از شروع قرن بیست تا حال ،ده ها میلیون نفر طی دو
جنگ جهانی و سایر جنگها از بین رفته است  ...و  ...کماکان میلیون ها نفر از مردمان
امروزی از جنگهای غارتگرانه و ددمنشانه و ویرانگرانه رنج میبرند» .
مائوتسه دون جنگ ها را به جنگ های عادالنه و جنگ های غیر عادالنه تقسیم می نماید و
در حالیکه جنگ های غیر عادالنه را محکوم می نماید ،از جنگ های عادالنه نظرا ً و عمالً
پشتیبانی می نماید .اما متن اساسنامۀ آر سی با اعالم بیزاری از هر نوع جنگی آغاز می
گردد ،در حـالیکه جـنگ های به وقـوع پیوسـته از ابتدای قـرن بیسـت تا حال صرفا ً جنگ
های غیر عادالنه نبوده اند.
در جنگ های این دوران ،جنگ جهانی اول که از هر دو طرف امپریالیستی بود ،جنگ جهانی
دوم تا آنجاییکه از هر دو طرف امپریالیستی بود ،جنگ های تجاوزکارانه و اشغالگرانه
امپریالیستی علیه خلق ها و ملل تحت ستم ،مثل جنگ امریکا در ویتنام ،کوریا و غیره و
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جنگ های ارتجاعی میان مرتجعین حاکم در کشورهای تحت سلطۀ امپریالیزم ،چه به شکل
جنگ های ارتجاعی داخلی و چه به شکل جنگ میان دولت های ارتجاعی حاکم بر کشورهای
تحت سلطه ،همه جنگ های غیر عادالنه و قابل نکوهش و در خور مخالفت و مقابله بوده
و هستند .اما از طرف دیگر جنگ هایی چون قیام انقالبی مسلحانۀ عمومی اکتوبر 1917
در روسیه ،جنگ اتحاد شوروی علیه فاشیزم در جریان جنگ جهانی دوم ،جنگ توده یی
طوالنی در چین ،جنگ مردم ویتنام ،جنگ مردم کوریا ،مجموع جنگ های خلق ها و ملل
تحت ستم علیه استعمار در سه قاره و غیره ،همه جنگ های عادالنه و قابل تمجید و در خور
پشتیبانی و حمایت بوده و هستند.
برعالوه ،جنگ هایی که در شرایط کنونی وجود دارند ،نیز شامل هر دو نوع جنگ عادالنه
و غیر عادالنه هستند .مارکسیست -لنینیست -مائوئیست ها موظف هستند که از تمامی جنگ
های عادالنۀ جاری در جهان حمایت نمایند و جنگ های غیر عادالنه را مورد نکوهش قرار
دهند و با آنها مقابله نمایند.
بیزاری آر سی پی امریکا از هر نوع جنگی را به روشنی و صراحت می توان در عدم
پشتیبانی این حزب از جنگ خلق های جاری در جهان مثل جنگ خلق در هند و جنگ خلق
در فلیپین مشاهده نمود .این حزب ،جنگ خلق های متذکره را تحت این بهانه که گویا قویا ً
پیشرونده و رو به اعتال نیستند ،نه تنها پشتیبانی و حمایت نمی نماید ،بلکه پیشاپیش برای
شکست آنها بصورت بی بند و بار و بسیار غیر مسئوالنه بصورت علنی تبلیغ می نماید و به
این ترتیب مبارزات انقالبی قهرمانانۀ مذکور را از پشت خنجر می زند .در حالیکه مارکس
به محض برپایی کمون پاریس ،با وجودی که به شکست نهایی آن یقین داشت ،از مبارزات
قهرمانانۀ کمونارد ها پشتیبانی نمود و پس از آنکه کمون شکست خورد ،دالیل شکست آن
را تحلیل و جمعبندی نمود.
آر سی پی امریکا خط پاسیفیستی ضد جنگ خود را بطور عجیبی تحت عنوان مخالفت با
تقلیل گرایی نظامیگرایانه از مائوئیزم یعنی خالصه کردن مائوئیزم به جنگ خلق و مبارزۀ
مسلحانه توجیه می نماید ،اما این توجیه گری یک اقدام واهی و بی پایه است .نه تنها در
تمامی نشست های عمومی جنبش انقالبی انترناسیونالیستی ،هیچ حزب و سازمان عضو یا
داوطلب عضویت ،اینگونه تقلیل گرایی را مطرح نکرده است ،بلکه هیچ حزب و سازمان م ل
م ،تلخیص مائوئیزم به جنگ خلق را تیوریزه ننموده است .البته حزب کمونیست پیرو شعار
« جنگ خلق تا کمونیزم » و « نظامی سازی حزب» را مطرح نموده است و این دو شعار
تا حال نیز حد اقل از طرف یکی از شاخه های باقیمانده از حزب کمونیست پیرو و سازمان
های دیگری مطرح می گردد .منتها منظور این دو شعار نیز خالصه کردن مائوئیزم به جنگ
خلق نیست ،بلکه حد اکثر می توان گفت که درین شعارها اهمیت فوق العاده عظیم و فوق
العاده مداوم به جنگ خلق داده شده است ،آنچنان اهمیت عظیم و مداوم که خواهی نخواهی
به قیمت کم توجهی به سایر عرصه های مبارزاتی تمام خواهد شد.
حـزب ما هـر دو شـعـار فـوق الـذکـر را قـبـول نـدارد و طرح آنها توسط حزب کمونیست
پیرو را بخشی از اشتباهات فاحش ایدیولوژیک -سیاسی حزب متذکره محسوب می نماید.
حزب برای ما در اساس به عنوان حزب سیاسی پرولتاریا و پیشآهنگ پرولتاریا در کشور
مطرح است که تمامی اشکال دیگر مبارزاتی پرولتاریا و زحمتکشان را رهبری و هدایت
می نماید و نقش آن صرفا ً در رهبری جنگ انقالبی خالصه نمی گردد ،گرچه رهبری جنگ
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انقالبی ،و در شرایط کنونی ما رهبری مبارزات تدارکی برای برپایی و پیشبرد جنگ انقالبی،
عمده است و در رهبری و پیشبرد تمامی اشکال مبارزاتی دیگر نقش محوری بازی می
نماید .بطور خاص ،ماشین جنگی انقالبی عبارت است از نیروهای نظامی انقالبی ،شامل
اردوی توده یی و ملیشیای توده یی .همچنان استراتژی مبارزاتی ما در دورۀ مبارزه برای
استراتژی جنگ خلق است .اما جنگ خلق
پیروزی انقالب دموکراتیک نوین در کشور،
ِ
الزاما ً در مقطع بسیار کوتاه گذار از انقالب دموکراتیک نوین به انقالب سوسیالیستی ،نمی
تواند استراتژی مبارزاتی تلقی گردد ،همچنانکه در دورۀ سوسیالیزم و ادامۀ انقالب تحت
دیکتاتوری پرولتاریا نمی تواند الزاما ً استراتژی مبارزاتی تلقی گردد .ولی اگر چنانچه در
مقطع و دورۀ متذکره دیکتاتوری پرولتاریا قدرت را از دست داد و سرنگون گردید ،طبعا ً غیر
از برپایی و پیشبرد جنگ خلق علیه ارتجاع برگشته به قدرت راه استراتژیک دیگری برای
کمونیست ها و توده های انقالبی باقی نمی ماند .به عبارت دیگر پرولتاریای بر سر قدرت در
مقطع و دورۀ متذکره نیازی به برپایی و پیشبرد جنگ خلق ندارد ،بلکه با تکیه بر بسیج توده
های میلیونی و در صورت ضرورت ،استفاده از نیروی نظامی دولتی و غیر دولتی انقالبی،
مرتجعین جا خوش کرده در مناصب قدرت را سرنگون می سازد.

اومانیزم غیر طبقاتی و مسالمت جویانه:
وقتی استراتژی مبارزاتی جبهه یی و مسالمت جویانۀ غیر قهری و غیر جنگی باشد؛ وقتی
مبارزات طبقاتی به عنوان موتور محرکۀ تکامل جوامع طبقاتی مورد انکار قرار گیرد و وقتی
روش شناخت بطور کلی یک روش غیر طبقاتی باشد ،صحبت های مکرر از " نجات انسان
ها" یا "نجات نسل بشر" در اساسنامه و بیانیۀ جدید آر سی پی چیز دیگری غیر از اومانیزم
بورژوایی بوده می تواند؟
در واقع باید گفت که بشر دوستان حقیقی عصر امپریالیزم و انقالبات پرولتری ،مارکسیست-
لنینیست -مائوئیست ها هستند و آن هایند که به مفهوم حقیقی کلمه برای نجات کل نسل بشر
مبارزه می نمایند .در عین حال امپریالیست ها و مرتجعین نیز "اومانیزم" خود شان را دارند
که یک اومانیزم دروغین و صرفا ً ادعایی است .درینجا نیز مثل هر امر اجتماعی دیگری در
جامعۀ طبقاتی ،ما با دو نوع بشر دوستی مواجه هستیم :یکی بشر دوستی طبقۀ پیشرو و
نوین در حال اعتال (پرولتاریا) و دیگری بشر دوستی طبقۀ عقبگرا و کهنۀ در حال احتضار
(بورژوازی).
اما پرولتاریا بطور واضح و آشکار اعالم می نماید که مثل هر امر اجتماعی دیگری در جامعۀ
طبقاتی ،بشر دوستی اش مبتنی بر موقعیت اقتصادی -اجتماعی اش به عنوان یک طبقۀ
تحت استثمار است؛ موقعیتی که نجات از آن مستلزم نجات کل نسل بشر است ،یعنی مستلزم
نابودی کلیه اشکال استثمار و ستم .به همین جهت است که کمونیست ها به عنوان نمایندگان
سیاسی و پیشآهنگان پرولتاریا آشکارا اعالم می نمایند که رسیدن به مقاصد و اهداف شان
فقط از طریق سرنگونی جبری کل نظام حاکم ممکن و میسر است .باز به همین جهت است که
آنها از نابودی چهار کلیت صحبت می نمایند یعنی نابودی کلیت نظام طبقاتی موجود ،نابودی
کلیت مناسبات تولیدی موجد این نظام طبقاتی ،نابودی کلیت نظام اجتماعی مبتنی بر مناسبات
تولیدی مذکور و نابودی کلیت افکار و باورهای مبتنی بر این نظام اجتماعی.
اما بورژوازی برعکس از اومانیزم غیر طبقاتی و بشر دوستی فرا طبقاتی صحبت می نماید.
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این به اصطالح بشر دوستی بورژوازی نیز مبتنی بر یک موقعیت طبقاتی یعنی موقعیت
طبقاتی استثمارگرانه است .درین بشر دوستی دروغین ،منافع طبقاتی بورژوازی و حفظ
موقعیت استثمارگرانه اش ،عین نجات نسل بشر و عین منافع کل بشریت جا زده می شود.
برعکس مبارزه علیه موقعیت و منافع متذکره عین جنایت علیه کل بشریت و خیانت علیه
نسل بشر قلمداد می گردد.
بنابرین کمونیست ها (مارکسیست -لنینیست -مائوئیست ها) در پیشبرد مبارزات جاری
شان برای پیروزی انقالبات دموکراتیک نوین ،انقالبات سوسیالیستی و ادامۀ انقالبات تحت
دیکتاتوری پرولتاریا ،برای حرکت بطرف جامعۀ جهانی بی طبقۀ کمونیستی ،روی مبارزات
طبقاتی به عنوان موتور محرکۀ تکامل جوامع طبقاتی ماقبل سرمایه داری ،جوامع طبقاتی
سرمایه داری و جوامع طبقاتی سوسیالیستی متکی هستند .به عبارت دیگر نجات انسان ها
و نجات کل نسل بشر فقط و فقط از طریق به میان آمدن جامعۀ جهانی بی طبقۀ کمونیستی
ممکن و میسر می گردد و بس و پرولتاریا مبارزه برای رسیدن به آن دورنمای غایی را بر
اساس منافع و دیدگاه طبقاتی خود پیش می برد و نه از طریق اومانیزم غیر طبقاتی ،که چیز
دیگری غیر از "اومانیزم بورژوایی" نیست.
در واقع اومانیزم کمونیستی مستلزم تکیۀ هرچه استوارتر و راسخ تر روی منافع و دیدگاه
طبقاتی پرولتری است .در نتیجه به هر اندازه ای که تکیه روی منافع و دیدگاه طبقاتی
پرولتری توسط یک حزب سست و ضعیف گردد ،به همان اندازه ماهیت کمونیستی اومانیزم
در حزب مذکور نیز سست و ضعیف می گردد و رنگ و بوی اومانیزم بورژوایی را بخود
می گیرد .و این ،وضعی است که حزب کمونیست انقالبی امریکا به آن گرفتار است و به هر
اندازه ای که در استقامت استراتژیک پسا م ل م پیشتر و پیشتر حرکت کند ،بیشر و بیشتر
گرفتار آن خواهد شد.

باش تا صبح دولتش بدمد ـ  کین هنوز از نتایج سحر است:
بیانیه و همچنان اساسنامۀ آر سی پی امریکا ،کل تاریخ جنبش کمونیستی بین المللی را
به دو مرحله تقسیم می نماید :مرحلۀ اول و مرحلۀ دوم .مرحلۀ اول از زمان تدوین و
انتشار مانیفیست کمونیست توسط مارکس و انگلس شروع می شود و تا زمان فرمولبندی
"سنتزهای نوین باب اواکیان" امتداد می یابد .مرحلۀ دوم با "سنتزهای نوین باب اواکیان"
شروع می شود و تا حال و تا آیندۀ نامعلوم ادامه دارد .مرتبط با این تقسیم بندی ،بیانیۀ آر
سی پی ،کل تاریخ انقالبات کمونیستی را نیز به دو مرحله تقسیم می نماید :مرحلۀ اول از
زمان کمون پاریس شروع می شود و با سرنگونی سوسیالیزم در چین خاتمه می یابد .از آن
زمان ببعد مرحلۀ دوم انقالب کمونیستی مورد نیاز بوده و هست؛ ولی تا حال شروع نگردیده،
اما تدارک برای آن با "سنتزهای نوین باب اواکیان" شروع شده است.
مطابق به این تقسیم بندی ها ،کار مارکس و انگلس ،که با تدوین و انتشار مانیفیست
کمونیسـت شروع گردیده و تا آخر حیات شان ادامه یافت ،اساسات تیوریک اولیۀ انقالبات
کمونیستی مرحلۀ اول را تدارک دید .این انقالبات از زمان کمون پاریس شروع گردید،
با انقالب اکتوبر شوروی و انقالب چین ،به شمول انقالب فرهنگی چین ،ادامه یافت و با
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پیروزی کودتای رویزیونیستی در چین خاتمه یافت .یگانه دلیلی که برای خاتمه یافتن این
مرحله از انقالبات کمونیستی مطرح می گردد ،این است که از آن زمان تا کنون ،پرولتاریا
در هیچ کشوری قدرت سیاسی را در دست نداشته است.
برای شروع مرحلۀ دوم انقالبات کمونیستی ،قالبریزی اساسات تیوریک جدید مورد نیاز،
شبیه به کار مارکس و انگلس ،توسط باب اواکیان و با فرمولبندی "سنتزهای نوین" بصورت
اولیه شروع گردیده و همچنان ادامه دارد.
همانطوری که در سند تصویب شده در پولینوم چهارم کمیتۀ مرکزی حزب بیان گردیده است،
تقسیم بندی دو مرحله یی هم از لحاظ تکامل جنبش بین المللی کمونیستی و مراحل مختلف
آن کامالً نادرست و غیر اصولی است و هم از لحاظ مراحل مختلف تکامل نظام سرمایه داری.
جنبش کمونیستی بین المللی از زمان پیدایش خود تا حال از سه مرحلۀ پیدایش اولیه و
تکامالت بعدی گذشته است که بصورت خالصه در فرمولبندی "مارکسیزم -لنینیزم-
مائوئیزم" بیان می گردد .مطابق به این فرمولبندی ،آنچه که باید به دنبال این سه مرحله
بیاید ،مرحلۀ چهارم در جنبش کمونیستی بین المللی است و نه مرحلۀ دوم .تقسیم بندی کل
مراحل سه گانۀ مارکسیزم ،مارکسیزم -لنینیزم و مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم بر هیچ مبنایی
استوار نیست ،مگر مبنای پسا مارکسیستی -لنینیستی -مائوئیستی .در مباحث قبلی در این
نوشته نیز دالیل کافی برای پسا مارکسیست -لنینیست -مائوئیست بودن خط آر سی پی بیان
گردیده است.
انقالب کمونیستی برای اولین بار به شکل کمون پاریس به وقوع پیوست ،ولی این ،انقالبی
بود صرفا ً در یک شهر نه در یک کشور و عمر آن نیز خیلی کوتاه بود و به سرعت سرنگون
گردید .از زمان کمون پاریس تا انقالب اکتوبر شوروی ،مدت چهل و چند سال فاصلۀ زمانی
وجود دارد .در طول این مدت ،در هیچ جایی ،حتی در سطح یک شهر یا منطقۀ کوچک و
برای مدت نسبتا ً کوتاه نیز پرولتاریا قدرت را در دست نداشته است .اما پس از پیروزی
انقالب اکتوبر شوروی ،سلسلۀ انقالبات و قدرت پرولتاریا در کشورهای جهان ادامه یافت و
تا زمان سرنگونی سوسیالیزم در چین ادامه یافت .حتی پس از شکست انقالب چین تا حال،
موج انقالبات در جهان با وجودی که در مقایسه با سابق به شدت تضعیف گردیده ،اما کامالً
فروکش نکرده است .پرولتاریا در این مدت در کشورهایی چون پیرو ،نیپال ،هند و فلیپین
در مناطق نسبتا ً وسیعی دارای قدرت سیاسی ،ولو اولیه و ابتدایی ،بوده و هنوز هم حد اقل
در هند و فلیپین دارای قدرت سیاسی منطقه یی در داخل این کشور ها هستند ،به قسمی
که مناطق تحت قدرت شان با کمون پاریس اصالً قابل مقایسه نیست .مثالً کل مناطق تحت
کنترل حزب کمونیست مائوئیست هند و مناطق مستقیما ً متاثر از جنگ خلق هند ،نه تنها با
شهر پاریس صد و چهل سال قبل قابل مقایسه نیست ،بلکه می توان گفت که وسیع تر از کل
قلمرو فرانسه است .همچنان نیروهای نظامی منظم و پارتیزانی یکصد هزار نفری دخیل در
جنگ خلق هند را نمی توان با نیروهای نظامی چندین هزار نفری کمون پاریس مقایسه کرد.
برعالوه رهبری مارکسیستی -لنینیستی -مائوئیستی این جنگ خلق با رهبری انارشیستی
کمون پاریس قابل مقایسه نیست .همچنان است عمر چند ده سالۀ این قدرت اولیۀ پرولتری
که همچنان بصورت پیشـرونـده ادامـه دارد ،با عمر هفتاد و چند روزۀ کمون پاریس.
تقسیم بندی دو مرحله یی فوق الذکر از لحاظ تقسیم بندی مراحل مختلف تکامل سرمایه
داری نیز قابل توضیح نیست .طوری که می دانیم نظام سرمایه داری مرحلۀ اول تکامل خود
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( سرمایه داری رقابت آزاد) از سر گذشتانده و تقریبا ً همزمان با شروع قرن بیستم وارد
مرحلۀ دوم تکامل خود ( مرحلۀ سرمایه داری انحصاری یا به بیان بهتر و همه جانبه ،مرحلۀ
امپریالیستی) گردیده است .بنابرین این تقسیم بندی نیز هیچ مبنایی ندارد ،مگر مبنای پسا
مارکسیستی -لنینیستی -مائوئیستی ،یعنی همان مبنایی که اسناد اساسی آر سی پی توسط
فرمولبندی « جهان تماما ً جدید و بنیادا ً متفاوت» مطرح کرده است .در واقع فقط با چنین
مبنایی می توان کل مرحلۀ مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم را خاتمه یافته و مربوط به گذشته
اعالم کرد و بیان داشت که « :نباید هرگز به گذشته پناه ببریم و پشت آن سنگر بگیریم».
تازه کل مباحث مطرح شده در این نوشته ،بنا به بیانات صریح اسناد اساسی آر سی پی
(بیانیه و اساسنامه اش) آغاز جمعبندی ها و استنتاجات از تاریخ گذشتۀ جنبش کمونیستی
بین المللی و انقالبات کمونیستی است و تا زمان بلوغ و پختگی جمعبندی و استنتاجات متذکره
وقت زیادی باقی است .وقتی آغاز این کار تا این حد پسا مارکسیستی -لنینیستی -مائوئیستی
باشد ،فرجام آن چگونه خواهد بود .فقط باید گفت که سر آلن بدیو را خواهد خاراند.

حزب قانونی و علنی:

خوب است اشاره ای هم به وضعیت کامالً قانونی و راجستر شدۀ آر سی پی به عمل آوریم.
اواکیان کتابی دارد تحت عنوان « برای اینکه انقالبی باشد ،باید حزب انقالبی ای باشد».
درین کتاب وی روی ساختمان یک حزب انقالبی عمدتا ً مخفی و غیر قانونی که ستون فقرات
آن بصورت غیر قانونی ساخته شود ،پافشاری می نماید .اما واقعیت وجود آر سی پی به
عنوان یک حزب راجستر شده و قانونی در ایاالت متحدۀ امریکا ،در تمامی سطوح خالف
این را نشان می دهد .نه تنها ستون فقرات آر سی پی بصورت مخفی و غیر قانونی ساخته
نشده است ،بلکه هیچ بخشی از آن مخفی و غیر قانونی نیست .حتی صدر حزب و کادرهای
برجستۀ درجه اول حزب ،مثل ریموند لوتا و غیره ،افراد کامالً علنی هستند و بصورت قانونی
زندگی می نمایند .آر سی پی امریکا به عنوان یک حزب کامالً قانونی و کامالً علنی هیچگاه
دست به اقدامات و اعمال غیر قانونی نمی زند و مادامی که به ارتکاب اعمال غیر قانونی،
مثل قضیۀ پرچم سوزان ،متهم می گردد ،رسما ً و علنا ً حق دارد در محاکم فیدرال یا ایالتی
امریکا از خود دفاع نماید.
در واقع بنا به همین وضعیت قانونی وعلنی بود که در انتخابات گذشتۀ ریاست جمهوری
دولت امریکا ،که اوباما به عنوان رئیس جمهور این دولت انتخاب گردید ،بحث داغی در میان
تشکیالت حزب کمونیست انقالبی امریکا بر سر تعیین یک کاندیدای معین ریاست جمهوری
براه افتاد و مدتی پیش رفت که عاقبت آر سی پی این کار را باالتر از زورش دید و از ان
صرفنظر کرد.
در واقع آر سی پی امریکا تحریم استراتژیک انتخابات ارتجاعی را نه تنها در کشوری مثل
امریکا بلکه حتی در کشورهای تحت سلطه قبول ندارد .در جلسۀ وسیع جنبش در سال
 ،1993نمایندگان هر دو حزب نیپالی ( حزب کمونیست نیپال  -مشعل و حزب کمونیست نیپال
– مرکز مائوئیستی) از تحریم انتخابات پارلمانی و یا شرکت در آن به عنوان امور تاکتیکی
صحبت می کردند .نمایندۀ افغانستان در آن نشست ،از فرمولبندی " تحریم استراتژیک
انتخابات پارلمانی" دفاع کرد و علیه تاکتیکی خواندن تحریم انتخابات پارلمانی و یا شرکت در
آن موضعگیری نمود .عضو امریکایی کمیتۀ جنبش انقالبی انترناسیونالیستی در نتیجه گیری
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نهایی اش ،بدون اینکه کوچکترین موضعگیری ای در مورد تاکتیکی بودن یا استراتژیک
بودن تحریم انتخابات پارلمانی به عمل آورد ،طی یک سخنرانی چند دقیقه یی غرا روی
ضرورت برپایی و پیشبرد جنگ خلق در نیپال صحبت نمود و بدین ترتیب اجازه نداد که
موضوع متذکره تا حدی در جلسه مذکور مورد بحث قرار گرفته و باز گردد.

نتیجه گیری نهایی مباحث مطرح شده در این نوشته:

در واقع ما درین نوشته عمدا ً از راه اندازی بحث های تفصیلی خود داری کردیم
و تالش اصلی درین سطور را روی این موضوع متمرکز نمودیم که نشان دهیم
موضعگیری حزب ما علیه خط کنونی مسلط بر آر سی پی ،به عنوان یک خط
پسا مارکسیستی -لنینیستی -مائوئیستی ،یک موضعگیری مستند و مبتنی بر
مندرجات صریح بیانیه و اساسنامۀ این حزب است و نه یک موضعگیری مبتنی بر
اتهامات و ادعاهای غیر مستند  .
در واقع بحثهای تفصیلی ای که از طرف " جمعی از مائوئیستهای ایران" و
مشخص ًا رفیق "هرمز دامان" پیش رفته و درین اواخر در یک کتاب گرد آوری
شده است ،تا حد زیادی نیاز به پیشبرد بحثهای تفصیلی برای تمامی فارسی
زبانان درین مورد را برآورده کرده است .البته اینگونه نیست که ما تمامی اجزای
این بحثهای تفصیلی را قبول داشته باشیم .ولی بحثهای متذکره بطور کلی و
در خطوط اساسی خود مورد تائید ما قرار دارد .نکتۀ قابل توجۀ مرتبط با این
بحثها ،سکوت سنگین و طوالنی حزب کمونیست ایران (م ل م) در قبال آن است.
حزب متذکره تا حال حاضر نشده است حتی یک مقالۀ کوتاه در مورد بحثهای
رفیق "دامون" منتشر نماید و ک ً
ال بحث های مذکور را نادیده گرفته است .اگر با
سکوت بتوان با بحث های تیوریک براه افتاده علیه خود مقابله نمود ،بهترین مقابله
کنندگان مردگان هستند.

پسا م ل  --منشاء ایدیولوژیک ضدیت با سازمانیابی بین
المللی مجدد احزاب و سازمان های م ل م
اندک جلوه دادن دستاوردهای عملی چند سالۀ مبارزات
احزاب شامل در جلسۀ ویژه:
اولین عنوا ن فرعی "سند" بعد از مقدمۀ تقریبا ً دو صفحه یی آن « ،اتحاد با برخی
نیروها به منظور ایجاد یک تشکل بین المللی» است .در اولین پاراگراف مطالب
مطرح شده تحت این عنوان گفته می شود:
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« حزب ما پس از موضعگیری علیه سنترنوین باب اواکیان به احزاب معین در درون ریم مثل
حزب کمونیست مائوئیست ایتالیا و حزب کمونیست هند (مارکسیست -لنینیست) [ناگزالباری]
و احزاب و سازمان های هم طراز ،نزدیک تر شده است و همراه با این احزاب در تالش
است که یک تشکل بین المللی را سازماندهی کند که حاصل آن تا کنون بیانیه در مورد طرح
پیشنهادی برای برگزاری یک کنفرانس برای ایجاد چنین تشکیالتی و سند در مورد اوضاع
جهانی است که در تاریخ اول ماه می  2011انتشار یافت و در اول ماه می  2012و 2013
این اهداف ،دنبال گردید».
قبل از همه باید بگوییم که « :طرح پیشنهادی برای برگزاری یک کنفرانس بخاطر ایجاد یک
تشکیالت بین المللی مارکسیستی -لنینیستی -مائوئیستی » و « در بارۀ اوضاع جهان » یعنی
دو سند فیصله شده در "جلسۀ ویژۀ احزاب و سازمان های جنبش انقالبی انترناسیونالیستی"،
برخالف آنچه در "سند" مطرح شده است ،نه در اول می  2011بلکه در اول می 2012
انتشار یافتند .این بی دقتی نشاندهندۀ آن است که رفقای تصویب کنندۀ "سند" ،مصوبات
"جلسۀ ویژه" را به دقت مطالعه نکرده اند و حتی ممکن است برای یکبار هم از نظر
نگذشتانده باشند .اسناد "جلسۀ ویژه  ،"...در شمارۀ  26شعلۀ جاوید انتشار یافتند .شمارۀ
 26ارگان نشراتی مرکزی حزب در ثور  ( 1391می  ) 2012انتشار یافت .بنا ًء رفقای
تصویب کنندۀ "سند" ،کل این شماره از ارگان نشراتی مرکزی حزب را به دقت مطالعه نکرده
اند و حتی ممکن است برای یکبار هم از نظر نگذشتانده باشند .متاسفانه در ثور 1390
( می  ) 2011بنا به مشکالتی ،نه شماره ای از شعلۀ جاوید منتشر گردید و نه هم حزب
اعالمیه و سندی بیرون داده بود .ما در تصویب و انتشار اعالمیۀ مشترک اول می 2011
نیز سهم نداشتیم .در هر حال ،مطلب تذکر یافته در آخر پاراگراف نقل شده از "سند" یعنی
«  ...و در اول ماه می  2012و  2013این اهداف ،دنبال گردید ».می رساند که درین مورد
احتمال اشتباه تایپی نمی تواند در میان باشد .روشن است که این بی دقتی وجه دیگری از
"تحقیقات" رفقا در مورد خط آر سی پی امریکا را بیان می نماید که صفت مشخصۀ آن یک
جانبه بودنش است .درین "تحقیقات" صرفا ً به اسناد آر سی پی امریکا و حزب کمونیست
ایران (م ل م) توجه صورت می گیرد ،در حالی که اسناد "جلسۀ ویژه  "...و اسناد احزاب
شامل در جلسۀ ویژه ،به شمول اسناد حزب ما که فیصله های جلسۀ مشترک میان نمایندگان
حزب و نمایندگان واحد اروپای حزب را نیز در بر می گیرد ،یا اصالً مورد توجه قرار نمی
گیرد و یا با برخورد سرسری مواجه می گردد.
نتایج تالش های ما در راستای ایجاد یک تشکیالت بین المللی مارکسیستی -لنینیستی-
مائوئیستی ،آن طوری که "سـنـد" مدعی اسـت صرفا ً محدود به انتشـار دو سـند "جلسـۀ
ویژه "...و اعالمیه های مشترک در اول می  2012و  2013نبوده است.
اولین حاصل این تالش مبارزاتی مارکسیستی -لنینیستی -مائوئیستی ،تشکیل خود "جلسۀ
ویژۀ احزاب و سازمان های جنبش انقالبی انترناسیونالیستی" بود .تشکیل این جلسه ،به
مفهوم آغاز تالش جدی برای سازماندهی بین المللی مجدد احزاب و سازمان های م -ل -م
برای ایجاد تشکیالت بین المللی احزاب و سازمان های مارکسیست -لنینیست -مائوئیست
بود .کمیتۀ جنبش انقالبی انترناسیونالیستی که شامل نمایندگان حزب کمونیست انقالبی
امریکا ،حزب کمونیست ایران (م ل م) ،حزب کمونیست مائوئیست ترکیه/کردستان شمالی و
حزب کمونیست نیپال (مائوئیست) بود ،مدت ها قبل از هم پاشیده و از بین رفته بود که در
نتیجۀ آن جنبش انقالبی انترناسیونالیستی بطور کل غیر فعال گردیده و احزاب و سازمان های
شامل در آن از لحاظ بین المللی بحالت پراگنده در آمده بودند .در چنین حالتی تشکیل "جلسۀ
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ویژه  "...اقدامی بود در جهت مخالفت با این پراگندگی بین المللی احزاب و سازمان های م ل
م و آغاز تالش رسمی برای سازماندهی بین المللی مجدد آنها .ناگفته نماند که قبل از "جلسۀ
ویژه "...نیز تالش های دیگری از قبیل انتشار اعالمیۀ مشترک اول می  2011و غیره ،که
حزب ما در آنها دخیل نبوده است ،رویدست گرفته شده بود که هر یک در حد خود موثریت
داشته است؛ ولی "جلسۀ ویژه "...یک اقدام کیفیتا ً متفاوت از اقدامات قبلی بود.
در دعوت نامۀ رسمی ترتیب شده برای تشکیل "جلسۀ ویژه ،"...احزاب چهارگانۀ تصویب
کنندۀ این دعوت نامه (حزب کمونیست مائوئیست افغانستان ،حزب کمونیست هند (مارکسیست-
لنینست) ناگزالباری ،حزب کمونیست مائوئیست ایتالیا و حزب پرولتری پوربابنگال ) ،رسما ً
مسئولیت گرفتند که به دلیل فروپاشی کمیتۀ جنبش ،آنها "جلسۀ ویژه احزاب و سازمان
های جنبش انقالبی انترناسیونالیستی" را فرا می خوانند تا دالیل ایدیولوژیک -سیاسی و
تشکیالتی پراگندگی بین المللی موجود احزاب و سازمان های جنبش و جستجوی راه های
تجمع مجدد بین المللی آنها مورد بحث و مذاکره قرار بگیرد .دعوتنامه به تمام احزاب و
سازمان های عضو جنبش انقالبی انترناسیونالیستی -به استثنای دستۀ پاراچندا -باترای-
فرستاده شد .حزب ما مشخصا ً وظیفه گرفت که دعوت نامه را به حزب کمونیست انقالبی
امریکا و حزب کمونیست ایران (م ل م ) برساند .متاسفانه هر دو حزب متذکره دعوت نامه
را رد کردند و حاضر نشدند در "جلسۀ ویژه  "...شرکت نمایند .این حرکت منفی دو حزب
متذکره نشان داد که آنها دیگر تصمیم شان را مبنی بر قرار گرفتن در بیرون از جنبش
مارکسیستی -لنینیستی -مائوئیستی بین المللی گرفته اند و دیگر حاضر نیستند برای تجمع
بین المللی مجدد احزاب و سازمان های شامل در این جنبش کار نمایند.
البته روشن است که تصویب و انتشار اسناد "جلسۀ ویژه "...با اعالمیه های مشترک اول
می  2012و  2013تعقیب گردید .اما عالوه از این اعالمیه های مشترک ،کارزار دفاع
از جنگ خلق در هند و به ویژه تشکیل کنفرانس بین المللی حمایت از جنگ خلق در هند،
دستاورد مبارزاتی دیگری است که اهمیت آن نسبت به اعالمیه های مشترک اول می کمتر
نبوده است .در کنفرانس بین المللی حمایت از جنگ خلق در هند ،نمایندگان پنجاه و هفت
حزب و سازمان انقالبی مارکسیست -لنینیست -مائوئیست و ضد امپریالیست از  26کشور
جهان شرکت کرده بودند .مجموع شرکت کنندگان درین کنفرانس در حدود  300نفر بودند.
دستاورد دیگر مبارزۀ آغاز شدۀ بعد از تشکیل "جلسۀ ویژه "...و تصویب و انتشار اسناد
آن ،گسترش روحیۀ وحدت طلبانۀ بین المللی در میان احزاب و سازمان های مارکسیست-
لنینیست -مائوئیست بیرون از "جاا" است .اینها عبارت اند از سازمان ها و احزاب امضا
کنندۀ اعالمیه های مشترک اول می  ،2012اول می  2013و اول می  2014و احزاب و
سازمان های شرکت کننده در کارزار و کنفرانس بین المللی حمایت از جنگ خلق در هند.
درین میان بطور خاص می توان از حزب کمونیست هند (مائوئیست) ،حزب کمونیست انقالبی
کانادا و حزب کمونیست مائوئیست فرانسه نام برد .این احزاب ،و همچنان حزب کمونیست
مائوئیست برازیل ،بصورت باالقوه از جملۀ احزاب شرکت کننده در کنفرانس بین المللی
آینده ،که بخاطر ایجاد تشکیالت بین المللی احزاب و سازمان های مارکسیست -لنینیست-
مائوئیست کشورهای مختلف جهان دایر می گردد ،خواهند بود.
عدم شرکت پسا م ل م های امریکایی و دنباله روان ایرانی شان در "جلسۀ ویژه "...یکبار
دیگر در پراتیک مبارزاتی به روشنی افشا نمود که آنها دیگر قادر نیستند با احزاب و سازمان
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های م ل م به مباحثات مستقیم و رویاروی بپردازند و برعالوه نشان داد که موقف آنها در
قبال امر ضروری وحدت م ل م ها در سطح بین المللی تا چه حد منفی و خصمانه است .عدم
شرکت آنها در کارزار و کنفرانس بین المللی حمایت از جنگ خلق در هند نیز نشان داد که
آنها تا چه حدی با جنگ خلق های جاری در جهان ضدیت می ورزند و با حرکت ها و تبلیغات
منفی علیه این جنگ ها ،این مبارزات توده یی تحت رهبری مائوئیست ها را از پشت خنجر
می زنند.
از لحاظ تیوریک ،انتشار نامۀ اول ماه می  2012آر سی پی امریکا ،یکبار دیگر چهرۀ پسا
مارکسیستی -لنینیستی -مائوئیستی و هژمونیستی این حزب را افشا نمود و نشان داد که
حزب متذکره بطور برگشت ناپذیری درین مسیر رویزیونیستی قرار گرفته است .دستاورد
تیوریک احزاب شامل در "جلسۀ ویژه "...در رد نامۀ اول ماه می  2012آر سی پی امریکا
تا حال انتشار دو سند از جانب حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و حزب کمونیست هند
(م ل) ناگزالباری است .سند حزب ما که تحت عنوان «  » .....انتشار یافته است ،صرفا ً به
بحث در مورد آن بخش از این نامه پرداخته است که مستقیما ً به حزب ما مربوط بوده است.
این سند تا حال به زبان های انگلیسی ،فرانسوی ،هسپانوی و ایتالیایی ترجمه شده است.
سند حزب کمونیست هند (م ل) ناگزالباری ،که یک سند مفصل تقریبا ً صد صفحه یی است،
تحت عنوان " در بارۀ اواکیانیزم" انتشار یافته است .اصل سند به زبان انگلیسی است .تا
حال یک بخش آن توسط ما به دری ترجمه شده که در شمارۀ ویژۀ اول می  2014شعلۀ
جاوید منتشر خواهد شد .همچنان ترجمۀ آن به ایتالیایی تمام شده و ترجمۀ آن به فرانسوی
و هسپانوی نیز در حال اتمام است.
دستاورد عملی بسیار واضح و روشن مبارزات بین المللی حزب ما و احزاب همسنگر،
انزوای بسیار واضح و روشن حزب کمونیست انقالبی امریکا و حزب کمونیست متحدۀ نیپال
(مائوئیست) و دنباله روان انگشت شمار آنان ،یعنی رویزیونیست های پسا مارکسیست-
لنینیست -مائوئیست و رویزیونیست های پاراچندایی -باترایی در میان جنبش مارکسیستی-
لنینیستی -مائوئیستی بین المللی است .ترکیب و تعداد شرکت کنندگان کنفرانس بین المللی
حمایت از جنگ خلق در هند این وضعیت را به خوبی و روشنی نشان داد .این دستاورد به
قدری مشخص و روشن است که باند تحت رهبری پاراچندا – باترای دیگر حتی جرئت ندارند
در میان خود شان و در داخل نیپال از " راه پاراچندا" حرف بزنند .حالت پسا م ل م ها را
نیز می توان از وضعیت امریکایی ها و ایرانی های شان بخوبی مشاهده کرد .آنها حتی قادر
نیستند در میان خودشان دست به یک سلسله فعالیت های عملی مشترک بزنند.

معیار قضاوت ما مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم است ،نه باب
اواکیان و سنتزهای نوین وی:
"سند" به ادامۀ بحث می نویسد:
« شکی نیست که ما به وحدت احتیاج داریم و باید برای وحدت بکوشیم .اما مهم است که
روشن کنیم که وحدت حول چه مسایلی و به منظور چه هدفی باشد .مهم این است که آیا
اتحاد برای خدمت به انقالب ،رهایی بشریت و برای رسیدن به هدف کمونیسم است یا اینکه
اتحاد برای داشتن نیروی بزرگ است که به توسط آن حرف خود را حتی اگر غلط هم باشد به
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کرسی بنشانیم .آن اتحادی که برای آن کمونیزم ،چگونگی تحول و تکامل اوضاع و مفهوم
و محتوای مائوئیزم مهم نیست و هم و غم آن ضدیت با باب اواکیان و سنتز نوین وی باشد
بدون شک از اصول و انصباط های واقعی برخوردار نخواهد بود و وحدتی نیست که به نفع
انقالب باشد .ما می توانیم حول مائوئیزم متحد شویم اما به شرط اینکه این مائوئیزم تنها
یک نام نباشد و موضوع واقعی ،محتوای آن باشد .اما اگر مائوئیزم تنها یک نام باشد و از
محتوی و اصول آن خبری نباشد ،آن گاه به معنی این است که خود را پشت آن پنهان کرده
ایم» .
کامالً درست است که بگوییم ما به وحدت احتیاج داریم و باید برای وحدت بکوشیم .همچنان
ما باید روشن کنیم که وحدت حول چه مسایلی و به منظور چه هدفی باشد .ناگفته روشن است
که وحدت باید اساسا ً برای خدمت به انقالب و کمونیزم باشد .همچنان روشن است که اگر
وحدت اساسا ً برای خدمت به انقالب و کمونیزم نباشد ،بلکه منظور آن فراهم آوردن نیروی
بزرگ برای به کرسی نشاندن خط نادرست باشد ،در ضدیت با انقالب و کمونیزم قرار دارد.
این نیز درست است که در امر وحدت باید چگونگی تحول و تکامل اوضاع در نظر گرفته
شود.
تا اینجا ظاهرا ً اختالفی میان حزب و رفقای تصویب کنندۀ "سند" وجود ندارد .اما مطالب
بیان شده در واقع همه متوجۀ فعالیت های بین المللی حزب و مبارزۀ حزب و احزاب همسنگر
حزب برای ایجاد تشکیالت بین المللی م ل م است .گویا مسایل محوری این وحدت و هدف
این وحدت نادرست است ،این وحدت برای خدمت به انقالب و کمونیزم نیست ،در این وحدت
چگونگی تحول و تکامل اوضاع در نظر گرفته نشده است و خالصه اینکه منظور آن فراهم
آوردن نیروی بزرگ برای به کرسی نشاندن خط نادرست است.
اما برای اثبات تمامی این ادعاهای نادرست ،غیر اصولی و به شدت منفی ،هیچ دلیل مشخصی
از اسناد منتشر شدۀ حرکت وحدت طلبانۀ بین المللی حزب ما و احزاب همسنگر آن آورده
نمی شود و در عوض صرفا ً روی هم و غم این حرکت در ضدیت با باب اواکیان و سنتزهای
نوین وی تاکید صورت می گیرد .بدین ترتیب روشن می شود که معیار رفقای تصویب
کنندۀ "سند" در مورد انقالب ،کمونیزم و چگونگی تحول و تکامل اوضاع ،باب اواکیان و
سنتزهای نوین وی است ،نه مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم ،عبارتی که حتی برای یکبار هم
در سراسر "سند" به چشم نمی خورد.
اینگونه معیار قرار دادن باب اواکیان و سنتزهای نوین وی ،در قدم اول در ضدیت با خط،
برنامه و اساسنامۀ حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان قرار دارد و در قدم دوم در ضدیت
با اسناد تصویب شده در جنبش انقالبی انترناسیونالیستی ،به شمول بیانیۀ آن و مهم تر از
همه اینکه اساسا ً نادرست و غیر اصولی است.
"سند" می گوید که ما می توانیم حول مائوئیزم متحد شویم اما به شرط اینکه مفهوم و
محتوای مائوئیزم مطرح باشد و نه صرفا ً نام آن .درینجا نیز در واقع معیار "سند" برای
تشخیص مفهوم و محتوای مائوئیزم از نام صرف آن ،باب اواکیان و سنتزهای نوین وی
است .درینمورد الزم است روی چند نکته تاکید کنیم:
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 – 1حزب ما و احزاب همسنگر از وحدت حول مائوئیزم صحبت نمی کنند ،بلکه از وحدت
حول مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم صحبت می نمایند .اسناد "جلسۀ ویژه ،"...اسناد کارزار
و کنفرانس بین المللی حمایت از جنگ خلق در هند و اعالمیه های مشترک اول می ،همه
روی این مطلب تاکید دارند .دلیل اینکه "سند" صرفا ً از وحدت حول مائوئیزم صحبت می کند
و مارکسیزم -لنینیزم را به کلی از قلم انداخته است ،هرچه باشد نادرست است .مارکسیزم-
لنینیزم -مائوئیزم یک کلیت بهم پیوسته است و جدا سازی مطلق مائوئیزم از مارکسیزم-
لنینیزم نادرست است.
 - 2یقینا ً وقتی از مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم صحبت می نماییم ،اساسا ً باید مفهوم و
محتوای م ل م را در نظر داشته باشیم .اما در عین حال شکل منطبق با این مفهوم و محتوا یا
نام منطبق با این مفهوم و محتوا نیز نمی تواند در نظر گرفته نشود .به عبارت دیگر انطباق
نام یا شکل با مفهوم و محتوا نیز الزم است و در نظر نگرفتن آن نیز یک انحراف است.
حزب کمونیست متحدۀ نیپال (مائوئیست) نام م ل م را ظاهرا ً حفظ کرده ،اما مفهوم و محتوای
آن را دور انداخته و یک خط رویزیونیستی (خط رویزیونیستی پاراچندا -باترای) را در پیش
گرفته است .حزب کمونیست ایران ( م ل م) نیز حداقل در آخر نام خود عبارت م ل م را ظاهرا ً
حفظ کرده است ،اما مفهوم و محتوای آن را و همچنان در متن ادبیات حزبی خود نام آن
را دور انداخته و یک خط رویزیونیستی (خط رویزیونیستی پست م ل م)را در پیش گرفته
است .اما حزب کمونیست انقالبی امریکا نام مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم را از ادبیات حزبی
خود بکلی حذف کرده است .حتی اگر این حزب هیچ انحراف دیگری نمی داشت ،و این در
واقع ناممکن است ،همین حذف صرف عبارت مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم از ادبیات حزبی
اش نیز یک انحراف بود ،انحراف دور انداختن یک نام مناسب با یک مفهوم و محتوای
ایدیولوژیکی درست و اصولی.
اما واقعیت این است که هیچ کسی بدون دلیل و برهان درست یا نادرست در نزد خود یک
نام مناسب و شایسته را دور نمی اندازد .آر سی پی در واقع به این نتیجه رسیده بود که نام
مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم دیگر یک نام به درد نخور و قابل دور انداختن است؛ به همین
دلیل این نام را دور انداخت.
اما یک نام هیچ وقت به درد نخور و قابل دور انداختن تلقی نمی شود ،مگر اینکه مفهوم
و محتوایی که توسط آن نام بیان می گردیده ،بصورت درست یا نادرست فکر شود که به
درد نخور و قابل دور انداختن گردیده است .در تکامل زبان ها همیشه اینگونه به درد نخور
شدن ها و ضرورت دور انداختن نام های معین به دو صورت پیش می آید :یکی اینکه نام
موجود در اصل بخاطر محدودیت شناخت قبلی انسان ها معنای محدودی داشته بوده باشد و
با گسترش شناخت آنها ضرورت تغییر آن پیش بیاید و دیگر اینکه واقعیتی که نام موجود
بر آن اطالق می شده ،بطور اساسی دچار تغییر و تحول شده باشد .بنابرین در هر دو حالت،
درک ذهنی درست یا نادرست تغییر و تحول در مفهوم و محتوای یک پدیده است که ضرورت
ذهنی تغییر و تحول درست یا درست نام آن پدیده را به وجود می آورد.
درین تغییرات و تحوالت معموالً تغییر نام بعد از تغییر در مفهوم و محتوا می آید .رویزیونیست
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ها معموالً مدت ها نام صرف را حفظ می نمایند ،چنانچه رویزیونیست های "شوروی" تقریبا ً
چهار دهۀ تمام نام صرف مارکسیزم -لنینیزم را حفظ کردند و رویزیونیست های چینی نیز
تقریبا ً پنج دهه است که نام صرف مارکسیزم -لنینیزم -اندیشۀ مائوتسه دون را حفظ کرده
اند .همچنین رویزیونیست های نیپالی هنوز هم از مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم حرف می
زنند .در تاریخ جنبش کمونیستی بین المللی در میان احزاب رویزیونیست کمتر حزبی مثل آر
سی پی امریکا پیدا می شود که با گستاخی و پررویی بسیار ،از همان ابتدای مطرح کردن
خط رویزیونیستی اش ،به حذف کامل مارکسیزم ،مارکسیزم -لنینیزم یا مارکسیزم -لنینیزم-
مائوئیزم اقدام کرده باشد.
 - 3رویزیونیزم پسا م ل م سنتز نوینی باب اواکیان و حزب کمونیست انقالبی امریکا که نه
تنها جنبه های مهمی از مفهوم و محتوای مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم را دور انداخته بلکه
لفظا ً نیز دیگر مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم را قبول ندارد ،به هیچ وجه نمی تواند معیار
سنجش مفهوم و محتوای م ل م ،و حتی آنگونه که "سند" می گوید صرفا ً معیار سنجش
مفهوم و محتوای مائوئیزم ،باشد .برعکس ضدیت با این رویزیونیزم و مبارزۀ قاطع علیه
آن ،در شرایط کنونی یکی از ضرورت های جدی خط مارکسیستی -لنینیستی -مائوئیستی و
نشاندهندۀ مفهوم و محتوای انقالبی آن است؛ همانگونه که ضدیت با رویزیونیزم پاراچندا-
باترای و مبارزۀ قاطع علیه آن نیز یکی دیگر از ضروت های جدی خط م ل م و نشاندهندۀ
مفهوم و محتوای انقالبی آن به شمار می رود.
 - 4ادعای "سند" در مورد اینکه « هم و غم ما ضدیت ما باب اواکیان و سنتزهای نوین
وی» است ،یک اتهام بسیار ناروا و غیر رفیقانه است .مگر ما در طی چند سال گذشته هیچ
کار و فعالیت دیگری نداشته ایم و فقط ضدیت با باب اواکیان و سنتزهای نوینش را پیش
برده ایم؟ مگر رفقا نمی دانند که صرفا ً بودن در افغانستان و بلند نگه داشتن درفش حزب
و م ل م درین خراب آباد ،چقدر همت و شجاعت می طلبد و چقدر با غم و درد عجین است؟
اوالً هم و غم حزب ما ،یا به عبارت دیگر وظیفه و مسئولیت عمدۀ مبارزاتی ما در افغانستان،
همانطوری که باربار در اسناد آن گفته می شود ،متوجۀ پیشبرد مبارزه علیه اشغالگران و
دست نشاندگان شان است؛ یعنی متوجۀ امپریالیست های امریکایی و متحدین شان و رژیم
پوشالی و نه متوجۀ اواکیان ،آر سی پی امریکا ،اساسنامه و بیانیۀ این حزب و سنتزهای
نوین اواکیان .وقتی کسی یا کسانی حرفی را مطرح می کنند ،باید به جوانب مختلف حرف
شان توجه داشته باشند و حدود و ثغور حرف شان را به خوبی اندازه گیری نمایند .تهمتی
به این بزرگی بر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان حتی از جانب دورترین دوستان
حزب قابل تصور و قابل برداشت نیست ،چه رسد به اینکه از جانب اعضا و مسئولین حزبی
وارد گردد .واقعا ً می توان پرسید که رفقای نویسنده و تصویب کنندۀ سند در حد دوست یا
دوستان نسبتا ً دور حزب نیز نسبت به حزب خودشان تعلق خاطر و عالقمندی ندارند؟ در
چنین صورتی چگونه می توان پابندی ایدیولوژیک -سیاسی و تشکیالتی شان نسبت به حزب
را مورد ارزیابی قرار داد؟
ثانیا ً هم و غم حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و متحدین بین المللی اش در سطح
بین المللی ،سازمانیابی بین المللی احزاب و سازمان های مارکسیست -لنینیست -مائوئیست
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کشورهای مختلف جهان در یک تشکیالت بین المللی بر مبنای خط و بیانیۀ مارکسیستی-
لنینیستی -مائوئیستی ای است که در یک کنفرانس بین المللی تصویب گردد .اولین اقدام
عملی و نظری درین راستا ،همانطوری که در سطور قبلی این نوشته بیان شد ،تشکیل جلسۀ
ویژۀ احزاب و سازمان های عضو جنبش انقالبی انترناسیونالیستی و تصویب دو سند درین
جلسه بود .درین جلسه دارودستۀ پاراچندا -باترای اصالً دعوت نشده بود ،در حالیکه حزب
کمونیست انقالبی امریکا و همچنان حزب کمونیست ایران (م ل م) دعوت شده بودند .اما
همانطوری که قبالً گفتیم هر دو حزب متذکره حاضر نشدند در جلسه شرکت نمایند و این
عدم آمادگی شان برای مباحثات رویاروی را از طریق ما کتبا ً به تمامی مشمولین جلسۀ ویژه
اطالع دادند.
در واقع پس از آن بود که حزب کمونیست انقالبی امریکا ،مبارزۀ تیوریک علیه مشمولین
جلسۀ ویژه و اسناد آن را از طریق انتشار نامۀ اول ماه می  2012خود براه انداخت ،یکبار
دیگر روی سنتزهای نوین اواکیان به عنوان اصول رهنما برای کل جنبش کمونیستی بین
المللی تاکید کرد و آن را به عنوان محور ایدیولوژیک -سیاسی تجمع بین المللی احزاب و
سازمان های کمونیست در سطح بین المللی مطرح نمود .برعالوه حزب کمونیست ایران (م
ل م) در نامۀ مختصر اولیه اش در رد جلسۀ ویژه ،وعده داد که به زودی دالیل عدم شرکت
در جلسۀ ویژه را بیان خواهد کرد .اما این وعده تا حال عملی نشده است .چنین به نظر
می رسد که این حزب نیز محتویات نامۀ اول ماه می  2012آر سی پی امریکا را تائید می
نماید .برعالوه دنباله روان مکسیکویی اواکیان ،که تشکیالت شان در زمان فعالیت جنبش
انقالبی انترناسیونالیستی داوطلب عضویت در جنبش بود ،نیز علیه جلسۀ ویژه و اسناد آن و
همچنان مشمولین آن ،به ویژه حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان داد سخن سر دادند و
به نظر خود شان ما را به صد دلیل مورد مالمتی و سرزنش قرار دادند که چرا بجای پذیرش
"مرجعیت" گذشتگان ،از مرجع زنده و حی و حاضر جهانی تابعیت نمی کنیم؟!
در مقایسه با این ادعاهای جهانی آر سی پی امریکا و حواریون ایرانی و غیر ایرانی اش،
حزب کمونیست متحدۀ نیپال (مائوئیست) و رهبرانش (پاراچندا و باترای) ،دیگر در حدی
نیستند که بتوانند جرئت ایستادگی نظری و عملی در مقابل امواج رو به گسترش وحدت طلبی
بین المللی نیروهای مارکسیست -لنینیست -مائوئیست کشورهای مختلف جهان را داشته
باشند .آنها نه تنها دیگر در مورد اهمیت بین المللی "راه پاراچندا" نمی توانند الف بزنند،
بلکه ناگزیر شده اند این "راه" را در داخل نیپال و در ادبیات حزبی خودشان نیز بدست
فراموشی بسپارند .به عبارت دیگر رویزیونیزم پاراچندا -باترای دیگر برای ما یک حریف
بین المللی صاحب مدعا نیست و نتوانسته است هیچ طرح بدیل بین المللی در مقابل طرحات
جلسۀ ویژه ارائه نماید.
در واقع با توجه به همین وضعیت است که مبارزات مشمولین جلسۀ ویژه ،به ویژه حزب ما،
در طی دو سه سال گذشته ،بیشتر از آنکه متوجۀ رویزیونیزم پاراچندا -باترای باشد ،متوجۀ
رویزیونیزم پست م ل م باب اواکیان گردیده است و این نه یک امر عجیب و غریب بلکه یک
امر طبیعی است .در واقع این خود آر سی پی امریکا است که این مبارزه را به طرف تشدید
سوق داده است.
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تا آنجاییکه به حزب ما مربوط است سه مسئلۀ مشخص دیگر نیز در توجۀ بیشتر ما به
مبارزه علیه رویزیونیزم پست م ل م اواکیانی نسبت به مبارزه علیه رویزیونیزم پاراچندا-
باترای دخالت داشته است.
اول :شناخت بیشتر ما در مورد آر سی پی امریکا نسبت به شناخت ما در مورد حزب
کمونیست متحدۀ نیپال (مائوئیست) ،به دلیل ترجمه شدن آثار زیادی از آر سی پی امریکا به
فارسی توسط اتحادیۀ کمونیست های ایران و سپس حزب کمونیست ایران (م ل م)،
دوم :حزب ما در سطح کل جنبش م ل م بین المللی آغازگر مبارزه علیه پست م ل م اواکیانی
بوده است .البته روشن است که سایر احزاب مائوئیست و بعضی های شان حتی از زمان قبل
از تشکیل جنبش انقالبی انترناسیونالیستی انتقادات برنده ای علیه آر سی پی امریکا داشته
اند .اما این حزب ما بود که قبل از همه محتوای پست م ل م خط بیانیه و اساسنامۀ جدید آر
سی پی امریکا را روشن ساخت و در مورد آن به افشاگری پرداخت .بنابرین مسئولیت دارد
که مبارزه علیه این نوع از رویزیونیزم را با توجۀ بیشتر نسبت به سایر احزاب پیش ببرد.
سوم :حزب ما باور دارد که با وجود نقش منفی مشترک رویزیونیزم باب اواکیان و
رویزیونیزم پاراچندا -باترای در پاشاندن جنبش انقالبی انترناسیونالیستی و کمیتۀ آن،
نقش منفی "رویزیونیزم سنتز نوینی امریکایی" درین فروپاشی نسبت به "رویزیونیزم راه
نیپالی" عمده تر و بیشتر بوده است ،قبل از همه به این دلیل که نقش آر سی پی امریکا در
کمیتۀ جنبش تعیین کننده بوده اسـت ،ولی نقش حـزب کمـونیسـت متحـدۀ نیپال (مائوئیسـت)
در آن ،کناری و فرعی بوده است.
و اما در مورد «اتحاد برای داشتن نیروی بزرگ بخاطر به کرسی نشاندن حرف نادرست»
باید بگوییم که واقعا ً چنین اتحاد یا وحدتی نه تنها نادرسـت و غیر اصـولی اسـت ،بلکه توسـط
آن نمی توان نهایتا ً حـرف خـود را ،به کرسـی نیز نشاند.
در عین باید گفت که چه در سطح بین المللی و چه در سطح کشوری کامالً ضروری و
الزم است که برای تبدیل نمودن خود به نیروی بزرگ بر مبنای خط اصولی مارکسیستی-
لنینیستی -مائوئیستی کوشا باشیم .همانطوری که اساسنامۀ حزب ما می گوید مشی توده
یی بخش ضروری و مهمی از مشی مبارزاتی مارکسیستی -لنینیستی -مائوئیستی است و
بی توجهی نسبت به آن نه تنها نادرست و غیر اصولی است ،بلکه خود نشانه ای از انفراد
منشی خورده بورژوایی روشنفکرانه از لحاظ نظری و تبلوری از انزوای عملی در میدان
مبارزه است .به همین جهت ایرادگیری پست مارکسیستی -لنینیستی -مائوئیستی در مورد
تالش نسبتا ً موفقانه و پیشروندۀ حزب ما و متحدین بین المللی اش برای تبدیل شدن به
نیروی متشکل بزرگ بین المللی ،هم نشاندهندۀ مشی ضد توده یی پست م ل م ها است و هم
نشاندهندۀ انزوای عملی بین المللی شان .قابل تاسف است که رفقای تصویب کنندۀ سند مورد
بحث ،بجای اینکه از موفقیت های بین المللی حزب خودشان شادمان باشند ،شدیدا ً ناخوشنود
به نظر می رسند.
در عین حال این رفقا ،در مبارزۀ منفی علیه حزب و فیصله های متفقۀ حزبی در چندین
پولینوم کمیتۀ مرکزی ،سیمینار وسیع حزبی و نشست های بین المللی ،به نحو بسیار
نادرستی بزرگنمایی می نمایند و خودشان را بصورت بسیار نادرست و غیر واقعی جمع
نسبتا ً بزرگی از منسوبین حزب نشان می دهند.
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همانطوری که قبالً گفتیم آنها در پای سند ارسالی شان امضای "هواداران حزب کمونیست
(مائوئیست) افغانستان در اروپا" را درج کرده اند ،در حالیکه در نامۀ ارسالی به امضای
رفیق "ن" ادعا شده که "سند" توسط چهار رفیق مطالعه و تائید گردیده است .درینجا الزم
است کمی در مورد وضعیت هواداران حزب در اروپا روشنی بیندازیم:
در قسمتی از

"گزارش جلسۀ هواداران حزب کمونیست (مـائـوئیسـت) افغانستان در اروپا"

گفته شده است که:
« سر انجام ،هواداران حزب در این جلسه ،کمیتۀ سازماندهی هواداران حزب کمونیست
(مائوئیست) افغانستان در اروپا را ،بخاطر انتظام بخشیدن به رهبری و همآهنگی فعالیت ها
و مبارزات هواداران حزب درانجا ،تشکیل دادند .با توجه به این حقیقت که اعضا و هواداران
حزبی زیادی از سابق در سراسر اروپا حضور دارند که تعداد نسبتا ً زیادی از آنها غیر
متشکل گردیده اند ،این رفقا تالش خـواهـنـد کـرد که آنها را نیز در پهلوی رفقای متشکل
موجود ،در یک تشکل نیرومند هواداران حزب در این قاره جمع نمایند»... .
می توان پرسید که " کمیتۀ سازماندهی هواداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در
اروپا" که طبق بند فوق نقل شده از متن گزارش جلسۀ مورخ ماه قوس  ،1391در همان
جلسه تشکیل گردید ،تا حال چه کاری برای سازماندهی هواداران حزب در اروپا انجام داده
است ،منجمله برای متشکل ساختن اعضا و هواداران غیر متشکل شده درانجا؟
عالوتاً ،در همان زمانی که جلسۀ هواداران حزب در اروپا تشکیل گردید و گزارش آن
برای انتشار در سایت شعلۀ جاوید و سپس در شمارۀ  28شعلۀ جاوید ،آماده گردید (قوس
 ،)1391اتحادیۀ پناهندگان ملی و دموکراتیک افغان های مقیم اتریش (حریت) در شمارۀ
نهم گاهنامۀ سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی "تابش" واضحا ً به هواداری از حزب و خط حزب
پرداخت .درین شماره از مجلۀ مذکور ،یک مصاحبه توسط گزارشگر مجله با مدیر مسئول
مجله ،که در عین حال مسئول نشراتی اتحادیه نیز هست ،به عمل آمده است .مدیر مسئول
مجله و مسئول نشراتی اتحادیه در مصاحبه اش صریحا ً باورمندی به مارکسیزم -لنینیزم-
مائوئیزم را اعالم کرده ،علیه تسلیم شده های سامایی و همچنان علیه تسلیم شده ها و تسلیم
طلبی های "راوا" و سازمان رهایی موضعگیری نموده و روی ضرورت وحدت انقالبیون
کشور در حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان تاکید کرده است .نشر این مصاحبه در
مجلۀ مذکور و برعالوه تسلیم دهی همان شماره از مجله ،توام با شمارۀ دیگر مجله در کابل
به رفقا ،نشاندهندۀ این امر است که "اتحادیۀ ملی دموکراتیک حریت" واضحا ً و رسما ً به
هواداری از حزب پرداخته است .چرا رفقا تا حال این اتحادیه را در تشکیالت هواداران حزب
در اروپا داخل نکرده اند؟ جای شرمندگی است که یک اتحادیۀ ملی -دموکراتیک ،باورمندی
اش را به مارکسیزم -لنینیزم – مائوئیزم اعالم می نماید ،ولی رفقای تصویب کنندۀ سند
مورد بحث بجای متشکل ساختن اعضای این اتحادیه ،که در واقع هواداران باالفعل حزب
هستند ،در تشکیالت هواداران حزب در اروپا ،سند پست م ل م تنظیم و تصویب می کنند
و برای رهبری حزب بخاطر انتشار در نشریۀ مرکزی درونی می فرستند .آیا رفقای تنظیم
کننده و تصویب کنندۀ سند مورد بحث ،حق دارند این هواداران باالفعل حزب را بخاطر اعالم
باورمندی شان به مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم مورد بی توجهی و بی لطفی کامل قرار دهند
و موجودیت شان را کالً نادیده انگارند؟ در چنین صورتی این رفقا چگونه بخود حق می
دهند ،سند چند نفرۀ شان را بنام کلی "هواداران حزب در اروپا" امضا نمایند؟ اگر تحریک
صفحه 84

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

آمیز بپرسیم ،می توانیم این پرسش را مطرح نماییم که آیا تنظیم کنندگان و تصویب کنندگان
یک سند پست م ل م می توانند به معنای حقیقی کلمه هواداران حزب کمونیست (مائوئیست)
افغانستان به حساب آیند یا ترتیب کنندگان و منتشر کنندگان یک سند مارکسیستی -لنینیستی-
مائوئیستی ،و آنهم در یک مجلۀ ملی – دموکراتیک؟
کسانی که از تالش های بین المللی حزب و متحدینش برای « داشتن نیروی بزرگ » در سطح
بین المللی ،که یک تالش اصولی درست و مبتنی بر خط مارکسیستی -لنینیستی -مائوئیستی
است و در عین حال واقعا ً و عمالً وجود دارد و ذره ای هم بزرگنمایی بی پایه در آن موجود
نیست ،شکوه و شکایت می نمایند ،خودشان نباید به طریق اولی بر مبنای ادعاهای نادرست
و بی پایه در درون حزب بزرگنمایی نمایند و یک جمع چند نفری را به عنوان کل هواداران
حزب در اروپا و یا هم کل واحد حزبی اروپا مطرح نمایند.
این جمع کوچک نباید خود را بجای کل هواداران حزب در اروپا و یا کل واحد حزبی اروپا
مطرح نماید ،زیرا همانطوری که در شمارۀ  13کمونیست گفتیم ،فقط چهار نفر و آنهم طبق
ادعای مطرح شده در نامۀ شخصی رفیق "ن" در جریان تدوین و تصویب سند مورد بحث
قرار داشته اند .غیر از این چهار نفر تمامی اعضا و هواداران دیگر حزب در اروپا ،به
شمول واحد پایه یی حزبی در ناروی -سویدن ،اتحادیۀ "حریت" در اتریش و سایر هواداران
متشکل و غیر متشکل شدۀ حزب در کشورهای مختلف اروپایی اصالً در جریان تنظیم،
تصویب سند مورد بحث و ارسال آن به رهبری حزب قرار نداشته اند و هنوز هم قرار ندارند،
چه رسد به اینکه با آن موافقت داشته باشند .ذیالً
به عنوان نمونه موضعگیری واحد هواداران حزبی پایه یی ناروی -سویدن در مورد سند
مورد بحث را درینجا نقل می نماییم:

« موضع واحد پایه یی ناروی  -سویدن هواداران حزب کمونیست

(مائوئیست) افغانستان  در قبال اسناد مندرج در کمونیست شماره » ۱۲
« ما اعضای واحد پایه یی ناروی  -سویدن حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان از
مواضع غیراصولی وغیردقیق  ایدیولوژیک سیاسی ای که دامنگیر چهار عضو واحد منطقه
یی حزب در اروپا شده اسـت سخت متاثر هسـتیم .اسـناد مندرج در کمونیست شماره
 ۱۲انعکاس دهنده ی این کژراهه و بیراهۀ ایدیولوژیک سیاسی میباشد .این اسناد اصوالً
باید قبل از انتشار توسط  تمامی منسوبین واحد منطقه یی حزب در اروپا مورد مطالعه
و بررسی قرار میگرفت و در صورت توافق کل اعضای واحد اروپا بعدا ً بنام واحد منطقه
یی اروپا بصورت درونی در صفحات کمونیست نشرمیشد .متاسفانه این ضرورت مبرم و
مهم در نظر گرفته نشده و ما اعضای واحد پایه یی ناروی -سویدن در بیخبری مطلق قرار
داشته ایم .لهذا ما بصورت شفاف ،موجز و مختصر موضع خود را در قبال اسناد مندرج در
شماره ی  ۱۲کمونیست و بحث های براه افتاده در قبال آن بیان میداریم.
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ما واضح ًا این آشفتگی فکری و اتخاذ موضع غیراصولی و غیرتشکیالتی امضا کنندگان
این اسناد را در مخالفت صریح با مواضع روشن ،دقیق و علمی حزب و فیصله ی جلسه ی
دسامبر  ۲۰۱۲واحد منطقه یی اروپا میدانیم .بدیهی است که همۀ ما موادات فیصله نامۀ
فرانکفورت  ۲۰۱۲واحد اروپا را حامل امیدواری ،تحرک مبارزاتی     ،انضباط تشکیالتی،
درک شرایط حساس زمانی ،مسئولیت پذیری جدی و تعهد بر اجرای موضع حزب میدانیم.
چنانچه محتوای آن توافق و تعهد مبنی بر ایجاد موج جدید مبارزاتی توسط واحد اروپا در
شماره ی  ۲۸فبروری  ۲۰۱۳شعله جاوید نشر شد .درینجا ناگذیر یک بار دیگر ماده های
فیصله شده در آن جلسه را اختصارا ً ذکرمیکنیم:
 - ۱کوشش برای حدادی کردن یک تشکیالت موثر هواداران حزب در اروپا و در راس آن
تشکیل کمیتۀ سازماندهی هواداران حزب در اروپا.
 - ۲ایجاد ارتباط و مناسبات پایدار با سایر نیروهای م ل م و بطور وسیعتر با کل چپ
انترناسیونالیست و ضد امپریالیست در اروپا.
 - ۳پیروی از مواضع حزب و دفاع از حزب در سطح ملی و بین المللی.
 - ۴برگذاری کنفرانس سرتاسری همه ی هواداران حزب در اروپا در طی یکسال و بعدا ً
برگذاری همه ساله ی این کنفرانس جهت پشتییانی از کارزار های مبارزاتی حزب در
داخل افغانستان و در سطح بین المللی.
از زمان برگذاری آن جلسه و توافقات و فیصله های آن تقریب ًا یک و نیم سال میگذرد .ما
باید از خود بپرسیم که در طی این مدت ما (کمیته سازماندهی هواداران حزب در اروپا
و کل واحد منطقه یی اروپا) چقدر موادات مندرج در فیصله نامه را انجام داده ایم و اگر
انجام نداده ایم چی مانعی وجود داشته است؟ باید اعتراف کنیم که نه تنها به تعهد خود
عمل نکرده و کاری انجام نداده ایم ،بلکه رفقای معدودی برخالف انتظار از مواضع شفاف،
سنجیده شده ،مستدل و علمی حزب در قبال سنتزهای انحرافی اواکیان برآمده و از آن
سنتزها دفاع می کنند و این عملیه برای ما اعضای واحد پایه یی ناروی – سویدن ،شک
و تردید مبنی برعدم تعهد حزبی رفقای متذکره ایجاد میکند.
در جلسه ی دسامبر ،۲۰۱۲ما وسیع ًا از ضرورت مبارزه برای احیای تشکیالت بین المللی م
ل م و از مواضع مستحکم و علمی حزب در برابر انحراف پسا م ل م اواکیان صحبت کردیم
و رفقا همه قوی ًا و بدون کدام شبهه و تزلزل موافقت خود را با مواضع حزب اعالم کردند و
اما حال چی شده که رفقای معدودی علیه مواضع حزب قرار گرفته اند؟
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در نشـسـت هایی که ما ( واحد پـایـه یی ناروی – سـویدن هواداران حزب) با رفقای
مائوئیسـت ناروی داشـتیم ،آنها از مواضع حزب ما در قبال سنتزهای انحرافی اواکیان
به گرمی استقبال نموده و حمایت خود را از حزب ما و مواضع حزب ما اعالم نمودند .اما
متاسـفانه چند تن از رفقای خود ما توان درک این مواضع مهم و دفاع از آن را از دسـت
داده اند که تاسف آوراست    .
ما ( واحد پایه یی ناروی  -سویدن هواداران حزب ) یکبار دیگر تعهد خود را بر فیصله
های جلسۀ تاریخی دسامبر   ۲۰۱۲مبنی بر دفاع همه جانبه از حزب و مواضع درست و بر
حق حزب در برابر سنتزهای انحرافی پسا م ل م باب اواکیان اعالم می کنیم و از همه ی
رفقای خود در اروپا دعوت می نماییم که برای درک اصولی از مواضع حزب و پشتیبانی
و تقویه ی حزب و تعمیق و گسترش وظایف مبارزاتی خود در جهت تامین اهداف عالی
حزب ،بطور مشخص اجرای فیصله های جلسۀ مشترک نمایندگان حزب و واحد اروپای
حزب در دسامبر ،۲۰۱۲کمرهمت ببندند  .
زنده باد مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم!
پر توان باد حزب کمونیست(مائوئیست) افغانستان!
واحد پایه یی ناروی  -سویدن هواداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان
حمل  ( 1393اپریل » ) 2014
گذشته از این ،این جمع کوچک حتی حق ندارد خود را یک جمع چهار نفری وانمود نماید.
اخیرا ً رفیق اعزامی از مرکز( رفیق ملیار) با رفیق "بهمن" از اتریش ،در اروپا دیدار و
صحبت داشته و مختصرا ً گزارش ذیل را از این دیدار و صحبت ارسال کرده است:
«  ...رفیق بهمن از اتریش را من در سویدن دیدم .او گفت که سند پسا م ل م را تائید نکرده
است .در جلسه بوده است .او گفت ما خیلی اصرار کردیم که وقت این بحث گذشته نباید این
سند را روان کنیم .اما رفیق "ن " اصرار داشت که این کار را باید انجام دهیم .او می گوید
بخاطر حفظ وحدت واحد اروپا قبول کرد که سند فرستاده شود .اگر "ن" بر ماندن در خط
اواکیان ادامه دهد ،راهش را از او جدا خواهد کرد» .
سطور فوق بخوبی واضح می سازد که دونفر از رفقای مقیم اتریش در واقع موضع تائیدی
کامل در قبال سند مورد بحث و بطور کل موضع تائیدی در قبال خط بیانیه و اساسنامۀ جدید
آر سی پی ندارند و صرفا ً « بخاطر حفظ وحدت اروپا" با ارسال سند موافقه کرده اند و نه
با متن آن.
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البته این بحث رفیق "بهمن" که بخاطر حفظ وحدت اروپا ،ارسال یک سند ضد حزبی به
رهبری حزب را قبول کرده است ،غیر اصولی و نادرست است.
چرا بایـد یک رفـیـق حـزبی بجـای مواظبت از وحـدت کل حـزب بر مبنای خط درست م ل م،
بیشتر و در قدم اول متوجۀ حفظ وحدت واحد منطقه یی مربوطه اش باشد ،و آنهم بر مبنای
یک خط نادرست پست م ل م و ضد حزبی .آنچه در قدم اول مهم است حفظ وحدت کل حزب
بر مبنای خط درست است و سپس حفظ وحدت واحدهای منطقه یی و واحدهای پایه یی حزبی
مبتنی بر چنین خطی .در واقع بی توجهی به حفظ وحدت حزب و فقط متوجۀ واحد مربوطۀ
خود بودن ،گرایش سازش با فراکسیونیزم و ایجاد تعدد مراکز در حزب را نشان می دهد که
ممنوعیت اکید آن ،طبق مادۀ سوم آئین نامۀ تشکالتی حزب ،یک اصل تشکیالتی حزبی است.
در مادۀ مذکور گفته شده است:
« مادۀ سـوم -مجاز نبودن فراکسـیونیزم :حزب کمونیسـت (مائوئیسـت) افغانسـتان ممثل
وحـدت اراده و وحـدت عمل پرولتاریا در افغانستان است ،لذا تعدد مراکز و فرکسیونیزم در
آن به هیچ صورتی مجاز نمی باشد» .
در واقع به همین خاطر است که در مادۀ دوازدهم آئین نامۀ تشکیالتی حزب ،که به بیان مهم
ترین صالحیت ها و وظایف کمیتۀ مرکزی اختصاص یافته است ،گفته می شود:
« مادۀ دوازدهم -مهم ترین صالحیت ها و وظایف کمیتۀ مرکزی:
کمیتۀ مرکزی....... :
مسئولیت حفظ وحدت حزب را بر عهده دارد .در صورتی که فعالیت های هیئت رهبری محلی
یا منطقه یی معین حزبی شکل فراکسیونی اختیار نماید و مبارزات ایدیولوژیک – سیاسی
علیه آن نتیجۀ مثبت ندهد ،کمیتۀ مرکزی می تواند هیئت رهبری مذکور را منحل نموده و
تشکیالت محلی یا منطقه یی را بازسازی نماید» .
در واقع پس از برگزاری جلسۀ مشترک نمایندگان حزب و نمایندگان واحدهای پایه یی حزبی
در اروپا و تشکیل کمیتۀ سازماندهی هواداران حزب در آن دیار ،کمیتۀ مذکور حیثیت "هیئت
رهبری منطقه یی حزب در اروپا" را نیز داشته است .حال وقتی یک تن از اعضای این کمیته
یک سند ضد حزبی پست م ل م می نویسد و عضو دیگر کمیته ،ارسال این سند به رهبری
حزب را قبول می نماید تا گویا وحدت اروپا حفظ گردد ،نه تنها ضرورت حفظ وحدت حزب
نادیده گرفته می شود ،بلکه وحدت هیئت رهبری منطقه یی حزب در اروپا نیز مورد ضربت
قرار می گیرد .قبل از همه بخاطر اینکه یک تن از اعضای این هیئت رهبری سه نفرۀ منطقه
یی حزبی نه تنها درین حرکت ضد حزبی شامل نیست ،بلکه حتی در جریان راه اندازی آن نیز
قرار ندارد و کالً در بیخبری مطلق نسبت به آن بسر می برد .برعالوه وحدت کل واحد منطقه
یی حزبی اروپا نیز صدمه دیده است ،چرا که کل واحد پایه یی حزبی ناروی– سویدن نیز در
حرکت ضد حزبی مذکور شامل نیست .عالوتا ً کل هواداران حزب در اروپا نیز با راه اندازی
حرکت ضد حزبی متذکره ،به سوی فروپاشی سوق داده شده اند .بنابرین این حرکت ضد
حزبی نه تنها در سطح کل حزب یک حرکت فراکسیونیستی به حساب می آید بلکه در سطح
واحد حزبی اورپا و هواداران حزب در اروپا نیز غیر از یک فراکسیون بازی غیر اصولی و
تفرقه افگنانه چیز دیگری بوده نمی تواند.
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به این ترتیب تاثیرات رویزیونیزم پست م ل م اواکیانی در حزب ما نقش منفی خود را در
فروپاشی وحدت کمیتۀ سازماندهی اروپا ،واحد منطقه یی حزبی اروپا و هواداران حزب در
اروپا به روشنی و بصورت واضح بازی کرده است .بروز چنین وضعیتی گرچه غیر مترقبه
بود ،اما قابل تعجب بوده نمی تواند .خط پست م ل م اساسنامه و بیانیۀ جدید آر سی پی ،نقش
منفی بین المللی خود را قبالً در فروپاشی کمیتۀ "جاا" و کل جنبش انقالبی انترناسیونالیستی
بازی کرده بود و طبیعی است که تاثیرات منفی آن باالی حزب ما نیز در حد توان و زور
این تاثیرات ،نقش منفی ضد وحدت حزبی و ضد وحدت واحد منطقه یی اروپا و ضد وحدت
هواداران حزب در اروپا را داشته باشد.
در واقع زمان می برد تا حزب بتواند این فروپاشی ها و فروگذاری های فروپاشی های سابقه
را جبران نماید .در هرحال ولو اینکه بتوانیم خسارات وارده بر فعالیت های حزب و هواداران
حزب در اروپا را ،که در یک مرحلۀ زمانی بسیار حساس ازین بابت متحمل گردیده ایم ،در
ظرف یکی دو سال آینده جبران نماییم ،اوقات حساس ضایع شده ،که می توانست شاهد
پیشروی های مبارزاتی عالی حزب و هواداران حزب در اروپا باشد ،دوباره بر نمی گردد.

در مورد نقش اواکیان در جنبش مارکسیستی -لنینیستی -مائوئیستی:

"سند" در مورد اواکیان و خدمات او به جنبش کمونیستی بین المللی و مشخصا ً جنبش
مائوئیستی آنچنان داد سخن می دهد که انسان تصور می کند نویسندۀ و تصویب کنندگان آن
اصالً اعضای یک حزب شامل در جنبش انقالبی انترناسیونالیستی نبوده اند .سطور ذیل در
سند نشان می دهد که این رفقا در یک بیخبری مطلق نسبت به گذشتۀ اواکیان و نقش او
در جنبش مائوئیسـتی بین المللی قرار داشـته و دارند؛ یا حداقل نشان می دهند که در چنین
بیخبری ای قرار دارند.
« به نظر می رسد که مهم ترین نکته و مبنای اتحاد این گروه بندی ،مخالفت و دشمنی با باب
اواکیان و سنتزنوین اوست که به اتهامات بی اساس علیه او مبادرت می ورزند و خدمات
او را به جنبش مائوئیستی و کمونیستی می پوشانند و تالش های او را برای شناساندن خط
انقالبی و اهداف واقعی که مائوتسه دون برایش مبارزه می کرد ،به هیچ می گیرند .باب
اواکیان در همۀ دوران مبارزاتی اش ،تالش کرده است که تئوری و اندیشه های مائو را از
زیر آوارهای رویزیونیستی و ناسیونالیستی که تالش می کرده اند مائوئیزم را "کمونیسم
کشورهای جهان سوم" بدانند و یا اینکه مائو را به یک ناسیونالیست و رهبر نظامی تقلیل
دهند ،بیرون آورد .او همچنین تالش کرد آنانی را که از تئوری های مائو برای اهداف
ناسیونالیستی ،رویزیونیستی ،سوسیال دموکراسی و اتحادهای ارتجاعی سوء استفاده کنند
افشا کند .حزب ما و احزاب متحد آن نه تنها به این مبارزات و نتایج آن اشاره ای نمی کنند و
آن را نادیده می گیرند ،بلکه اتهامات ناروا را بدون هیچ گونه احساس مسئولیتی به او وارد
می کنند و او را به گسست از مارکسیسم و مائوئیسم متهم می کنند و کارش را رویزیونیستی
می خوانند .بیاییم واقعیت ها را تحریف نکنیم و مسایل را آن گونه که هستند بیان کنیم .در
غیر آن به کارگیری شیوه و روش های غیر اصولی به ضد خود بدل خواهند شد».
مقدمتا ً الزم است به چند نکته در ارتباط با عبارات نقل شدۀ فوق اشاره نماییم:
اوالً :تا آنجاییکه به حزب ما مربوط است ،ما در اساس علیه خط پست م ل م بیانیه و
اساسنامۀ جدید آر سی پی امریکا موضعگیری کرده ایم و این خط را به مثابۀ یک خط
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رویزیونیستی پست م ل م نشانی کرده ایم .البته طبیعی است که این موضعگیری در عین حال
و بصورت ضمنی موضعگیری علیه اواکیان و سنتزهای نوین وی را نیز در بر می گیرد،
چرا که خط پست م ل م متبلور شده در اسناد اساسی فوق الذکر آر سی پی امریکا " ،فشرده
و چکیدۀ" سنتزهای نوین اواکیان است.
ثانیاً :دالیل این موضعگیری در اسناد متعدد حزب به روشنی و با صراحت تمام بیان گردیده
است .الزم بود "سند" این دالیل مطرح شده در اسناد متعدد حزبی را مورد بحث و ارزیابی
قرار میداد و صرفا ً با بیان جمالت کلی و غیرمستند دامن بحث را کوتاه نمی برید.
ثالثاً :عبارت "کمونیسم کشورهای جهان سوم" یک عبارت نادرست است و تبارز دهندۀ
نوعی تمایل به سوی تیوری سه جهان است .در حزب ما هیچ زمانی و در هیچ سند حزبی
ای عبارت "جهان سوم" مورد استفاده نبوده و نیست .بکاربرد این عبارت در "سند"،
نشاندهندۀ نوعی بیگانگی با مواضع و ادبیات حزبی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان
است و نشان می دهد که مواضع ضد حزبی تصویب کنندگان سند تا چه حد دارای ریشه های
عمیق است.
رابعاً :عبارات نقل شده در فوق یکبار دیگر واضح می سازد که "سند" در واقع نه خود را
یک سند متعلق به اعضای حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان ،بلکه واضحا ً یک سند
متعلق به وفاداران پروپاقرص کیش شخصیت اواکیان و سنتزهای نوین او نشان می دهد.
اینگونه وفاداری مقلدانۀ ضد علمی به اواکیان را حتی نمی توان صرفا ً یک وفاداری ضد
حزبی و ضد مارکسیستی -لنینیستی -مائوئیستی به حساب آورد ،بلکه باید تاکید کرد که در
عین حال یک وفاداری مبتنی بر روحیۀ "استعمارزدگی" و "غرب زدگی" نیز هست ،یعنی
روحیه ای که تولید افکار را خاص غربیان در نظر می گیرد و سایر مردمان جهان را صرفا ً
عوامل اجرایی متفکران غربی می داند.
و اما در مورد خدمات و کجروی های سابق اواکیان و آر سی پی امریکا:
رویهمرفته خدمات سابق اواکیان و آر سی پی امریکا به جنبش کمونیستی بین المللی و
مشخصا ً جنبش مارکسیستی -لنینیستی -مائوئیستی و بطور خاص تر جنبش انقالبی
انترناسیونالیستی را نه حزب ما نادیده می گیرد و نه هم احزاب متحد ما در سطح بین المللی.
البته ناگفته نباید گذاشت که این خدمات نه انحصاری بوده اند و نه هم در آن سطح و حدی که
"سند" به تصویر در می آورد .اما این خدمات گذشته در هر حدی که بوده باشد ،نمی تواند
– و نباید – مانع از آن شود که ما امروز از موضعگیری و مبارزه علیه خط رویزیونیستی
پست م ل م بیانیه و اساسنامۀ جدید آر سی پی خود داری نماییم .به عنوان نمونه ،در گذشته
های نسبتا ً دور نیز کسی مثل کائوتسکی در مقاطعی از زندگی سیاسی اش ،خدمات قابل
قدری به جنبش کمونیستی بین المللی انجام داد ،اما موقعی که علیرغم خدمات گذشته اش به
رویزیونیزم در غلطید و خدمات گذشتۀ خود را نیز پامال کرد ،موضعگیری و مبارزه علیه
وی ضروری شد و لنین از پیشبرد چنین مبارزه ای علیه وی شانه خالی نکرد.
برعالوه ،گذشتۀ اواکیان و آر سی پی امریکا فقط با ارائۀ خدمات درست و اصولی به جنبش
کمونیستی بین المللی رقم نمی خورد ،بلکه در عین حال شامل کجروی های ایدیولوژیک-
سیاسی واضح و روشنی نیز بوده است .درینجا به چند مورد برجستۀ این کجروی ها اشاره
می نماییم:
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 ---1بیانیۀ کنفرانس بین المللی سال  1980که تحت عنوان "خطاب به پرولتاریا و خلق
های تحت ستم جهان"منتشر گردید ،در مورد اندیشۀ مائوتسه دون نوشته است:
« ما هنوز در عصر لنینیزم ،در عصر امپریالیزم و انقالبات پرولتری ،زندگی می کنیم .در
عین حال قاطعانه می گوییم که اندیشۀ مائوتسه دون یک مرحلۀ نوین در تکامل مارکسیزم-
لنینیزم است».
این فرمولبندی در حالی در بیانیۀ کنفرانس پذیرفته شد که در مسودۀ پیشنهادی قطعنامۀ
کنفرانس ،آرسی پی امریکا و آر سی پی چیلی یکجا باهم از تائید "اندیشۀ مائوتسه دون"
به عنوان یک مرحلۀ نوین کیفی ایدیولوژی پرولتری ابا ورزیده بودند .به همین جهت در
کنفرانس متذکره موضوع اندیشۀ مائوتسه دون به عنوان یک مرحلۀ جدید به یک مسئلۀ
کلیدی مبدل گردید .مطلبی را که فوقا ً از بیانیۀ این کنفرانس نقل کردیم ،نشاندهندۀ این است
که غلبۀ نهایی با موضع مائوئیستی بوده است .به عبارت دیگر موضع آر سی پی امریکا
درین کنفرانس یک موضع مائوئیستی نبوده است ،چه رسد به اینکه یک موضع مائوئیستی
قاطع و تعیین کننده بوده باشد .در حالیکه برعکس مواضع حزب کمونیست سیلون و کمیتۀ
مرکزی بازسازی حزب کمونیست هند (م ل) و مبارزات آنها اهمیت عظیمی در این پیروزی
داشته است.
 ---2در نشست های عمومی جنبش انقالبی انترناسیونالیستی ،جهتگیری ایدیولوژیکی
نادرست آواکیان و آر سی پی امریکا مبتنی بر فرمولبندی "لنینیزم به مثابۀ پل" همیشه
مورد انتقاد بوده است .اواکیان در کتاب "فتح جهان" نوشته بود:
«  ...در وضعـیـت امـروزی لنینیـزم حـلقـۀ کلیدی در تائید و بکار بستن مارکسیزم -لنینیزم-
اندیشۀ مائوتسه دون است .اگر قدری تحریک آمیز مطرح گردد ،مارکسیزم بدون لنینیزم
سوسیال شوونیزم و سوسیال دموکراسی است .مائوئیزم بدون لنینیزم ناسیونالیزم( و
همچنان در زمینه های معینی سوسیال شوونیزم) و دموکراسی بورژوایی است».
«  ...لنینیزم ...چیزی که امروز به مثابۀ حلقۀ کلیدی در اتخاذ خصلت عمومی فراگیر
مارکسیزم -لنینزم -اندیشۀ مائوتسه دون و سنتزها به مثابۀ علم انقالب و ایدیولوژی انقالبی
پرولتاریا حلقۀ کلیدی است ،دقیقا ً پلی میان مارکسیزم و اندیشۀ مائوتسه دون است»
بخوبی روشن است که در این فرمولبندی ،اندیشۀ مائوتسه دون یا به بیان درست تر مائوئیزم
به عنوان مرحلۀ نوین تکامل علم و ایدیولوژی انقالبی پرولتری خدشه دار می گردد ،در
حالیکه به لنینیزم هم نسبت به مارکسیزم و هم نسبت به مائوئیزم اهمیت بیشتری داده می
شود .ناگفته روشن است که چنین نظری نادرست و انحرافی است .بصورت مشخص باید
بگوییم که درینجا اواکیان خود مائوئیزم را به اتهام ابتال به ناسیونالیزم می کوبد ،نه اینکه
علیه سوء استفاده های ناسیونالیستی از آن مبارزه نماید.
 ----3آر سـی پی امریکا قبل از کنفـرانس بین الملـلی دوم که در آن جـنـبـش انقالبی
انترناسیونالیسـتی تشکیل گردید ،موضع حزب کمونیست پیرو مبنی بر پذیرش "مائوئیزم"
بجای اندیشۀ مائوتسه دون را مورد انتقاد قرار داد ،آن را لین پیائوئیستی خواند و به
"تیوری عصر زوال امپریالیزم" مربوط دانست .این حزب چندین سال بعد یعنی در سال
 1988و در یک پولینوم کمیتۀ مرکزی خود ،نظر سابقش در مورد مائوئیزم را بی سروصدا
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رد کرد و "مائوئیزم" را پذیرفت .درینجا بصورت مشخص باید گفته شود که در امر پذیرش
"مائوئیزم" ،پیشگامی با گونزالو و حزب کمونیست پیرو بوده است و نه با اواکیان و حزب
کمونیست انقالبی امریکا.
 --- 4نوشتن کتاب "خدمات فناپذیر مائوتسه دون" توسط اواکیان را باید یکی از خدمات
مهم وی به جنبش کمونیستی بین المللی به حساب آورد که در زمانش تاثیرات نسبتا ً مهم
مثبتی بجا گذاشته است .بطور مشخص باید بگوییم که نقش این کتاب در شکلدهی حرکت
نوین مائوئیستی در جنبش چپ افغانستان در دهۀ شصت خورشیدی بسیار برجسته بوده
است .بطور مثال با مطالعه و بحث حول مندرجات همین کتاب بود که " بخش مائوتسه دون
اندیشه" در درون " اتحاد مارکسیست -لنینیست های افغانستان" که یک جمع سنتریستی
بود ،به شکلگیری خود آغاز نمود و مبارزه ای علیه سنتریزم "امال" آغاز گردید که عاقبت
به عمر تشکیالتی این سنتریزم پایان بخشید.
اما این کتاب کمبودهایی نیز دارد .مختصرا ً روی این کمبود ها مکث می کنیم:
با وجـودی کـه در این کتاب خـدمات مائـوتسه دون در عـرصه های مختـلف به روشنی بیان
شده و اندیشۀ مائوتسه دون به عنوان تکامل مارکسیزم -لنینیزم پذیرفته شده است ،اما
همانند لنینیزم به عنوان یک مرحلۀ تکاملی نوین و عالی ایدیولوژی و علم انقالب پرولتری
مورد تاکید قرار نگرفته است.
این کتاب به خدمت مائوتسه دون در شناخت بورژوازی بروکرات به مثابۀ نوع خاصی از
بورژوازی که امپریالیزم در کشورهای تحت سلطه ترویج می نماید ،نپرداخته است.
همچنان این کتاب در مورد خدمت فلسفی مائوتسه دون در مورد شناخت تضاد عمده به
عنوان تضاد رهبری کنندۀ یک مرحلۀ معین از تکامل اشیا و پدیده های پیچیده و تفکیک آن
از تضاد اساسی ،اشاره ای ندارد .در واقع آر سی پی امریکا تا همین اکنون با موضوع تضاد
عمده چندان راحت نیست و همیشه با اگر و مگر در مورد آن صحبت می نماید.
یک کمبود بسیار مهم دیگر کتاب "خدمات فناناپذیر مائوتسه دون" این است که این کتاب
به هیچگونه بحثی در مورد خدمت مائوتسه دون مبنی بر شناخت از طبیعت کشورهای تحت
سلطۀ امپریالیزم و شرایط انقالبی در آنها نپرداخته است .طرح و ترویج مجدد این موضع
مهم مائوئیستی به گونزالو صدر حزب کمونیست پیرو تعلق دارد.
 --- 5آر سی پی امریکا در طول فعالیت جنبش انقالبی انترناسیونالیستی بطور پیوسته ای
از پذیرش تضاد میان ملل تحت ستم و امپریالیزم به عنوان تضاد عمدۀ جهانی ابا ورزیده
است .حتی وقتی که نمایندۀ این حزب در جلسۀ وسیع سال  2000تضاد میان ملل تحت ستم
و امپریالیزم را به عنوان تضاد عمدۀ جهانی پذیرفت و برای آن رای داد؛ شخص اواکیان این
فیصلۀ نمایندۀ آر سی پی را بعد از جلسۀ وسیع مذکور ویتو کرد و در نتیجه آر سی پی علیه
فیصله نامۀ آن جلسه به موضعگیری پرداخت.
 --- 6آر سی پی امریکا از دیرگاه به اینطرف در تحلیل از تضاد های اصلی یا بزرگ نظام
سرمایه داری ،به تضاد میان انارشی و سازماندهی یا تضاد میان سرمایه ها و سرمایه
داران مختلف نسبت به تضاد میان کار و سرمایه یا تضاد میان کارگران و سرمایه داران،
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اهمیت بیشتری قایل بوده و " نیروی محرکۀ انارشی" در تکامل نظام سرمایه داری را مهم
تر و تعیین کننده تر از "نیروی محرکۀ مبارزات طبقاتی پرولتاریا" می داند .تبارزات منفی
افزایش یافته و تکاملی منفی این کجروی ایدیولوژیک را امروز در انحراف رویزیونیستی
پست م ل م آر سی پی امریکا به وضوح می بینیم.
 --- 7نشست گستردۀ سال  1993جنبش انقالبی انترناسیونالیستی ،بحث مرکزی درونی ایام
بعد از این جلسۀ وسیع تا جلسۀ وسیع دیگر را به مباحثه حول " اوضاع جهان" اختصاص
داد .اما آر سی پی امریکا و اتحادیۀ کمونیست های ایران این فیصله را در کمیتۀ جنبش
دور زدند و بحث روی خط راست برآمده از درون حزب کمونیست پیرو را به بحث مرکزی
جنبش ،و آنهم بحث بیرونی مبدل نمودند .کمیتۀ جنبش درین راستا حتی مسایلی چون نقش
گونزالو در شکلگیری خط راست در حزب کمونیست پیرو را بجای اینکه در ابتدا با حوصله
مندی بصورت درونی پیش ببرد ،پیش از وقت و بصورت بسبار ناسنجیده ای علنی ساخت و
آنچنان بی مهابا درین مسیر پیش رفت که مجبور گردید در جلسۀ گستردۀ سال  2000ازین
بابت انتقاد بر خود را بپذیرد.
کمیتۀ جنبش قبالً نیز بخاطر راه اندازی کارزار تجلیل از بیستمین سالگرد بپاخیزی جنبش
ناگزالباری در هند ،بدون مشوره با منسوبین هندی جنبش ،و همچنان مصاحبه با نمایندۀ
"ساما" در جهانی برای فتح و نادیده گرفتن گروپ های تازه تشکیل شدۀ هوادار جنبش
انقالبی انترناسیونالیستی در افغانستان ،مجبور شده بود از خود انتقاد نماید .در تمامی این
موارد قابل انتقاد ،نقش نمایندۀ آر سی پی امریکا در کمیته جنبش مهم و تعیین کننده بوده
است.
این حرکت ها ولو اینکه توسط کمیتۀ جنبش صورت گرفته باشد ،در اصل برخاسته از
هژمونیزم تمرکز گرای آر سی پی در سطح بین المللی است ،هژمونیزمی که با مسایل بین
المللی و مسایل مربوط به سایر کشورها و سایر احزاب همانند مسایل حزبی خود برخورد می
نماید و فرق کیفی میان وحدت در یک حزب و وحدت در سطح بین المللی را نادیده می گیرد.
 --- 8زمانی که حزب کمونیست نیپال (مائوئیست) "راه پاراچندا" را مطرح کرد ،آر سی پی
امریکا در ابتدا چه مستقیما ً از طریق خود و چه بصورت غیر مستقیم از طریق کمیتۀ جنبش
انقالبی انترناسیونالیستی ،از این حرکت ناشیانۀ حزب مذکور استقبال کرد ،طرح آن را یک
ضرورت مبارزاتی دانست و مخالفت ها ،منجمله مخالفت های ما ،علیه آن را دگماتیستی و
ناشی از انجماد تیوریک دانست.
موارد متذکره در فوق و موارد مشابۀ دیگر ،که بخاطر جلوگیری از طوالنی شدن بیشتر بحث
از ذکر شان خود داری می گردد ،بخوبی نشان می دهند که نقش عمدتا ً مثبت گذشتۀ آر سی
پی امریکا در جنبش انقالبی انترناسیونالیستی ،قبل از انتشار بیانیه و اساسنامۀ جدید این
حزب ،یک نقش کامالً پاک و منزۀ اصولی نبوده ،بلکه با کجروی های نسبتا ً مهم و جدی
همراه بوده است.
اما در طول زمان فعالیت جنبش انقالبی انترناسیونالیستی بطور مشخص با هیچ حزب و
سازمانی این بحث وجود نداشته است که چرا مائوئیزم را کمونیزم کشورهای تحت سلطۀ
امپریالیزم می داند و یا اینکه چرا مائو را به یک ناسیونالیست و رهبر نظامی تقلیل می دهد؟
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ما و احزاب متحد بین المللی ما مبارزاتی را که توسط آر سی پی با اتکا بر مارکسیزم-
لنینیزم -مائوئیزم علیه خط راست تبارز یافته در درون حزب کمونیست پیرو و همچنان علیه
رویزیونیزم پاراچندا -باترای پیش برده شد ،در حد خودشان و تا آنجاییکه در جهتگیری و
استقامت مبارزاتی علیه اشتباهات و انحرافات متذکره قرار داشته اند،عمدتا ً مثبت ارزیابی
می نماییم .اما در عین حال نظرا ً و عمالً علیه تالش های ناکام این حزب در سوء استفاده
از مشکالت ناشی از مسایل پیرو و نیپال در جنبش انقالبی انترناسیونالیستی ،برای مسلط
ساختن پست م ل م اواکیانی بر کل جنبش ،مبارزه و مقاومت کرده ایم که در نتیجۀ آن ،این
تالش ها به ناکامی مواجه شده اند.
در واقع با مسلم شدن ناکامی تالش های آر سی پی در پیشبرد این تحمیل ایدیولوژیک
بر کل جنبش و حتی اکثریت عظیم نیروهای آن ،حزب متذکره که در کمیتۀ جنبش انقالبی
انترناسیونالیستی در واقع نقش رهبری کننده داشت ،به تدریج کمیتۀ جنبش و کل "جاا"
را عمدا ً به طرف انحالل سوق داد ،تا سپس بتواند یکایک نیروهای سابقا ً منسوب به آن،
بخصوص نیروهای نسبتا ً متزلزل ،را به سوی خود جلب نماید .در واقع در راستای همین
سیاست بود که از شرکت در جلسۀ ویژه انکار ورزید و در یکسلسله تماس های دو جانبه با
حزب پرولتری پوربابنگال ،آن حزب را به سـردرگـمـی انداخت تا اگـر حـزب متذکره به یک
حامی پروقرض خط پسا م ل م مبدل شده نتواند ،حد اقل از شرکت در جلسۀ ویژه امتناع نماید.
یکی از ویژگی های سـیاسـت پسـت م ل م آر سی پی امریکا و حزب کمونیست ایران (م ل م)
در قبال حزب ما این بود که مداوما ً و برای چند بار از بحث رویا روی با رهبری حزب ،چه
در مباحثات دوجانبه و چه در مباحثات جلسۀ ویژه ،امتناع کردند و در عوض روابط شان را
با یکی دو نفر از رفقای ما در اروپا ،علیرغم هوشدارباش ما مبنی بر نادرست بودن اینگونه
رابطه گیری ها و رابطه داشتن ها ،حفظ کردند .آنچه را که ما امروز در قالب اسناد پست م
ل م معدودی از رفقای مان در اروپا شاهد هستیم ،تا آنجاییکه به آر سی پی امریکا و حزب
کمونیست ایران (م ل م) مربوط است ،در واقع ثمرۀ همین تالش و کوشش تفرقه افگنانۀ
شان است.
شاید بدینوسیله قصد داشته اند که گویا انتقام حرکت حمایتگرانۀ ما در قبال " جمعی از
مائوئیست های ایران" را از ما بگیرند .اما واقعیت این است که اگر آنها با مباحثات درونی
رفیق هرمز دامون سانسور گرانه برخورد نمی کردند و به این مباحثات فرصت انتشار درونی
می دادند ،نه ضرورتی برای برآمد "جمعی از مائوئیست های ایران" پیش می آمد و نه هم
ضرورت حمایت ما از آنها ،کما اینکه از این طریق نخواهند توانست مباحثات نسبتا ً مفصل
و همه جانبۀ رفیق دامون را نیز جبران نمایند.
تا آنجاییکه به ما مربوط است ،ما علیه این برآمد درونی پست م ل م چند رفیق ما،
سانسورگرانه برخورد نکردیم و اسناد آن ها را در نشریۀ مرکزی درونی حزب انتشار دادیم
و مباحثات متقابل علیه اسناد متذکره را نیز از همین طریق در سطح کل حزب پیش بردیم و
پیش خواهیم برد .در واقع درینجا یک تفاوت ماهوی حزب مارکسیست -لنینیست -مائوئیست
با حزب پست م ل م به روشنی خود را نشان می دهد .حزب ما به تیوری مائوئیستی مبارزۀ
دو خط قویا ً باورمند است و به همین خاطر رسما ً و بصورت اساسنامه یی یک نشریۀ مرکزی
درونی (کمونیست) برای پیشبرد مباحثات درونی حول اینگونه مسایل مورد اختالف دارد.
اما نه آر سی پی امریکا چنین نشریه ای دارد و نه هم حزب کمونیست ایران (م ل م) .در
عین حال ذکر مکرر این مطلب درینجا زاید نخواهد بود که آر سی پی امریکا مباحثه حول خط
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پست م ل م بیانیه و اساسنامۀ جدیدش را در جنبش انقالبی انترناسیونالیستی نیز در ابتدا به
صورت یک مبارزۀ خطی درونی جنبشی مطرح نکرد ،بلکه از همان ابتدا این اسناد اساسی
پست م ل م را بصورت علنی و بیرونی منتشر نمود.

در مورد دست و دل باز بودن ما در مقابل رویزیونیزم
پاراچندا -باترای و سایر گرایشات انحرافی:

مسئولیت بروز رویزیونیزم پاراچندا -باترای در حزب کمونیست نیپال (مائوئیست) و ادامۀ
این انحراف تا سطح انصراف کامل از انقالب و تسلیم شدن کامل این حزب به ارتجاع
و امپریالیزم در قدم اول متوجۀ خود این حزب و رهبران آن است ،در قدم دوم متوجۀ
کمیتۀ جنبش انقالبی انترناسیونالیستی که به تبعیت از آر سی پی امریکا تبارزات اولیۀ این
رویزیونیزم را مورد استقبال قرار داد و در قدم سوم متوجۀ سایر اعضای جنبش انقالبی
انترناسیونالیستی ،به شمول حزب ما .اما سند پست م ل م رفقای ما درینمورد طوری حرف
می زند که گویا آر سی پی امریکا و اواکیان درینمورد هیچگونه مسئولیت و کمبودی ندارند
و مثل همۀ عرصه های دیگر درین عرصه نیز پاک و منزه و فاقد هرگونه خطا و اشتباه بوده
اند .به جمالت ذیل در "سند" توجه کنیم:
« اما جالب اینجاست که ،به همان اندازه که این گروه بندی علیه باب اواکیان دشمنی می
ورزد ،به همان اندازه در مقابل رویزیونیزم باترای و پراچندا و سایر گرایشات انحرافی
با گذشت و دست و دل باز است .احزاب این گروهبندی از شرکت حزب کمونیست نیپال
(مائوئیست) در انتخابات و کسب "موفقیت های آن" به وجد آمدند و با ارسال تهنیت
و تبریک تالش کردند تا شادی خود را از غرق شدن یک حزب مائوئیستی در منجالب
بورژوازی پنهان نکنند .بر کسی پوشیده نیست که این به وجد آمدن ها و شادی ها یک اشتباه
نبود بلکه نشانگر یک جهتگیری خطی بوده است .در حقیقت ضدیت دشمنانۀ امروز با باب
اواکیان و سنتز نوین وی ادامه و دنبالۀ همان برخوردهای دیروز نسبت به حزب کمونیست
نیپال (مائوئیست) است و به نوبۀ خود چه شادی از به منجالب افتادن حزب نیپال ،چه ضدیت
با باب اواکیان و سنتزهای او همگی ادامۀ همان بی تفاوتی هایی است که همین احزاب نسبت
به بروز انحراف در حزب کمونیست نپال از خود نشان دادند.
متاسفانه موضعگیری های روبنایی بعدی علیه حزب کمونیست متحد نیپال نتوانسته است این
انحراف را جبران نماید و جهتگیری های بعدی برای اتحاد با بخش منشعب از حزب نیپال
نشان داد که این گروه بندی در انتقادات خود جدی نبوده است و در تالش است تا به هر قیمتی
که شود یک گروهبندی بزرگتر را در دشمنی با سنتزنوین و باب اواکیان تشکیل دهد که هم
در عملکرد و هم در خط بیانیه های مذکور مشهود است».
برخالف اتهام بی پایۀ "سند" ،حزب ما و احزاب متحدش در سطح بین المللی هم علیه
رویزیونیزم پست م ل م اواکیان و هم علیه رویزیونیزم پارچندا -باترای ،چه بصورت جداگانه
و چه در چارچوب اسناد مشترک بین المللی دارای موضعگیری روشن و واضح هستند و
این دو انحراف را مسئول فروپاشی کمیتۀ جنبش و نیز مسئول فروپاشی کل جنبش می دانند.
به عبارت دیگر ما علیه رویزیونیزم حاکم بر هر دو حزب متذکره موضعگیری داریم و آن ها
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را در یک جهت می بینیم و نه اینکه آنها را در مقابل هم ببینیم و آنهم به قسمی که ناگزیر
باشیم یا این و یا آن را انتخاب نماییم.
ما در مورد حزب کمونیست نیپال (مائوئیست) ،که بعدا ً خود را حزب کمونیست متحدۀ نیپال
(مائوئیست) خواند ،انعطاف الزم به خرچ دادیم اما این انعطاف هیچ سودی نتوانست ببار
آورد و جلو رشد رویزیونیزم در آن حزب را بگیرد.
همچنان در مورد حزب کمونیست انقالبی امریکا نیز انعطاف الزم از خود نشان دادیم ،اما
این انعطاف نیز نتوانست سودی ببخشد و جلو رشد رویزیونیزم پست م ل م در این حزب
را بگیرد.
به همین دلیل است که پیشبرد مبارزات برای ایجاد تشکیالت بین المللی احزاب و سازمان
های مارکسیست -لنینیست -مائوئیست کشورهای مختلف جهان را با پیشبرد مبارزات قاطع
علیه رویزیونیزم پست م ل م حاکم بر حزب کمونیست انقالبی امریکا و رویزیونیزم حاکم بر
حزب کمونیست متحدۀ نیپال (مائوئیست) عجین و همزمان ساخته ایم .به عبارت دیگر هر دو
نوع رویزیونیزم متذکره از نظر ما در یک جهت قرار دارند ،در جهت مورد آماج قرار گرفتن
مبارزات مارکسیستی -لنینیستی -مائوئیستی.
اگر انعطاف الزم در مقابل بروز انحراف در حزب کمونیست متحدۀ نیپال (مائوئیست) را
برخورد دست و دل باز با آن حزب بدانیم ،باید بگوییم که ما چنین برخورد "دست و دل باز"
با انحرافات حزب کمونیست انقالبی امریکا نیز داشته ایم ،آنهم برای چندین سال.
در واقع مبارزات خطی علیه انحرافات رویزیونیستی در سطح بین المللی چیزی نیست که
پس از صدور حکم "حزب پدر" فورا ً به نتیجۀ نهایی برسد و خط و خال خود را بصورت
تمام و کمال نشان دهد ،بخصوص که این "حزب پدر" خود عامل و حامل انحرافات واضح و
آشکاری باشد که به روشنی خود را نشان دهد .این مبارزات با فراز و نشیب و توام با پیچ
و خم پیش می روند و باید حوصله مندی الزم ،و البته نه بی پایان ،در قبال آن حفظ گردد.
تا آنجاییکه به حزب ما و احزاب متحد ما در سطح بین المللی مربوط می گردد ،ما مبارزه
علیه انحراف در نیپال را در حد و توان خود در "سیمینار بین المللی احزاب و سازمان های
م ل م در مورد انقالب نیپال" پیش بردیم و نظریات خود را صریحا ً درانجا مطرح کردیم .این
در حالی بود که نمایندۀ آر سی پی امریکا در آن سیمینار صرفا ً به حیث ناظر شرکت داشت،
یعنی صرفا ً تماشاچی بود و نمی توانست بحث فعال داشته باشد .البته این برخورد غیر فعال
آر سی پی امریکا هم توسط نمایندۀ حزب ما در سیمینار مورد انتقاد قرار گرفت و هم توسط
نمایندگان سایر احزاب شرکت کننده در سیمینار.
تا جاییکه به حزب ما مربوط می گردد ،حتی قبل از آن ،در صحبت رویاروی با اعضای کمیتۀ
جنبش انقالبی انترناسیونالیستی در سال  2006نیز در مورد جوانب معینی از انحراف حزب
کمونیست نیپال (مائوئیست) ،نظریات مخالف خود را با اعضای کمیته در میان گذاشتیم و از
آنها تقاضا کردیم که پیام های ما را به حزب کمونیست نیپال (مائوئیست) برساند .یکی از این
پیام ها بصورت مشخص این بود که کل وضعیت سیاسی و نظامی در نیپال نشان می دهد که
استراتژیک
جنگ خلق در آن کشور نه در مرحلۀ تعرض استراتژیک بلکه در مرحلۀ تعادل
ِ
قرار دارد و ما به حزب کمونیست نیپال (مائوئیست) پیشنهاد می دهیم که الف زنی های
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نظامی برخاسته از الف زنی های ایدیولوژیک -سیاسی را کنار بگذارد ،اجرای عملیات
وسیع تعرضی برای پیشبرد تعرض استراتژیک را ملغا نماید و در عوض برای چنین تعرضی
تدارک کافی بگیرد و در عین حال منتظر وضعیت مساعد در منطقه باشد .حتی خیلی خیلی
قبل برین یعنی در جلسۀ گستردۀ سال  ،1993فرمولبندی نیپالی ها در مورد تاکتیکی خواندن
تحریم انتخابات پارلمانی یا شرکت در آن ،توسط نمایندۀ حزب کمونیست افغانستان ،مورد
انتقاد قرار گرفت و مطابق به حکم صریح مرامنامۀ حزب کمونیست افغانستان مبنی بر تحریم
استراتژیک انتخابات پارلمانی ،به جلسه پیشنهاد گردید که فرمولبندی تحریم استراتژیک
ِ
انتخابات پارلمانی را تصویب نماید .اما این تصویب صورت نگرفت ،چرا که نمایندۀ هیچ
دیگری در جلسه ،به شمول اعضای کمیتۀ جنبش انقالبی انترناسیونالیستی،
حزب و سازمان
ِ
این پیشنهاد را مورد تائید قرار ندادند و حتی روی آن بحث نکردند.
در مقایسه با این حرکت مبارزاتی طوالنی علیه انحرافات در نیپال ،ارسال پیام تبریکیه به
مناسبت پیروزی حزب کمونیست نیپال (مائوئیست) در انتخابات مجلس موسسان به آن
حزب ،که در عین حال مبارزه علیه جوانب مختلفی از نادرستی های خط این حزب را با
خود همراه داشت ،یک انحراف موقتی و گذرا از مسیر اصلی مبارزاتی تلقی می گردد که
به هیچ صورتی نمی تواند یک انحراف خطی تثبیت شده تلقی گردد ،این موضوع در مورد
احزاب متحد ما در سطح بین المللی نیز تا این حد یا آن حد صدق می نماید .معهذا ما این
حرکت نادرست را پس از دریافت "عهد نامۀ انتخاباتی حزب کمونیست نیپال (مائوئیست)
در انتخابات مجلس موسسان" خیلی صریح و روشن مورد انتقاد قرار دادیم و با توجه به
مندرجات عهد نامۀ انتخاباتی مذکور ،خط انحرافی حزب کمونیست نیپال (مائوئیست) را
بصورت مستند و طبق یک سند فیصله شدۀ حزبی آنها مورد تحلیل و بررسی و انتقاد قرار
دادیم .قبل بر آن حرکت ضد انترناسیونالیستی حزب مذکور را در قبال حضور مزدوران مسلح
نیپالی در افغانستان بصورت علنی مورد انتقاد قرار داده بودیم و از آن حزب خواسته بودیم
که درینمورد دست به یک اقدام جدی بزند .اما حزب مذکور درینمورد کامالً بی توجهی نشان
داد و حتی در قبال اعالمیه و درخواست ما اظهار نظر رسمی نکرد.
حـاال واقـعـا ً باید پرسـید که منظور "سـند" از "انتقاد روبنایی" چیست؟ مگر ایدیولوژی و
مشخصا ً تیوری کالً در عرصـۀ روبـنـا نمی گـنـجـد؟ در چنین صورتی "زیر بنا در روبنا" چه
چیزی بوده می تواند؟ اگر منظور از انتقاد روبنایی انتقاد سطحی باشد ،باید در "سند" این
سطحی بودن بصورت مستند نشان داده می شد.
اگر یک دلیل سطحی بودن انتقادات ما ،ادامۀ تماس و ارتباط با بخش انشعابی حزب کمونیست
متحدۀ نیپال (مائوئیست) دانسته شود ،باید بگوییم که حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان
اصالً به کنگرۀ حزب کمونیست نیپال (مائوئیست) یعنی حزب تحت رهبری کیرن ،که زمستان
سال  2013دایر گردیده بود ،دعوت نشده بود و اگر دعوت هم می شد در آن شرکت نمی کرد.
اما آر سی پی امریکا به آن کنگره دعوت شده بود و حزب مذکور نمایندۀ ناظر خود را به آن
کنگره فرستاده بود و آن نماینده پهلو به پهلوی نمایندگان احزاب رویزیونیست حاکم بر چین و
کوریای شمالی در آن کنگره شرکت کرده بود .ما موضعگیری مخالف خود علیه حزب متذکره
را ،قبل از آنکه اسناد کنگرۀ آن حزب را بدست آوریم ،با توجه به اسناد ماقبل کنگره یی آن
حزب مشخص کرده ایم و این موضعیگری مورد تائید حزب کمونیسـت هند (م ل) ناگزالباری،
یعنی حزبی که همانند حزب ما در کنگرۀ حزب کمونیست نیپال (مائوئیست) شرکت نداشت،
نیز قرار گرفته است .آر سی پی امریکا نیز بعد از سفر نمایندۀ ناظرش به نیپال در جریان
شرکت در کنگرۀ متذکره ،علیه حزب کمونیست نیپال (مائوئیست) موضعگیری نموده است.
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ما ترجمۀ انگلیسی گزارش سیاسی کنگرۀ حزب کمونیست نیپال (مائوئیست) تحت رهبری
کیرن را چندی قبل بصورت غیر مستقیم از طریق رفقای هندی بدست آورده ایم .امیدواریم
بتوانیم در فرصت مناسب این سند کنگره یی حزب متذکره را به دری ترجمه نماییم تا
بتوانیم با توجه به متن آن ،بحث مستند علیه خط حزب متذکره را پیش ببریم .جالب این
است که حزب مذکور در گزارش سیاسی اش علیه رویزیونیزم پاراچندا -باترای اجماالً به
موضعگیری پرداخته است ،اما در مورد خط پست م ل م آر سی پی امریکا از موضعگیری
مخالف صریح اجتناب کرده است .این نشان می دهد که حزب مذکور برای دعوت از نمایندۀ
آر سی پی امریکا به کنگره اش دلیل مناسبی داشته است .شایان ذکر است که تا هم اکنون
حزب کمونیست نیپال (مائوئیست) علیه خط جدید آر سی پی امریکا از موضعگیری مخالف
اجتناب کرده است.
به این ترتیب ما برای اتحاد با حزب کمونیست نیپال (مائوئیست) یعنی حزب تحت رهبری
کیرن ،به هر قیمت تالش نکردیم تا یک جمع بزرگتر علیه آر سی پی امریکا و باب اواکیان
به وجود بیاوریم ،بلکه مبارزه کردیم تا حزب مذکور موضعگیری علیه رویزیونیزم پاراچندا-
باترای را تعمیق و قاطعیت ببخشد ،علیه پست م ل م اواکیانی به موضعگیری بپردازد و با
جوانب انحرافی و ضعیف خط خودش بیشتر و بیشتر گسست نماید .در واقع عدم موضعگیری
این حزب علیه خط جدید آر سی پی امریکا در گزارش سیاسی به کنگره اش ،عالمت
واضح دیگری است که نشان می دهد حزب مذکور قادر نیست موضعگیری علیه رویزیونیزم
پاراچندا -باترای را نیز تعمیق و قاطعیت ببخشد.
مخالفت "سند" با حرکت حزب کمونیسـت (مائوئیسـت) افغانستان بخاطر « اتحاد با برخی
نیروها به منظور ایجاد یک تشکل بین المللی » در واقع انعکاس مخالفت آر سی پی امریکا
با این حرکت است .آر سی پی امریکا این مخالفتش را از طریق انتشار نامۀ اول ماه می
 2012اش بیان نموده است .لزومی برای بیان نادرستی های گسترده و عمیق استدالالت
نامۀ مذکور در مخالفت علیه این حرکت در این سطور دیده نمی شود .اما تذکر یک نکتۀ
بسیار مهم مربوط به این مخالفت ضروری است.
یکی از انتقادات اصلی حزب ما علیه خط بیانیه و اساسنامۀ جدید آر سی پی امریکا ،به مثابۀ
یک خط پست م ل م این است که حزب مذکور کل دورنمای مبارزه برای تشکیل انترناسیونال
نوین کمونیستی و درین مسیر کل مبارزه برای ایجاد یک تشکل بین المللی کمونیستی جدید یا
احیای مجدد جنبش انقالبی انترناسیونالیستی را در اساسنامه اش کنار گذاشته و حتی اشاره
ای نیز به آن نکرده است.
اما حزب مذکور بجای جوابدهی صریح به این انتقاد و پذیرش انحراف ضد انترناسیونالیستی
متذکره و طبعا ً راه اندازی حرکت نظری و عملی برای زدودن انحراف مذکور ،به هر طرف
دست می اندازد ،به هر خس و خاشاکی می چسپد و صد آسمان و ریسمان می بافد تا با
نادرست ثابت کردن تالش های براه افتادۀ ما و متحدین بین المللی ما بخاطر ایجاد یک تشکل
بین المللی مارکسیستی -لنینیستی -مائوئیستی ،انحراف ضد انترناسیونالیستی اساسنامه ای
اش را بپوشاند .اما این کار شدنی نیست ،چرا که انحراف مذکور در اساسنامۀ حزب متذکره
بسیار واضح و روشن و غیر قابل پنهان ساختن است.
از جانب دیگر تالش تخریبگرانه توسط آر سی پی امریکا و سایر پست م ل م ها بخاطر
جلوگیری از موفقیت مبارزه برای ایجاد تشکل بین المللی م ل م ،نهایتا ً نمی تواند نتیجه بخش
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و مثمر ثمر باشد .قبل از همه به این خاطر که خط مارکسیستی -لنینیستی -مائوئیستی از
ظرفیت و قدرت راه اندازی یک حرکت بین المللی برای ایجاد یک تشکل بین المللی کمونیستی
و به فرجام رساندن موفقیت آمیز آن برخوردار است و نیروهای م ل م قبالً منسوب به جنبش
انقالبی انترناسیونالیستی و نیروهای م ل م بیرون از آن نیز برای پیشبرد موفقانۀ طرح شان
مصمم و استوار؛ در حالیکه خط پست م ل م نه از چنین ظرفیت و قدرتی برخوردار است
و نه هم پست م ل م ها توان جلوگیری از پیشرفت های مبارزاتی مارکسیستی -لنینیستی-
مائوئیستی در مسیر ایجاد تشکل بین المللی را دارند.

در مورد موضوع درک از مائوئیزم و تقلیل دادن آن به جنگ خلق  :

کل مبحثی که تحت عنوان فوق در "سند" مطرح شده است ،نه تنها به نحو رقت انگیزی
بی محتوا ،غیر اصولی و نادرست و به مثابۀ رها کردن تیر در تاریکی است ،بلکه بصورت
بسیار صریح و روشن ،صرفا ً جمالت و کلمات نقل شده از اسناد آر سی پی امریکا و حزب
کمونیست ایران (م ل م) است ،آنهم بدون اینکه طبق اسناد و مدارک مربوط به حزب ما و
احزاب متحدش در سطح بین المللی مطرح شده باشد و بصورت مستند بیان گردیده باشد.
"سند" مدعی است که:
« حزب در انتقادات خود سنتز نوین را متهم به نفی مائوئیزم و خود را مدافع مائوئیزم معرفی
می کند .گروهبندی متشکل از سه گروه نیز چنین ادعایی دارد .هرچند که در هیچ مورد درک
شان را از مائوئیزم باز نمی کنند و مائوئیست بودن را با ادعا داشتن به مائوئیزم یکی می
کنند .اما از البالی اسنادی که قرار است مدافع مائوئیزم باشند ،می توان برخی از مهمترین
عناصر درک حزب و احزاب و متحد آن را از مائوئیزم دریافت که نشاندهندۀ درک ناقص
از مائوئیزم است و حتی در برخی مواقع در تضاد با آن قرار دارد .حزب و متحدین آن در
اسنادشان هیچگاه تالش نمی کنند که مائوئیزم را فرای یک نام یا فرای جنگ خلق معنی کنند.
به نظر می رسد که برای این احزاب ،مبارزات مائو پس از کسب قدرت در سال  1949وجود
خارجی ندارند .یا اگر دارند نقشی را در مبارزات امروز و یا نقشی را در مفهوم مائوئیزم
بازی نمی کنند .البته این موضوع تازه نیست .در جنبش مائوئیستی بسیاری تالش داشته
اند که مائوئیزم را به مبارزات انقالبی در کشورهای تحت سلطه محدود کنند و از مائو یک
چهرۀ دموکرات انقالبی بسازند و مائوئیزم را به مثابۀ ایدئولوژی چنین خطی معرفی کنند.
چرا مائو و حزب کمونیست چین در زمان رهبری مائو و همچنین کمونیست های جهان
معتقدند که بزرگترین و مهمترین دستاورد مائو و بزرگترین و مهم ترین جنبۀ مائوئیزم
"ادامۀ انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریاست"؟ و چرا مائوئیزم به معنای واقعی به درک
دستاورهای مائو از این دوران و عملی کردن درس های این دوران گره خورده است؟ ....
 ....با توجه به چنین بحثی ،سوال ما این است که آیا حزب ما درک درست از مائوئیزم دارد و
یا آن را ارائه کرده است؟ اگر چنین است چرا حزب ما تا این حد در مقابل پیشرفت های این
دوران مائو سکوت کرده است؟ چرا این مهم ترین جنبۀ مائوئیزم در خط و سیاست ها و حتی
ادبیات حزب ما تا این حد غایب است و با بی توجهی روبرو بوده است ...و تا آخر مبحث»
اگـر کسـی اسـناد حـزب مـا را به دقـت مـطالعـه کـرده باشـد ولی از قـبـل آگاه نباشد که
تصویب کنندگان "سند"مورد بحث اعضای حزب هسـتند ،با مطالعۀ سـطور فوق حتما ً فکر
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می نماید که آنها افراد یکی از کشـورهای خـارجـی هسـتند که اصالً اسناد حزب را مطالعه
نکرده اند و شاید هم اصالً با زبان نشراتی حزب آشنا نباشند.
دلیل آن روشن است .در کدام سند حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان ،ما سنتز نوین
را صرفا ً متهم به نفی مائوئیزم کرده ایم و خود را صرفا ً مدافع مائوئیزم معرفی نموده ایم؟
نقد ما از خط پست م ل م بیانیه و اساسنامۀ جدید آر سی پی صرفا ً بخاطر نفی مائوئیزم توسط
این خط نیست ،بلکه بخاطر نفی کلیت مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم توسط این خط است .خط
پست م ل م آر سی پی امریکا صرفا ً مائوئیزم را نفی نمی نماید ،تا به تائید از مارکسیزم –
لنینیزم بپردازد ،بلکه مارکسیزم -لنینیزم را نیز نفی می نماید .همچنان تنها لنینیزم را نفی
نمی نماید ،بلکه مارکسیزم را نیز نفی می نماید .درینمورد الزم نیست یکبار دیگر مباحث
مطرح شده در کمونیست شماره  ،13شماره  14و شماره  15را درینجا تکرار نماییم.
اگر تصویب کنندگان "سند" به عنوان اعضای حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان،
محتویات اساسنامه و برنامۀ حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان را بخاطر می داشتند،
هیچگاه ادعا نمی کردند که حزب در هیچ موردی درکش را از مائوئیزم باز نکرده است .طبعا ً
در چنین صورتی هیچگاه نمی گفتند که « :سوال ما این است که آیا حزب ما درک درست
از مائوئیزم دارد و یا آن را ارائه داده است؟« درینمورد کافی است تمامی رفقا ،به شمول
تصویب کنندگان "سند" مورد بحث ،را به مبحث ایدیولوژی رهنمای حزب (مارکسیزم-
لنینیزم -مائوئیزم) در اساسنامه و همچنان برنامۀ حزب رجوع دهیم.
"سند" حزب را متهم می سازد که از "مائوئیزم" صرفا ً نام آن را گرفته است .این اتهام در
حالی بر حزب وارد می گردد که "سند" از یک حزب پست م ل م که نه تنها محتوای مائوئیزم
و بلکه محتوای مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم را به دور انداخته است ،بلکه نام آن را نیز از
اسنادش حذف کرده است .در واقع آر سی پی امریکا بخاطر اینکه انتقاد ما و سایر احزاب و
سازمان های م ل م کشورهای مختلف جهان در مورد حذف مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم از
اسنادش را جواب سرباال داده باشد ،ما و سایر احزاب و سازمان های مارکسیست -لنینیست-
مائوئیست را متهم می سازد که از "م -ل -م" صرفا ً نام آن را گرفته ایم .در واقع این اتهام
بخاطری بر همۀ ما وارد می آید که ما چرا نام "م -ل -م" و مقدم بر آن محتوای "م -ل -م"
را در اسناد مان حفظ کرده ایم و مثل پست م ل م ها به حذف آن دست نزده ایم .انتقاد تصویب
کنندگان "سند" نیز در واقع همین است ،چرا که در هر دو سند ارسالی شان حتی برای یکبار
هم عبارت مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم را ذکر و تائید نکرده اند.
"سند" حزب را متهم می سازد که درکش از مائوئیزم "تقلیلگرایانه" و صرفا ً محدود به
جنگ خلق است .این اتهام نادرست در حالی بر حزب وارد می گردد که "سند" حتی برای
یکبار هم روی تیوری "جنگ خلق" به عنوان یکی از اجزای "مائوئیزم" و یکی از خدمات
مائو در تکامل ایدیولوژی کمونیستی انگشت نمی گذارد .این اتهام نیز در واقع اتهامی است
که توسط آر سی پی امریکا علم گردیده است .طرح این اتهام نیز در اصل یک جوابدهی
سرباال توسط آر سی پی امریکا به انتقادات ما و سایر احزاب و سازمان های "م -ل -م"
کشورهای مختلف جهان بر اساسنامۀ جدیدش درین عرصه است .اساسنامۀ جدید آر سی پی
امریکا همانطوری که قبالً نیز گفتیم ،استراتژی مبارزاتی جنگ خلق برای پیروزی انقالب
سوسیالیستی در ایاالت متحدۀ امریکا را ،که شکل مشخص قبالً تجربه شدۀ آن در انقالب
اکتوبر شوروی ،قیام عمومی مسلحانه است ،کنار گذاشته و بجای آن "استراتژی جبهۀ
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متحد" را قرار داده است .بر مبنای همین استراتژی است که اساسنامۀ جدید آر سی پی
مبارزه برای تشکیل ارتش انقالبی را نیز کنار گذاشته و سه سالح انقالب (حزب کمونیست،
ارتش انقالبی و جبهۀ متحد) را به دو سالح انقالب ( حزب کمونیست و جبهۀ متحد) تقلیل
داده است.
"سند" بصـورت ضمنـی حـزب مـا و احـزاب متحدش در سطح بین المللی را متهم می سازد
که گویا ما « مبارزۀ مائو علیه رویزیونیزم خروشچفی » را « به مبارزه اش علیه تزهای
مسـالمت آمیز خروشچف ختم» می کنیم .این اتهام در حالی بر ما وارد می گردد که حـزب ما
در یکی از اسناد اساسی اش ( ضمیمۀ شماره اول برنامۀ حـزب) فـرمـولبـنـدی های بسیار
منظم و مدون همه جانبه و بی پیشینه ،بعد از نه تفسیر ،در مورد رویزیونیزم مدرن روسی،
حداقل در جنبش کمونیستی افغانستان ،ارائه کرده است .مطالعۀ دقیق این سند برای همۀ
رفقا ،بخصوص تصویب کنندگان "سند" ،کامالً ضروری و الزم است.
از جانب دیگر اتهام فوق الذکر نیز در واقع جواب سرباالی دیگری به نتیجه گیری نهایی از
" استراتژی جبهه یی" ،غیر مسلحانه و غیر قهری آر سی پی امریکا است که در نهایت
به هیچ چیز دیگری جز اتخاذ استراتژی " گذار مسالمت آمیز" سرمایه داری امپریالیستی
به سوسیالیزم منجر نمی گردد و در واقع هم اکنون نیز تا حد معینی به اتخاذ استراتژی گذار
مسالمت آمیز منجر گردیده است .در عین حال تا جاییکه به خود تصویب کنندگان "سند"
مربوط است ،آنها نیز حتی در یک جا از متن اسناد ارسالی شان ،روی ضرورت تدارک و
برپایی جنگ خلق در افغانستان و شکل مشخص کنونی آن یعنی جنگ مقاومت ملی مردمی
و انقالبی حتی بصورت اشاره و کنایه چیزی نگفته اند .در واقع اتهام آنها بر حزب در مورد
تقلیل دادن مائوئیزم به جنگ خلق متوجۀ این نکته است که ما چرا پیوسته روی ضرورت
تدارک ،برپایی و پیشبرد جنگ خلق و شکل مشخص کنونی آن یعنی جنگ مقاومت ملی
مردمی و انقالبی علیه اشغالگران امپریالیست امریکایی و متحدین آنها در افغانستان ،به
مثابۀ وظیفه و مسئولیت مبارزاتی عمدۀ کنونی ،تاکید می نماییم.
به نظر می رسد تصویب کنندگان "سند" به ضرورت مقاومت ،و مشخصا ً مقاومت جنگی ملی
مردمی و انقالبی ،علیه اشغالگران امریکایی و متحدین شان به عنوان وظیفه و مسئولیت
مبارزاتی عمدۀ کنونی باور ندارند ،در غیر آن تا این حد بصورت یکجانبه و کامالً ضد
مائوئیستی و در قالب مخالفت ظاهری با "تقلیل دادن مائوئیزم به جنگ خلق" با استراتژی
مبارزاتی مائوئیستی جنگ خلق در افغانستان و شکل مشخص کنونی آن یعنی جنگ مقاومت
ملی مردمی و انقالبی علیه اشغالگران و خاینین ملی مخالفت نمی کردند.
برخالف نظر نادرست و اتهام زنانۀ "سند" ،موضعگیری مخالف حزب ما علیه خط
رویزیونیستی پاراچندا -باترای صرفا ً موضعگیری ای علیه اتخاذ مشی مبارزاتی مسالمت
آمیز بجای مشی مبارزاتی جنگ خلق توسط حزب کمونیست متحدۀ نیپال (مائوئیست) نبوده
است .مهم ترین سندی که تا حال حزب ما علیه خط انحرافی پاراچندا -باترای منتشر کرده
است" ،مروری بر عـهـد نـامـۀ انتخاباتـی حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست) در انتخابات
مجلس موسسان" است .عناوین مطالب بحثی مطرح شده در این سند عبارت اند از:
 --- 1تیوری نادرست در مورد عصر.
 --- 2ماهیت مجلس موسسان -که به عنوان شکل عالی دموکراسی بورژوایی و همچنان
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شکل عالی دموکراسی های نیمه فیودالی -نیمه مستعمراتی و حتی مستعمراتی مورد بحث
قرار گرفته است.
 --- 3نیپال کهن ،نیپال نوین و مودل های بین المللی مورد نظر.
 --- 4دو کوه یا سه کوه؟
 --- 5اعالم اختتام جنگ خلق.
 --- 6ماهیت بورژواکمپرادوری و بروکراتیک نیروهای پارلمانتاریستی.
 --- 7ماهیت انقالب در یک کشور نیمه فیودالی – نیمه مستعمراتی.
 --- 8دموکراسی و راه پاراچندا.
 --- 9مضمون قانون اساسی جدید :جمهوری دموکراتیک فیدرال طرفدار مردم.
 --- 10جمهوری دموکراتیک فیدرال طرفدار مردم ،مجموعه ای از ارگان های بازسازی
شدۀ دولت ارتجاعی.
 --- 11نظام اقتصادی انتقالی جدید :سرمایه داری ملی صنعتی با جهتگیری سوسیالیستی.
 --- 12مناسبات بین المللی.
 --- 13مزدوران مسلح نیپالی :بخشی از نیروهای اشغالگر خارجی در افغانستان.
چنانچه مشاهده می شود از جملۀ  13مبحث مطرح شده در این سند ،صرفا ً یک مبحث ( مبحث
شماره پنجم) به موضوع « اعالم اختتام جنگ» توسط حزب کمونیست نیپال (مائوئیست)
پرداخته است و دوازده مبحث دیگر سند روی مسایل دیگری انگشت گذارده است .آیا تصویب
کنندگان "سند" اصالً مطالب مطرح شده در این سند حزب شان را بخاطر دارند؟ به نظر
نمی رسد که بخاطر داشته باشند ،در غیر آن انتقاد حزب ما از خط انحرافی پاراچندا -باترای
را یک انتقاد "تقلیل گرایانه" و صرفا ً در رابطه با اعالم اختتام جنگ خلق توسط حزب
کمونیست نیپال (مائوئیست) تلقی نمی کردند.
درینجا باید تذکر داد که طبق معلومات ما ،نقد حزب ما از " عهد نامۀ انتخاباتی حزب
کمونیست نیپال (مائوئیست) در انتخابات مجلس موسسان نیپال" یگانه نقد مارکسیستی-
لنینیستی -مائوئیستی از این سند برنامه یی حزب کمونیست نیپال (مائوئیست) در سطح کل
جنبش انقالبی انترناسیونالیستی است و برای تمامی رفقا ،به شمول رفقای تصویب کنندۀ
"سند" مورد بحث ،الزم است که به آن بصورت دقیق توجه نمایند ،از مواضع مطرح شده در
آن قاطعانه حمایت نمایند و در عین حال کمبودهای آن را -با توجه به تحوالت بعدی اوضاع
در نیپال -نشانی نمایند .متاسفانه ما نتوانسته ایم تا حال این سند و همچنان اسناد دیگر
حزب در نقد از مواضع حزب کمونیست نیپال (مائوئیست) را به انگلیسی ترجمه نماییم تا در
سطح بین المللی برای سایر احزاب و سازمان های م ل م قابل مطالعه گردد .اگر رفقای مقیم
کشورهای خارجی ،بخصوص کشورهای اروپایی ،امریکایی و استرالیا ،بجای تاثیر پذیری
صفحه 102

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

منفی از انحرافات رویزیونیستی رنگارنگ درین کشورها و دنباله روی از آنها ،به ترجمۀ
اسناد حزب به زبان های خارجی و ترجمۀ اسناد خارجی به دری یا پشتو بپردازند ،بیشتر می
توانند کار مثبت انجام دهند و به جنبش کمونیستی افغانستان و جنبش کمونیستی بین المللی
خدمت نمایند.
جنگ خلق در نیپال برای ما و برای کل جنبش انقالبی انترناسیونالیستی دارای اهمیت عظیم
بود ،اما نه آنچنان عظیم که نبود و بود آن سوال مرگ و زندگی جنبش باشد .دیدی که مرگ
و زندگی جنبش انقالبی انترناسیونالیستی را به نبود و بود این یا آن جنگ خلق مربوط می
دانست ،در اصل مربوط به کمیتۀ جنبش انقالبی انترناسیونالیستی یعنی کمیتۀ تحت هژمونی
حزب کمونیست انقالبی امریکا بود .این کمیته برای بار اول سوال زندگی و مرگ جنبش
انقالبی انترناسیونالیستی را ،در زمان بروز خط راست تسلیم طلبانه در حزب کمونیست
پیرو ،به دوام و یا شکست جنگ خلق در پیرو مربوط دانست و تحت همین بهانه ،فیصلۀ
رسمی تصویب شدۀ جلسۀ گستردۀ سال  1993در مورد پیشبرد بحث درونی در جنبش
در مورد اوضاع جهان ،به عنوان موضوع مورد بحث کلیدی ،را نقض کرد و بحث حول
مسایل پیرو را به موضوع بحثی مرکزی در جنبش مبدل نمود .در آن موقع حزب کمونیست
افغانستان به عنوان یکی از اعضای جنبش انقالبی انترناسیونالیستی علیه این ارزیابی کمیتۀ
جنبش موضع گرفت و این موضعگیری مخالفش را با کمیتۀ مذکور در میان گذاشت .در آن
موقع به کمیتۀ مذکور گفته شد که:
« تبارز چنین روحیه باختگی از سوی کمیته ای که وظیفه و مسئولیت هدایت کل جنبش در
شرایط مساعد و شرایط نامساعد و سخت را بر عهده دارد ،نهایت تاسفبار است .ما جنبشی
هستیم که "فیل مرگی" و "شترمرگی" شکست انقالبات شوروی و چین را دیدیم و نمردیم
و با وجودی که به شدت ضربت خوردیم ولی همچنان به موجودیت و مبارزات مان ادامه
دادیم .حاال هم "بزمرگی" شکست انقالب پیرو گرچه ما را ضربت خواهد زد اما نمی تواند ما
را بکشد .ما که "سویتیزم" -به مفهوم مربوط ساختن سرنوشت کل پروسۀ انقالب در جهان
و کشورهای مختلف جهان به سرنوشت شوروی -را نپذیرفتیم ،حاال چرا باید "پیروئیزم"-
به همان مفهوم مربوط ساختن سرنوشت کلی پروسۀ انقالب در جهان و کشورهای مختلف
جهان به سرنوشت انقالب پیرو یعنی انقالبی در نیمۀ راۀ پیروزی سرتاسری کشوری  -را
بپذیریم ( ».نقل به مفهوم از صحبت های نمایندۀ حزب کمونیست افغانستان با نمایندۀ کمیتۀ
جنبش).
بار دیگر موضوع سـوال مـرگ و زنـدگـی جنبش انـقـالبـی انتـرناسیـونالیستـی در رابطه
با چگونگی عکس العمل جنبش علیه کارزار تجاوزکارانه و اشغالگرانۀ امپریالیست های
امریکایی و متحدین شان ،که از افغانستان و عراق شروع گردید ،مطرح گردید .در آن موقع
نیز از طرف کمیتۀ جنبش مطرح گردید که مرگ و زندگی جنبش انقالبی انترناسیونالیستی
به چگونگی عکس العمل این جنبش علیه کارزار متذکره مربوط است .اگر ما بتوانیم عکس
العمل مناسب علیه این کارزار امپریالیستی نشان بدهیم به پیشرفت دست خواهیم یافت ،در
غیر آن بطرف انحالل خواهیم رفت و عاقبت از هم خواهیم پاشید .طبیعی است که عکس
العمل مناسب علیه کارزار امپریالیستی متذکره غیر از راه اندازی جنگ خلق در افغانستان،
ایران ،ترکیه و سایر کشورهای خاورمیانه یا به عبارت دیگر غیر از رهبری جنگ های
مقاومت علیه این کارزار امپریالیستی در کشورهای منطقه ،چیز دیگری بوده نمی توانست.
در آن موقع نیز به کمیتۀ جنبش گفته شد که:
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« تالش و کوشش قاطع و پیگیر برای راه اندازی و پیشبرد جنگ های مقاومت انقالبی در
کشورهای منطقه علیه کارزار امپریالیستی به شدت مورد نیاز بوده و نهایت ضروری است.
اما موفقیت و عدم موفقیت این تالش و کوشش نباید به عنوان موضوع زندگی و مرگ کل
جنبش اعالم گردد .طبعا ً موفقیت درین مسیر مبارزاتی ما را به شدت تقویه خواهد کرد،
همانگونه که عدم موفقیت شدیدا ً باعت تضعیف ما خواهد شد .اما این عدم موفقیت باعث
مرگ جنبش ما نخـواهـد شد و نـبایـد بـشـود ( ».نقل به مفهوم از صحبت های نماینـدۀ حـزب
کمونیسـت افغانسـتان با نمایندۀ کمیتۀ جنبش» .
"سند" حکم اتهام زنانۀ خود در مورد باز نشدن درک از مائوئیزم یا بهتر گفته شود
مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم ،یکی دانستن مائوئیست بودن و ادعا داشتن به مائوئیزم ،حمل
تنها نام مائوئیزم یا یک مفهوم تقلیل گرایانه از مائوئیزم و صرفا ً محدود به جنگ خلق را
نه تنها بر حزب ما وارد کرده ،بلکه به مشمولین دیگر جلسۀ ویژه احزاب و سازمان های
جنبش انقالبی انترناسیونالیستی و حتی در سطح وسیع تر به تمامی احزاب و سازمان های
امضاکنندۀ اعالمیه های مشترک اول می در چند سال گذشته و شرکت کنندگان در کارزار
و کنفرانس حمایت از جنگ خلق در هند نیز تعمیم داده است .درین مورد الزم است به چند
مطلب مشخص اشاره نماییم.
الف -در واقع درک مطلقا ً یکسان از مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم در میان اعضای یک
حزب نمی تواند وجود داشته باشد ،چه رسد به یک جنبش بین المللی .ما در حزب خود یک
چارچوب وسیع مورد توافق در مورد درک محتوای مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم داریم که
در اسناد حزب و مشخصا ً اسناد اساسی آن یعنی اساسنامه و برنامۀ حزب معین و مشخص
گردیده است ،که علیرغم امکان اختالفات ایدیولوژیک در جزئیات یک چهارچوب متحدۀ
ایدیولوژیک برای حزب فراهم می نماید .بطریق اولی ،احزاب و سازمان های قبالً شامل در
جنبش انقالبی انترناسیونالیستی نیز نمی توانند درک مطلقا ً یکسانی از مارکسیزم -لنینیزم-
مائوئیزم داشته باشند .اما این اختالفات میان آنها نیز در داخل چارچوب یک درک مورد
توافق وسیع در مورد محتوای مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم قرار دارد .این درک مورد
توافق وسیع در مورد محتوای م ل م نه تنها در اسناد این احزاب و سازمان ها ،بخصوص
اسناد اساسی شان ،بلکه در اسناد جنبش انقالبی انترناسیونالیستی ،به ویژه اسناد اساسی
فیصله شده در کنفرانس و نشست های عمومی جنبش ،مثالً بیانیۀ "جاا" و سند "زنده باد
مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم" نیز خود را نشان می دهد.
ب  -با توجه به وضعیت فروپاشیدۀ جنبش انقالبی انترناسیونالیستی ،عوامل اصلی
ایدیولوژیک -سیاسی و تشکیالتی ایجاد کنندۀ این فروپاشی ،ضرورت عاجل سازمان یابی
مجدد نیروهای مارکسیست -لنینیست -مائوئیست در سطح بین المللی و با توجه به موجودیت
درک مورد توافق وسیع فوق الذکر در مورد محتوای مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم از قبل،
برای نیروهایی که روی این درک مورد توافق وسیع استوار باقی مانده اند ،یک جروبحث
تازه در مورد محتوای مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم نمی تواند ضرورت فوری و عاجل باشد.
ضرورت عاجل عبارت است از یک دفاع مجدد قاطع و برنده از مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم.
جلسۀ ویژه احزاب و سازمان های جنبش انقالبی انترناسیونالیستی ،این دفاع مجدد قاطع
و برنده را از طریق روشن ساختن تفاوت ماهوی میان مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم و دو
انحراف انحالل طلبانۀ رویزیونیستی ای که آنرا تهدید می کند ،بطریق ذیل انجام داده است:
« برای بنا نهادن این تشکیالت بین المللی جدید ما باید با رویزیونیزم در تمام اشکال آن و به
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ویژه آنهایی که جنبش انقالبی انترناسیونالیستی را به طرف بحران و فروپاشی کنونی سوق
دادند ،یعنی پست م ل م "سنتزهای نوین" باب اواکیان در حزب کمونیست انقالبی امریکا
و خط رویزیونیستی برقرار شده توسط پاراچندا -باترای در حزب کمونیست متحدۀ نیپال
(مائوئیست) گسست نماییم».
پ  -این اتهام که ما مائوئیست بودن و ادعای مائوئیست بودن را یکی می دانیم ،شدیدا ً پیش
پا افتاده و به نحو رقت انگیزی نادرست است .مگر رویزیونیزم پاراچندا -باترای باور داشتن
به مائوئیزم را ادعا نمی نماید؟ مگر مقدم بر آن رویزیونیست های بر سر قدرت در چین هنوز
ظاهرا ً از مارکسیزم -لنینیزم -اندیشه مائوتسه دون دم نمی زنند؟ مگر حزب کمونیست ایران
( م ل م ) حد اقل تا هنوز این عبارت را به دنبال نام خود یکدک نمی کشد؟ مگر "سازمان
رهایی افغانستان" و گروپ انشعابی از آن یعنی "سازمان انقالبی افغانستان" هنوز خود
شان را مارکسیست -لنینیست -مائوتسه دون اندیشه اعالم نمی کنند؟ و بطور مشخص آیا آر
سی پی امریکا ،علیرغم اتخاذ استقامت استراتژیکی پست م ل م ،هنوز در جهتگیری های
تاکتیکی اش بطور فراوان از عبارات مائو و لنین و مارکس نقل قول نمی آورد؟ اما علیرغم
تمامی این ادعاهای دروغین و صرفا ً بنام یا بی نام ،ما این رویزیونیست ها را رویزیونیست
می دانیم و نه مائوئیست یا مارکسیست -لنینیست -مائوئیست.
ت  -در مورد نادرست ثابت ساختن اتهام تقلیل دادن مائوئیزم توسط حزب ما به جنگ
خلق ،قبل از همه باید به اسناد اساسی حزب رجوع نماییم .آیا رفقای تصویب کنندۀ "سند"،
محتوای اساسنامه و برنامۀ حزب در مورد مائوئیزم را بخاطر ندارند که اینگونه مثل افراد
بیگانه با این اسناد اساسی حزبی ما ،بخود شان تهمت می زنند؟ البد الزم است محتویات
مائوئیزم در هر سه جزء فلسفی ،تیوری های سیاسی و اقتصاد سیاسی در اساسنامۀ حزب را
برای شان مختصرا ً بر شماریم تا دیگر در عالم یاد فراموشی ،گفته های غیر مستند دیگران
را به زبان شان جاری نسازند.
مائوئیزم در تیوری های فلسفی شامل شش موضوع است:
 - 1قانون تضاد یا قانون وحدت اضداد به عنوان یگانه قانون اساسی حاکم بر طبیعت ،جامعه
و تفکر انسانی.
 – 2تضاد عمده و و تفکیک آن از تضاد اساسی.
 – 3بکارگیری استادانه فلسفه در سیاست و مبارزات سیاسی.
 – 4تکامل تیوری شناخت ،جهش از پراتیک به تیوری و سپس از تیوری به پراتیک با تکیه
بر عمده بودن پراتیک.
 – 5توده یی ساختن فلسفه.
 – 6رابطۀ دیالیکتیکی میان زیر بنا و روبنا ،نفی برداشت متافزیکی رابطۀ یکجانبه میان
زیر بنا و روبنا و رد تیوری رویزیونیستی رشد نیرهای مولده.
مائوئیزم در تیوری های اقتصاد سیاسی شامل چهار موضوع است:
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 – 1تکامل اقتصاد سوسیالیستی از طریق نقد از سیاست اقتصادی شوروی.
 – 2تعیین دیالیکتیکی رابطه میان انقالب و توسعۀ اقتصادی ،طرح شعار "انقالب را دریابید،
تولید را افزایش دهید".
 - 3تدوین و تطبیق اقتصاد دموکراسی نوین.
 - 4معرفی سرمایه داری بروکراتیک به عنوان سرمایه داری ای که امپریالیزم در کشورهای
تحت سلطه ترویج می نماید.
مائوئیزم در تیوری های سیاسی شامل شش موضوع است:
 – 1تیوری انقالب دموکراتیک نوین.
 – 2تیوری جنگ خلق.
 – 3تیوری مشی توده یی.
 – 4تیوری مبارزۀ دو خط در درون حزب و در کل تیوری حزب مائوئیستی.
 – 5مبارزه علیه رویزیونیزم مدرن.
 – 6باالتر از همه تیوری ادامۀ انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا و برپایی انقالبات متعدد
فرهنگی در جامعۀ سوسیالیستی بخاط حفظ خصلت انقالب و پیشروی بطرف کمونیزم.
چنانچه مشاهده می شود از میان  16موضوع مربوط به سه جزء فلسفی ،سیاسی و اقتصادی
مائوئیزم ،فقط یک موضوع آن ( موضوع دوم از جزء سیاسی) تیوری جنگ خلق است و
 15مورد دیگر سایر موضوعات را در بر می گیرد .عالوتا ً این موضوع (تیوری جنگ خلق)
به عنوان مهمترین موضوع در مائوئیزم نشانی نشده است ،بلکه موضوعی که باالتر از
هر موضوع دیگری به عنوان معرف مائوئیزم نشانی شده است ،تیوری ادامۀ انقالب تحت
دیکتاتوری پرولتاریا است.
ث – آیا حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان هنوز کدام جنگ خلق را رهبری کرده است؟
روشن است که نه .معهذا ما نه احزاب رهبری کنندۀ جنگ خلق ها ،مثل حزب کمونیست
پیرو و حزب کمونیست نیپال (مائوئیست) را و نه هم احزابی مثل حزب کمونیست انقالبی
امریکا را که کدام جنگ خلق را رهبری نکرده اند ،به عنوان مراجع ایدیولوژیک بدون چون
و چرای مان پذیرفته ایم .حتی باالتر از آن ،ما از همان ابتدای خودنمایی "اندیشۀ گونزالو"
و سپس "راه پاراچندا" و بعد از آنها "پست م ل م اواکیانی" علیه این گرایشات نادرست
به موضعگیری پرداخته ایم ،موضعگیری ای که صرفا ً متوجۀ آر سی پی فاقد پراتیک جنگ
خلق نبوده و نیست ،بلکه مقدم بر آن ،متوجۀ "قهرمانان" جنگ خلق بوده است .براستی
صفحه 106

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

باید از تصویب کنندگان "سند" پرسید که مگر کلکتیو رهبری حزب کمونیست (مائوئیست)
افغانستان و حتی بدنۀ تشکیالتی آن را دیوانگانی تشکیل می دهند که با تقلیل دادن مائوئیزم
به جنگ خلق ،هویت ،موجودیت و موثریت حزب خود شان را بخاطر اینکه جنگ خلقی را
رهبری نمی کند ،زیر سوال قرار دهند و بی هیچ گفتگویی پشت سر این یا آن حزب رهبری
کنندۀ موجود یا سابق جنگ خلق اقتدا کنند.
دو حزب دیگر شامل در جلسۀ ویژۀ احزاب و سازمان های جنبش انقالبی انترناسیونالیستی
نیز در موقعیت مشابه با وضعیت حزب ما قرار دارند .معهذا ما هیچ کدام ازین بابت تشویشی
بخود راه ندادیم و ابتکار مبارزه علیه انحالل گران جنبش انقالبی انترناسیونالیستی و مبارزه
بخاطر ایجاد تشکل بین المللی جدید مارکسیستی -لنینیستی -مائوئیستی را بدست گرفتیم.
گرایش مـورد انـتـقـاد در "سند" در واقـع گـرایش حـزب کمونیست پـیـرو اسـت .حـزب
کمونیست پیرو اصل عمده در سیاست انقالبی را تصرف قدرت می داند و چون تصرف
قدرت از طریق پیشبرد جنگ خلق بدست می آید و تیوری جنگ خلق یک تیوری مائوئیستی
است ،فرمولبندی عمدتا ً مائوئیزم را بکار می برد و از مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم ،عمدتا ً
مائوئیزم صحبت می نماید .ما به دالیل مختلف این فرمولبندی را نمی پذیریم .دلیل اساسی
فلسفی آن این است که به نظر ما مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم یک کلیت بهم پیوسته است
و تداوم میان مراحل مختلف اول ،دوم و سوم آن عمده است و گسست غیر عمده .اما عمده
دانستن مائوئیزم نسبت به مارکسیزم ،لنینیزم یا مارکسیزم -لنینیزم ،بهم پیوستگی کلی و
تداوم میان مراحل مختلف آن را زیر سوال می برد.
هـمچـنـان حـزب کمونیسـت نیپال (مائوئیست) کنونی ،یعنی حزب کمونیست تحت رهبری
کیرن نیز تا حدی و آنهم در طرح بین المللی اش این گرایش را از خود نشان داده است.
این حزب به تازگی طرح ایجاد تشکل بین المللی مورد نظرش را روشن ساخته است .در
این طرح ،سه حزب رهبری کنندۀ موجود یا سابق جنگ خلق یعنی حزب کمونیست نیپال
(مائوئیست) ،حزب کمونیست هند (مائوئیست) و حزب کمونیست فلیپین باید نقش رهبری
کننده و محوری بازی نمایند و دیگران را بر محور شان گرد آورند .واضح است که این طرح
نه تنها نادرست و غیر اصولی است بلکه بی نتیجه نیز بوده است .پس از وحدت و ادغام
دو حزب هند یعنی حزب کمونیست هند (مائوئیست) و حزب کمونیست هند (مارکسیست-
لنینیست) ناگزالباری ،دیگر باید طرح مذکور را شکست خورده به حساب آورد .در واقع
پس از آنکه حزب مذکور طرح اتحاد جبهه یی با رویزیونیست های بر سر قدرت در چین و
کوریای شمالی را به میان کشید و با دعوت نمایندگان این احزاب در کنگره اش ،طرح مذکور
را در عمل نیز تطبیق کرد ،خود را در خارج از چارچوب اتحاد بین المللی احزاب و سازمان
های م ل م قرار داد.
ج  -غیر از آن ،آیا آر سی پی امریکا جنگ خلق در امریکا را تحت رهبری داشت یا رهبری
کرده بود که در طول حیات مبارزاتی جنبش انقالبی انترناسیونالیستی نسبت به هر حزب
دیگر ،منجمله احزاب رهبری کنندۀ جنگ خلق ،نقش موثر تر و برجسته تر در کمیتۀ جنبش
بازی کرد .در طول این مدت هیچ عضوی از اعضای جنبش انقالبی انترناسیونالیستی ،به
شمول حزب ما ،این نقش آر سی پی امریکا را بخاطر اینکه جنگ خلقی را تحت رهبری
ندارد ،مورد سوال قرار نداد ،بلکه علیرغم انتقاداتی که بعضی از اعضا علیه این حزب
داشتند ،نقش برجسته اش در کمیتۀ جنبش دوام کرد .در واقع این نقش موقعی مورد سوال
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گرفت که حزب مذکور خواست "سنتزهای نوین" خودش را بجای مارکسیزم -لنینیزم-
مائوئیزم بر جنبش تحمیل نماید .برعالوه باید گفت که آر سی پی امریکا از موقعیت رهبری
کننده اش در کمیتۀ جنبش انقالبی انترناسیونالیستی بخاطری فرار کرد ،کمیتۀ جنبش را از هم
پاشاند و کل جنبش را به خالء رهبری دچار کرد که نتوانست "سنتزهای نوین" خودش را
بر جنبش تحمیل نماید و نه اینکه حزب یا احزابی بخاطر عدم رهبری جنگ خلق توسط آن،
وادار به فرارش کرده باشد .در واقع آر سی پی امریکا ،جنبش انقالبی انترناسیونالیستی را
نقشه مندانه از هم پاشاند تا بر ویرانه های آن طرح بین المللی پست م ل م خود را بنا نماید.
چ – روشـن اسـت که نه تنهـا انحـرافـات تیوریکی آر سی پی امریکا بلکه فقر پراتیکی
آن نیز مورد انتقاد ما قرار دارد .اما این فقر پراتیکی صرفا ً فقر پراتیکی در عرصۀ جنگ
خلق را در بر نمی گیرد ،بلکه سایر عرصه های پراتیکی در جامعۀ امریکا را نیز شامل می
شود .مثالً آر سی پی امریکا بعد از سی چهل سال فعالیت حزبی در جامعۀ پیشرفتۀ سرمایه
داری امپریالیستی ای مثل امریکا ،هنوز یک حزب روشنفکرانه است و آنچنان پایۀ توده یی
کارگری ضعیفی دارد که در واقع باید آن را فاقد چنین پایه ای دانست .طبیعی است که اینچنین
حزبی قادر نبوده است و نمی تواند قادر باشد که جنبش های توده یی در جامعۀ امریکا را
تحت رهبری بگیرد .اما حزب مذکور بجای اینکه متوجۀ این نقیصۀ ساختاری اش باشد ،نه
تنها به الغای بنیادهای ایدیولوژیکی مارکسیستی -لنینیستی -مائوئیستی سابقش بطور کل
پرداخته است ،بلکه بطور مشخص ساختار و بافت روشنفکرانه اش را تیوریزه و تقدیس
کرده و حتی این تقدیس را تا جامعۀ سوسیالیستی امتداد داده است و "جوشش روشنفکری"
موجودش را نه تنها یک ضرورت فعلی ،بلکه یک ضرورت جامعه و انقالب سوسیالیستی
نیز اعالم نموده است.
این اتهام "سند" که برای حزب ما و متحدینش مبارزات مائو پس از کسب قدرت در سال
 ،1949بطور مشخص تیوری ادامۀ انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا وجود خارجی ندارند
یا اگر دارند نقشی را در مبارزات امروز و یا نقشی را در مفهوم مائوئیزم بازی نمی کنند،
نیز همانند اتهامات دیگرش کامالً بی پایه و از اساس نادرست است .با یک توجۀ سرسری،
و حتی نه دقیق ،می توان در مورد موضوعات  16گانۀ مائوئیزم در هر سه جزء فلسفی،
سیاسی و اقتصادی می توان فورا ً دید که موارد ذیل به خدمات مائوتسه دون بعد از سال
 1949تعلق دارند:
 – 1بکارگیری استادانۀ فلسفه در سیاست و مبارزات سیاسی .این موضوع هم به دورۀ پیش
از سال  1949و هم به دورۀ بعد از سال  1949تعلق دارد ،ولی بیشتر متعلق به بعد از سال
 1949است.
 – 2توده یی ساختن فلسفه .به دورۀ انقالب فرهنگی تعلق دارد.
 – 3تعیین رابطۀ دیالیکتیکی میان زیر بنا و روبنا ،نفی برداشت متافزیکی رابطۀ یکجانبه
میان زیر بنا و روبنا و رد تیوری رشد نیروهای مولده ،به زمان بعد از موضعگیری علیه
رویزیونیزم مدرن و زمان انقالب فرهنگی تعلق دارد.
 – 4تیوری مبارزۀ دو خط در درون حزب و در کل تیوری حزب مائوئیستی ،به دوران انقالب
فرهنگی تعلق دارد.
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 – 5مبارزه علیه رویزیونیزم مدرن و تعمیم آن به مبارزه علیه رویزیونیزم در درون حزب
کمونیست چین .به دهۀ شصت ،به قبل از زمان انقالب فرهنگی و به زمان انقالب فرهنگی
تعلق دارد.
 – 6باالتر از همه تیوری ،ادامۀ انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا و تیوری انقالبات متعدد
فرهنگی در جامعۀ سوسیالیستی .به زمان انقالب فرهنگی تعلق دارد.
 – 7تکامل تیوری های اقتصادی سوسیالیستی و نقد از سیاست اقتصادی شوروی .به زمان
بعد از پیروزی انقالب سال  1949تعلق دارد.
 – 8تعیین دیالیکتیکی رابطه میان انقالب و توسعۀ اقتصادی و طرح شعار "انقالب را
دریابید ،تولید را افزایش دهید ".به زمان انقالب فرهنگی تعلق دارد.
این موضوعات از لحاظ تعداد ،نصف موضوعات مطرح شده در مورد مائوئیزم در اساسنامۀ
حزب را در بر می گیرد ،ولی از لحاظ کیفیت برای تثبیت مائوئیزم به عنوان مرحلۀ تکاملی
نوین در ایدیولوژی و علم انقالب پرولتری ،نقش تعیین کننده دارند.
اوالً :به این خاطر که تیوری ادامۀ انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا یعنی باالترین اصل
مائوئیستی یکی از همین موارد هشت گانه است و با تدوین و تطبیق آن در انقالب فرهنگی
کبیر پرولتاریایی چین بود که مرحلۀ مائوئیزم در تکامل ایدیولوژی پرولتری واضحا ً تثبیت
گردید.
ثانیاً :به این خاطر که با مبارزات مائوتسه دون و حزب کمونیست چین علیه رویزیونیزم
مدرن بود که جنبش مارکسیستی -لنینیستی -مائوئیستی در جهان ،منجمله در افغانستان،
زاده شد .تصویب کنندگان "سند" ،حد اقل باید یاد و خاطرۀ هزاران جانباختۀ جنبش ما در
مبارزه علیه رژیم کودتایی و دست نشاندۀ رویزیونیست های وطنی و سوسیال امپریالیست
های شوروی را بخاطر داشته باشند .اگر جنبش ما فقط مائوی قبل از سال  1949را می
شناخت و با مائوی بعد از سال  1949هیچ آشنایی و شناخت نمی داشت ،آیا در مبارزه علیه
سوسیال امپریالیست ها و نوکران رویزیونیست وطنی شان این همه قربانی می داد؟ تصویب
کنندگان "سند" به منشاء خودشان نیز بی باور شده اند و چاهی را که خود از آن آب نوشیده
اند و می نوشند ،آلوده می سازند و این جدا ً قابل تاسف است.
در مورد اهمیت "تیوری ادامۀ انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا" در نزد حزب ما بهتر است
درینجا فرازی از برنامۀ حزب را نقل نماییم:
« بیانیۀ جنبش انقالبی انترناسیونالیستی مائوئیزم را تکامل مارکسیزم -لنینیزم دانسته و
اعالم نمود « :ما تاکید می کنیم که مائوئیزم مرحلۀ نوینی از تکامل مارکسیزم -لنینیزم
است" ».بیانیه" مهم ترین اصل مائوئیزم یعنی " تیوری ادامۀ انقالب تحت دیکتاتوری
پرولتاریا" را محک تشخیص مارکسیزم از رویزیونیزم دانسته و بیان نمود « :فقط کسی
مارکسیست است که نه فقط قبول مبارزۀ طبقاتی را به قبول دیکتاتوری پرولتاریا ارتقا دهد،
بلکه موجودیت عینی طبقات ،تضادهای انتاگونیستی طبقاتی و ادامۀ مبارزۀ طبقاتی تحت
دیکتاتوری پرولتاریا در سراسر دورۀ سوسیالیزم تا کمونیزم را قبول کند».
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به عنوان یک موضوع مشـخـص و بسـیار روشـن در مورد موضعـگیـری حـزب مـا عـلـیـه
پسـت م ل م اواکیانـی باید گفته شود که مگر ما کمرنگ سازی "تیوری ادامۀ انقالب تحت
دیکتاتوری پرولتاریا" و تبدیل آن به " تیوری ادامۀ انقالب تحت سوسیالیزم" در اساسنامۀ
آر سی پی را یکی از نشانه ها و عالیم خط پست م ل م این حزب اعالم نکرده ایم؟ اگر تصویب
کنندگان "سند" واقعا ً به اهمیت درجه اول این تیوری عمیقا ً باورمند می بودند ،چرا در رابطه
با کمرنگ سازی این تیوری در اساسنامۀ آر سی پی امریکا و تبدیل آن به "تیوری ادامۀ
انقالب تحت سوسیالیزم" در سند اساسی ای مثل اساسنامۀ آر سی پی اهمیت چندانی قایل
نشده اند و حتی آن را قابل نادیده گرفتن انگاشته اند.
"سند" بدون توجه به تمامی واقعیت های موجودیت حزب و خط حزب ما ،اتهامی بر حزب
وارد می سازد که معرف بیگانگی کامل تصویب کنندگان آن با اسناد حزب ،به ویژه اسناد
اساسی حزب ،و مبارزات عملی حزب است .در جایی از "سند" گفته می شود:
«  ...مبارزه ایدیولوژیک برای رسیدن به دنیای دیگر ،مسئلۀ تغییر جهانبینی برای رسیدن
به یک دنیای بدون طبقه آن گونه که مائو سخت برای آن مبارزه کرد و درک از آن را در
دوران دیکتاتوری پرولتاریا تعمیق داد ،از جانب بسیاری از جمله حزب ما به شدت نادیده
گرفته شده است» .
در مورد این اتهام ،الزم است روی چند نکتۀ مشخص مکث کنیم:
 -- 1حزب ما سند "زنده باد مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم" را که در جلسۀ گستردۀ جنبش
انقالبی انترناسیونالیستی در سال  1993به تصویب رسید ،یکی از اسناد اساسی "جاا"
محسوب می نماید و پذیرش آن توسط جنبش انقالبی انترناسیونالیستی را یکی از پایه های
تعهد ایدیولوژیکی اعضای جنبش در قبال جنبش و در قبال سایر اعضای جنبش می داند
و مثالً عهد شکنی ایدیولوژیکی آر سی پی امریکا در قبال این سند را به شدت محکوم می
نماید .طبیعی است که در چارچوب این پذیرش کلی قاطع سند مذکور ،بند ذیل در این سند را
نیز قاطعانه پذیرفته ایم و برای تطبیق عملی آن پیوسته مبارزه کرده و می کنیم:
« انقالب فرهنگی کبیر پرولتاریایی به وضوح معرف یک حماسۀ انقالبی تاریخی – جهانی،
یک جهش نیرومند برای کمونیست ها و انقالبیون جهان و یک دستاورد جاودانی است.
هرچند هنوز روند کاملی را باید از سر بگذرانیم ،اما انقالب فرهنگی درسهای عظیمی برای
ما بر جای نهاده که از هم اکنون آنها را بکار گرفته ایم .مثالً این نکته که تحول ایدیولوژیک
جهت کسب قدرت از جانب طبقۀ ما ،اساسی است» .
 - 2تاکید روی جایگاه شایستۀ آگاهی انقالبی در تغییر جهان ،در بند ذیل از برنامۀ حزب به
عنوان یکی از مشخصات برجستۀ مائوئیزم ،قید گردیده است:
«  ...تحليل رابطه ميان زير بنا و روبنا بصورت دياليكتيكي و نفي برداشت متافزيكي رابطه
يكجانبه ميان روبنا و زيربنا [ توسط مائوتسه دون] كه در مبارزه عليه برداشت اكونوميستي
از ماركسيزم و در مبارزه عليه تيوري رويزيونيستي رشد نيروهاي مولده بكار گرفته شد.
مائوتسه دون تصريح نمود :همانطوريكه زير بنا بر روبنا تاُثير مي نهد و خصلت آنرا تعين
مي نمايد ،و اين در كل عمده است ،روبنا نيز به نوبه خود و در موقعش نقش عمده بازي
كرده و بر زير بنا تاُثير مي گزارد و خصلت آنرا معين مي نمايد .بر اساس اين ديد ،و بيان
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لنين مبني بر " :سياست بيان فشرده اقتصاد است " را تكامل داده و تاُكيد نمود كه بايد
سياست انقالبي بر همه عرصه ها حاكم باشد .به اين ترتيب مائوتسه دون جايگاه شايسته
آگاهي انقالبي را در تغيير جهان معين نمود و شعار لنيني " بدون تيوري انقالبي ،جنبش
انقالبي وجود ندارد" را تكامل بخشيد» .
 – 3حزب برای ارتقای آگاهی انقالبی اعضای خود ،بر محور مبارزات تدارکی برای برپایی
و پیشبرد جنگ خلق ( شکل مشخص کنونی آن ،جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی) در
سطح تیوریک از سه طریق می کوشد:
اول – تطبیق برنامۀ آموزشی مارکسیستی -لنینیستی -مائوئیستی در عرصه های مختلف
فلسفی ،اقتصادی و سیاسی.
دوم – پیشبرد مبارزۀ دو خط درونی به عنوان یکی از اصول تشکیالتی حزب و پیشبرد
مبارزۀ دو خط درونی مورد لزوم در سـطـح جـنـبـش مائوئیسـتی بین الـمـلـلـی .نشــریۀ
کـمـونـیـسـت ارگان پـیـشـبرد این مبارزۀ دو خـط در سـطح کشوری و بین الملی است.
سوم – پیشبرد مبارزات تیوریک بیرونی علیه کمبودات و انحرافات در سطح جنبش چپ
افغانستان بطور کل و در سطح جنبش مائوئیستی در افغانستان بطور خاص و همچنان در
سطح جنبش مائوئیستی بین المللی در صورت لزوم .این مبارزات در صفحات شعلۀ جاوید و
یا در جزوات جداگانه انعکاس داده می شود.
اما باید تاکید کرد که چه تطبیق برنامۀ آموزشی و چه پیشبرد مبارزۀ دو خط در دورن حزب،
یک امر صرفا ً تیوریک نبوده و هر دو عرصۀ پراتیکی و تیوریکی را در بر می گیرد.
البته با تاسف باید گفت که ما هم در تطبیق برنامۀ آموزشی مارکسیستی -لنینیستی -مائوئیستی
و هم در پیشبرد مبارزۀ دو خط در درون حزب و هم در پیشبرد مبارزات خطی بیرونی ،هم
از لحاظ تیوریک و هم از لحاظ پراتیک کمبودها و نواقص زیادی داریم و تصویب کنندگان
"سند" ،یکی از بدترین مصادیق این کمبودها و نواقص هستند .مثالً این رفقا ادعا دارند که
طی چند سال در مورد "سنتزهای نوین اواکیان" تحقیق کرده اند و پس از این تحقیق پی
برده اند که مخالفت حزب ما با این سنتزها پی پایه و نادرست است .اما این واقعیت ندارد،
چرا که آن ها تا حال اساسنامۀ آر سی پی امریکا را مطالعه نکرده اند یا حداقل بصورت دقیق
مطالعه نکرده اند و تازه ترجمۀ دری آن را از دفتر سیاسی مطالبه کرده اند .ما مطئین هستیم
که این رفقا نه تنها جلسات بحثی آموزشی منظم ندارند ،بلکه مطالعات تیوریک شخصی
هریک شان نیز منظم و منسجم نیست .این از رخوت تیوریک .اما رخوت پراتیکی این رفقا
از این هم واضح تر و روشن تر است .این رفقا نه فعالیت تبلیغی و ترویجی ملی -دموکراتیک
دارند ،نه فعالیت تبلیغی و ترویجی کمونیستی ،نه با چپ های افغانستانی مقیم دیار و منطقۀ
مورد سکونت شان روابطی برقرار می کنند و نه هم با چپ های خود دیار و منطقۀ شان.
حتی موقعی که به افغانستان می آیند ،بیشتر متوجۀ حل و فصل مسایل و مشکالت شخصی و
خانوادگی خودشان هستند و کمتر به رابطۀ منظم و فعال حـزبی و جـلسـات منظم جرو بحثی
در رابطه با مشکالت عمومی حزب ،به ویژه مشکالت فکری خودشان ،تن در می دهند.
 – 4موضوع تغییر جهانبینی و ترویج آگاهی انقالبی و ارتقای آن ،یک موضوع صرفا ً درونی
حزبی نیست .تعلیم و ترویج آگاهی انقالبی و ارتقای آن در درون حزب ،باید در خدمت تغییر
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جهانبینی و ترویج و ارتقای آگاهی انقالبی در میان توده ها قرار بگیرد و تحقق این امر
ممکن نیست مگر از طریق کار توده یی و به عبارت دیگر از طریق اتخاذ و پیشبرد اصولی
و جرئتمندانۀ مشی توده یی.
ما در اساسنامۀ حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان ،جنگ خلق را ،که جنگ مقاومت
ملی مردمی و انقالبی علیه اشغالگران امپریالیست و رژیم دست نشانده شکل مشخص کنونی
آن است ،به عنوان استراتژی مبارزاتی حزب مان پذیرفته ایم .اما آنچنانکه اساسنامه می
گوید حزب ما جنگ خلق را بطور عام و شکل مشخص کنونی آن را بطور خاص صرفا ً یک
مبارزۀ مسلحانه نمی داند.
در اساسنامه تاکیدا ً قید شده است که « مشی توده یی یکی از جوانب مهم استراتژی مبارزاتی
حزب است ».طبق آنچه اساسنامۀ حزب می گوید مشی توده یی چهار عرصۀ کار و فعالیت
توده یی را در بر می گیرد – 1 :بردن آگاهی انقالبی در میان توده ها – 2 .آموختن از توده
ها – 3 .پذیرش نظارت توده ها – 4 .بسیج و سازماندهی توده ها و رهبری مبارزات آنها .به
عبارت دیگر جنگ خلق صرفا ً پیشبرد مبارزات مسلحانه نیست ،بلکه در عین حال راه عمدۀ
بردن آگاهی انقالبی در میان توده ها ،اموختن از توده ها ،پذیرش نظارت توده ها و بسیج و
سازماندهی توده ها و رهبری مبارزات آنها است.
برای حزب ما ،به عنوان یک حزب مارکسیست -لنینیست -مائوئیست ،جنگ خلق شکل
عمدۀ مبارزات انقالبی توده یی و ارتش انقالبی شکل عمدۀ تشکیالت توده یی انقالبی است.
بنابرین در شرایط قبل از پیروزی سرتاسری انقالب دموکراتیک نوین و گذار سریع و فوری
به انقالب سوسیالیستی ،عمدتا ً پیشبرد جنگ خلق است که زمینه و فضای مناسب برای ایجاد
تحول مداوم در جهانبینی حزب و هم توده های تحت رهبری حزب ،به وجود می آورد.
البته در شرایطی که هنوز جنگ خلق برپا نگردیده باشد ،مثل شرایطی که فعالً ما در آن قرار
داریم ،مبارزات تدارکی برای برپایی و پیشبرد جنگ خلق از این نقش عمده برخوردار است.
استراتژی
اگر رفقا ،منجمله تصویب کنندگان "سند" به مبحث "جنگ طوالنی" در بخش
ِ
مبارزاتی حزب در برنامۀ حزب رجوع نمایند و آن را به دقت مطالعه نمایند ،موضوع برای
شان روشن خواهد شد.
طبعا ً از آنجایی که حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان ،حزب سیاسی پرولتاریا و
پیشآهنگ پرولتاریا در افغانستان است و باید باشد ،عرصۀ اصلی فعالیت ها و مبارزات
حزب نیز داخل افغانستان است و باید باشد .استراتژی مبارزاتی حزب بطور کل ،به شمول
مشی توده یی حزب ،عمدتا ً از همین طریق می تواند و باید عرصۀ پراتیکی و تیوریکی خود
را داشته باشد .به ویژه کامالً ضروری و مهم است که کلکتیو رهبری عالی حزب در داخل
کشور مستقر باشد و پیوند نزدیک با فعالیت های مبارزاتی حزب در داخل کشور داشته باشد.
استراتژی و مشی مبارزاتی مائوئیستی یک صحبت
بدون چنین وضعیتی هرگونه صحبت از
ِ
بی پایه خواهد بود.
اما در عین حال حزب نیاز دارد که فعالیت های معینی در خارج از افغانستان نیز داشته
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باشد .این فعالیت ها باید در پیوند و در تابعیت از مبارزات حزب در داخل کشور پیش برود و
بخصوص از تاثیر پذیری های منفی نیروهای مختلف موجود در محیط برحذر باشد ،تا مثل
تصویب کنندگان "سند" ،بجای فعالیت در چارچوب خط و مشی حزب خود شان ،به تائید
کنندگان یک حزب رویزیونیستی پست م ل م بدل نگردند.
مسلما ً رفقایی که در خارج از کشور بسر می برند ،باید در محیط مورد سکونت شان در
عرصه های مختلف به فعالیت های مبارزاتی بپردازند .یکی از این عرصه ها پیوند با
نیروهای مارکسیست -لنینیست -مائوئیست در محیط و منطقۀ مورد سکونت شان و پیشبرد
فعالیت های مبارزاتی مشترک م ل م با آنها بر اساس خط و مشی حزب است .عرصۀ دیگر،
پیوند با نیروها و جنبش های ضد امپریالیستی و ضد ارتجاعی در محیط و منطقۀ شان و
پیشبرد فعالیت های مشترک با آنها بر اساس خط و مشی حزب است .این پیوندها و فعالیت
ها باید در پیوند و در تابعیت از خط بین المللی حزب و بخاطر ایجاد و تقویت روابط بین
المللی حزب ایجاد گردد و پیش برده شود .اما با تاکید باید گفت که عرصۀ پیوند با توده های
افغانستانی پناهنده در کشورهای خارجی و پیشبرد فعالیت های توده یی در میان آنها ،چه
فعالیت های ملی -دموکراتیک و چه فعالیت های کمونیستی ،باید مشخصۀ اصلی فعالیت های
توده یی اعضای حزب در خارج از کشور را تشکیل دهد .مقدم بر آن پیوند با گروپ ها و
عناصر چپ و مترقی ضد امپریالیست و ضد ارتجاع و بطور مشخص گروپ هایی از شعله یی
های سابق که هنوز تا حد معینی و بصورت نسبی بر سر پیمان شان باقی مانده اند و تسلیم
طلب نیستند ،یا از تسلیمی و تسلیم طلبی تا حد معینی بیرون آمده اند ،و مهم تر از آن پیشبرد
فعالیت های مبارزاتی مبتنی بر مبارزه – وحدت – مبارزه با آنها ،ضروری و مهم است .در
واقع فقط به همین صورت است که رفقای مقیم در خارج از کشور خواهند توانست محیط
و فضای مبارزاتی حزبی و توده یی فعال و در نتیجه محیط و فضای مبارزاتی مناسب برای
ارتقای آگاهی انقالبی خودشان و توده های پیرامون شان ،به وجود آورند.
آنچه در فوق گفتیم در واقع بیان دیگری از فیصله های جلسۀ مشترک نمایندگان واحد حزبی
اروپا با نمایندگان حزب در دسامبر سال  2012است .تعلیق تمامی آن فیصله ها توسط
تصویب کنندگان "سند" به روشنی نشان می دهد که آنها تا چه حدی روی کار ایدیولوژیک
برای ایجاد تحول در جهانبینی خودشان و توده های محیط شان در عمل استوار اند و فقط
با طرح شعار گونه لفظی از آن به عنوان یک حربۀ بی پایه علیه حزب استفاده نمی کنند!؟
در واقع قاطعانه باید گفت که رخوت تیوریکی و پاسیفیـزم پراتیکی دوامدار و چند سالۀ
این رفقا باعث شده است که فعالیت های حزب در محیط بسیار مهم و مساعد اروپا (مهم و
مساعد نسبت به هر محیط دیگر خارج از کشور) نه تنها در طی چند سال گذشته پیشرفت
نداشته باشد ،بلکه روز بروز کمتر و محدود تر گردد .این رفقا محافظه کاری و پاسیفیزم شان
را تحت عنوان به اصطالح مخفی کاری آنچنان محکم چسپیده اند که نه تنها حاضر نیستند
در میان سائر گروپ ها و افراد چپ به صورت روشن و واضح از حزب دفاع نمایند ،بلکه
وقتی هم به داخل کشور می آیند و مدتی را اینجا می مانند از برقراری رابطۀ منظم و جدی
تشکیالتی با حزب ابا می ورزند و حتی در جلسات توده یی حزب شرکت نمی کنند تا "مبادا"
افشا گردند .برای ما روشن است که اساس ایدیولوژیک این رخوت و پاسیفیزم تیوریکی و
پراتیکی همانا دفاع از رویزیونیزم پست مارکسیستی  -لنینیستی -مائوئیستی اواکیانی است.
البته ممکن است فردی از این رفقا با دفاع از خط رویزیونیستی اواکیان و افتادن در این خط
به چنین وضعیتی افتاده باشد ،ولی فرد دیگری رخوت و پاسیفیزم از قبل موجود خود را در
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دفاع از رویزیونیزم اواکیانی توجیه تیوریک نماید .نتیجۀ تیوریکی و پراتیکی هر دو حالت
برای حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان یک چیز است و آن بیرون آمدن حد اقل دو سند
پست م ل م از درون حزب است.

ترجمه و تفسیر واضح و روشن پست مارکسیستی -لنینیستی -مائوئیستی
در مورد سنتز های نوین باب اواکیان:

موخرۀ تقریبا ً یک و نیم صفحه یی "سند" ،توضیحات تازه ای در مورد "سنتزهای نوین
اواکیان" ،غیر از آنچه تا حال گفته آمدیم ،ندارد و همانند صفحات قبلی "سند" صرفا ً به
تعریف و تمجید آن پرداخته و مخالفینش را محکوم کرده است .بنابرین متن موخرۀ "سند"،
برخالف عنوان برگزیده شده برای آن ( نکاتی کوتاه در مورد سنتز نوین باب اواکیان ) نه
نکات کوتاه در مورد آن دارد و نه هم نکات دراز .اما علیرغم این وضعیت ،تصویب کنندگان
"سند" در قسمتی از متن این موخره ،در مورد "سنتزهای نوین اواکیان" دست به اعترافی
می زنند که ماهیت این سنتزها را به خوبی و روشنی بیان می نماید:
« باب اواکیان  ...در تالش برای [درک] علل ناکامی و شکست موقتی سوسیالیزم  ...سنتز
نوینی را ارائه داده است .این سنتزها بر بسیاری از اشتباهات سیاسی و نگرشی گذشتۀ
جنبش کمونیستی بر یک مبنای علمی و در جنبه های مختلف انگشت گذاشته و شیوۀ نگرش
متکامل تر را پیش روی ما می گذارد .ادامۀ مبارزات در راه کمونیزم بدون در نظر گرفتن
این سنتزها غیر ممکن است» .
درینجا یکبار دیگر دیده می شود که تصویب کنندگان "سند" از بحث مشخص و روشن در
مورد خط و مشی بیانیه و اساسنامۀ جدید آر سی پی امریکا ،با توجه به متن این اسناد،
طفره می روند .اما در مورد "سنتزهای نوین" اواکیان آنچه را که باید به عنوان نتیجه گیری
تمامی صغرا و کبرا چیدن های شان در متن "سند" بگویند ،بطور واضح و روشن گفته اند:
« ادامۀ مبارزات در راه کمونیزم بدون در نظر گرفتن این سنتزها غیر ممکن است».
دلیل این حکم نهایی و روشن پست مارکسیستی -لنینیستی -مائوئیستی هم بصورت بسیار
واضح و روشن از جمالت نقل شده از "سند" در باال بیان شده است:
جنبش کمونیستی گذشته ،اشتباهات سیاسی و نگرشی بسیار داشته  ...سنتزها بر مبنای
علمی و در جنبه های مختلف روی آن اشتباهات سیاسی و نگرشی انگشت گذاشته و شیوۀ
نگرش متکامل تر را به وجود آورده است؛ و به این ترتیب علل ناکامی و شکست موقتی
سوسیالیزم را درک کرده و راه عالج آن را نیز یافته است.
لب و لباب بحث حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در مورد خط و مشی پست م ل م
بیانیه و اساسنامۀ جدید آر سی پی امریکا ،در حقیقت امر بیان واضح تر و روشن تر همین
چند جمله از "سند" است که فوقا ً نقل شده است و آن اینکه:
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شیوۀ نگرش یعنی متود و دیدگاه خط و مشی جدید آر سی پی امریکا پست م ل م است .در
"سند" این واقعیت ضد علمی بصـورت « شـیـوۀ نـگـرش مـتکامـل تـر» یعنی شـیوۀ نگرش
متکامل تر از کلیـت مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم مطرح گردیده است.
در واقع در داخل همین چهارچوب اسـت که مارکسـیزم -لنینیـزم -مائوئیـزم دارای اشتباهات
سیاسـی و نگرشـی بسیار پنداشته می شود و به همین دلیل گمان برده می شود که باید بطور
کلی سر از نو قالبریزی گردد .و مقدم بر آن در داخل همین چهارچوب است که "سنتزهای
نوین اواکیان" ،و نه مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم ،ایدیولوژی رهنمای اندیشه و عمل جنبش
کمونیستی بین المللی پنداشته می شود ،به نحوی که « ادامۀ مبارزات در راه کمونیزم [بطور
کلی] بدون در نظر گرفتن "سنتزهای نوین" اواکیان [ و نه بدون در نظر گرفتن مارکسیزم-
لنینیزم -مائوئیزم] غیر ممکن» دانسته می شود.
در جای دیگری از همین مبحث "سند" ،به گونۀ دیگری روی این موضوع تاکید شده است:
«  ...برای پاسخگویی به شرایط نوین و غلبه بر بحران نمی توان با تنبلی ذهنی دگماتیستی
بر روی تئوری های حاضر و آمادۀ چهل سال پیش ،لم داد» ...
به این ترتیب واضحا ً کلیت تئوری های چهل سال پیش ،قابل تکیه کردن دانسته نمی شود.
این ،بیان دیگرگونۀ همان حکم عام آر سی پی امریکا است که می گوید « :به هیچوجه
نباید به گذشته [یعنی تیوری های حاضر و آمادۀ چهل سال پیش] پناه برد و پشت آن سنگر
گرفت».
پست م ل م های امریکایی و ایرانی ،جهان کنونی را « جهان تماما ً جدید و بنیادا ً متفاوت»
اعالم می نمایند و پست م ل م های ما از «شرایط نوین» بطور کلی حرف می زنند.
همچنان پست م ل م های امریکایی و ایرانی بصورت الفزنانه و ضد علمی از دست یابی به
« چهارچوب تیوریک نوین » دم می زنند و پست م ل م های ما اعالم می نمایند که « :ادامۀ
مبارزات در راه کمونیزم بدون در نظر گرفتن سنتزهای نوین غیر ممکن است».
ما این ادعا ها را رویزیونیستی و پست م ل م یی می دانیم ،زیرا:
تاکید روی ضرورت تکامل « تیوری های حاضر و آمادۀ چهل سال پیش » بر اساس فرمولبندی
تداوم -گسست ،یک موضوع است و نفی این تیوری ها بصورت کلی یک موضوع دیگر.
تکامل علمی و اصولی تیوری های ساخته و پرداخته شده از قبل در موارد نواقص و کمبودات
خود ضروری و مورد نیاز است ،ولی نفی کلی آن ضد علمی ،ضد اصولی و رویزیونیزم پست
م ل م است .در تکامل علمی و اصولی ،تداوم بنیاد و اساس علما ً درست سابق بصورت عمده
تامین می گردد ،ولی در نفی کلی رویزیونیستی پست مارکسیستی -لنینیستی -مائوئیستی،
این بنیاد و اساس علما ً درست سابق است که عمدتا ً و حتی اساسا ً نادیده گرفته می شود .در
تکامل علمی و اصولی ،تداوم بنیاد و اساس علما ً درست سابق عمده و گسست از آن غیر
عمده است .دقیقا ً مثل تکامل مارکسیزم به مارکسیزم -لنینیزم یا تکامل مارکسیزم -لنینیزم
به مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم .مارکسیزم -لنینیزم بصورت عمده تداوم مارکسیزم است و
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بصورت غیر عمده گسست از آن و تکامل بیشتر آن .همچنان مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم
بصورت عمده تداوم مارکسیزم -لنینیزم است و بصورت غیر عمده گسست از آن و تکامل
بیشتر آن .اگر غیر از این باشد ما نه با وجود و دوام یک ایدیولوژی واحد پرولتری بلکه به
موجودیت و پیدایش ایدیولوژی های مختلف سروکار داریم .در آن صورت مارکسیزم یک
ایدیولوژی است ،لنینیزم یک ایدیولوژی دیگر و مائوئیزم هم یک ایدیولوژی دیگر .دقیقا ً
همانگونه که مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم یک ایدیولوژی است و "سنتزهای نوین اواکیان"
یک ایدیولوژی دیگر یعنی پست م ل م.
وقتی استالین به دفاع از لنینیزم و به مبارزه برای رسمیت بین المللی آن دست زد ،مارکسیزم
را حذف نکرد ،بلکه به رسمیت بخشیدن به مارکسیزم -لنینیزم پرداخت .وقتی هم حزب
کمونیست چین "اندیشۀ مائوتسه دون" را در کنگرۀ نهم خود مطرح کرد ،مارکسیزم -لنینیزم
را حذف نکرد ،بلکه به رسمیت مارکسیزم -لنینیزم -اندیشۀ مائوتسه دون پرداخت .همچنان
جنبش انقالبی انترناسیونالیستی در جلسۀ گستردۀ سال  1993خود ،بخاطر رسمیت بین
المللی مائوئیزم بجای اندیشۀ مائوتسه دون در سطح بین المللی ،به حذف مارکسیزم -لنینیزم
دست نزد ،بلکه به رسمیت مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم پرداخت.
اما آر سی پی امریکا به محض مطرح شدن "سنتزهای نوین اواکیان" و فشرده شدن در
بیانیه و اساسنامۀ جدیدش ،به حذف کلی مارکسیزم -لنینیزم – مائوئیزم پرداخته است .این،
یک "نو آوری" تجدید نظر طلبانۀ بی پیشینۀ ضد علمی در جنبش کمونیستی بین المللی و
به بیان واضح تر و روشن تر پست مارکسیستی -لنینیستی -مائوئیستی است.
همچنان شـناخت از تغییرات و تحوالت جهانی یک موضوع اسـت و جهان کنونی را « یک
جهان کامـالً جدیـد و بنیـادا ً متفاوت » اعالم کردن یک موضوع دیگر.
هیچ عقل سلیمی نمی تواند تغییرات و تحوالت به وقوع پیوسته در اوضاع جهان ،و اوضاع
یکایک کشورهای جهان ،نسبت به زمان « چهل سال پیش » را منکر گردد .اما این تغییرات
و تحوالت در چهارچوب کلی نظام سرمایه داری امپریالیستی به وقوع پیوسته و علیرغم
وقوع آنها ما با یک جهان پست سرمایه داری امپریالیستی مواجه نیستیم.
بنابرین تضاد اساسی نظام سرمایه داری یعنی تضاد میان نیروهای مولدۀ جمعی و مناسبات
تولیدی مبتنی بر تملک خصوصی کماکان تضاد اساسی نظام حاکم بر جهان است و تضاد
اساسی دیگری جای آن را نگرفته است .بنابرین عصر ما کماکان همان عصر امپریالیزم و
انقالبات پرولتری است و نه عصر پست امپریالیستی.
بنابرین اساس نقد مارکس از سرمایه داری ،اساس نقد لنین از سرمایه داری امپریالیستی
و اساس نقد مائوتسه دون از جامعۀ سوسیالیستی به مثابۀ یک جامعۀ طبقاتی و به مثابۀ
مرحلۀ گذار از سرمایه داری به کمونیزم ،و نه مرحلۀ اول جامعۀ کمونیستی ،کماکان اساسا ً
و عمدتا ً به قوت خود باقی هستند و هنوز هم مورد نیاز هستند .یقینا ً این اساس و بنیاد باید
بیشتر و بیشتر تکامل یابد ،اما در یک خط پر فراز و نشیب و پر پیچ و خم یک ایدیولوژی
واحد پرولتری و نه با گسست ریشه یی و اساسی از آن.
با تاسف باید گفت که پست مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم اواکیانی بر بستر یک گرایش بسیار
غلط و نادرست در جنبش انقالبی انترناسیونالیستی زمینۀ رشد و گسترش پیدا کرد و جرئت
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یافت که تا این حد گستاخانه و بی پروا به طرح خط رویزیونیستی خود بپردازد .این گرایش
بسیار غلط و نادرست در ابتدا از طریق طرح "اندیشۀ گونزالو" توسط حزب کمونیست پیرو
تبارز یافت ،سپس با طرح " راه پاراچندا" توسط حزب کمونیست نیپال (مائوئیست) ادامه
یافت و سرانجام با تبارز خط پست مارکسیستی -لنینیستی -مائوئیستی آر سی پی امریکا خود
را نشان داد.
برای ما ،آنچه بنام "اندیشۀ کونزالو" ،سپس "راه پاراچندا" و اخیرا ً "سنتزهای نوین
اواکیان" در میان منسوبین جنبش انقالبی انترناسیونالیستی مطرح گردید ،از همان ابتدا
مورد تائید نبوده و علیه آن مخالفت کرده ایم .درینجا منظور از "ما" صرفا ً حزب کمونیست
(مائوئیست) افغانستان نیست ،بلکه تشکالت قبل از کنگرۀ وحدت یعنی تشکالت مربوط به
حرکت نوین مائوئیستی برخاسته از اواسط دهۀ شصت خورشیدی ،یا حداقل بعضی از آنها
را نیز در نظر داریم.
به نظر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان ،آنچه که توسط حزب کمونیست پیرو بنام
"اندیشۀ گونزالو" مطرح گردید ،آنچه که توسط حزب کمونیست نیپال (مائوئیست) بنام "راه
پاراچندا" علم شد و آنچه که توسط حزب کمونیست انقالبی امریکا بنام "سنتزهای نوین
اواکیان" به میان کشیده شده است ،همگی دارای یک ریشۀ مشترک بینشی نادرست و غیر
اصولی هستند و آن شناخت نادرست از الزامات تیوریکی و پراتیکی تکامل ایدیولوژی است.
در واقع هرسه حزب متذکره بدون اینکه الزامات تیوریکی و پراتیکی تکامل ایدیولوژی را
به پایۀ اکمال برسانند ،قبل از وقت و بصورت بسیار خام و عجوالنه به الف زنی پرداختند و
ادعاهایی را مطرح کردند که نه توان تیوریکی شان اجازه می داد و نه هم ظرفیت پراتیکی
شان.
حزب ما این الف زنـی هـای بـی پـایـه را حتی در همان حـد اولیۀ شان یعنی قبل از آنکه با خط
و خال انحرافات خطی رویزیونیستی ( در مورد احزاب نیپال و ایاالت متحدۀ امریکا) متبارز
گردند ،محکوم کرده و آن را "خام بازی ها و خام اندازی های ایدیولوژیک -سیاسی" خوانده
است .ما ازین نظر هر سه حزب متذکره را در چارچوب یک گرایش انحرافی الف زنانه و
خودبزرگ بینانه ارزیابی کرده ایم و یکی را در مقابل دیگری قرار نداده ایم.
حتی درین حد ،یک گرایش بسیار انحرافی خودمرکز بینانه و رقابت ناسالم بر سر خودمرکزی
بین المللی و اینکه چه کسی بزرگ ترین رهـبر مارکسیست -لنینیست -مائوئیست زنده در
جهان است ،در میان شان وجود داشته است ،گونزالو ،پاراچندا یا باب اواکیان؟
حزب کمونیست پیرو ،بی باکانه و صریح و مبتنی بر کیش شخصیت حاکم برخود این سوال
و جواب آن را مطرح می کرد و حزب کمونیست نیپال تا حدی با کمرویی و بصورت کمرنگ.
اما اخیرا ً آر سی پی امریکا با گستاخی و پررویی صریح و دقیقا ً هم سطح با کیش شخصیت
گستاخانۀ حاکم بر خود ،سوال متذکره و جواب آن را مطرح کرده و پیهم و پیوسته به آن
می بالد .ما سال ها قبل علیه هژمونیزم بی پایه و مشترک هر سه حزب متذکره موضعگیری
کردیم ،همۀ آنها را ازین بابت در یک جهت دیدیم و رقابت های ناسالم درینمورد در میان
شان را محکوم کردیم.
در واقع هر یک از این احزاب بر پایۀ پیشرفت های معین مبارزاتی و کسب دستاوردهای
معین پراتیکی یا تیوریکی نیمه تمام و خام ،هوای تکامل ایدیولوژیکی را در سر پروراندند
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و پیشرفت ها و دستاوردهای شان را با تیوری های من درآوردی و نادرست ترکیب کردند
و سرانجام در سطح کل جنبش انقالبی انترناسیونالیستی نه مشکل کشا بلکه مشکل آفرین
گردیدند و مقدم بر آن بر خود و روند مبارزاتی خود صدمات و ضربات جبران ناپذیر وارد
آوردند.
حزب کمونیست پیرو در تاکید روی شناخت مائوئیستی از طبیعت و شرایط انقالبی در
کشورهای تحت سلطۀ امپریالیزم ،آغاز جنگ خلق و پیشبرد آن و اتخاذ مائوئیزم بجای اندیشۀ
مائوتسه دون ،در سطح کل جنبش انقالبی انترناسیونالیستی پیشتاز بود و نه تنها جنگ خلق
در پیرو را موفقانه به پیش هدایت می کرد ،بلکه کل جنبش انقالبی انترناسیونالیستی را از
لحاظ اتخاذ مائوئیزم بجای اندیشۀ مائوتسه دون از لحاظ فکری هدایت نمود .اما در عین حال
مشکالتی داشت که توام با پیشروی های مبارزاتی اش بیشتر و بیشتر گردید و درست موقعی
که رهبری اش مورد ضربت دشمن قرار گرفت ،تبارزات منفی آن شروع به آشکار شدن و
رشد بیشتر کرد و ضربات خود را وارد نمود .مختصرا ً این مشکالت را بر می شماریم:
 - 1تقسیم دنیا به سه جهان توسط مائوتسه دون به عنوان یک جزء مهم مائوئیزم .این
فرمولبندی هیچگاه توسط جنبش انقالبی انترناسیونالیستی ،منجمله حزب ما ،مورد پذیرش
قرار نگرفت.
 – 2تعریف حزب کمونیست به مثابۀ ماشین جنگی پرولتاریا و نظامی سازی حزب .این
تعریف تفاوت ماهوی میان حزب سیاسی پرولتاریا و پیشآهنگ پرولتاریا را با ارتش انقالبی
مخدوش می نماید .شایان ذکر این است که حزب کمونیست پیرو حتی در سطح رهبری اش
نتوانست فرمول نظامی سازی حزب را متحق سازد و صدر گونزالو تا روزی که به چنگ
دشمن افتاد یک فرد غیر نظامی و به اصطالح ملکی باقی ماند.
 - 3تعریف جنگ خلق به عنوان یک پروسۀ مداوم تا کمونیزم و طرح شعار "جنگ خلق
تا کمونیزم" .این شعار تفاوت میان ضرورت برپایی انقالبات فرهنگی متعدد در جامعۀ
سوسیالیستی را با ضرورت پیشبرد مداوم جنگ خلق در جامعۀ سوسیالیستی مخدوش می
نماید .مائوتسه دون ضرورت برپایی جنگ خلق در چین را در صورت تصرف قدرت توسط
رویزیونیست ها مطرح کرد ،اما انقالب فرهنگی را به عنوان شکلی از جنگ خلق پیش نبرد.
حزب کمونیست پیرو هیچگاه به توضیح دالیل در مورد جاگزین ساختن جنگ خلق مداوم
بجای انقالب فرهنگی نپرداخته است .در واقع وقتی پرولتاریا بر سر قدرت باشد ،نیازی
به برپا نگه داشتن جنگ خلق در جامعۀ سوسیالیستی وجود ندارد .جنگ خلق فقط زمانی
مورد نیاز است که قدرت انقالبی سرنگون شود و با تصرف قدرت توسط رویزیونیست ها
سوسیالیزم سرنگون گردد.
 – 4پرورش کیش شخصیت و آنهم بصورت بسیار افراطی و تا حد خطاناپذیر دانستن و
معصوم دانستن شخص رهبر .حزب کمونیست پیرو آنچنان به دور این کیش شخصیت گردید
که با دستگیری صدر گونزالو ،خود بخود این ذهنیت دامن خورد که بدون وی « جنگ خلق
نمی تواند به پیش رود».
 -- 5تحلیل نادرست از اوضاع جهان و انقالب جهانی را در حال تعرض استراتژیک دیدن.
فرمولبندی « تعرض استراتژیک انقالب جهانی » فرمولبندی بی پایه ای بود که پس از
دستگیری صدر گونزالو برای خودش نیز نادرستی آن مسلم گردید.
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 - 6تحلیل نادرست از مراحل مختلف جنگ خلق .حزب کمونیست پیرو جنگ خلق در پیرو
را در اواخر دهۀ  80و اوایل دهۀ  90قرن گذشته در مرحلۀ تعادل استراتژیک می دید ،در
حالی که هیچ تعادلی در میان نبود و جنگ خلق در پیرو در بهترین حالت خود فقط توانست
به حالت نسبتا ً باالی دفاع استراتژیک برسد.
 – 7طرح فرمولبندی رهبری متحد المرکز حزب ،ارتش و جبهه .در وضعیت مشخص حزب
کمونیست پیرو از لحاظ پرورش کیش شخصیت در آن حزب ،این طرح به معنای گسترش
کیش شخصیت حاکم بر حزب در سطح ارتش و جبهه و تمرکز شدید قدرت در وجود شخص
رهبر بود .از لحاظ عملی این طرح هیچگاه در عمل پیاده شده نتوانست .حزب کمونیست پیرو
در واقع نتوانست یک جبهۀ وسیع تحت رهبری خود را به وجود بیاورد .در سطح ارتش نیز
روشن بود که صدر گونزالو به عنوان یک فرد غیر نظامی و "ملکی" اصالً نمی توانست
یک رهبر نظامی و جنگی باشد.
 – 8تبدیل عبارت مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم به عبارت مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم
(عمدتا ً مائوئیزم) .همانطوری که قبالً گفتیم این نوع عمده سازی مبتنی بریک مشکل بینشی
است.
 – 9نوعی تقدیر گرایی در مورد ضرورت و نیاز رسیدن به کمونیزم .گونزالو درینمورد گفته
است « :دوازده میلیارد سال حرکت مادۀ متحرک سرانجام منجر به کمونیزم می گردد.».
ماتریالیزم دیالیکتیک و ماتریالیزم تاریخی باورمند به جبر علی و ضرورت و نیاز قانونمندانه
هست ،اما تقدیر گرایی یعنی سرنوشت های تعیین شده از ازل را غیر علمی می داند و نمی
پذیرد.
 – 10سر انجام طرح چیزی بنام "اندیشۀ گونزالو" به دنبال عبارت مارکسیزم -لنینیزم-
مائوئیزم و آن را به صورت مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم -اندیشۀ گونزالو در آوردن.
درینمورد نیز چندین بار تغییرات و تحوالت جالبی به وقوع پیوست :در ابتدا مارکسیزم-
لنینیزم -مائوئیزم ،سپس مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم ( عمدتا ً مائوئیزم) ،بعد از آن
مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم (عمدتا ً مائوئیزم) ،اندیشۀ گونزالو و سرانجام مارکسیزم-
لنینیزم -مائوئیزم ،اندیشۀ گونزالو (عمدتا ً اندیشۀ گونزالو).
حزب کمونیست نیپال (مائوئیست) با دست زدن به جنگ خلق در نیپال در شرایطی که
حزب کمونیست پیرو و جنگ خلق در پیرو با مشکالت فراوانی روبرو شده بود و ضربات
مهلکی خورده بود ،تحرک مبارزاتی تازه ای در سطح کل جنبش انقالبی انتراسیونالیستی
ایجاد کرد .اما این حزب از همان ابتدای تشکیل و از همان ابتدای پیوندش با جنبش انقالبی
انترناسیونالیستی کمبودات و نواقصی داشت که در سال های بعد بیشتر از پیش انکشاف
نمود و سرانجام به یک خط رویزیونیستی مبدل گردید.
حزب کمونیست نیپال  -مرکز مائوئیستی ( تشکیالت سلف حزب کمونیست نیپال (مائوئیست)
در جلسۀ گستردۀ سال  1993جنبش به حیث ناظر شرکت داشت .در همان زمان ،حزب
مذکور  8نماینده در پارلمان ارتجاعی داشت و به موضوع شرکت در انتخابات پارلمانی
نیپال و یا تحریم آن به مثابۀ یک موضوع تاکتیکی می نگریست .حزب مذکور در همین
جلسه بخاطر شرکت یکی از اعضای کمیتۀ مرکزی اش در جشن روز تولد کیمیل سونگ
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رهبر کوریای شمالی مورد انتقاد قرار گرفت .همچنان این حزب بخاطر وحدت با یک جناح
رویزیونیست مورد انتقاد قرار گرفت و بحث مربوطه در مباحث درونی جنبش انقالبی مطرح
گردید.
حزب کمونیست نیپال (مائوئیست) جنگ خلق را بصورت التقاطی از خط استراتژیک محاصرۀ
شهر ها از طریق دهات و قیام های شهری درک می کرد ،بدون اینکه روی عمده بودن خط
استراتژیک محاصرۀ شهرها از طریق دهات تکیه نماید .به همین سبب در حالی که جنگ
پارتیزانی مبتنی بر خط استراتژیک محاصرۀ شهر ها از طریق دهات را به تعطیل کشاند،
ظاهرا ً به طرح قیام در شهر ها و مشخصا ً به طرح ناکام قیام در کتمندو پرداخت .این حزب در
یک مشابهت تقریبی با حزب کمونیست پیرو ،مراحل مختلف جنگ خلق در نیپال را بصورت
دقیق درک نمی کرد و در حالی که جنگ خلق در نیپال تازه به مرحلۀ تعادل استراتژیک پا
گذاشته به غلط رسیدن آن به مرحلۀ تعرض استراتژیک را اعالم نمود و دست به یکسلسله
عملیات استراتژیک زد که با شکست مواجه شد ،شکست هایی که زمینه را برای دست
کشیدن از جنگ خلق مساعد ساخت .حزب کمونیست نیپال (مائوئیست) در سیاست منطقه یی
و جهانی خود باورمند به استفاده از تاکتیک های سه جهانی بود ،این حزب رهبری نهادینه
شدۀ حزب پرولتری در جامعۀ سوسیالیستی را زیر سوال برد و سیستم چند حزبی و رقابت
انتخاباتی میان احزاب مختلف در جامعۀ سوسیالیستی را پذیرفت .حزب کمونیست نیپال
(مائوئیست) تسلیح عمومی توده یی در جامعۀ سوسیالیستی را بدون تکیه روی موجودیت
و محوریت ارتش انقالبی حرفه یی مورد پذیرش قرار داد .حزب کمونیست نیپال (مائوئیست)
در دولت ارتجاعی سهم گرفت و وارد رقابت های انتخاباتی با احزاب ارتجاعی گردید .این
حزب برای رسیدن به انقالب دموکراتیک نوین و تشکیل دولت دموکراتیک نوین ،یک مرحلۀ
استراتژیک "انقالب دمکراتیک فیدرالی" و تشکیل " دولت دموکراتیک فیدرالی به اصطالح
طرفدار مردم" را پذیرفت و غیره و غیره که در نقد از عهد نامۀ انتخاباتی حزب مذکور
برای شرکت در انتخابات مجلس موسسان نیپال آمده است .خالصه اینکه این حزب از انقالب
دموکراتیک نوین دست کشید ،جنگ خلق را تعطیل کرد و ارتش انقالبی را به سوی انحالل
سوق داد ،اصالحات ارضی را ملغا ساخت و زمین های توزیع شده در میان دهقانان را دوباره
به فیودال ها برگرداند ،ساختار های قدرت انقالبی در مناطق پایگاهی را به انحالل سوق داد
و سرانجام به یک حزب ارتجاعی رویزیونیستی تغییر ماهیت داد.
در مورد آر سی پی امریکا در شماره های  15 ،14 ،13و شمارۀ فعلی ( شمارۀ  )16به
اندازۀ کافی صحبت گردیده است و درینجا یکبار دیگر نیاز به تکرار آن مطالب وجود ندارد.
با تمام اینها ،تصویب کنندگان "سند" در نتیجه گیری نهایی شان امیدوار اند که:
« ...حزب ما مسیر ،خط و روشی را که در چند سال اخیر برگزیده است ،مورد بازنگری قرار
دهد .سنتز نوین باب اواکیان را بدون اتهامات واهی و غیر واقعی مورد بحث جدی ،مسئوالنه
و صادقانه قرار دهد و به یک مبارزۀ سالم در درون حزب و در میان اعضای آن دامن زند و
بر بستر آن و بر یک پایۀ صحیح و علمی به گذشتۀ خود ،گذشتۀ جنبش کمونیستی افغانستان
و جهان بنگرد و از آن جمعبندی کند ...ما امیدواریم که بتوانیم حزب را در چنین مسیری با
تمام قوا یاری رسانیم» .
یعنی اگر حزب مسیر ،خط و روشی را که در چند سال اخیر برگزیده است مورد بازنگری
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قرار ندهد و مسیر مورد خواست آنها را در پیش نگیرد ،آنها حزب را یاری نخواهند کرد ،یا
حداقل با تمام قوا یاری نخواهند کرد .بحثی که از همان ابتدایش توام با نتیجه گیری نهایی
و اولتیماتوم و اتمام حجت باشد ،یک بحث جدی ،مسئوالنه و صادقانه نیست و یک مبارزۀ
سالم در درون حزب و در میان اعضای حزب را دامن نخواهد زد .اینگونه بحث براه انداختن
بیشتر از آنکه بحث باشد ،بهانه طلبی برای کنار کشیدن از حزب و مبارزات مارکسیستی-
لنینیستی -مائوئیستی است.

بـررسـی سـنـد شـمـاره دوم

خط اصلی این سند همانند سند شماره اول ،از لحاظ ایدیولوژیک -سیاسی پست مارکسیستی-
لنینیستی -مائوئیستی است و از لحاظ تشکیالتی سکتاریستی و توام با بزرگنمایی بی پایه
و الفزنانه .در عین حال در "سند" ،در موارد معینی ،نکاتی به درستی نشانی شده و
پیشنهادات نسبتا ً مثبتی در مورد آنها ارائه شده است.
درین سطور سعی خواهیم کرد کل متن سند را بصورت مختصر و مفید مورد ارزیابی و
بررسی قرار دهیم.
« اساسنامۀ پیشنهادی «حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان» به تاریخ  14دسامبر
در جمع رفقای واحد اروپا به خوانش گرفته شد و مورد غور و بررسی جدی ،قرار گرفت
و نکات و مطالب پیشنهادی بر آن ،نشانی گردید .طبق دستور ،اساسنامه ،پیشنهادی با
اساسنامۀ موجودۀ حزب قبالً توسط هریک از واحد های حزبی به صورت جداگانه مطالعه
گردید و نکات مورد بحث آن نشانی شده بود».
ادعای تعلق داشتن این نوشته به کل واحد حزبی اروپا غلط است .واحد پایه یی ناروی-
سویدن اصالً در جریان این بحث قرار ندارد ،یعنی قرار داده نشده است .کل هواداران حزب
در اتریش نیز در جریان تدوین این نوشته قرار داده نشده اند .این نوشته در اصل متعلق
به یک نفر در جرمنی است و یک نفر دیگر در جرمنی یا انگلستان آن را بعد از به تحریر
در آمدن مطالعه کرده و تائید نموده است .اما دو نفر دیگر در اتریش با متن آن از لحاظ
ایدیولوژیک -سیاسی موافق نکرده اند و بنا به گفتۀ خود شان گویا صرفا ً بخاطر حفظ وحدت
اروپا با ارسال آن به مرکز موافقت نشان داده اند؛ که البته این استدالل شان همانگونه که
قبالً گفتیم نادرست است.
سند شماره اول به نحو بسیار نادرستی توسط "هواداران حزب در اروپا» امضا شده بود.
آن امضا به دو دلیل مورد انتقاد قرار گرفت :یکی اینکه بحث های درون حزبی یک موضوع
مربوط به واحد های حزبی و اعضای حزب است و نه مربوط به هواداران حزب .دیگر اینکه
کل هواداران حزب در اروپا اصالً در جریان تدوین و ارسال سند قرار نداشته اند و طبق متن
نامۀ شخصی "ن" صرفا ً چهار نفر در جریان تدوین و ارسال آن قرار داده شده اند؛ که آنهم
بعدا ً روشن شد که در اصل دو نفر بوده اند .انتقاد اول در ارسال سند شماره دوم در نظر
گرفته شده است ،اما انتقاد دوم در نظر گرفته نشده و این بار دو نفر بنام تمام واحد حزبی
اروپا حرف زده اند.
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برعالوه ،دو نفر موافق با متن این سند ،در مخالفت با دستورنامۀ دفتر سیاسی مبنی بر
انعکاس نظرات و پیشنهادات تمامی رفقای واحد های حزبی ،نه از مخالفت دو نفر دیگر
شامل در جلسۀ شان چیزی به مرکز نوشته اند و نه هم از غیابت یک واحد پایه یی حزبی
در جلسۀ شان .اینگونه حرکت های سکتاریستی غیر صادقانه و توام با بزرگنمایی بی پایه،
مناسبات درونی یک حزب انقالبی پرولتری را با ویروس های بسیار مضر ضد تشکیالتی
آلوده کرده و اعتماد رفیقانه میان روابط حزب را خدشه دار می سازد.
« مسایلی را که به صورت کلی باید در نظر گرفت این ها هستند :کالً طرح این اساسنامۀ
عمومی ،کلیشـه یی و کـپـی برداری شـده اسـت تا اینکه یک بحث کامـالً منسجم و همآهنگ
را انعکاس دهد .به عبارت دیگر در بسیاری از موارد خاص نشده است .در نتیجه مطالب
بصورت کلیشه یی گفته شده اند ،اما همین مفاهیم عمومی در برخی مواقع در جای دیگر نفی
می شود و بسیاری مطالب متناقض و متضاد می باشند».
وقتی کسی از وجود تناقضات صحبت می نماید باید تناقضات را نشان دهد .وقتی کسی از کلی
گویی صحبت می نماید باید بداند که اساسنامه وظیفۀ طرح بحث های تفصیلی را به عهده
ندارد .در پروسۀ وحدت و کنگرۀ وحدت هم بحث های تفصیلی در برنامه آمد و اساسنامه
بطور فشرده ،مجموع مسایل را در خود جمع کرد .در واقع بر مبنای همین دو سند تفصیلی
و فشرده ،وحدت صورت گرفت .ما فعالً فقط اساسنامه را مدنظر داریم و برنامه فعالً مورد
بحث قرار ندارد.
وقتی ادعا می گردد که مسودۀ اساسنامه ،کلیشه ای و کپی برداری شده است ،باید نشان داده
شود که چگونه کلیشه یی است و از کجا کاپی برداری شده است؟ گذشته از این مسایل ،اگر
کسانی مطرح کنند که ما به هیچ وجه نباید به گذشته پناه ببریم و پشت آن سنگر بگیریم،
یقینا ً نمی خواهند که طبق خط پسا م ل م خود روی اصول و فرمولبندی های عام م ل م تکیه
کنند .طبیعی است که آنها صحبت از اصول و فرمولبنـدی های عام م ل م را "کاپی برداری"
و "کلیشه پردازی" قلمداد نمایند.
ولی وقتی ما می گوییم که اندیشه و عمل ما باید طبق م ل م باشد ،باید عمدتا ً به م ل م پناه
ببریم و پشت آن سنگر بگیریم .به عبارت دیگر باید اصول و فرمولبندی های عام م ل م را
اتخاذ نماییم .این کاری است که توسط هر حزب م ل م صورت می گیرد .تکیه روی اصول عام
ایدیولوژیک همان تکیۀ استوار بر م ل م است .آثار گذشتۀ م ل م آثار شخص شما و حزب شما
نیست و اگر شما بخواهید مطالب آن را با کلمات و جمالت دیگر هم بیان کنید ،فقط شکلش را
تغییر داده اید ،ولی مضمونش بجای خود باقی است .مخالفت کلی بنیادی با تکیه روی اصول
و فرمولبندی های عام م ل م در واقع معنای دیگری از رویزیونیزم است.
در جنبش چپ افغانستان مثالً در "ساما" برای اینگونه مخالفت کلی بنیادی ایدیولوژیک
اصطالح "تازه اندیشی" را بکار می بردند که بیان دیگری از همان کلمۀ معروف رویزیونیزم
بود.
اگر کسی یا کسانی کوشش کنند که مخالفت با اصول و فرمولبندی های عام م ل م را به
یک اصل مبدل نمایند ،دقیقا ً به سرنوشت آر سی پی امریکا مبتال خواهند شد .این حزب
در"مانیفیست" خود فقط از جوامع کمون اولیه ،جوامع طبقاتی و جامعۀ کمونیستی در تاریخ
بشر صحبت می نماید .به عبارت دیگر "کلیشه های" تاریخی جوامع برده داری ،فیودالی و
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سرمایه داری را در امتداد جوامع کمون اولیه و قبل از رسیدن به جامعۀ جهانی کمونیستی
در این تاریخ ،اصالً نادیده می گیرد .در نتیجه از زمان جوامع کمون اولیه تا زمان کمون
پاریس ،عمر طوالنی اشکال مختلف مبارزات طبقاتی علیه برده داری ،فیودالیزم و سرمایه
داری را نادیده می گیرد" ،تازه اندیشانه" دست به ابتکار می زند و یک اصل عام م ل م را
که مبارزات طبقاتی را موتور محرکۀ تکامل تمامی جوامع طبقاتی می داند ،دور می اندازد.
« در مورد خاص نکردن به این نکات عمده می توان اشاره کرد :اصالً اشاره ای به اوضاع
خاص جهانی از زاویۀ جنبش کمونیستی نمی شود .مثل شکست پرولتاریا در چین و اهمیتی
که امروز برای ما دارد و نقشی را که برای ما بازی می کند مثل اینکه آب از آب تکان نخورده
است .مثالً نه جمعبندی از تجربۀ چین ارائه می شود و نه اینکه در این برنامه انعکاس می
یابد .همین طور در مورد پیرو و نیپال» .
اساسنامه در برگیرندۀ اساسات است و نه جزئیات و فروعات .اساسنامه اصول کلی و عام
ایدیولوژیک ،سیاسی و تشـکیالتی را بیان میکـنـد و وظیفـه اش بیان اصول عام ایدیولوژیک،
برنامۀ سیاسی به شمول استراتژی مبارزاتی و اصول و ضوابط عمومی تشکیالتی (آئین نامۀ
تشکیالتی) است.
طرح موضوع «اوضاع خاص جهانی از زاویۀ جنبش کمونیستی» طبق دید پست م ل م ،یعنی
طرح این موضوع که اساسنامه حتما ً باید صحبتش را از مسئله شکست پرولتاریا در چین
آغاز کند و آنرا پایان یک مرحله و آغاز مرحله جدید بداند؛ در واقع طرح همان بحث آر سی
پی است که طبق آن خط و مشی پست م ل م را اتخاذ کرده است .حزب کمونیست (مائوئیست)
افغانستان این مرحله بندی نادرست و پست م ل م را قبول ندارد.
جمعبندی از پیرو و نیپال نیز توسط حزب صورت گرفته است .فشردۀ جمعبندی از تجربۀ
نیپال در اساسنامه بصورت موضعگیری علیه رویزیونیزم پاراچندا -باترای طرح شده است.
البته الزم است که فشردۀ جمعبندی از تجربۀ پیرو نیز به نحوی در اساسنامه مطرح گردد.
اما بـحـث تـفـصـیـلـی درینمورد می تواند – و باید – در گـزارش سـیاسـی به کنگره و همچنان
اسناد تفصیلی دیگر درج گردد و نه در اساسنامه.
« برنامه ناظر بر تجربۀ جنبش مائوئیستی در افغانستان نقاط مثبت و منفی آن نیست نه به
آن اشاره دارد و نه این تجارب و درس ها به صورت ملموسی در آن نقش بازی می کند» .
حزب یک جمعبندی کلی از تجربۀ جنبش مائوئیستی افغانستان دارد .فشردۀ این جمعبندی در
اساسنامه در جمالت ذیل بیان شده است:
« حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان میراث دار و تکامل دهندۀ خط مائوئیستی ای
است که در اواسط دهۀ چهل شمسی پایه گذار جنبش کمونیستی (مارکسیستی -لنینیستی-
مائوئیستی) افغانستان گردید .این جنبش با تاثیر پذیری و الهام از مواضع ضد رویزیونیستی
و ضد سوسیال امپریالیستی حزب کمونیست چین تحت رهبری مائوتسه دون ،با رویزیونیزم
و سوسیال امپریالیزم شوروی خط فاصل روشنی ترسیم نمود و مبارزات نسبتا ً وسیع
دموکراتیک نوین کارگران و روشنفکران علیه امپریالیزم ،سوسیال امپریالیزم و ارتجاع را
پیش برد.
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حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان با جمعبندی از تجارب منفی و مثبت نحوۀ شرکت
جنبش چپ افغانستان در جنگ مقاومت ضد سوسیال امپریالیستی پیریزی گردیده است.
این حزب با تاثیر پذیری و الهام از مواضع جنبش کمونیستی بین المللی ،مشخصا ً جنبش
انقالبی انترناسیونالیستی ،در جذب روشن و اصولی تجارب انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی
چین و در موضعگیری و مبارزۀ قاطع علیه رویزیونیزم چینی و خوجه یی شالوده گذاری
گردید ،شالوده گذاری ای که متضمن مرزبندی صریح و مبارزۀ جدی علیه کلیت انحرافات
مسلط بر جنبش چپ افغانستان ،در طول دهۀ پنجاه و نیمۀ اول دهۀ شصت شمسی و انحرافات
بعدی بوده است .تکامل این حزب با حضور در صفوف جنبش کمونیستی بین المللی و
سهمگیری در مبارزات جهانی پرولتاریا ،مشخصا ً مبارزات جنبش انقالبی انترناسـیونالیسـتی
در زمان فعـالیت آن و مبارزات برای احـیـای فعالیت های "جاا" بعد از غیر فعال شدنش یا
ایجاد یک تشکیالت جدید بین المللی م ل م ،گره خورده است.
حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان حاصل سال ها مبارزه علیه امپریالیزم ،ارتجاع،
رویزیونیزم و اپورتونیزم است.
درفش حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان درفش وحدت دهندۀ تمامی مائوئیست های
کشور است .آنها فقط در زیر همین درفش می توانند وظایف و مسئولیت های مبارزاتی
دموکراتیک نوین و کمونیستی و بطور اخص وظایف و مسئولیت های کنونی در قبال مقاومت
ملی مردمی و انقالبی علیه اشغالگران امپریالیست و خاینین ملی را به نحو اصولی و شایسته
ادا نمایند».
( کلمۀ مورد تاکید بنا به پیشنهاد یکی از واحدهای حزبی اضافه شده است).
بدین ترتیب فشـردۀ این تجارب در اسـاسـنامه بیان شـده اسـت و اگر ضـرور باشـد باید یکی
دو جمـلۀ دیگر نیز به آن اضافه کرد .اما بحث تفصیلی حول تاریخچه جنبش مائوئیستی
افغانستان در اساسنامه ضروری نیست .بحث نسبتا ً مفصل تر درینمورد را می توان در
گزارش سیاسی به کنگره درج کرد و نیز می توان به عنوان یک مبحث جداگانه در برنامه
بیان نمود .اساسنامۀ هیچ حزب کمونیست در دنیا یک کتاب قطور نیست که در هر مورد بحث
های تفصیلی داشته باشد.
« به عبارت دیگر باید گفت که اصالً جمع بندی جامع در این مورد وجود ندارد .اصالً چگونه
می توان یک اساسنامه نوشت بدون اینکه یک جمعبندی از این تجارب را ارائه داد».
باز همان حرف های تکراری قبلی .لب و لباب جمعبندی ها را باید در اساسنامه درج کرد.
اساسنامه ،یک سند عمومی است .در اساسنامه عصارۀ جمعبندی های تفـصیـلی درج می
گردد و چنانچه قبالً گفتیم این عصاره درج گردیده است .اما اساسنامه در هیچ موردی،
منجمله در مورد جمعبندی تجارب جنبش مائوئیستی افغانستان ،جای بحث های تفصیلی
نیست .می توان پرسید که آیا اساسنامۀ آر سی پی امریکا از جنبش مائوئیستی امریکا
جمعبندی تفصیلی دارد؟ همینطور حزب کمونیست ایران (م ل م )؟ مشکل اصلی رفقای ما
این است که نمی دانند اساسنامه چی است؟
اما در مورد این ادعای "سند" که اصالً جمع بندی جامع از تجارب جنبش مائوئیستی
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افغانستان وجود ندارد ،باید پرسید که منظور از «جمع بندی جامع» چگونه جمع بندی ای
است؟ در واقع باید گفت که بدون یک جمعبندی از تجارب جنبش مائوئیستی افغانستان ،نه
پروسۀ وحدت جنبش کمونیستی (م ل م) افغانستان موفقانه پیش می رفت ،نه کنگرۀ وحدت
موفقانه دایر می گردید ،نه برنامه و اساسنامۀ حزب کمونیست(مائوئیست) افغانستان در
کنگرۀ وحدت تصویب می گردید و نه هم حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان تشکیل
میشد.
برعالوه در طول ده سال گذشته از حیات مبارزاتی حزب ،جمع بندی متذکره باز هم در اسناد
مختلف بسط یافته و عمیق تر گردیده است ،تا آنجاییکه مجموعۀ جمع بندی ما را به حدی
رسانده است که بتوانیم از آن در تهیۀ اسناد قابل ارائه و تصویب در کنگرۀ بعدی استفاده
نماییم ،مخصوصا ً در تهیۀ بخشی از گزارش سیاسی به کنگره که به همین جمعبندی تعلق
خواهد داشت .یقینا ً تجارب جنبش مائوئیستی افغانستان ،به شمول تجارب حزب کمونیست
(مائوئیست) بصورت خاص ،چیزی نیست که برای یکبار و بصورت نهایی بررسی و ارزیابی
گردد؛ بلکه این تجارب باید بار بار مورد ارزیابی و بازبینی قرار بگیرد و هر بار بیشتر از
پیش غنامندی حاصل نماید.
« یکی دیگر از روش های غلط این اساسنامه حرکت نکردن از واقعیت است ،یعنی چون
کشور تحت سلطه و اشغال است یک سلسله مطالب کپی برداری و نوشته شده است و در
نتیجه لزومی به خاص کردن نمی بیند ،یعنی همان مسایلی که در باال به آن اشاره شد».
آیا این رفقای ما قبول دارند که کشور تحت اشغال است یا نه؟ اصال مشکل در بین حزب و این
رفقا خود همین مسئلۀ کلی است ،نه چگونگی بیان این حالت و کاپی برداری و غیره .مسلم
است که حالت مستعمراتی یک کشور معین ،خصوصیات و ویژگی های خود را دارد ،اما مقدم
بر آن یکسلسله مسایل اساسی مشترک میان تمامی کشورهای تحت سلطه ای که در حالت
مستعمراتی -نیمه فیودالی قرار داشته باشند نیز موجود است .نادیده گرفتن این مشترکات
اساسی به معنی تافتۀ جدابافته دانستن افغانستان از جهان و سایر کشورهای مستعمره -نیمه
فیودال است.
و اما در مورد وضعیت های خاص حالت مستعمراتی افغانستان ،در بخش "برنامۀ سیاسی
حزب" گفته شده است:
« افغانسـتان در طی تقریبا ً یک قرن گذشـته یک کشـور تحت سـلطۀ امپریالیزم و نیمه فیودالی
بوده اسـت .در طی این مدت سلطۀ امپریالیستی برین کشور گاهی حالت مستعمراتی داشته
و گاهی حالت نیمه مستعمراتی .تضاد میان توده های خلق ها -به مثابۀ بخش تعیین کنندۀ
نیروهای مولده -و مناسبات مستعمراتی -نیمه فیودالی یا نیمه فیودالی -نیمه مستعمراتی،
تضاد اساسی جامعۀ افغانستان را تشکیل می دهد .در حالت مستعمراتی ،مبارزه علیه قدرت یا
قدرت های امپریالیستی مهاجم و اشغالگر و خاینین ملی دست نشاندۀ شان و در حالت نیمه
مستعمراتی مبارزه علیه ارتجاع داخلی حاکم وظیفۀ عمدۀ انقالب به حساب می آید.
در شرایط کنونی ،که علیرغم جابجایی های نسبی در موقعیت های تاکتیکی جنگی نیروهای
پوشالی داخلی و امپریالیستی اشغالگر ،سپرده شدن مسئولیت های جنگی روزمره به قوای
پوشالی رژیم دست نشانده و تغییرات ظاهری حقوقی در وضعیت نیروهای اشغالگر ،کشور
همچنان تحت اشغال پنجه های حونریز قوت های مهاجم و متجاوز امریکایی و متحدین شان
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و نیروهای پوشالی رژیم دست نشانده قرار دارد .مقاومت علیه اشغالگران امپریالیست و
رژیم دست نشانده ،وظیفۀ عمدۀ فعلی انقالب به حساب می آید» .
در سطور فوق سه ویژگی در حالت اشغال افغانستان در طی یکصد سال گذشته مورد توجه
قرار گرفته است:
اول :تبدیل پیهم حالت نیمه مستعمراتی و مستعمراتی به یکدیگر .سلطۀ استعمار انگلیس،
حالت نیمه مستعمراتی از زمان امان هللا خان تا تجاوز قوای سوسیال امپریالیستی ،تجاوز و
اشغالگری سوسیال امپریالیست ها ،حالت نیمه مستعمراتی از زمان خروج قوای اشغالگر
سوسیال امپریالیستی تا زمان آخر امارت اسالمی طالبان وبااالخره تجاوز و اشغالگری
امپریالیست های امریکایی و متحدین شان بر کشور .بطور مثال چنین وضعیتی در حالت
مستعمراتی چین وجود نداشته است.
رژیم دست نشاندۀ مرکب از خاینین ملی در تابعیت از قوت های
دوم :حاکمیت پوشالی ِ
اشغالگر به عنوان به اصطالح دولت مرکزی که در پهلوی نیروهای اشغالگر باید آماج عمدۀ
مقاومت باشد .در جنگ مقاومت چین علیه جاپان دولت مرکزی ارتجاعی چین یعنی دولت
گومیندان آماج عمدۀ مقاومت علیه جاپان نبود ،بلکه بخشی از مقاومت ضد جاپانی بود.
سوم :تغییرات ظاهری حقوقی و تاکتیکی در موقعیت های نیروهای اشغالگر که اخیرا ً صورت
گرفته است و توهم برانگیز است؛ چنانچه طالبان پس از مشاهدۀ چنین وضعیتی است که
بصورت بسیار نادرستی از "اشغال غیر مستقیم" حرف می زنند .این وضعیت حتی در تاریخ
افغانستان یک وضعیت خاص است و حتما ً برآمد های ویژۀ خود را خواهد داشت .مثالً تشدید
نسبی تضاد های داخلی و به تبعیت از آن تشدید نسبی مبارزات داخلی .این حالت می تواند
رژیم دست
در رابطه با اجرای وظایف و مسئولیت های مبارزاتی عمده علیه اشغالگران و ِ
نشانده چالش برانگیز باشد.
« اما یک مسئلۀ مهم دیگر مسئلۀ تغییرات در اوضاع جهانی نه تنها از نظر سیاسی ،بلکه
از نظر اقتصادی و ساختاری است و تاثیراتی که این تغییرات ساختاری بر انقالبات و شرایط
موجود می گذارد .حداقل چه تاثیری در برنامۀ مبارزاتی ما خواهد گذاشت حتی اشاره ای هم
بر آن نشده است» .
درینجا چگونگی تحلیل از اوضاع جهان و جامعه در میان است .در اشارۀ "سند" به «
تغییرات در اوضاع جهانی نه تنها از نظر سیاسی ،بلکه از نظر اقتصادی و ساختاری ...و
تاثیراتی که این تغییرات ساختاری بر انقالبات و شرایط موجود می گذارد [ ...و] چه تاثیری
در برنامۀ مبارزاتی ما خـواهـد گـذاشت ،» .منظور اصلی بصورت بسیار مجمل و نامشخص
و به اصطالح جویده جویده به میان کشیده می شود .تا جاییکه به اسناد منتشره توسط آر
سی پی امریکا و حزب کمونیست ایران ( م ل م ) مربوط است ،ما می دانیم که منظور از طرح
این بحث راه باز کردن برای طرحات پست م ل م اواکیانی است ،یعنی طرح «جهان کامالً جدید
و بنیادا ً متفاوت» و بر آن مبنا طرح «چهارچوبۀ تیوریک نوین» .درینجا در واقع بصورت
جویده جویده بیان می گردد که نه طبقه ای بنام طبقۀ دهقان به عنوان نیروی عمدۀ انقالب
وجود دارد و نه طبقۀ کارگر به عنوان نیروی رهبری کنندۀ انقالب.
البته روشن است که حزب ما این بحث را قبول ندارد .در شماره های سوم و چهارم کمونیست
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روی این مسایل بحث های تفصیلی صورت گرفته است .طبق این بحث ها ،گرچه در حومه
های شهرهای افغانستان تا حدودی زاغه نشینی به وجود آمده است ،اما نیروی عمدۀ طبقاتی
انقالب کماکان طبقۀ دهقان است و طبقۀ کارگر هم نیروی رهبری کنندۀ انقالب .بدین ترتیب ما
آن «خاص کردن» هایی را که تصویب کنندگان "سند" مدنظر دارند ،نمی توانیم در اساسنامه
وارد نماییم .اما تاثیرات تغییرات جدی ِد واقعا ً به وجود آمده ،مشخصا ً به وجود آمدن زاغه
نشینی در حومه های شهرهای کشور و حالت اشغال کشور ،در استراتژی مبارزاتی حزب
ذیالً مدنظر قرار گرفته است.
« در شرایط کنونی که کشور تحت اشغال نیروهای امپریالیستی قرار دارد و حاکمیت پوشالی
رژیم دست نشاده بر آن تحمیل گردیده است ،جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی علیه
اشغالگران امپریالیست و رژیم پوشالی ،شکل مشخص کنونی جنگ خلق در کشور است».
و همچنان:
« محور اصلی سوق الجیشی [( استراتژیک )] حرکت جنگ خلق در افغانستان را جنگ در
مناطق روستایی و محاصرۀ شهرها از طریق دهات تشکیل می دهد؛ ولی در عین حال پیشبرد
جنگ چریکی شهری و قیام های قسمی در شهرها و درون قطعات نظامی دشمن نیز اجزای
ضروری ای از این جنگ است که می تواند به نیروهای دشمن ضربه وارد نماید ،تعداد زیادی
از آنها را در شهرها میخکوب نماید ،توده های شهرها و حومه های شهرها را در جنگ
فعال نگه دارد ،زمینه را برای تصرف شهرها از درون مساعد سازد و به این صورت به نحو
موثری جنگ در مناطق روستایی را مدد رساند».
البته تا جاییکه به مسودۀ کنونی اساسنامۀ جدید حزب مربوط است ،مبحث مشخصی در مورد
اوضاع جهانی در آن وجود ندارد .بحث روی اوضاع جهانی و تغییرات جدید به وجود آمده
در آن ،بصورت یک مبحث مشخص در گزارش سیاسی به کنگره مطرح خواهد شد و اگر
کنگره الزم بداند خالصه و فشردۀ این مبحث در اساسنامۀ جدید حزب نیز داخل خواهد شد.
« این کلی گویی و مبهم گذاشتن مثالً در مورد جنبش بین المللی هم به چشم می خورد که
کمونیست ها کی ها اند و رویزیونیست ها کدام اند» .
در مسودۀ اساسنامۀ حزب نه تنها کمونیزم علمی یعنی مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم مشخص
گردیده است ،بلکه رویزیونیزم روسی ،رویزیونیزم چینی ،رویزیونیزم خوجه یی ،رویزیونیزم
پاراچندا -باترای و رویزیونیزم پست م ل م اواکیانی نیز مشخص گردیده اند .طبیعی است
که مارکسیست -لنینیست -مائوئیست ها کمونیست های راستین هستند و برعکس حاملین و
عاملین اشکال مختلف کهن و مدرن رویزیونیزم ،رویزیونیست هستند .در مورد عاملین و
حاملین اشکال جدید تبارز یافتۀ رویزیونیزم در درون جنبش انقالبی انترناسیونالیستی باید
گفت که :در نیپال ،گروه پاراچندا -باترای رویزیونیست است و حزب تحت رهبری کیرن
نه تنها علیه این رویزیونیزم موضع مخالف قاطع و بنیادی ندارد ،بلکه تا حد زیادی به آن
آغشته نیز هست .در ایاالت متحدۀ امریکا حزب کمونیست انقالبی امریکا رویزیونیست است،
در ایران هم حزب کمونیست ایران (م ل م) .اشخاص و گروپ هایی که در خارج از نیپال
و ایاالت متحدۀ امریکا و ایران از رویزیونیزم پاراچندا -باترای یا رویزیونیزم پست م ل م
اواکیانی دفاع می نمایند ،مدافعین این اشکال جدید رویزیونیزم به حساب می آیند.
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در حال حاضر در حزب ما اکثریت قریب به اتفاق ،کمونیست های راستین یعنی مارکسیست-
لنینیست -مائوئیست ها اند ،در حالیکه یک اقلیت چند نفره به دفاع از رویزیونیزم پست م ل
م اواکیانی برخاسته اند.
« مسئلۀ عام گویی در مورد مسئلۀ زنان و مسئلۀ ملیت ها و غیره .این عام گویی آن قدر
غلیظ است که بیشتر به نپرداختن شبیه است .آنهم در مورد کشوری که زنان و ملیت ها آن
تا این حد تحت فشار اند» .
در مسودۀ اساسنامۀ حزب ،تضاد میان شوونیزم ملیت حاکم و ملیت های تحت ستم و همچنان
تضاد میان شوونیزم مردساالر و زنان به عنوان دو تضاد اجتماعی مهم مطرح گردیده است
و تا آنجاییکه سندی مثل اساسنامه می تواند گنجایش داشته باشد ،روی جوانب مختلف این
دو تضاد مهم اجتماعی و مبارزات ملیت های تحت ستم و زنان صحبت نیز به عمل آمده است.
ولی آیا می شود که مسئلۀ ملیت های تحت ستم و زنان را در اساسنامه مثل برنامه مطرح
کرد و مثالً بیست صفحه راجع به مسئلۀ ملیت ها و سی صفحه راجع به مسئلۀ زنان بحث
نمود؟ نه نمی شود.
به نظر می رسد تصویب کنندگان "سند" ازین بابت که چرا مسودۀ اساسنامه روی شوونیزم
غلیظ ملیتی و جنسیتی طالبان بصورت مشخص انگشت نمی گذارد و درینمورد تاکید نمی
نماید ،ناراحت هستند .آنها در واقع در هر موردی بیشتر از آنکه متوجۀ موضوع اشغالگران
رژیم دست نشانده باشند ،متوجۀ طالبان هستند.
و ِ
درینجا بازهم الزم به یادآوری است که بحث تفصیلی درین موارد ،مثل همۀ موارد دیگر،
موضوعی نیست که بتوان آن را در اساسنامه گنجاند.
« این برنامه آن قدر عام است که به روابط تولیدی آن اشارهای نمیکند .سنن و فرهنگهای
ارتجاعی که ناشی از این روابط تولیدیاست مثل زنستیزی که در نیروهای جهادی و
طالبان تجسم یافتهاند و توسط امپریالیستها و اشغالگران تحکیم میشود یا از جا میافتد
یا بهصورت تاکتیکی مخفی میشود .بازگوکردن بسیاری از تئوریهای مائوئیستی خوب
است اما به همان اندازه که وارد جزئیات کلیگویی شدهاست از مشخصکردن آنها طفره
رفتهاست» ......
چنین به نظر می رسد که از نظر تصویب کنندگان "سند" ،مناسبات تولیدی و روابط تولیدی
از هم فرق دارد ،در غیر آن ادعا نمی کردند که در اساسنامه به روابط تولیدی جامعۀ
افغانستان حتی اشاره هم نشده است .واضح است که مناسبات تولیدی و روابط تولیدی از
هم فرق ندارد و هر دو عبارت بیان یک مفهوم است .در اساسنامه ،در بخش برنامۀ سیاسی
حزب ،بصورت بسیار مشخص و روشن گفته شده است:
« افغانسـتان در طی تـقـریـبـا ً یک قرن گذشته یک کشور تحت سلطۀ امپریالیزم و نیمه
فیودالی بوده است .در طی این مدت سلطۀ امپریالیستی برین کشور گاهی حالت مستعمراتی
داشته و گاهی حالت نیمه مستعمراتی .تضاد میان توده های خلق ها -به مثابۀ بخش
تعیین کنندۀ نیروهای مولده – و مناسبات مستعمراتی -نیمه فیودالی یا نیمه فیودالی -نیمه
مستعمراتی ،تضاد اساسی جامعۀ افغانستان را تشکیل می دهد .در حالت مستعمراتی ،مبارزه
علیه قدرت یا قدرت های امپریالیستی مهاجم و اشغالگر و خاینین ملی دست نشاندۀ شان و
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در حالت نیمه مستعمراتی مبارزه علیه ارتجاع داخلی حاکم وظیفۀ عمدۀ انقالب محسوب می
گردد ...امپریالیزم و طبقات فیودال و بورژواکمپرادور در پیوند با هم مدافعین اصلی مناسبات
مستعمراتی -نیمه فیودالی یا نیمه فیودالی -نیمه مستعمراتی هستند .قطع سلطۀ امپریالیستی
و سرنگونی این طبقات ارتجاعی ،وظایف اصلی انقالب محسوب می گردند» .
بنابرین در مسودۀ اساسنامۀ حزب بطور بسیار واضح و روشن گفته شده است که مناسبات
تولیدی حاکم بر افغانستان کنونی مناسبات تولیدی مستعمراتی -نیمه فیودالی است که در
حالت عدم اشغال مستقیم امپریالیستی مناسبات نیمه فیودالی – نیمه مستعمراتی خواهد بود.
برعکس ادعای "سند" سنن و فرهنگ برخاسته از این مناسبات تولیدی نه از جا افتاده است
و نه بصورت تاکتیکی مخفی شده است .البته کلمۀ "زن ستیزی" در مسودۀ اساسنامه درج
نگردیده است ،ولی باید توجه داشت که " شوونیزم مردساالر" بیان کلی و عمومی مناسبات
ستمگرانۀ اجتماعی بر زنان است که در برگیرندۀ روحیۀ "زن ستیزانه" نیز می گردد.
برعالوه اینگونه نیست که « زن ستیزی [صرفاً] در نیروهای جهادی و طالبان تجسم
یافته اند و [همین زن ستیزی] توسط امپریالیست ها و اشغالگران صرفا ً تحکیم می گردد.
در اساسنامه آمده است که تضادهای اجتماعی مهم در پیوند با تضادهای طبقاتی و ستم
امپریالیستی قرار دارند .به عبارت دیگر "زن ستیزی" و به بیان عام تر و کلی تر "شوونیزم
مرد ساالر" نه تنها در نیروهای جهادی و طالبان تجسم یافته اند ،بلکه عالوه از جهادی
ها در تمامی نیروهای دیگر شامل در رژیم دست نشانده ،مثل بروکرات های آمده از غرب،
ملیشه های سابق مثل دوستم ،تسلیم شده های باندهای خلق و پرچم و شعله یی های سابق
تسلیم شده نیز تجسم یافته است .اشغالگران امپریالیست نه تنها این شوونیزم مرد ساالر را
تحکیم می نمایند ،بلکه اشکال نوین ستم بر زن ،مثل گسترش هرچه بیشتر تجارت سکس،
را نیز با خود به افغانستان اشغال شده آورده اند.
« در زیر نقطه نظرات واحد اروپا در مورد برنامۀ « پیشنهادی» را ،مالحظه نمایید.
برنامۀ عمومی

خصلت طبقاتی حزب:
« حزب كمونيست (مائوئيست) افغانستان دارای ايديولوژی پرولتریاست .موجوديت حزب،
حاصل كاربست ايديولوژی پرولتری در جنبش انقالبی افغانستان است» .
باید گفت که استفاده از اصطالح ایدئولوژی پرولتری غلط نیست و قبالً هم توسط
کمونیستها بسیار استفاده شدهاست .اما در اینجا گرایشی به کار رفتهاست که از نامبردن
از اصطالح ایدئولوژی کمونیستی اجتناب میکند البته بهغیر از یک یا دو مورد دیگر .این
مسئله بسیار مهم وجدیاست ،چرا که گرایشات اکونومیستی تالش دارند مسئل ٔه ایدئولوژی
پرولتری را تنها این گونه نشان دهند که گویا این ایدئولوژی پرولتری از درون مبارزات
طبق ٔه کارگر بیرون آمدهاست ،بیرون میآید و بیرون خواهد آمد و فقط ایدئولوژی مربوط به
کارگران است و جنب ٔه علمیبودن یا کمونیستیبودن آن را که از بیرون و از طریق علم به
درون طبق ٔه کارگر برده شدهاست ،برده میشود و برده خواهد شد آگاهانه ،نفی میکنند و یا
تمایل دارند آن را بیاهمیت جلوه دهند .بنا ًء اید ٔه پرولتریبودن این ایدئولوژی از آنجا ناشی
میشود که منافع پرولتاریا را بهمثاب ٔه آخرین طبق ٔه استثمارشونده در نظر دارند و بر آن اند
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تا پرولتاریا کل بشر را آزاد کند و بهمثاب ٔه یک طبق ٔه استثمارشونده رهبری این مبارزات را
هم به بکار گیرد .این گونه است که کمونیسم را به ایدئولوژی پرولتاریا نسبت میدهند.
اما این روش تقلیلگرایانه است و زیاد درست نیست که بهطور کلی پرولتاریا را جایگزین
کمونیسم کنیم .این طرز نگارش حزب ما میتواند به اکونومیسم دامن زند و یا بهعبارت دیگر
اکونومیستها هم تالش میکنند از چنین طرز نگارش استفاده کنند .بنا بر آن پیشنهاد ما این
است تا ایدئولوژی کمونیستی به جای ایدئولوژی پرولتری نگارش یابد یا جایگزین آن گردد
تا مانع کاربرد اکونومیستی آن گردد» .
در بحث از ایدئولوژی کمونیستی در اساسنامه باید به این موضوع توجه داشته باشیم که
یک مبحث مستقل اساسنامه به معرفی ایدیولوژی رهنمای اندیشه و عمل حزب ( مارکسیزم-
لنینیزم -مائوئیزم) تعلق دارد و این موضوع در مبحث مذکور به روشنی توضیح داده است.
اما در اینجا بحث بر سر خصلت طبقاتی حزب است .مشکل اصلی این است که پست م ل م
ها اصال نه ایدیولوژی رهنما (م ل م ) را قبول دارند و نه هم خصلت طبقاتی پرولتری حزب
را .اما بحث کمونیست های حقیقی ،مثالً بحث مارکس ،اینطور نیست .پایۀ طبقاتی عینی
ایدیولوژی کمونیستی ،عینیت طبقه کارگر است .ذهن ایدیولوگ های کمونیستی بر پایۀ
همین واقعیت عینی طبقاتی ایدیولوژی کمونیستی را ساخته اند .پس اذهان آنها انعکاس
دهندۀ واقعیت عینی طبقۀ کارگر است و نه اینکه آن را مستقالً ساخته باشند .در واقع به
همین جهت است که این ایدیولوژی ایدیولوژی پرولتری است و نه صرفا ً به این جهت که
بیان منافع آن ها است .ایدیولوژی کمونیستی به این جهت بیان کنندۀ منافع پرولتاریا است
که متکی بر موجودیت عینی طبقاتی این طبقه در جامعه است و به همین جهت منافع اساسی
این طبقه را منعکس می سازد و نه اینکه اذهان روشنفکران کمونیست مستقالً این موضوع
را کشف کرده باشند.
بنا ًء ایدیولوژی کمونیستی یک منبع واقعی عینی دارد و یک منبع شعوری و دماغی که این
واقعیت عینی را انعکاس می دهد .تصویب کنندگان "سند" ظاهرا ً می پذیرند که ایدیولوژی
کمونیستی را می توان ایدیولوژی پرولتری نیز نامید؛ ولی در اصل با همین موضوع مشکل
دارند .آنها در واقع پایۀ عینی طبقاتی پرولتری کمونیزم را قبول ندارند و پرولتری بودن آن
را صرفا ً به « بیان کنندۀ منافع پرولتاریا » تقلیل می دهند.
اصل بحث در مبحث « ایدیولوژی رهنمای حزب » در اساسنامه مشخص است و درآنجا به
صورت روشن توضیح گردیده است .اگر کسی بگوید شما در مبحث خصلت طبقاتی حزب «
ایدیولوژی کمونیستی » بنویسید و نه « ایدیولوژی پرولتری» به این معنا است که بگوید
شما مبحث « ایدیولوژی رهنمای حزب» را از اساسنامه حذف کنید و هیچ چیزی در تحت
این عنوان ننویسید و گویا درینجا اصالً « کلی گویی » هم نکنید .این به معنای مرز زدائی با
اشکال مختلف رویزیونیزم است ،چرا که پیشنهاد حذف م ل م و حذف بیان روشن آن را از
اساسنامه دارد .برعالوه مرززدایی با اکونومیزم نیز هست ،چرا که اکونومیست ها هم م ل م
را مشخص نمی کنند و به روشنی معرفی نمی نمایند.
اینکه تصویب کنندگان "سند" حتی درینجا بطور عام از ایدیولوژی کمونیستی صحبت می
کنند و نه بصورت مشخص از "م ل م" ،خود نشاندهندۀ موضعگیری پسا م ل م آن ها است.
« حزب در اصل باید متشکل از پیشروان داخل صفوف پرولتاریا باشد».
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این نیز بیارتباط با نقل قول قبلی نیست .این جمله که «حزب باید متشکل از پیشروان
داخل صفوف پرولتاریا باشد ».کمی مبهم است .دو کلمه این مسئله را مبهم میکند یکی اینکه
«باید» و دیگری هم «داخل صفوف» .میدانیم که از آنجا که حزب باید منافع پرولتاریا را
در این مرحله نمایندگی کند باید تالش شود که ستون فقرات آن را کارگران و طبقات تحت
استثمار تشکیل دهند .اما این را هم می دانیم که وقتی از پیشروان طبقه یاد میشود منظور
کسانیاند که بر منافع این طبقه و آینده بشریت آگاهی دارند و برای آن مبارزه میکنند.
بنابراین وقتی در اینجا از داخل صفوف صحبت میشود به نوعی میگوید که باید حتما ً از
درون طبق ٔه کارگر باشند .در حالیکه برای اجتنابنمودن از انحرافات رایج در درون چپها،
استفاده از داخل صفوف به آن حداقل یک جهت اکونومیستی میدهد .بنابراین باید روشن
کرد که طبق ٔه کارگر پتانیسلی دارد که ستون فقرات این حزب را تشکیل دهد .هر چند که
روشنفکران این طبقه عمدتا ً هم در گذشته و هم در حال نشان دادهاند که کسانی هستند که
آگاه به علم کمونیسم بودهاند و برای متحققکردن کمونیسم مبارزه و فداکاری کردهاند .در
این مسئله شکی نیست که موقعیت پرولتاریا در جامعه و مبارزات این طبقه الهامبخش و
فراهمکننده امید و امکان برای چنین تغییری بودهاست .بدون دخالت و نقش روشنفکران
کمونیستی طبق ٔه کارگر در مبارز ٔه طبقاتی ،خواستهای طبق ٔه کارگر در مبارزه با ٰ
بورژوارزی
از خواستهای اقتصادی و رفاهی پا فراتر نمیگذارد ،چه رسد به طرح و عملیکردن چهار
کلیت .پس نقش روشنفکران کمونیستیای آنها را نیز باید در جمله ذکر کرد» .
درینجا نیز در واقع همان بحث پست م ل م است .اصل مضمون این است که یک طبقۀ واحد
بنام طبقه کارگر وجود دارد یا نه؟ ما میخواهیم در اساسنامه ما اینطور درج شود که برای
مبارزۀ ما یک پایۀ عینی طبقاتی وجود دارد و آن موجودیت عینی طبقه کارگر است .اگر این
پایه عینی وجود نداشته باشد ،روشنفکرانی که از بیرون این طبقه می آیند یک چیز پای در
هوا باقی می مانند .این روشنفکران نه تنها باید با پایۀ عینی طبقاتی از لحاظ تیوریک پیوند
داشته باشند ،بلکه از لحاظ عملی نیز باید این پیوند را به وجود بیاورند و پیشروان داخل
صفوف پرولتاریا را به حزب جذب نمایند .در غیر آن موتور محرکۀ تکامل جامعه که مبارزۀ
طبقاتی توده ها است ،به وجود نمی آید.
اگر ما قبول داریم که مبارزات طبقـاتی تـوده هـا موتـور محرکۀ تکامل جامعه است و نه صرفا ً
مبارزۀ قشر روشنفکر ،ولو روشنفکران کمونیست ،باید بکوشیم که حزب را در اصل از
پیشروان داخل صفوف پرولتاریا پر نماییم ،در غیر آن کار حزبی ما دارای استقامت و حتی
جهتگیری پسا م ل م می گردد .اگر چنین نشود پرولتاریا از طبقه ای در خود به طبقه ای
برای خود تبدیل نمی گردد .در چنین صورتی شما باید موتور محرکۀ تکامل جامعه را مبارزۀ
روشنفکران بدانید .این ذهنیت در اصل یک ذهنیت پسا م ل م است .اینچنین بینش غلط یک
مرتبه در نشریۀ جنبش انقالبی جوانان (پیکار جوانان) هم آمد.
وظیفۀ بردن آگاهی انقالبی بین توده های مردم بخشـی از مشـی توده یی حزب ما را تشکیل
میدهد ،چرا که مبارزات توده ها موتور محرک تکامل هر جامعۀ طبقاتی ،منجمله جامعۀ
افغانستان ،است .توده ها و مشخصا ً توده های کارگر نباید صرفا ً عامل بی خاصیتی تلقی
گردند که کمونیستها از آنها صرفا ً به عنوان هیزم برای انقالب استفاده کنند.
بنا ًء مسئله این است که شاید بعضی از روشنفکران به روشنفکران کمونیست مبدل گردند و
نقش های مهمی در انقالب بازی کنند ،اما روشنفکران به عنوان یک قشر اجتماعی عمدتا ً به
اقشار مختلف خورده بورژوازی تعلق دارند و این قشر نه نیروی طبقاتی عمدۀ انقالب است
و نه هم نیروی طبقاتی رهبری کنندۀ آن.
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روشنفکران کمونیست شده نه تنها باید آگاهی انقالبی را بین توده ها ببرند ،بلکه جهتگیری
و استقامت خود همین تشکیالت کمونیستی ( حزب کمونیست) نیز باید عمدتا ً به طرف توده
یی شدن باشد ،بطوری که عمدتا ً از توده های پیشرو و مشخصا ً پیشروان داخل صفوف
پرولتاریا ساخته شود .اگر اکثریت اعضای یک حزب ،کارگر و دهقان نباشد و مانند وضع
فعلی حزب ما مملو از روشنفکران خورده بورژوا و حتی باالتر از خورده بورژوا باشد،
چنین حزبی به یک مشکل ساختاری از لحاظ تشکیالتی مواجه است و باید به شدت بکوشد
که این مشکلش را حل نماید.
یک مثال دیگر :آر سی پی امریکا پس از چند دهه فعالیت حزبی هم اکنون در درون تشکیالت
خود در مقابل هر روشنفکر یک کارگر ندارد .در یک کشور سرمایه داری امپریالیستی که
ادعای آقایی بر جهان را دارد ،اینگونه دوری و بیگانگی با طبقۀ کارگر از لحاظ تشکیالتی
تحت هیچ عنوانی توجیه پذیر نیست.
خواست و موضعگیری تصویب کنندگان "سند" درینمورد در واقع تقدیس ضعف ساختاری
کنونی حزب ما است .اینکه در مسودۀ اساسنامۀ جدید حزب گفته می شود که« :حزب باید
در اصل متشکل از پیشروان داخل صفوف پرولتاریا باشد ».باشد ،بدین معنا است که حزب
ما فعالً چنین نیست و بصورت بسیار غلیظی بافت روشنفکرانه دارد .اما تصویب کنندگان
"سند" نه تنها ذره ای هم متوجۀ این ضعف ساختاری حزب نیستند ،بلکه آن را تقدیس می
نمایند و انتظار دارند که این تقدیس رسما ً در مسودۀ اساسنامۀ حزب هم درج گردد.
اما چنانچه حزب توده یی نشود هیچ کاری کرده نمیتواند .بحث این است که حزب کمونیست
باید به جهتی حرکت کند که عمالً اکثریت اعضایش کارگران و سایر زحمتکشان باشد .هر
گاه رنگ روشنفکری حزب غلیظ باشد ،طبقۀ کارگر و سایر زحمتکشان با حزب پیوند محکم
ندارند و حزب از لحاظ بافت تشکیالتی خود مشکل دارد .چنین حزبی قادر نخواهد بود به
بسیج مبارزاتی توده ها دست بزند .نقش روشنفکران انقالبی حزبی "نخبه گرایی" نیست
بلکه پیوند با توده ها ،بردن آگاهی انقالبی در میان توده ها ،آموختن از توده ها ،بسیج
مبارزاتی توده ها ،رهبری مبارزاتی توده ها و سرانجام ارتقای ایدیولوژیک– سیاسی و
تشکیالتی توده ها است .در واقع زمانی که آگاهی انقالبی پرولتری به یک نیروی مادی توده
یی بدل شود ،برپا کننده و موجد انقالب پرولتری خواهد بود .خالصه اینکه « حزب حاصل
پیوند کمونیزم علمی با جنبش توده ها است» و حزب ما باید کوشش کند که از هر جهت به
چنین حزب واقعی ای مبدل گردد.
کار توده یی مستلزم زندگی شانه به شانه با توده ها است .روشنفکران انقالبی برین مبنا می
توانند کار شانه به شانه و مبارزۀ شانه به شانه با توده ها داشته باشند .مسئله صرفا ً این
نیست که ما تا حال جنگ کرده نتوانسته ایم .مقدم بر آن ما تا حال کار توده یی نتوانسته ایم.
اگر رفقا جرئت و فداکاری رفتن در میان توده ها را می داشتند تا حال هر رفیق می توانست
دو سه کارگر و دهقان را با خود در حزب به همراه داشته باشد .ما با همین کاری که تا حال
کرده ایم ،طور اوسط هر رفیق سه چهار نفر روابط توده یی دارد .ما می توانستیم همین کار
را وسعت دهیم و در نتیجه می توانستیم تعداد زیادی عضو توده یی در حزب داشته باشیم.
درینجا بحث مشخص چیست؟ حزب از لحاظ خصلت طبقاتی پرولتری است .این را آنها باور
ندارند و تالش می کنند نقش روشنفکران را برجسته کنند .اگر مجموع مسئلۀ حزب مورد
بحث باشد ،باید نقش روشنفکران کمونیست را مطرح کنید و وظیفۀ شان یعنی بردن آگاهی
انقالبی در بین مردم و غیره را مشخص کنید .ولی وقتی روی خصلت طبقاتی حزب بحث می
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کنید باید طبقۀ مربوطه را مشخص کنید .این موضوع در مورد تمام احزاب اعم از ارتجاعی
و انقالبی صدق می کند.
« حزب كمونيست (مائـوئيسـت) افغانستان با جمعبندی از تجارب منفی نحو ٔه شـركت جنبـش
چـپ افغانستان در جـنـگ مـقـاومـت ضــد سوسيالامپريالیستی ،پيريزی گرديدهاست» .
« با توجه به اینکه جنگ ضد اشغال سوسیالامپریالیسم بخش مهم از تجرب ٔه مبارزات مردمی
و همچنین بیانگر عملکرد جنبش چپ در تاریخ اخیر (دو سه دههٔ) افغانستان بودهاست .این
اشاره کوتاه و مختصر بدون حتی آوردن یکی دو جمله که عصار ٔه این جمعبندی را بیان
کند ،واقعا ً یک ضعف است .ضروریاست که نهتنها از تجارب منفی؛ بلکه از تجارب مثبت
جنگ مقاومت ضد سوسیالامپریالیستی ،جمعبندی مختصر صورت گیرد ،هر چند که بررسی
عمیقتر این جمعبندی و درسگیری از اشتباهات آن مسئلهای نیست که یکبار برای همیشه
انجام شود و تحوالت نشان دادهاست که بررسی مکرر و تعمیق این جمعبندی یک وظیف ٔه
بسیار مهم است که جنبش چپ افغانستان بهشدت در انجام آن کوتاهی کردهاست و هم نسل
جوان افغانستان و هم جنبش کمونیستیای جهان را از چنین جمعبندی محروم کردهاست» .
اگر به متن جملۀ نقل شده از اساسنامه دقت کنیم می بینیم که در آن از « ...جمعبندی از تجارب
منفی نحوۀ شرکت جنبش چپ افغانستان در جنگ مقاومت ضد سوسیال امپریالیستی»...
صحبت گردیده است و نه از تجارب منفی شرکت جنبش چپ افغانستان در جنگ مقاومت ضد
سوسیال امپریالیستی بطور کل .نحوۀ شرکت ما در جنگ مقاومت ضد سوسیال امپریالیستی
چگونه بود؟ ما در آن جنگ نتوانستیم مستقل حرکت کنیم و جنگ ما جنگ خلق نبود .ما در
آن جنگ در میان جبهات تحت رهبری تمامی احزاب ارتجاعی پوشش گرفتیم .شاید تنها اتحاد
اسالمی سیاف از این امر مستثنی بوده باشد .تنها «ساما» در چند نقطه بنام خود فعالیت
های جنگی داشت ،اما این فعالیت ها نیز فعالیت های واقعا ً مستقل نبودند ،زیرا که «ساما»
خود برآمد و پوشش اسالمی داشت .سازمان مذکور یک سند برنامه یی اسالمی بنام «اعالم
مواضع ساما» بیرون داده بود ،اعالمیۀ جبهۀ متحد ملی تحت رهبری اش نیز یک سند
اسالمی بود ،ارگان نشـراتی مرکزی اش ( ندای آزادی) بسـم هللا دار بود و مسـئولین جبهات
نظـامی اش در مناطق روسـتـایـی تحت کنترل شان از اهالی «عشر» می گرفتند.
آنچه در اساسنامه آمده است و در آن بصورت یکجانبه روی « تجارب منفی نحوۀ شرکت
جنبش چپ در جنگ مقاومت ضد سوسیال امپریالیستی » اشاره صورت گرفته است ،ناظر
بر همین نحوۀ شرکت در جنگ است و نه شرکت در جنگ بصورت کل .به عبارت دیگر
شرکت جنبش چپ در جنگ مقاومت ضد سوسیال امپریالیستی اصولی و درست بود ،اما این
شرکت باید مستقالنه می بود که نبود ،با تکیه بر یک خط و مشی مارکسیستی -لنینیستی-
مائوئیستی صورت می گرفت که صورت نگرفت و توسط یک حزب کمونیستی رهبری می
گردید که نگردید.
بنابرین ضروری است که عصارۀ جمعبندی از تجارب مثبت و منفی شرکت جنبش چپ
افغانستان در جنگ مقاومت ضد سوسیال امپریالیستی ،حد اقل طی دو سه جمله در اساسنامۀ
حزب بیان گردد .برعالوه ،بحث نسبتا ً مفصل تر درینمورد در بخش مربوطۀ گزارش سیاسی
به کنگره ارائه خواهد شد تا کوتاهی در انجام این وظیفۀ ضروری بیشتر از این ادامه نیابد.
ما می توانیم -و باید -جمعبندی از تجارب زمان جنگ مقاومت ضد سوسیال امپریالیستی
را با استفاده از تجارب جنبش بین المللی کمونیستی ،مشخصا ً تجارب جنبش انقالبی
انترناسیونالیستی -عمیق تر کنیم و سپس این جمعبندی را با بردن در پراتیک متکامل تر
بسازیم.
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« ايديولوژی رهنمای حزب:
در مورد مائوئیسم:
 1ــ در فلسفه:
مطرح كردن قانون تضاد به عنوان قانون اساسی حاكم بر طبيعت و جامعه و تفكر
انسانی
طرح مفهوم تضاد عـمـده و تفکیک آَن از تضاد اسـاسـی
به كار گيری استادان ٔه فلسفه در سياست و مبارزات سياسی
تكامل تيوری شناخت در پرتو بررسی عميق جهش از پراتیک به تيوری و سپس از
تيوری به پراتیک با تكيه بر عمدهبودن پراتیک
بردن فلسفه در ميان تودههای مردم
تحليل دياليكتيكی رابطه ميان زيربنا و روبنا يا نقی برداشت متافزیکی رابطه يكجانبه
ميان آنها و رد تيوری رويزيونیستی رشد نيروهای مولده» .
جملههای عبارتی باال از لحاط دستوری مشکل دارد و باید تصحیح گردد .اینها
یادداشتهای کوتاه است که فاعل آنها معلوم نیست و خواننده از آنها چیزی نمیفهمد .باید
آنها را به شکل جملههای مکمل که دارای فاعل،مفعول و فعل باشد در آورد .اینعبارتها
در مورد مارکسیسم و لنینیسم هم ناقص است و باید تصحیح گردد .به هر حال از این گذشته،
با توجه به بحث باال به نظر میرسد که مائو دیالکتیک را در زمینههای مشخص تکامل
دادهاست ،در حالیکه مائو در مجموع جنب ٔه مهم از ماتریالیسم دیالکتیک یعنی دیالکتیک را
ٰ
باقیماندههای هگلیستی آن
در اساس و چگونگی نگرش به آن تکامل داد و برخی از آثار و
را شناسایی کرد و برای زدودن آنها مبارزه کرد .مفهوم تضاد ،شناخت و چگونگی تکامل،
نقد نفیدرنفی اینها جنبههای مهم آن هستند .هر چند که آنها جنبههای بسیار مهم هستند،
توضیح جزئی آن کافینیست .مائو دیالکتیک را تکامل داد ،ولی مهمترین مسئله این است که
در مجموع یک کیفیت مهم و نوین را ساخت».
اوالً در مورد مشکل دستوری جمالت مسودۀ اساسنامه باید بگوییم که درینجا مشکل دستوری
ای وجود ندارد .سند مطالب مندرج در مسوده را بصورت دقیق نقل نکرده است .مسوده
در ابتدا از سه مرحلۀ تکامل مارکسیزم ،مارکسیزم -لنینیزم و مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم
صحبت می نماید و سپس هر مرحلۀ تکامل را جداگانه مورد توجه قرار می دهد .مطلبی که در
باال نقل شده بصورت دقیق نقل نشده است .فرمولبندی مسودۀ اساسنامه به گونۀ ذیل است:
«  – 3مائوئیزم:
تکامالت مائوئیستی:
 – 1در فلسفه» :
و سپس تحت این عنوان فشردۀ تکامالت مائوئیستی در فلسفه تذکر داده شده است .ایراد
دستوری مطرح شده در سند ناشی از عدم دقت انتقاد کنندگان روی متن مسوده است .وقتی
عنوان "تکامالت مائوئیستی " است ،این تکامالت را فقط می توان به همین ترتیبی که در
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مسوده آمده است بر شمرد .البته اگر عنوان " تکامل فلسفۀ مارکسیزم -لنینیزم توسط مائو"
می بود ،باید در هر جمله فاعل نیز بصورت روشن درج می گردید .بهر حال درینجا مطالب
مندرج در مسوده مشکل دستوری ندارد.
ایراد دوم که به بیان جزئیات و عدم توجه به کلیت تکامل دیالیکتیک توسط مائو در مسوده
مربوط می شود ،نیز نادرست است .تکامل همه جانبه در ابتدای مبحث آورده شده و گفته
شده است که هر مرحله ،تکامل همه جانبۀ فلسفی ،تیوری های اقتصادی و تیوری های
سیاسی را در بر دارد .در مورد تکامالت فلسفی توسط مائو باید گفت که این تکامالت صرفا ً
عرصۀ دیالیکتیک را در بر نمی گیرد ،بلکه کلیت فلسفه را در بر می گیرد .از میان تکامالت
مائوئیستی شش گانه در فلسفه که در مسودۀ اساسنامه آمده است فقط دو مورد اول یعنی
طرح قانون تضاد به عنوان یگانه قانون و طرح تضاد عمده به دیالکتیک مربوط است ،ولی
چهار مورد دیگر در واقع به کلیت فلسفه ،یعنی هم ماتریالیزم و هم دیالیکتیک ،مربوط است.
پس مائو کلیت فلسفۀ ماتریالیزم دیاکتیک را تکامل داده است و نه صرفا ً دیالکتیک را.
یک موضوع دیگر نیز درینجا مطرح است .در سند از آفریدن « کیفیت نوین » توسط مائوتسه
دون صحبت می گردد .تکامالت مائوئیستی فلسفه ،همانند تکامالت در تیوری های اقتصادی
و تیوری های سیاسی ،دارای دو جنبه است :یکی جنبۀ تداوم مارکسیزم -لنینیزم در آن که
عمده است و دیگری جنبۀ گسست از مارکسیزم -لنینیزم که غیر عمده است .بنابرین فلسفۀ
مائوئیستی عمدتا ً تداوم فلسفۀ مارکسیستی -لنینیستی است و بصورت غیر عمده گسست از
آن .تکیۀ یکجانبه روی « کیفیت نوین » تکامالت مائوئیستی در فلسفه ،به معنای گسست
کامل از فلسفۀ مارکسیستی -لنینیستی و دارای مفهوم پسا مارکسیستی -لنینیستی است.
« در اقتصاد سياسی:
تعيين ديالیکتیکی رابطه ميان انقالب و توسعه اقتصادی با طرح شعار «انقالب را در
يابيد ،توليد را افزايش دهيد».
تدوين تيوری ادام ٔه انقالب تحـت ديـكـتاتوری پرولتاريا در جـــريان انقالب كبير فرهنگی
پرولتاريایی و مبارزه برای سرنگونی مقر فرماندهی بورژوازی در درون حزب».
به این مسایل اشاره میشود و همچنین به مسایل دیگر ،اما روشن نمیشود که این
تعیینها و این تدوینها در خدمت به چه بود و در عین حال مبارزه با چه خطوطی بود .در
اینجا کلیگویی بهحدی میرسد که اصالً روشن نمیشود ،اینها در عرص ٔه مبارزه با نوع
معینی از رویزیونیست ها که فعاالنه در پیشروی بهسوی کمونیسم کارشکنی میکردند ،راه
سرمایهداری را برگزیده بودند .اگر چه آنها در صفوف کمونیستها خود را جا زده بودند اما
افق دیدشان از تحوالت بورژوادمکراتیک فراتر نمیرفت .مسایل کمونیسم را به بعد موکول
میکردند و به همین دلیل تالش میکردند آن چشمانداز و آن راه را سد کنند و در آن مسیر
کارشکنی کنند و جامعه را به سمت سرمایهداری سوق دهند .مبارزه در واقع بین دو مسیر
بود؛ یکی مسیر ادامه انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا که قطب نمایش کمونیسم بود و
دیگری مبارزه در جاد ٔه سرمایهداری که مسایل فوری و پیشپاافتاده را عمده قرار می داد.
در رابطه به « انقالب را در یابید ،تولید را افزایش دهید» توضیح بیشتر الزم است تا محتوی
مبارزاتی آن کامالً روشن شود».
در «سند» صرفا ً دو مورد از تکامالت مائوئیستی در اقتصاد سیاسی و تیوری های سیاسی
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درج گردیده و بیشترین موارد این تکامالت تحت عنوان «مسایل دیگر» از قلم افتاده است.
به نظر می رسد تصویب کنندگان «سند» از آن « مسایل دیگر» چندان خوش شان نمی آید
و ترجیح داده اند که زحمت درج آن مسایل در «سند» را بر خود هموار نسازند .برای اینکه
مسئله بخوبی روشن گردد ،مطالب از قلم افتاده را ذیالً یکجا با دو مطلب نقل شده ذکر می
کنیم:
«  – 3مائوئیزم:
....
تکامالت مائوئیستی:
....
 – 2در اقتصاد سیاسی  :
تکامل اقتصاد سیاسی سوسیالیستی با انتقاد از ضعف های سیاست اقتصادی شوروی در
ساختمان سوسیالیزم و تدوین سیاست اقتصادی ساختمان سوسیالیزم به صورت متکامل تر.
تعیین دیالیکتیکی رابطه میان انقالب و توسعۀ اقتصادی با طرح شعار« انقالب را دریابید،
تولید را افزایش دهید».
تعیین سیاست اقتصادی دموکراسی نوین و طرح مفهوم سرمایه داری بروکراتیک به مثابۀ
شکلی از سرمایه داری کمپرادور در کشورهای تحت سلطه که توسط امپریالیزم به وجود
می آید.
 – 3در تیوری های سیاسی:
تدوین تیوری انقالب دموکراتیک نوین به مثابۀ انقالب تحت رهبری پرولتاریا در کشورهای
تحت سلطۀ امپریالیزم در مرحلۀ اول انقالب جهت زمینه سازی برای انقالب سوسیالیستی
و گذار به آن.
تکامل همه جانبۀ دانش نظامی پرولتری یا تدوین تیوری جنگ خلق.
تکامل عمیق درک از نقش تاریخ ساز توده ها یا تدوین مشی توده یی.
ارائۀ درک متکامل تر از چگونگی حفظ و تکامل خصلت انقالبی پرولتری حزب پیشآهنگ از
طریق پیشبرد مبارزۀ دو خط در درون حزب علیه اشکال گوناگون رویزیونیزم و اپورتونیزم.
مبارزه علیه رویزیونیزم مدرن.
و باال تر از همه:
تدوین تیوری ادامۀ انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا در جریان انقالب کبیر فرهنگی
پرولتاریایی و مبارزه برای سرنگونی مقر فرماندهی بورژوازی در درون حزب» .
به نظر می رسد که تصویب کنندگان «سند» نکته های الیت شده با رنگ سرخ در فوق
را چندان نمی پسندند .آنها ترجیح داده اند این موارد را از قلم بیندازند ،بدون اینکه بطور
مشخص دلیل این کارشان را توضیح دهند.آنها به تمامی این موارد تحت عنوان « مسایل
دیگر» اشاره می کنند و به این ترتیب بحث مطرح شدۀ شان را برتمامی آنها تعمیم می دهند،
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در حالی که بیشتر آن موارد از تکامالت مائوئیستی بر زمینه ها و عرصه های مستقیم
مبارزاتی دیگری غیر از مبارزه علیه رویزیونیزم و رویزیونیست ها به رشد و شگوفایی
رسیده است .مثالً مبارزۀ دو خط در درون حزب ،مشی توده یی ،تیوری جنگ خلق ،تیوری
انقالب دموکراتیک نوین ،تعیین سیاست اقتصادی دموکراسی نوین ،شناخت از سرمایه داری
بروکراتیک در کشورهای تحت سلطه و تکامل اقتصاد سیاسی سوسیالیستی ،آن مواردی اند
که مستقیما ً بر زمینۀ مبارزه علیه رویزیونیزم پیش نرفته و راسا ً به آن عرصه مربوط نبوده
است .طبعا ً پیوند بین اجزای مختلف تکامالت مائوئیستی بصورت عمومی وجود داشته است
و می توان گفت که این تکامالت نیز بصورت غیر مستقیم با مبارزه علیه رویزیونیزم مرتبط
بوده است.
درینجا نیز مثل موارد دیگر ،شکایت اصلی نادرست تصویب کنندگان «سند» این است که چرا
مسودۀ اساسنامۀ جدید حزب مسایل را بصورت مفصل باز نکرده و بصورت مبسوط بحث
براه نینداخته است .ولی اگر بخواهیم محتویات مبارزاتی تمامی موارد تکامالت مائوئیستی،
و همچنین تکامالت لنینیستی و مارکسیستی در ایجاد و تکامالت بعدی ایدیولوژی پرولتری
را کامالً روشن نماییم ،سندی مثل «خدمات فناناپذیر مائوتسه دون» و حتی سند مفصل تر
از آن مورد نیاز است.
در مورد دو مطلب نقل شده از تکامالت مائوئیستی در تیوری های اقتصادی و سیاسی در
«سند» می توان هر دو فرمولبندی را به ترتیب ذیل تا حدی بسط داد:
« تعیین دیالیکتیکی رابطه میان انقالب و توسعۀ اقتصادی مبنی بر تقدم انقالب نسبت به
افزایش تولید و بیان آن بطور فشرده در شعارهایی مثل « انقالب را دریابید ،تولید را افزایش
دهید ،».و « سرخ بودن و متخصص بودن» [تقدم انقالبی بودن نسبت به تخصص داشتن]
در مبارزه علیه تیوری رویزیونیستی « رشد نیروهای مولده»».
« تدوین تیوری ادامۀ انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا در جریان انقالب کبیر فرهنگی
پرولتاریایی و مبارزه برای سرنگونی مقر فرماندهی بورژوازی یعنی مقر فرماندهی
رویزیونیستی در درون حزب».
درینجا جدا ً الزم است تذکر داده شود که در شرایط کنونی ایستادگی روی «تیوری ادامۀ
انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا « مستلزم موضعگیری قاطع علیه فرمولبندی تجدید نظر
طلبانۀ اواکیانی در مورد این تیوری ( تبدیل آن به «تیوری ادامۀ انقالب تحت سوسیالیزم»
و آنهم در اساسنامۀ آر سی پی امریکا ) و پیشبرد مبارزات جدی ایدیولوژیک -سیاسی علیه
آن است .بر عکس ،تصویب کنندگان «سند» با دفاع از خط پست م ل م اواکیانی در واقع از
فرمولبندی تجدید نظر طلبانۀ مذکور نیز دفاع می نمایند.
« در مبارزات ايديولوژیک ــ سـيـاسـی روی مسـايل عـام و خـاص در سـطـح بينالـملـلـی،
مشخصا ًمبارزات علیه رویزیونیزم پسا ملم و رویزیونیزم پاراچندا -باترای بهمثاب ٔه عوامل
ایدیولوژیک اصلی غیر فعالشدن «جاا» ،فعاالنه سهم ميگيرد ،در راه تدوين مشی عمومی
سياسی جنبش بينالمللی كمونیستی با جديت مبارزه میكند و از طریق مبارزه برای احیای
جنبش انقالبی انترناسیونالیستی یا ایجاد تشکیالت جدید بینالمللی مارکسیستی – لنینیستی
– مائوئیستی و پیشبرد فعاالن ٔه مبارزات آن ،برای تشكيل انترناسيونال نوين كمونیستی تالش
پیگیر به عمل میآورد.
در شرایطی که بسیاری مسایل باید گفته شود؛ گفته نمیشود؛ اما اصرار گردیدهاست که
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«رویزیونیسم پسا ملم» در متن اساسنامه گنجانده شود .البته بهنظر میرسد که ترجیح داده
شدهاست که از خود سنتز نوین و طرفداران آن نام برده نشود ،در حالیکه با انواع و اقسام
رویزیونیستها سازش و مماشات صورت میگیرد ،پس چرا دشمنی خاص با سنتز نوین
برگزیده شدهاست .البته اشاره به رویزیونیزم پاراچنداـ باترای در اینجا به خاطر خالینبودن
عریضه است ،چرا که روند برخورد به این حزب از زمان پیدایش انحراف آن تا ب ه حال
این مسئله را نشان دادهاست که تمایل به سازش با آن وجود داشتهاست .بنابراین به حسب
اجبار به آن اشاره شدهاست .اشاره اصلی به سنتز نوین است که باید به شکل شفاف و
روشن مطرح شود که چرا با سنتز نوین دشمنی صورت میگیرد بدون اینکه دلیل معتبر و
قابل عرضی ارائه گردد .اما دلیل مخالفت و دشمنی با سنتز نوین در تقابل دو خط است ،دو
خطی که دارد روزبهروز عمیقتر میشود و اگر جلوی این پافشاری و اصرار بر این خط
غلط و اپورتونیستی گرفتهنشود ،میتواند در نتیج ٔه آن جنبش کمونیستی افغانستان که این
همه برایش زحمت کشیده شدهاست فنا شود و به طرف در ٔه نابودی برود .متأسفانه در کل
تقابل این دو خط در اساسنامه نیز خود را نشان میدهد .اساسنامه تالش میکند که با رجوع
ت ملم که بهصورت کالسیک موجود است وبا کپیبرداری از آن انحرافات خود را
به ادبیا 
بپوشاند .اما این مسئله خود را نشان میدهد و مهمترین جنب ٔه آن کلیگویی و کپیبرداریاست.
از خاصکردنها بهشدت طفره میرود و همان گرایش دگماتیستی را که در ظاهر اشاره کلی
به اصولها بهطور عام ؛اما در عمل و در خاص کردنها به بیراههرفتن است ،از خود بروز
میدهد .مثالً بسیاری از مسایل مهم جامعه در افغانستان و جهان باید بر مبنای شرایط کنونی
جهان ارزیابی شود و بر این مبنا برنامهریزی صورت گیرد .برای این مسئله الزم است مثال
ًشکست پرولتاریا در چین عمیقا ً بررسی شده و این مسئله در نظر گرفته شود که دیگر یک
کشور سوسیالیستی درجهان وجود ندارد ،مثالً اینکه از شکستهای پرو و نپال چه نتایجی
باید گرفت .مسئله تغییر و تحوالت در عرص ٔه ساختاری جهان ،اینکه تحوالت در این ساختار
بر اساس کارکرد امپریالیسم و بهخصوص مسئله گلوبالیزاسیون چه تأثیراتی بر انقالبات
گذاشت ه داشته است و یا اینکه چگونه این تأثیرات منعکس شدهاست و این که فروپاشی بلوک
شرق از نظر سیاسی در این روند بهطورمستقیم و یاغیر مستقیم چه تأثیرات اقتصادی و
ساختاری بر جهان میگذارد .مسئل ٔه مهم دیگر جنگهای امپریالیستی در مناطق مختلف که
بهخصوص افغانستان یکی از مراکز آن است به چه شکلی تأثیر میگذارد .حزب مکلف است
در اساسنام ٔه خود به هم ٔه این سئواالت ،پاسخ دهد و آلترناتیف ،ارائه نماید».
همانطوری که در سـطور قبلی این نوشـتـه گفتیم ،به اصطالح مخالفت «سند» با کلیشه
ها ،کاپی برداری ها و عام گویی ها در واقع مخالفت با طرح اصول عام م ل م در مسودۀ
اساسنامۀ جدید حزب است .اصول عام م ل م قبل از انکه در مسودۀ اساسنامۀ جدید حزب
بیاید ،در اساسنامۀ موجود حزب مطرح گردید و در کنگرۀ وحدت جنبش کمونیستی (م ل م)
افغانستان با حضور نمایندۀ جنبش انقالبی انترناسیونالیستی مورد تصویب قرار گرفت .نقشی
که کمیتۀ جنبش در پروسۀ وحدت و همچنان کنگرۀ وحدت داشت ،در رابطه با هیچ حزبی
و هیچ کشوری نداشت .این رابطه در واقع همان رابطۀ حزب کمونیست ایران ( م ل م) و آر
سی پی امریکا با ما بود .در هر حال نقش کمیتۀ جنبش در تدوین و تصویب اساسنامۀ حزب
روشن و واضح است و ما خود این موضوع را به روشنی بیان کرده ایم .رفیق آن زمان م
«یحیی» به نمایندگی از کمیتۀ جنبش در کنگره شرکت داشت و در تمامی موارد با مندرجات
اساسنامۀ حزب توافق داشته است.
اما امروز چرا این اساسنامه از طرف تصویب کنندگان «سند» مردود شناخته می شود؟
دلیلش این است که ما هنوز هم بر سر خط جنبش انقالبی انترناسیونالیستی ایستاده ایم ،ولی
صفحه 138

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

آنها از این خط بریده اند و به دفاع از خط پست م ل م اواکیانی پرداخته اند .کمیتۀ جنبش یعنی
در واقع عمدتا ً حزب کمونیست ایران (م ل م) و آر سی پی امریکا در آن موقع با تکیه بر خط
«جاا» در تصویب اساسنامۀ حزب سهم گرفتند و امروز که آن خط را رها کرده اند ،طبیعی
است که مدافعین امروزی شان در میان حزب ما این اساسنامه را رد نمایند .انتقادات آنها در
حقیقت باالی نظرات آن وقت خود حزب کمونیست ایران (م ل م) و آر سی پی امریکا است.
در کنگرۀ وحدت ،حتی در یک مورد هم «یحیی» در رابطه با مندرجات اساسنامۀ حزب رای
مخالف نداشته است.
درینجا لزومی نمی بینیم که در مورد موضعگیری حزب علیه رویزیونیزم پاراچندا -باترای
نکات مطرح شده در مباحث گذشته ( شماره های  15 ،14 ،13و  16کمونیست) را یکبار
دیگر تکرار نماییم .همچنان در جریان پیشبرد مباحث جاری راجع به خط رویزیونیستی
پست م ل م اواکیانی در شماره های  15 ،14 ،13و  16کمونیست بصورت نسبتا ً مفصل
درین مورد صحبت گردیده است .قبل برین نیز در سند پولینوم چهارم کمیتۀ مرکزی حزب،
اسناد سیمینار وسیع حزبی ( شماره های  10و  11نشریۀ درونی مرکزی کمونیست)،
مقالۀ « حزب کمونیست ایران ( م ل م ) هم به بیراهۀ پست م ل م افتاد» و در سند «جوابیه
ای به نامۀ اول ماه می  2012آر سی پی امریکا» نیز بحث های نسبتا ً مفصلی در مورد
این موضوع صورت گرفته بود .بنابرین درینجا لزومی نمی بینیم که یکبار دیگر بحث های
متذکره را تکرار کنیم .در واقع کل مباحثات متذکره بصورت روشن و واضح ثابت می سازد
که هم خط پاراچندا -باترای و هم خط بیانیه و اساسنامۀ جدید آر سی پی امریکا ،که مورد
حمایت تصویب کنندگان «سند» قرار دارد ،خط های رویزیونیستی هستند و حزب نه تنها
علیه رویزیونیزم پست م ل م اواکیانی بلکه علیه رویزیونیزم پاراچندا -باترای نیز دارای
موضعگیری قاطع و روشن م ل م است و این موضعگیری اش را با ارائۀ دالیل روشن و
واضح در چندین سند تا حال بیان کرده است.
اما درینجا مکث مشـخـصـی روی این مطلب ضروری است که خط رویزیونیسـتی پسـت م ل
م اواکیانی ،در سـطـور فـوقـا ً نـقـل شـده از «سـند» ،چگونه خود را به روشـنی نشـان مـی
دهد.
همۀ احزاب م ل م ،به شمول حزب ما ،باور دارند که در نتیجۀ سرنگونی سوسیالیزم در
شوروی و چین ،دیگر هیچ کشور سوسیالیستی در جهان وجود ندارد و در نتیجه بصورت
موقت تضاد میان دو اردوگاه سوسیالیستی و امپریالیستی در جهان از میان رفته است.
اما پست م ل م ها ازین وضعیت نتیجه گیری می نمایند که دیگر دورۀ مارکسیزم -لنینیزم-
مائوئیزم به سر رسیده است .چنانچه درین مورد در «سند» گفت می شود:
« بسیاری از مسایل مهم جامعه در افغانستان و جهان باید بر مبنای شرایط کنونی جهان
ارزیابی شود و بر این مبنا برنامهریزی صورت گیرد .برای این مسئله الزم است مثال ًشکست
پرولتاریا در چین عمیقا ً بررسی شده و این مسئله در نظر گرفته شود که دیگر یک کشور
سوسیالیستی درجهان وجود ندارد ،مثالً اینکه از شکستهای پرو و نپال چه نتایجی باید
گرفت» .
درینجا به وضوح دیده می شود که بحث بر سر مسایل مهم معینی در افغانستان و جهان
نیست ،بلکه بر سر بسیاری از مسایل مهم در افغانستان و جهان است؛ یعنی شرایط کنونی
جهان اساسا ً یک شرایط جدید و بنیادا ً متفاوت از شرایط جهانی سابق( جهان زمان مارکس و
لنین و مائوتسه دون) است و لذا ضروری است که نه تنها بسیاری از مسایل مهم جامعه در
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افغانستان و جهان باید بر مبنای همین شرایط جهانی سر از نو ارزیابی گردد بلکه الزم است
که بر مبنای همین شرایط ،برنامه های حزبی نیز سر از نو تدوین گردد و بازنویسی شود.
بنابرین بصورت مشخص ،پیشنهاد تصویب کنندگان «سند» در بارۀ مسودۀ اساسنامۀ جدید
حزب این است که این مسوده اساسا ً باید تداوم اساسنامۀ مارکسیستی -لنیینیستی -مائوئیستی
قبلی نباشد ،بلکه باید اساسا ً یا حداقل عمدتا ً با گسست از آن تدوین و تصویب گردد .اینکه این
بازنویسی اساسی اساسنامۀ حزب به چه طریقی باید انجام یابد ،نیز در «سند» مطرح گردیده
است و آن طریق پست م ل م است.
کسی منکر شکست موقتی پرولتاریا در چین ،ضرورت بررسی عمیق این شکست و اینکه
دیگر یک کشور سوسیالیستی در جهان وجود ندارد ،نمی باشد .همچنان کسی منکر ضرورت
بررسی شکست های پیرو و نیپال نیز نیست .اما باید دید که دلیل تاکید بار بار تصویب
کنندگان»سند» در مورد این مسایل چیست؟ این دلیل را احزاب امریکایی و ایرانی مورد دفاع
تصویب کنندگان «سند» بیان کرده اند و همچنان رویزیونیست های پاراچندا -باترای به گونۀ
دیگری بیان کرده اند .خالصه دلیل رویزیونیست های مذکور این است که:
1 1برنامه های م ل م دیگر کاربرد ندارد ،چرا که م ل م دیگر کاربرد ندارد .لذا باید برای« یک چارچوب تیوریک نوین» کار کرد.
2 2موازنۀ قدرت در جهان به ضرر انقالبیون است .بنابرین باید از «تند روی» اجتنابکرد ،استراتژی های «جنگ طلبانۀ افراطی» را به دور انداخت ،برای «انقالب
های نارنجی» تدارک دید ،جنگ خلق های جاری را تعطیل کرد و برای اصالحات
بورژوا -دموکراتیک کار کرد.
بنابرین از نظر این رویزیونیست ها باید اساسنامه های سابقۀ م ل م را به دور انداخت و
برای تدوین و تصویب اساسنامه های مبتنی بر خط پست م ل م اواکیانی یا خط رویزیونیستی
پاراچندا -باترای کار نمود.
در «سند» بیان شده است که این دلیل صرفا ً متکی به شکست پرولتاریا در چین یا در پیرو
و نیپال نیست ،بلکه عالوه بر آن یا مقدم بر آن متکی به یک سلسله مسایل زیر بنایی و
اقتصادی و نیز مسایل سیاسی دیگر نیز هست:
« مسـئله تغییر و تحوالت در عرص ٔه سـاختاری جهان ،اینکه تحوالت در این سـاختار بر
اسـاس کارکرد امپریالیسـم و بهخصوص مسئله گلوبالیزاسیون چه تأثیراتی بر انقالبات
گذاشت ه داشته است و یا اینکه چگونه این تأثیرات منعکس شدهاست و این که فروپاشی بلوک
شرق از نظر سیاسی در این روند بهطورمستقیم و یاغیر مستقیم چه تأثیرات اقتصادی و
ساختاری بر جهان میگذارد .مسئل ٔه مهم دیگر جنگهای امپریالیستی در مناطق مختلف که
بهخصوص افغانستان یکی از مراکز آن است به چه شکلی تأثیر میگذارد».
درینجا ظاهرا ً فقط سوال ها مطرح گردیده اند؛ ولی منظور اصلی بیان غیر مستقیم جواب های
ناگفته برای این سواالت است .ما با جواب های متذکره نیز آشنا هستیم .این جواب ها را هم
آر سی پی امریکا و هم حزب کمونیست ایران (م ل م ) بیان کرده اند .خود تصویب کنندگان
«سند» نیز بار بار ،گاهی صریح و گاهی با ایما و اشاره ،این جواب ها را به میان کشیده اند.
جواب سوال اول ( تغییرات و تحوالت در عرصۀ ساختاری جهان) به نحو بسیار واضح و
صریح توسط رفیق حفیظ در «کمونیست شماره  »3مطرح گردید که خالصه اش چنین است:
« تغییرات و تحوالت در عرصۀ ساختاری جهان به حدی عمیق و گسترده است که دیگر
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نه در کشورهای امپریالیستی پایۀ کارگری برای انقالب سوسیالیستی وجود دارد و نه در
کشورهای تحت سلطۀ امپریالیزم پایۀ دهقانی برای انقالب دموکراتیک نوین ( ».نقل به
مفهوم از کمونیست شماره )3
جهانی را که بدینگونه به تصویر کشیده می شود ،فقط می توان یک جهان معلق دانست.
نمایندۀ آر سی پی امریکا حتی در جلسۀ وسیع سال  1993جنبش در جریان بحث و تصویب
سند «در بارۀ اوضاع جهان» عجز حزبش را در مورد تعیین تضاد عمده در جهان صریحا ً
ابراز نمود و تصویر ذهنی ای از یک جهان معلق ارائه نمود.
درینجا نباید ناگفته گذاشت که رفیق حفیظ در پولینوم سوم کمیتۀ مرکزی حزب کالً از نوشته
اش و از خودش انتقاد کرد و در تصویب مندرجات کمونیست شماره  4که در واقع جوابیه
ای به نوشتۀ خودش بود ،سهم گرفت.
بگذارید صریحا ً بگوییم که هیچ کسی نباید در مورد عداوت عمیق ایدیولوژیک -سیاسی یک
حزب مارکسیست -لنینیست -مائوئیست با رویزیونیزم پست م ل م و همچنین اشکال سابقه
و جدید دیگر رویزیونیزم به شمول رویزیونیزم پاراچندا -باترای شک و شبهه ای بخود راه
دهد .طبیعی است که ما نمی توانیم و نمی خواهیم با رویزیونیزم و رویزیونیست ها دوستی
و رفاقت داشته باشیم.
همان طوری که قبالً گفتیم پولینوم چهارم کمیتۀ مرکزی حزب و سیمینار وسیع حزبی،
کمونیست  10و کمونیست 11دالیل عدم امکان و توان رفاقت و دوستی با رویزیونیزم پست
م ل م را بصورت روشن و واضح بیان کرده است .بعدا ً هم مقالۀ «حزب کمونیست ایران (م ل
م ) هم به بیراهۀ پسا م ل م افتاد» و بحث مربوط به نامۀ اول می  1212آر سی پی امریکا
این مسایل را روشن و واضح ساخته است .برعالوه سلسلۀ بحث های جاری در نشریۀ
درونی مرکزی حزب نیز به توضیحات بیشتر درینمورد پرداخته است.
حتی سال ها قبل از آغاز بحث ها و موضعگیری روشن حزب علیه پست م ل م اواکیانی،
موضعگیری های حزب ما علیه جبهه بازی چپ حزب کمونیست ایران (م ل م) و همچنان
گرایشات نادرست معینی در آر سی پی امریکا ،که امروز می دانیم تبارز دهندۀ گرایشات
اولیه بسوی خط و مشی پست م ل م بوده ،روشن و واضح بوده است .پس واقعا ً قابل تعجب
است که تصویب کنندگان «سند» از عدم موجودیت « دلیل معتبر و قابل عرضۀ » عداوت
حزب با رویزیونیزم پست م ل م حرف بزنند.
طرح مختصر مباحث مربوط به گلوبالزیسیون و فروپاشی بلوک شرق و تاثیرات ساختاری
آن ها روی اوضاع جهان نیز در واقع بخاطر مدلل ساختن فرمولبندی « جهان تماما ً جدید
و بنیادا ً متفاوت» در «سند» مطرح گردیده است .جای تاسف است که تصویب کنندگان
«سند» از یکجانب بار بار و بصورت بسیار غیر مدلل از کاپی برداری و بحث های کلیشه
یی در مسودۀ اساسنامۀ حزب شکایت دارند و از طرف دیگر توقع شان این است که مسودۀ
اساسنامۀ جدید حزب بصورت صد در صدی یک سند کاپی برداری شده و کلیشه یی از اسناد
و مواضع آر سی پی امریکا باشد.
از دید حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان ،گلوبالزیسیون سرمایه داری امپریالیستی،
پدیدۀ جدیدی در حیات سرمایه داری امپریالیستی که در سال های اخیر به وجود آمده باشد،
نیست .گلوبالزیسیون سرمایه داری امپریالیستی ،همزمان با پیدایش امپریالیزم سرمایه
داری به وجود آمد و رو به گسترش نهاد .این پدیده در طی سال های اخیر ،بخصوص بعد
از فروپاشی بلوک وارسا و سوسیال امپریالیزم شوروی یعنی بعد از شکست سرمایه داری
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دولتی و یکه تاز شدن سرمایه داری نیولیبرال غربی در جهان شتاب فزاینده ای گرفت و
تغییرات ساختاری معینی در جهان به وجود آورد .اما این تغییرات ساختاری دارای چنان
عمق و گستردگی ای نیست که بتوان از « جهان تماما ً جدید و بنیادا ً متفاوت » سخن به میان
آورد.
با وجود این مسایل ،تشدید گلوبالزیسیون به مفهوم تشدید پیوند های کارگران جهان ،به
مفهوم گسترش بیشتر طبقۀ کارگر در کشورهای مختلف جهان و به مفهوم پیوند یافتن بیشتر
سرنوشت مبارزات انقالبی پرولتری کشورهای مختلف جهان با هم است .به همین جهت است
که ضرورت موجودیت تشکیالت بین المللی م ل م ها در جهان بیشتر از پیش گردیده و مبارزه
درین جهت به نحو جدی تر و عمیق تر از قبل به یک ضرورت جدی مبارزات پرولتاریایی
در جهان مبدل گردیده است .در واقع به همین خاطر است که حزب کمونیست (مائوئیست)
افغانستان در مبارزه برای ایجاد تشکیالت بین المللی نیروهای م ل م در جهان تا این حد
جدیت به خرچ می دهد.
حزب ما به خصوصیات جنگ های تجاوزکارانه و اشغالگرانۀ جاری امپریالیستی در جهان
توجه داشته و درین چهارچوب عمومی خصوصیات جنگ اشغالگرانۀ کنونی امپریالیست
های امریکایی و متحدین شان بر افغانستان را نیز مورد دقت قرار داده است .در واقع بر
مبنای شناخت از جوانب مختلف این جنگ است که ما از یک جانب جنگ مقاومت ملی مردمی
و انقالبی علیه اشغالگران امپریالیست و رژیم دست نشاندۀ شان را به عنوان شکل مشخص
کنونی جنگ خلق در افغانستان فرمولبندی کرده ایم و از جانب دیگر پیشبرد مبارزه در
راستای تدارک برای برپایی و همچنان پیشبرد این جنگ را با مبارزۀ بین المللی برای ایجاد
تشکیالت بین المللی م ل م و ایجاد یک جبهۀ وسیع مبارزاتی ضد امپریالیستی و ضد ارتجاعی
در جهان را در پیوند و رابطۀ متقابل قرار می دهیم .به عبارت دیگر ما نمی خواهیم مقاومت
علیه اشغالگران و دست نشاندگان شان را و در کل مبارزه برای پیروزی انقالب دموکراتیک
نوین برای گذار به انقالب سوسیالیستی در افغانستان را به قیمت فراموش نمودن کامل
وظایف انترناسیونالیستی مبارزه برای ایجاد تشکیالت بین المللی م ل م و در کل مبارزه برای
تشکیل انترناسیونال نوین کمونیستی ،پیش ببریم.
« حزب كمونيست (مائوئيست) افغانستان از مقاومتها و مبارزات ضد امپرياليستي و ضد
ارتجاعي خلقهای جهان حمايت و پشتيبانی مینمايد .حزب سـعی میكند كه با نيروهای
مبارز غير ماركسيسـت ــ لنينيسـت ــ مائوئيسـت ساير كشورها كه عليه امپرياليزم و ارتجاع
مبارزه مینمايند ،روابط متقابالً نزدیک اصولی و مفيد ايجاد نمايد» .
« برای اینکه از کلیگویی برحذر باشیم ،بهتر بود که از این نیروهای غیر ملم سایر کشورها
بهطورمشخص ،نام برده میشد .البته این مسئله خوبیاست که باید با نیروهای انقالبی و
مترقی کشورهای مربوطه تماس و روابط متقابالً نزدیک و اصولی و مفید برقرار شود .اما
هنگامی که بهصورت غیر مسئوالنه و اپورتونیستی نیروهای انقالبی و کمونیست به پسا
ملم و رویزیونیسم متهم میشوند ،آن وقت است که سئوال پیش میآید که این نیروهای غیر
ملم کیها اند که لزومی هم ندارد که انقالبی و یا حتی مترقی باشند».
این دیگر واقعا ً یک تهمت است .در مسوده از نیروهایی یاد می گردد که علیه امپریالیزم و
ارتجاع مبارزه می نمایند ،یعنی مترقی و ضد ارتجاع و امپریالیزم هستند .ولی اگر منظور
این باشد که این نیروها مشخص گردد و مثالً گفته شود که در امریکا فالن نیروها و در اروپا
صفحه 142

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

فالن نیروها ،این کاری نیست که باید در اساسنامه مطرح شود ،این را می توان در گزارش
سیاسی به کنگره تا حدی معین و مشخص کرد .مثالً گروپ های ضد فاشیست در اروپا یا
گروپ های ضد جنگ در امریکا و کانادا یا مثالً مزدور کیسان در پاکستان.
واقعا ً قابل تعجب است که تصویب کنندگان «سند» در دفاع از خط رویزیونیستی پست م ل
م آر سی پی امریکا آنچنان دست از پا نشناسند که علیه حزب خودشان دشمنانه بایستند و
اعالم کنند که حزب « به صورت غیر مسئوالنه و اپورتونیستی نیروهای انقالبی و کمونیست
[را] به پسا م ل م و رویزیونیزم متهم» می کند .این شیدایی و شیفتگی غیر معقول نسبت به
انحراف رویزیونیستی واضح و آشکار پست م ل م و خصومت و عناد غیر معقول تر نسبت
به حزب خودی ،هیچ دلیلی ندارد غیر از بهانه تراشی برای کنار کشیدن از مبارزۀ انقالبی در
کل و بخصوص مبارزۀ انقالبی در افغانستان.

« برنامه سياسی حزب:

امپریالیزم و طبقات فيودال و بورژواكمپرادور در پیونـد با هم مدافعـين اصلی مناسـبات
مستعمراتی ــ نيمهفيودالـی یا نیمهفیودالی – نیمهمستعمراتی هستند .قطع سلط ٔه امپريالیستی
و سر نگونی اين طبقات ارتجاعی ،وظايف اصلی انقالب محسوب میگردند» .
« بسیار خوب ،این درست است ،اما باز هم نمایندگان این طبقات کیها اند .این درست است
که افراد آن تغییر میکنند ،اما بهصورت جریانات مشخصی هستند که در اینجا تالش نمیشود
مشخص گردند و به یک جمله کلیشهیی که پیوسته رایج بودهاست بسنده میشود .اگر مسئله
همان جمالت رایج باشد دیگر چرا باید اساسنامه را تغییر داد .سه جریان اصلی ارتجاعی
سیاسی در جامعه موجود است؛ مرتجعینی که بعد از اشغال سربلند کردهاند و بهاصطالح تنها
در حرف مرتجعین مدرن هستند .دو دیگر جهادیهای سابق و طالبان اند ،موضع اساسنامه
در مورد اینها چیست؟ کلیگویی دردی را درمان نمیکند ،بلکه راه را برای موضعگیریهای
اپورتونیستی باز میگذارد .این همان روش است که در قسمت قبل هم به آن اشاره شد».
باز هم عین بحث و خواست بحث تفصیلی که مشخص کنید که اینها یعنی مرتجعینی که سه
جریان اصلی سیاسی را از نظر تصویب کنندگان «سند» تشکیل میدهند ،کیها هستند .نزد
این رفقا در اصل تضاد عمده مشخص نیست و آنها در حد تضاد اساسی باقی میمانند و همۀ
مرتجعین را در یک سطح مطرح می کنند ،به شمول طالبان .وقتی که در انقالب دموکراتیک
نوین بطور کل باقی می مانند و مرحلۀ مشخص فعلی هیچ معین نمی شود ،نتیجه آن است
که روی تضاد عمدۀ فعلی هیچ مکث نمی شود .برعالوه نظر آنها مبتنی بر سه قطبی بودن
تضاد است .حزب ما به تضاد سه قطبی باور ندارد .تضاد ها فقط و فقط بر مبنای «اثبات و
نفی» قطب بندی می گردد .وقتی صحبت از تضاد میان انقالب و ضد انقالب در مجموع است،
دو قطب انقالبی و ضد انقالبی مطرح است .وقتی صحبت از تضاد میان اشغال و ضد اشغال
است ،بازهم دو قطب اشغال و قطب ضد اشغال مطرح است .در مورد اول صحبت از تضاد
اساسی است .در مورد دوم صحبت از تضاد عمده است .اما منظور تصویب کنندگان «سند»
این است که هم طالبان ،هم جهادی ها و هم رژیم فعلی دشمنان اصلی هستند و اصالً وارد
بحث روی تضاد عمده نمی شوند.
نباید فراموش کرد که طرح تضاد عمده به عنوان تضاد رهبری کنندۀ هر مرحله از تکامل یک
شی یا پروسۀ پیچیده یکی از خدمات برجستۀ مائوتسه دون است .در واقع بحث تضاد عمده
را نه ایرانی ها قبول دارند ،نه آر سی پی امریکا و نه هم ارسال کنندگان «سند» مورد بحث
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فعلی .در مرحلۀ فعلی در افغانستان که تضاد عمده به ارتباط اشغال و مقاومت علیه اشغال
معین و مشخص می گردد ،طالبان را نمی توان با وجود تمامی ارتجاعیت و عقبماندگی ای که
دارد ،دشمن عمده حساب کرد ،بلکه دشمن غیر عمده محسوب می گردد .البته چنانچه زمانی
که حالت اشغال در کشور وجود نداشته باشد ،وضعیت فرق می نماید و صفبندی نیروها نیز
فرق خواهد کرد.
وقتی که جبهۀ ضد فاشیزم علیه قدرت های محور مطرح شد ،قدرت های امپریالیستی ضد
فاشیست در صف دشمنان غیر عمده قرار گرفتند و جبهۀ ضد فاشیزم یکجا با انها به وجود
آمد .حتی آر سی پی بحث نمی کند که جبهۀ ضد فاشیزم غلط بوده است ،بلکه فقط روی
جهانی ساختن آن انتقاد دارد .در چین جبهۀ متحد ضد اشغالگران جاپانی و درنظر گرفتن
گومیندان به عنوان دشمن غیر عمده در آن زمان غلط نبوده است .حتی خود ایرانی ها که
چنین بحث هایی دارند ،در تظاهرات ضد جمهوری اسالمی یکجا با کروبی و سایرین دست
به تظاهرات زدند.
« رهایی ملي مليتهای تحت سـتم از شـوونيزم مليت حاكم و نجات زنان از شـوونيزم مرد
سـاالر و حـصـول آزادی و
برابری برای زنان فقط و فقط در پرتو انقالب پرولتری ممكن و ميسر میگردد» .
« در مورد مسئله ملی و زنان بازهم بسیار کلیگویی شدهاست و به جمالت کلیشهیی بسنده
شدهاست .در حالیکه هم از نظر مسئله ملی و هم بهخصو ص از نظر مسئله زنان ،افغانستان
در موقعیت بسیار ویژه قرار گرفتهاست .رذیلترین و وحشیترین نیروهای زنستیز بر این
کشور حکومت کردهاند و میکنند .آیا الزم نیست که این نیروها شناسایی شوند و به چگونگی
ویژگی این زنستیزی اشاره شود و برنام ٔه مقابله با آن بیرون بیاید .تنها آوردن یک جمله
کلیشهیی و نقل قولهای معمول نمیتواند جوابگوی این مسئله باشد».
چرا باید تمام این تفصیالت به اساسنامه بیاید؟ آیا الزم است که بحث های روزمره هم در
اساسنامه گنجانده شود؟ تصویب کنندگان «سند» در واقع می خواهند بگویند که درینجا گویا
زن ستیزی طالبان ماستمالی گردیده است .اما مسئله این نیست .حزب هیچگاه زن ستیزی
طالبان را ماستمالی نکرده و نمی کند .اما حزب نه تنها زن ستیزی طالبان بلکه مسئلۀ زنان
را در مجموع تضاد اجتماعی مهمی می داند که باید مبارزه درین عرصه در حال حاضر در
پیوند با تضاد عمده و توجه به تضاد عمدۀ کنونی پیش برده شود و نه به عنوان یک تضاد
کامالً مستقل از تضاد عمده .پست م ل م ها حتی مدت ها قبل از آنکه خط کنونی شان را
آشکارا مطرح نمایند ،مسئلۀ زنان را به عنوان یک تضاد کامالً مستقل از تضاد عمده در
نظر می گرفتند.
مثـالً ایـرانـی هـای شـان در سال  2006و سـال های قبل از آن ،مجلۀ هشـت مارس نشریۀ
سازمان زنان هشت مارس را برای شکریه بارکزی ،سیما ثمر ،حبیبه سرابی و غیره می
فرستادند .رفیق «ض» در سفر سال  2006به اروپا به آذر درخشان گفته بود که کی گفته
این کار را بکنید؟ گفت :رفیق ط .رفیق گفته بود از زمانی که شما در این مجله تبلیغ برای
ماللی جویا را شروع کردید ،دیگر مجلۀ شما را کسی از روابط دستۀ هشت مارچ زنان
افغانستان نمی خواند و پخش هم نمی کند .بعد صف بندی ها را برایش مشخص کرده بود و
گفته بود که شکریه و سیما و حبیبه و افراد دیگر همانند آنها در صف خاینین ملی جای دارند.
آذر سوال کرده بود که مگر مال عمر خاین ملی نیست؟ رفیق جواب داده بود که فعالً خاین ملی
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عمده نیست .آذر مجددا ً پرسیده بود که مگر وی در کشت و قاچاق مواد مخدر دست ندارد؟
رفیق جواب داده بود که دارد ولی بصورت غیر عمده؛ در حالیکه حکومت دربرگیرندۀ سیما
و حبیبه و شکریه در کشت و قاچاق مواد مخدر بصورت عمده دست دارد.
رفیق توضیح داده بود که مگر ابراهیم کایپاکایا نمی گفت که ایستاد شدن فعلی انگلیس در
پشت سر مسئلۀ ملی کرد ها دلیل نمی شود که ما مسئلۀ ملی کردها را کالً ساخته و پرداختۀ
انگلیس ها بدانیم و با آن مخالفت نماییم؟ آذر گفته بود که بلی می گفت .رفیق سپس خط
نازکی کشیده بود و گفته بود که این صف بندی شوونیزم ملیتی و ضد شوونیزم ملیتی و این
هم صف بندی شوونیزم جنسیتی و ضد شوونیزم جنسیتی ،بعدا ً خط روشن تری کشیده بود
و گفته بود که این هم صفبندی طبقاتی .در آخر یک خط خیلی روشن کشیده بود و گفته بود
این هم صفبندی اشغال و ضد اشغال .رفیق توضیح داده بود که سیما و شکریه و غیره که
آنطرف این خط درشت قرار دارند ،بخشی از خاینین ملی هستند .آنها نه در صف مقاومت
علیه اشغالگران بلکه در صف خدمت به اشغالگران قرار دارند و به همین جهت بخشی از
خاینین ملی هستند .رفیق گفته بود که فعالً صف بندی ناب انقالبی وجود ندارد و همان روزی
که صف بندی میان انقالب و ضد انقالب ناب شود ،پیروزی انقالب نزدیک است .این تفاوت
ها را باید ببینید ،در غیر آن سردرگم میشوید .برای فعال ،آنچه از همه مهم تر است در نظر
گرفتن دقیق صف بندی عمده است که میان اشغال و ضد اشغال است .اگر صف بندی عمده
نادیده گرفته شود و یا مغشوش شود ،در مسئلۀ زنان با حبیبه سرابی همسنگر می شوید ،در
مبارزۀ ضد شوونیزم ملیت حاکم با ناسیونالیست های مرتجع ملیت های تحت ستم ،در مبارزه
بخاطر دموکراسی با انواع مختلف دموکرات ها علیه تئوکرات های جهادی و طالبی .به این
ترتیب به هر طرف کشیده می شوید ،دست شما به یک طرف ،پای شما به یکطرف دیگر و
سر شما هم به طرف دیگری .در نتیجه شما به بن بست می رسید و نمی توانید جهت حرکت
های مبارزاتی تان را مشخص کنید.
حزب کمونیسـت ایران (م ل م) در زمان تظاهرات «میانه روهای اسـالمی» در ابتدا طی یک
نامۀ درونی نوشت که در ایران انقالب شده است .حزب ما طی یک نامۀ درونی برای شان
نوشت که این برداشت شان نادرست است .حتی درین نامه برای شان نوشته شد که آنچه را
که آنها انقالب سال  79می گویند نیز انقالب نبوده است .اگر به قدرت رسیدن خمینی انقالب
بوده باشد 8 ،ثور یا  26دلو را هم باید به عنوان انقالب مطرح کرد ،ولی ما این کار را
نمیکنیم .پنج روز بعد اعالمیۀ بیرونی شان رسید که در آن ادعای شروع انقالب در ایران را
کنار گذاشته بودند .بعد ها نوشتۀ دیگر شان آمد که بصورت درونی مورد بحث قرار دادیم و
سپس آن بحث را در کمونیست انداختیم.
« از آنجاييكه در شــرايط فعلی ،کشور تحت پـنـجـههای خونریز اشغالگران امپریالیست و
حاکمیت پـوشـالی در حالت اشغال قرار دارد ،وظيفه و مسئوليت اول و عمد ٔه انقالب ،مقاومت
علیه اشغالگران و حاکمیت پوشالی دستنشانده است» .
« البته این هم مسئله کلی و عمومیاست که باز هم گفته شدهاست .اما یکی از مسایل کلی که
سیاست عمومی را تعیین میکند ،مقاومت علیه اشغالگران «وظیفه و مسئولیت اول و عمد ٔه
انقالب» است .سایر وظایف بزرگ و مهم انقالب تابع این است .البته جلو این مسئله باز
است و میتوان برداشتهای متفاوت از آن داشت .اما با توجه به تجارب گذشته و همچنین
با توجه به غلظتی که این مسئله مطرح شدهاست،خود نشان ٔه مرحلهگراییاست و ابزاری
برای قربانیکردن منافع ملیتها ،اقلیتها و زنان و ستمدیدگان از جمله مبارز ٔه طبقاتی و بقیه
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وظایف مهم انقالب است .چیزی که ظاهـر چـپ دارد ،اما در عمل میتواند وحـدت با نیروهـای
مرتجـع زنسـتیز ،شـوونیسـت ملـی و بنیادگرایی مذهبی و همچنین نیروهای مرتجع طبقاتی
را پیش ٔه خود کند .این مسئله در جمل ٔه بعدی با صراحت آورده شدهاست» .
« ساير وظايف بزرگ و مهم انقالب با وجودی كه به موجوديت ،بزرگی و اهميتشان
ادامه میدهند ،اما در شرايط فعلی همگی تابع مقاومت عليه اشغالگران و رژیم دستنشانده
میباشند» .
« این نگرانی که مسئل ٔه سازش طبقاتی با طبقات مرتجع و زنستیز و شوونیزم ملی و
بنیادگرایی مذهبی مطرح میشود ،بهکررات خود را در برنامه نشان میدهد .مثالً در بخش۶
در مورد استراتژی مبارزاتی حزب»:
شما جامعۀ فاقد طبقات میخواهید ،اما حزب می سازید و آنهم بر مبنای سانترالیزم دموکراتیک.
اولین مادۀ سانترالیزم دموکراتیک را هم رهبری متمرکز حزبی طبق الزامات مورد نیاز برای
تدارک ،برپایی و پیشبرد جنگ خلق قرار می دهید .می خواهید مالکیت خصوصی را بر
اندازید اما مقدمتا ً در انقالب ارضی ده هزار مالک زمین را به چند میلیون مالک زمین باال
می برید .می خواهید دولت و ارتش از میان برود ،ولی ارتش انقالبی قوی و دولت نیرومند
پرولتری ایجاد می کنید .آیا بهتر نیست بجای همۀ اینها از همان ابتدای مبارزه ،مانند
انارشیست ها ،در صدد از بین بردن مالکیت خصوصی ،حزب ،ارتش و دولت باشید؟
شما نمی توانید تضادهای واقعی موجود در جامعه را نادیده بگیرید ،دور بزنید و از باالی
سرشان بگذرید .مثالً برای فعالً در جامعۀ ایران مبارزه علیه ارتجاع داخلی عمده است .شما
باید در قدم اول این مبارزۀ عمده را پیش ببرید و در عین حال مبارزه علیه امپریالیزم را
نیز فراموش نکنید ،ولی نمی توانید مبارزه علیه امپریالیزم را به عنوان مبارزۀ عمده پیش
ببرید .ولی وقتی امپریالیست ها دست به تجاوز و اشغال زدند ،مبارزه با تجاوز و اشغال
امپریالیستی عمده می شود .این عمده بودن را شما اختراع نمی کنید ،بلکه خود را تحمیل می
نماید و جبرا ً تحمیل می نماید .اگر این اجبار و ضرورت را نادیده بگیرید ،برخالف واقعیت
موجود جامعه حرکت کرده اید.
جای تعجب است که تصویب کنندگان «سند» به صورت پیوسته ای از عام گویی مسودۀ
اساسنامۀ جدید حزب شکایت دارند ،ولی وقتی پای تضاد های موجود در جامعه به میان می
آید و ضرورت موقعیت خاص هر یک شان به عنوان تضاد عمده یا غیر عمده به میان می
آید ،از خاص ساختن اظهار ناراحتی می کنند و می خواهند که مسودۀ اساسنامه فقط به عام
گویی اکتفا نماید.
اگر یک تضاد بصورت عینی در یک مرحلۀ مشـخص از پروسـۀ تکامل جامعه تضاد عمده
نباشـد و شـما بخـواهید به مثابۀ تضاد عمده با آن برخورد نمایید ،در واقع از لحاظ علمی دو
اشتباه مرتکب شده اید .یک اشتباه این است که یک تضاد غیر عمده را به اندازۀ تضاد عمده
ارزش داده اید و اشتباه دیگر این است که موقعیت تضاد عمده را به عنوان تضاد عمده در
نظر نگرفته اید .برخورد با تضاد غیر عمده به مثابۀ تضاد غیر عمده به هیچ وجه به معنای
نادیده گرفتن تضاد های غیر عمده و یا سازش در قبال آن تضاد ها نیست .برعکس اهمیت
دادن به یک تضاد غیر عمده تا حد یک تضاد عمده غیر از اینکه یک «چپروی کودکانه»
باشد ،چیز دیگری نیست که نه تنها نتیجۀ اصولی بلکه نتیجۀ مفید برای حل آن تضاد نیز
نخواهد داشت و فقط به ناکامی منجر خواهد شد.
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« در چنین شرایطی ،بسیج سرتاسری تمامی نیروها و تودهها علیه اشغالگران و
دستنشاندگانشان و تمرکز روی چنین مقاومتی ،به مثاب ٔه وظیف ٔه مبارزاتی عمد ٔه مرحل ٔه
فعلی ،امر ضروری و الزمیاست که بیتوجهی نسبت به آن فقط میتواند به نفع دشمن عمده
تمام شود .اینچنین بسیج و تمرکزی ،در قدم اول مستلزم تأمین صلح داخلی میان تمامی
نیروهای جنگی مقاومتکننده و سپس مستلزم تأمین دموکراسی میان تمامی نیروها و
تودههای مقاومت کنندهاست» .
« بیاییم ازدید عملی به این مسئله بنگریم .اگر ارتش تودهیی وجودنداشتهباشد ،چه نیروی
میتواند «صلح داخلی میان تمامی نیروهای جنگی مقاومت کننده» را به نفع خلقهای
افغانستان ،تضمین نماید .مطالب این بند به شکل کامالً غیر مسئوالنه طرح گردیدهاست و
میتواند تمام بحثهای دیگر را هر چند بهصورت کلی و یا عمومی گفته شدهاند ،به زیر
سئوال ببرد و یا حداقل به عبارتهای تزئینی تبدیل کند».
تضاد عمده بسته به وضعیت ما نیست و طبق وضعیت ما تعیین نمی گردد ،بلکه در واقعیت
و عینیت جامعه وجود دارد .ما باید آن را پیدا نماییم و طبق آن خود را عیار سازیم .اینطور
نیست که اگر نیروی جنگی داشتی صلح داخلی را می توانی مطرح نمایی ولی اگر نیروی
جنگی نداشتی نمی توانی صلح داخلی را مطرح نمایی .شما در مرحلۀ تدارک برای جنگ خلق
نیز باید توجه داشته باشید که برای کدام جنگ می خواهید تدارک بگیرید و نیروی جنگی
تان را بسازید .اگر مرحلۀ تدارک بدون توجه به تضاد عمده به انجام برسد ،نیروی جنگی و
توده های تحت رهبری تان در زمان آغاز جنگ نیز به تضاد عمده توجه نخواهند کرد و شما
نخواهید توانست با این نیرو و این تودۀ تحت رهبری جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی را
پیش ببرید ،بلکه فقط خواهید توانست در شرایط اشغال و رژیم دست نشانده ،جنگ داخلی بی
سرانجام را پیش ببرید ،که عاقبی جز مبدل شدن به نیرویی جنگی ای در خدمت به اشغالگران
نخواهید داشت.
ما هم اکنون هم بصورت تمام و کمال در مناطق تحت کنترل رژیم زندگی می کنیم و اگر بگوییم
که در نزد ما اشغالگران و رژیم با طالبان در یک صف قرار دارند ،از لحاظ عملی چندان
درست نگفته ایم .خود رفقایی که سند مورد بحث را فرستاده اند در کشورهای اشغالگر و
تحت حاکمیت دولت های اشغالگر امپریالیست زندگی می کنند .در چنین حالتی نادیده گرفتن
تضاد عمده توسط آنها می تواند توسط توده های درگیر در مقاومت مسلحانه علیه اشغالگران
و رژیم ،مشکوک و "شینگدار" به نظر برسد.
بحث عملی همان بحث تدارک است .شما برای چگونه جنگی تدارک می گیرید؟ برای جنگ
علیه دشمن عمده یا برای جنگ علیه دشمن غیر عمده ،یا برای جنگ علیه هر دو .طرح
رفقا شق سوم است .در چنین صورتی باید برای جنگیدن با دو طرف آمادگی بگیرید و درین
جنگ نه به طالبان به اصطالح امتیاز بدهید و نه به اشغالگران و دست نشاندگان شان .این
طرح آشکارا ضد مائوئیستی است و تحت عنوان عدم امتیازدهی به هر دو طرف در واقع به
دشمن عمده امتیاز داده می شود و برعالوه تالش برای برداشتن سنگ بزرگی است که هرگز
برداشته نخواهد شد .این طرح در حقیقت به معنای رد هرگونه اسـتراتژی مبارزاتی جـنگی
اسـت و عـلیـرغم ظاهر چپ خود فقط به اتخاذ استراتژی مبارزاتی غیر جنگی منجر می شود.
برای اولین بار نیست که در مبارزه و مقاومت کمونیست ها علیه تجاوز و اشغال امپریالستی،
با نیروی ارتجاعی ضد تجاوز و اشغال به مثابۀ دشمن عمده برخورد صورت نمی گیرد و یا
در سطحی از سطوح با آنها طرح همسویی به میان می آید .درینجا موضوع به این صورت
نیست که شما به ارتجاع امتیاز می دهید ،بلکه به این صورت است که شما به دشمن عمده
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امتیاز نمی دهید .نکتۀ عمده در تدارک برای تمامی نیروها مشخص ساختن دشمن عمده
است ،تا آماج عمدۀ جنگی که قرار است براه بیندازید ،مشخص و معین گردد .در صورتی
که شما دشمن عمده را مشخص نسازید ،نمی توانید وظایف تدارکی تان را بصورت اصولی
و درست پیش ببرید .تمام نیروهای انقالبی مائوئیست این کار را می کنند .اما اگر کسی یا
نیرویی فرقی میان تضاد عمده و غیر عمده قایل نباشد ،بین دشمن عمده و غیر عمده نیز
فرق قایل نخواهد بود.
خیلی ایده آل خواهد بود که همراه با زدن امریکا و رژیم دست نشانده ،شما بتواید انقالب
دموکراتیک نوین را هم به پیروزی برسانید .اما این حالت نیز فقط و فقط با فعال شدن هرچه
بیشتر در جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی و دوری گزیدن از جنگ های داخلی و مخالفت
علیه آن می تواند ممکن و میسر گردد .اما اوضاع فعلی ظاهرا ً نشاندهندۀ چنین وضعیتی
نیست و در هر حال خواهان تمرکز روی تضاد عمده و دشمن عمده است.
بنابرین اگر ارتش توده یی وجود نداشته باشد تدارک برای ارتش توده یی محور عمدۀ کار
ما در رابطه با ارتش توده یی است .اگر جنگ خلق وجود نداشته باشد تدارک برای جنگ
خلق محور عمدۀ کار ما در رابطه با جنگ خلق است .وقتی این تدارک را می بینید باید توجه
داشته باشید که چگونه نیروی نظامی برای چگونه جنگی میخواهید فراهم کنید .این موضوع
واقعا ً یک موضوع علمی و در عین حال یک موضوع جدی عملی است .طبعا ً نیروی نظامی
جنگنده علیه دشمن عمده و در جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی علیه اشغالگران و رژیم
دست نشانده .ما اگر فعالً ارتش و جنگ نداریم ،ولی تدارک برای ساختن نیروی نظامی و
برپایی جنگ خلق داریم.
بنابرین در همین مرحلۀ فعلی یعنی مرحلۀ تدارک در نظر گرفتن دشمن عمده و غیر عمده
و نحوۀ جنگی که باید برپا نماییم ضروری است و نباید از آن صرفنظر نماییم .ما باید از
هم اکنون به این موضوع بصورت جدی بیندیشیم که نباید در آینده عامل و برپا کنندۀ جنگ
داخلی باشیم .این یک موضوع علمی و عملی ای است که نه با چپروی های بی مالحظه و
نه هم با راست روی های محافظه کارانه ممکن و میسر خواهد بود .در صورت اول عامل و
حامل جنگ داخلی خواهیم بود و در صورت دوم اصالً شهامت دست زدن به جنگ را نخواهیم
داشت.
اگر کار سیاسی نکنید و توده متشکل نکنید و سازماندهی نیروی جنگی را پیش نبرید در
مسیر تدارک پیشرفتی نخواهیم داشت .مسلما ً سازماندهی نیروی جنگی را باید بخاطر پیشبرد
جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی علیه اشغالگران و رژیم دست نشانده پیش ببریم ،نه
بخاطر برپایی جنگ داخلی علیه طالبان .همۀ ما می دانیم و تجارب ثابت کرده است که در
شرایط اشغال ،عاقبت برپایی جنگ داخلی چیست؟ از چنین جنگی فقط اشغالگران و رژیم
نفع می برند.
« حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان ،مبارزه برای تأمین اینچنین صلح داخلی و
دموکراسی را یک وظیفه و مسئولیت مهم مبارزاتی خود میداند و با تمام قدرت و توان در
این مسیر حرکت مینماید .این وظیفه و مسئولیت مهم مبارزاتی ،در برگیرند ٔه دفاع فعال در
مقابل تعرضات و تهاجمات سرسختان ضدکمونیست درون مقاومت عمومی علیه حزب و
نیروهای تحت رهبریاش نیز میباشد» .
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« خیلی روشن است که منظور از صلح داخلی همان سازش طبقاتی با شریرترین نیروهای
ضد کمونیست و زنستیز و ...است .به راستی تمام بحثهایی که در مورد طبقات ،طبقات
خلقی ،طبقات پرولتری و دهقانان و نیروهای انقالبی گفته شد ،اینجا یکباره به باد فنا میرود
و با "لزوم تأمین صلح داخلی" با سازش طبقاتی آنهم با شریرترین آنها جایگزین میشود.
اینجا روشن میشود که عدم بررسی طبقاتی از جامع ٔه افغانستان و تنها اکتفاکردن به یک
سلسله تحلیلهای عمومی که از قبل موجود بودهاست ،هدف معین را در بر داشتهاست .اینکه
نیروهایی مانند طالبان و حکمتیار نه نیروهای مردمی و در جهت انقالب ،بلکه نیروهایی
هستند که باید هدف انقالب مردمی قرار گیرند که آنها در اینجا حذف میشوند .چگونه می
توان افراد را برای یک دنیای کمونیستی نه ،برای جامعه سوسیالیستی هم نه ،برای یک
انقالب دمکراتیک از نظر ذهنی و ایدئولوژیک آماده کرد .وقتی حزب میخواهد صلح را با
دشمنان ایدئولوژیک با کسانی که به مردم ظلم میکنند ،ستم جنسی و مذهبی و ملی را به حد
افراط بر آنها اعمال میکنند ،تبلیغ کند و به خاطر اینکه به زعم این رهبران به نفع دشمن
عمده تمام نشود ،از این ستم آنها به تودههای ستمدیده ،گذشت شود .بهراستی از کیسه خلیفه
نه بلکه از کیسه تودههای مردم بخشیده میشود .آخر این چه مقاومتیاست و کجای آن به
نفع مبارزات ملی و استقالل کشور است .وقتی در برابر این دشمنی مرتجعانه و این ستمهای
وحشیانه سکوت میشود .اجتناب از درگیری نظامی یک چیز است و صلح که مفهوم عمیقا ً
سازشطلبانه با نیروهای مرتجع دارد ،چیزی دیگریاست .وقتی گفته میشود که اولین
وظیف ٔه تدارکاتی برای برپایی جنگ خلق تدارک ایدئولوژیک – سیاسی و تشکیالتیاست ،آیا
منظور از این تدارک ایدئولوژیک همین مسئله عمده و همین سازش طبقاتیاست» .
درینجا چند موضوع قابل بحث وجود دارد .در نظر گرفتن تضاد عمده و دشمن عمده به
مفهوم نادیده گرفتن تضادهای غیر عمده و دشمنان غیر عمده ،بخصوص تضادهای بزرگ
و دشمنان بزرگ غیر عمده ،نیست .بطور کل ،وقتی که دشمن عمده را مشخص می کنید،
آنهم دشمن اشغالگر امپریالیستی و رژیمی که رژیم دست نشانده اشغالگران است؛ باید برای
جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی علیه آنها تدارک بگیرید و نه علیه دشمنان غیر عمدۀ
بزرگ و کوچک .در مورد این نیروها باید قسمی تدارک بگیرید که بتوانید برای مقاومت
در برابر تهاجمات سرسختان ضد کمونیست شان آمادگی داشته باشید و نه برای تهاجم و
تعرض علیه آنها .اما این کار به مفهوم تعطیل مبارزات ایدیولوژیک و سیاسی علیه دشمنان
غیر عمده نیست و نباید باشد ،بلکه برعکس تدارک برای برپایی و پیشبرد جنگ مقاومت
رژیم دست نشانده نه تنها مستلزم پیشبرد مبارزات
ملی مردمی و انقالبی علیه اشغالگران و ِ
ایدیولوژیک – سیاسی علیه اشغالگران و رژیم ،بلکه علیه دشمنان غیر عمدۀ در حال جنگ
علیه آنها ،نیز می باشد .بدون پیشبرد چنین مبارزاتی ،چه بصورت درونی و بیرونی ،چه در
سطح خود حزب و چه در فعالیت ها و مبارزات توده یی ،ما نمی توانیم تدارک برای برپایی و
پیشبرد جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی را بطور موفقانه به پیش سوق دهیم .قدر مسلم
است که پیشبرد چنین مبارزاتی ،تابع منافع کلی مقاومت علیه اشغالگران و رژیم از یکسو
و نیاز به ارتقای عمومی این مقاومت ،چه از طریق تدارک ،برپایی و پیشبرد جنگ مقاومت
ملی مردمی و انقالبی و چه از طریق پیشبرد مبارزات ایدیولوژیک -سیاسی علیه مقاومت
ارتجاعی اسالمی ،است و این امر خواهی نخواهی محدودیت های خود را بر شما اعمال می
نماید .این موضوع یک موضوع بسیار ظریف است که پرهیز از راست روی و چپروی در
آن بسیار مشکل است ،اما ناممکن نیست.
در رابطه به مبارزۀ سـیاسی و ایدیولوژیک علیه مقاومت ارتجاعی اسـالمی ،امکان دارد که
ما کم کاری کرده باشــیم .احتماالً ممکن است ما بعضا ً محاسبۀ نادرست کرده و درین مبارزه
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دست به راست روی زده باشیم .البته بعضا ً هم ممکن است دست به "چپروی" زده باشیم.
اما منظور از "صلح داخلی" در اساسنامه به مفهوم صلح همه جانبه و در تمامی عرصه
های مبارزاتی نیست ،بلکه به مفهوم حالت "غیر جنگی" است .در چنین صلحی تمامی
عرصه های مبارزاتی دیگر ،غیر از عرصۀ جنگی ،فعال باقی می ماند و در واقع غیر ممکن
است که فعال باقی نماند ،مگر اینکه حزب برنامۀ خود را اصالً نادیده بگیرد و تشکیالت خود
را به یک تشکیالت غیر کمونیستی مبدل نماید و حتی نام خود را تبدیل نماید.
به عبارت دیگر دشمنان غیر عمده از حالت دشمن بودن خارج نمی شوند ،بلکه صرفا ً دشمن
غیر عمده تلقی می گردند و تا آنجاییکه علیه دشمن عمده می جنگند ،مورد تردید قرار نمی
گیرند ،اما حتی در همین سطح نیز تزلزالت و شیوه های نادرست مقاومت شان مورد انتقاد
قرار می گیرند و در همین سطح نیز مبارزات ایدیولوژیک -سیاسی علیه شان پیش برده می
شود .البته ما کم کاری های فراوان در مقابل دشمن عمده نیز داشته ایم چه رسد به دشمنان
غیر عمده و خود تصویب کنندگان "سند" از همه بیشتر عامل و حامل این کم کاری بوده و
هستند.
اینها مشکل شان این است که شرایط عینی جامعه را نمی بینند .از سال  1927تا سال
 1935گومیندان صدها هزار نفر از سربازان تحت رهبری حزب کمونیست چین را کشته بود
و همچنان هزاران و حتی ده ها هزار نفر از اعضای حزب کمونیست چین را .نیروهای مسلح
تحت رهبری حزب کمونیست چین در اوایل سال های دهۀ سی تا  500000نفر افزایش
یافته بودند .از این جمله صرفا ً  50000نفر توانستند دست به راهپیمایی طوالنی بزنند .اینها
در جریان این راهپیمایی  150000نفر دیگر جذب کردند .معهذا بعد از اختتام راهپیمایی
و رسیدن به ینان ،مجموع تعداد شان فقط  50000نفر بود؛ یعنی  150000نفر دیگر در
جریان راه پیمایی تلفات داده بودند .وقتی به ینان رسیدند بازهم تا زمان برقراری جبهۀ متحد
ملی دوم با گومیندان ،در جنگ با نیروهای تحت رهبری گومیندان پیوسته تلفات دادند .اما
وقتی همسویی در جنگ علیه تجاوز و اشغالگری جاپان به عنوان یک ضرورت ناشی از
شرایط عینی به وجود آمد ،شعار دادند که سرنوشت کل کشور در خطر است و چیانکایچک
دستگیر شده یعنی قاتل صدها هزار نفر از رفقا و سربازان تحت رهبری شان را مجبور کردند
که در جنگ علیه جاپان با آنها متحد شود و سپس او را رها کردند.
تاریخ جنبش کمونیستی را نگاه کنید .دفعه اول نیست که ما می خواهیم این کار را انجام
دهیم .پس از انقالب اکتوبر در روسیه ،شاید چند برابر قلمرو افغانستان از سرزمین
روسیه را امپریالیستهای المان در دست داشتند .در چنین وضعیتی لنین حتی برای صلح
با امپریالیست های آلمان مبارزه کرد .در نتیجۀ صلح برست قسمت بیشتر قلمرو اوکراین
در دست امپریالیست های آلمان باقی ماند که بعد از شکست نهایی آنها در جنگ به قلمرو
پولند ضمیمه گردید .بعد ازینکه هیتلر در جنگ دوم جهانی باالی پولند حمله کرد و وارسا
را تصرف نمود ،نیروهای اتحاد شوروی نصف قلمرو از دست رفتۀ اوکراین در صلح برست
را مجددا تحت کنترل گرفتند .امروز محافل امپریالیستی غرب اکثرا ً می گویند که در ابتدای
جنگ جهانی دوم هیتلر و استالین اروپای شرقی را بین خود تقسیم کردند .اما استالین از
چنین موضعی خاک از دست رفتۀ اوکراین را مجددا ً تصرف نکرد ،بلکه ازین موضع این کار
را کرد که آن را سرزمین از دست رفتۀ یکی از جمهوریت های اتحاد شوروی می دانست.
استالین تقریبا ً عین کار لنین را به گونه دیگری در جریان جنگ جهانی دوم و در مبارزه
علیه فاشیزم و در نزدیکی با امپریالیست های انگلیسی و امریکایی انجام داد .بعد از اینکه
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اتحاد شوروی مورد حملۀ آلمان هیتلری قرار گرفت و ضرورت دفاع از خود اتحاد شوروی
در مقابل آن پیش آمد ،اتحاد شوروی سرانجام ناگزیر گردید با امپریالیست های امریکایی و
انگلیسی طرح جبهۀ واحد ضد فاشیزم را پیش ببرد .نیروهای آلمانی در خاک اتحاد شوروی
تا جایی پیش رفتند که حتی ماسکو در خطر بود و حتی گفته می شد که ممکن شوروی ها
تا کوه های اورال عقب نشینی نمایند .اما تا آنجا عقب نشینی نکردند و در استالینگراد عقب
نشینی را توقف دادند.
البته درین جریان بیش از حد و بصورت غیر ضروری جبهۀ واحد ضد فاشیزم به سویۀ
جهانی گسترش داده شد و برعالوه تا آنجا درین اتحاد جبهوی پیش رفتند که حتی به انحالل
کمینترن در سال  1943تن در دادند و بعد از ختم جنگ نیز همسویی با امپریالیست های
پیروز در جنگ را به سطح جهانی پیش بردند.
بهر حال واقعیت های عینی و تضادهای واقعی عینی در جامعه ،شما را به تمایز قایل شدن
میان دشمن عمده و دشمنان غیر عمده وادار می سازد .تمایز قایل نشدن میان آنها به این
معنی است که برای شما اشغالگران امریکایی و دست نشاندگان شان با کسانی که قدرت
سیاسی شان سقوط کرده است ،از هم فرق ندارند و عین چیز هستند و شما حاضر نیستید
وضعیت خاص عمده بودن یا غیر عمده بودن این تضاد ها را در نظر بگیرید و فقط عام
گویی می کنید.
امپریالیست ها هم سلطۀ جهانی شان را دارند ،هم افغانستان را اشغال کرده اند و هم رژیم
دست نشاندۀ شان را رویکار آورده و حاکمیت بخشیده اند .در مقابل طالبان متشکل از دسته
های یاغی ای هستند که فقط در بخشی از روستاهای افغانستان ،عمدتا ً مناطق پشتون نشین،
فعالیت های جنگی دارند و گاهگاهی هم دسته های انتحاری به داخل شهر ها می فرستند و
برای رژیم و اشغالگران ایجاد مزاحمت می نمایند .باالتر از طالبان ،حتی القاعده به عنوان
یک سازمان اسالمی پان اسالمیست ،متشکل از نیروهای یاغی ای است که تا حال در هیچ
کشوری و حتی در یک شهر مهم کدام کشور قدرت سیاسی را در دست ندارد.
حتی آر سی پی امریکا می پذیرد که امپریالیست ها دشمن درجه اول در جهان هستند .این
اصطالح « دشمن درجه اول » یک اصطالح غیر مائوئیستی یا ضد مائوئیستی است و
بخاطری مورد استفاده قرار می گیرد که این حزب عمدا ً از بکاربرد اصطالح "دشمن عمده"
ابا می ورزد .اما رفقای ما حتی حاضر نیستند در افغانستان اشغال شده و مستعمراتی،
اشغالگران و رژیم دست نشاندۀ شان را به عنوان دشمن درجه اول و نیروهای ارتجاعی
مسلح مخالف آن ها را به عنوان دشمنان درجه دوم بشناسند ،بلکه عالمت تساوی میان آنها
می کشند تا گویا در مبارزات طبقاتی به دشمنان امتیاز نداده باشند.
درینجا ضرور است به بحثی که رفیق حفیظ داشت اشاره ای داشته باشیم .وی تضاد عمده در
جهان را تضاد میان امپریالیزم و فیودالیزم می دانست .ولی چنین تضاد عمده ای در جهان
وجود ندارد ،چرا که بعد از این همه تحوالت در جهان دیگر فیودالیزم در حالت و موقعیتی
باقی نمانده است که بتواند به عنوان دشمن عمده در مقابل امپریالیزم بایستد .آر سی پی
نیز در واقع بنیادگرایی اسالمی را دشمن مهمی برای امپریالیزم به حساب می آورد .اما
تصویب کنندگان "سند" حتی این بحث ها را ندارند .آنها در واقع بحث های نشریۀ عقاب و
یا سازمان انقالبی را برگزیده اند و طالبان و غیره را نه نیروهای مقاومت کنندۀ ارتجاعی
علیه اشغالگران و رژیم بلکه نیروهای برابر با نیروهای اشغالگر و حتی نیروهای امریکایی
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به حساب می آورند و فرقی بین آنها و رژیم دست نشاندۀ اشغالگران قایل نیستند .مائوئیست
ها اینطور بحث نمی کنند ،بلکه تروتسکیست هایند که اینچنین بحث دارند.
تصویب کنندگان "سند" حتی در یک جا از نوشتۀ شان هم عبارت مارکسیزم -لنینیزم-
مائوئیزم را بکار نبرده اند ،بلکه در همه جا فقط مائو می گویند .اساسنامۀ حزب از صلح
داخلی به عنوان یک حالت متضاد یا حالت مخالف با جنگ داخلی حرف می زند ،اما این ها
آن را به عنوان تعطیل تمامی اشکال مبارزاتی تفسیر کرده اند .اگر آنها بحث داشته باشند
که حزب در مبارزۀ ایدیولوژیک و سیاسی علیه طالبان و نیروهایی مثل آنها کم کاری داشته
است ،همانطوری که قبالً گفتیم ما می پذیریم .اما اگر بگویند با هر نوع دشمن ایدئولوژیک
یا دشمن طبقاتی تحت هیچ شرایطی هیچگونه سازشی مجاز نیست ،نادرست است .مگر
بورژوازی ملی دشمن طبقاتی نیست؟ پس چرا با این دشمن طبقاتی ایجاد جبهۀ مبارزاتی
مشترک مجاز است؟
رد تمام و کمال تضاد عمده و رد هر نوع سازش طبقاتی ،آن "چپروی" بی پایه و انقالبی
نمایی بی محتوایی اسـت که نتیجۀ عملی و حتی تیوریک مجسم آن ،خود همین تصویب
کنندگان "سند" ارسالی هستند .آنها وقتی اینجا می آیند حتی نمی توانند برای پیشبرد بحث
های شان جرئتمندانه با رفقا تماس بگیرند و رابطۀ فعال ایجاد نمایند .واقعیت این است که
اینچنین "چپروی های" کاغذی صرفا ً می تواند پوشش و بهانه ای باشد برای پوشاندن
پاسیفیزم پراتیکی و تیوریکی.
در فرمولبندی مسودۀ اساسنامه سه مسئله مطرح است:
اول – در شـرایط فعلی ،وظیفۀ عمدۀ مبارزاتی ،مبارزه و مقاومت علیه اشـغالگران
امپریالیسـت و خاینین ملی دست نشاندۀ شان است.
دوم – سایر وظایف و مسئولیت های بزرگ انقالبی به موجودیت ،بزرگی و اهمیت شان
ادامه می دهند.
سوم – پیشبرد سایر وظایف و مسئولیت های بزرگ انقالبی در تابعیت از پیشبرد وظیفۀ
عمده صورت می گیرد.
ظاهرا ً این رفقا با مسئلۀ سوم مشکل دارند ،ولی در اصل مشکل شان با مسئلۀ اول است .در
سراسر نوشتۀ شان حتی یکبار روی تضاد عمده و دشمن عمده مکث نکرده اند .ولی درینجا
و بصورت مشخص مسئلۀ عمده و سازش طبقاتی را همردیف ذکر کرده اند .به نظر اینها
اگر روی تضاد عمده و دشمن عمده مکث کردید و مبارزه علیه دشمن عمده را وظیفۀ عمدۀ
مبارزاتی قرار دادید ،ناگزیرید پیشبرد مبارزه در سایر عرصه ها را در تابعیت از وظیفۀ
عمده دنبال نمایید و چون این کار سازش طبقاتی است ،پس بهتر است اصالً از خیر مسئلۀ
عمده بگذرید و همۀ وظایف ملی و طبقاتی را در یک ردیف قرار دهید و همۀ شان را بطور
همزمان و موازی پیش ببرید.
اگر ما در راه اندازی و پیشبرد جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی عقب افتاده ایم و مقاومت
ارتجاعی اسالمی میدان جنگ را انحصارا ً تا حال در دست دارد ،راه حل این مشکل ما شعار
دهی پیهم علیه آنها نیست ،بلکه این است که کوشش کنیم هرچه اصولی تر و سریعتر مشکل
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خود ما رفع گردد .طبعا ً از میان بردن این عقبماندگی در جنگ مقاومت مستلزم مبارزه
ایدیولوژیک و سیاسی علیه مقاومت ارتجاعی اسالمی نیز هست و ما باید این مبارزه را با
اصولیت و درایت پیش ببریم .اما در عین حال باید توجه داشته باشیم که این مبارزه نباید
آنقدر وسعت پیدا نماید که مبارزه علیه اشغالگران و رژیم را تحت شعاع قرار دهد.
به عبارت دیگر در شرایط فعلی که ما در مقاومت مسلحانه علیه اشغالگران و رژیم عمالً
دخیل نیستیم و صرفا ً در مبارزات سیاسی و ایدیولوژیک فعال هستیم ،نیز باید مبارزات مان
را عمدتا ً علیه دشمن عمده پیش ببریم و مبارزات علیه دشمنان غیر عمده را در تابعیت از
مبارزۀ عمده دنبال نماییم .اجتناب از درگیری نظامی با مقاومت ارتجاعی اسالمی در آینده،
مستلزم تدارک ایدیولوژیک کنونی درینمورد است .ولی اگر شما رخ مبارزات ایدیولوژیک و
سیاسی کنونی تان را بیشتر علیه این مقاومت متوجه سازید ،در آینده نیز نخواهید توانست از
درگیری نظامی با آنها اجتناب نمایید و حتی هم اکنون ممکن است کشیدگی ها به حدی برسد
که باعث برخورد و تصادم مسلحانه میان ما و آنها گردد و این به نفع دشمن عمده است.
و اما در مـورد صلح میان تمامی نیروهای مقاومـت کننده :طرح این شـعار نه تنها بخاطر
تمرکز روی مقاومت علیه دشمن عمده ضروری است ،بلکه طرح این شعار برای خود ما نیز
یک ضرورت و اجبار است .ما نیروی ضعیف هستیم و به هیچ وجه نمی توانیم با دو مشت
با دو طرف بجنگیم .بنا ًء نباید کسانی باشیم که ضرب المثل «زور کم قهر بسیار» باالی ما
تطبیق گردد.
مائوتسه دون در رابطه با مناسبات میان نیروهای مقاومت کننده علیه جاپان از سه چیز
صحبت می نماید :اتحاد ،صلح و دموکراسی .حساسیتی که این رفقای ما در مورد ضرورت
تامین صلح میان تمامی نیروهای مقاومت کننده علیه اشغالگران و رژیم از خود نشان می
دهند ،عمیقا ً خصلت پسا م ل م بحث های فعلی شان را نشان می دهد .طوری که بیان شد طرح
شعار صلح طرح مائوتسه دون و حزب کمونیست چین در زمان جنگ مقاومت علیه جاپان
بود .رفقای ما گرچه ظاهرا ً با مسودۀ اساسنامۀ حزب مخالفت نشان می دهند و آن را از لحاظ
طبقاتی سازشکارانه تلقی می نمایند .اما در اصل این انتقاد شان متوجۀ مائوتسه دون و حزب
کمونیست چین است که برای اولین بار این فرمولبندی را مطرح کردند .باید بگوییم که این
انتقاد در واقع بخشی از انتقاد خط پسا م ل م آر سی پی امریکا از «ناسیونالیزم» مائو است.
بنابرین تهمت سکوت زدن به حزب در قبال دشـمنان طبقاتی غیر عمده ،مثل طالبان و غیره،
اتهام ناروایی اسـت که حتی ناشرین نشریۀ عقاب تا حال در مبارزه علیه حزب به آن مبادرت
نکرده اند .اینگونه برخورد غیر مسئوالنه و غیر رفیقانه نشاندهندۀ این است که تصویب
کنندگان «سند» هیچگونه روحیۀ وابستگی به حزب ندارند و در واقع نه به عنوان مسئولین
و اعضای حزب ،بلکه حتی به عنوان هواداران حزب نیز با حزب حرف نمی زنند ،بلکه با
یک روحیۀ دشمنانه با حزب صحبت می نمایند .البته علیرغم این برخورد خصمانه با حزب،
ما بحث درونی با آنها را در سطح کل حزب پیش بردیم تا بخود آیند و از خصومت علیه
حزب دست بردارند .اما انعطاف هم حد و اندازه ای دارد و تا بی نهایت نمی تواند امتداد یابد.
اگر این خصومت و دشمنی از طرف آنها ادامه یابد ،حزب نتیجه گیری خواهد کرد که دیگر
گنجایشی برای انعطاف بیشتر در قبال آنها وجود ندارد.
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« حزب كمونيست (مائوئيست) افغانستان با در نظرداشت ضرورتهای مبارزاتی ،در شرایط
قبل از برپایی جنگ خلق نیز به ائتالفهای طبقاتی و سیاسی گوناگون مبادرت میورزد،
اما در هر حالتی با پيگيری و استواری برای حفظ استقالل ايديولوژیک ــ سياسی تشكيالتی
و نظامی خود و تقويت مواضع انقالبی و تأمين منافع پرولتاريا ،مبارزه مینمايد .فقط به
اين صورت ،مبادرت به ائتالفهای طبقاتی و سیاسی گوناگون میتواند در خدمت استراتژی
مبارزاتی حزب قرار بگيرد» .
« منظور این ائتالفها کدام نیروهاست .با توجه به بحثهای که در باال آمدهاست ،حداقل
یکی از آنها میتواند طالبان و یا حکمتیار و......باشد ،یا حداقل راه برای چنین ائتالفی
باز گذاشته شدهاست .بهخصوص با بحثهای که در مورد نیروهای مقاومت ،صلح داخلی
و عدم تحلیل از نیروی طالبان و غیره میشود و برای اینکه بهصورت مشخصتر در مورد
همسوییها با طالبان و یا با نیروهای مقاومت بهصورت مشخصتر قبالً بحث شدهاست،
آمدهاست ،این ها همه روشن شدهاست .منافع پایهیی و اساسی تودههای مردم با منافع پایهیی
و اساسی طالبان در یک جهت نیست هر چند که ممکن است آنها در مقابل آمریکا وغرب
باشند .آنها بالعکس از زاویه منافع اساسی تودهها در همان جبه ٔه امپریالیستها و با آنها
قرار دارند .این مانورهای اپورتونیستی ،بازی با تضاد عمده را باید دیگر به کنار گذاشت و
فلسف ٔه مائو را نباید به عمده و فرعیکردن خالصه کرد؛ بلکه باید این عمده و فرعیکردن را
در رابطه با کل دیالکتیکی که مائو تکامل دادهاست ،نگریست .در غیر این صورت از مائو
برای پیشبرد یک خط رویزیونیستی سوء استفاده میشود ،خطی که بهشدت سازش طبقاتی
را تحت نام مائوئیسم و غیره ب ه میان میآورد .بهعبارت دیگر طالبان و امثال هم نه در طرف
انقالب و رهایی ملی؛ بلکه درست در نقطه مقابل آن و بهمثاب ٔه هدف انقالب باید باشند .دیگر
وارد رابطهاش با پاکستان و عربستان سعودی نمیشویم که آن تضاد سطحی آنها با امریکا
بر سر قدرت را ،هم نقش بر آب میکند و یا مذاکراتی که بهصورت علنی و مخفی بین آنها
پیش برده میشود».
طبق مطلب فوقا ً نقل شده از مسودۀ اساسنامۀ حزب ،اصول مهم در تمامی ائتالف های
طبقاتی و سیاسی گوناگون ،چه قبل از برپایی جنگ خلق و چه در زمان برپایی و پیشبرد
آن ،عبارت اند از:
 --1حفظ استقالل ایدیولوژیک – سیاسی و تشکیالتی حزب.
 --2حفظ استقالل نظامی نیروهای نظامی تحت رهبری حزب.
 --3تقویت مواضع انقالبی.
4 -تامین منافع پرولتاریا.در مسودۀ اساسنامۀ حزب گفته شده است که حزب در هر حالتی مکلف است که با پیگیری
و استواری برای تطبیق اصول فوق مبارزه نماید .همچنان در مسودۀ اساسنامه گفته شده
است که « :فقط به اين صورت ،مبادرت به ائتالفهای طبقاتی و سیاسی گوناگون میتواند در
خدمت استراتژی مبارزاتی حزب [(جنگ خلق و شکل مشخص کنونی آن یعنی جنگ مقاومت
ملی مردمی و انقالبی علیه اشغالگران و رژیم دست نشانده)] قرار بگيرد» .
یعنی اگر در ائتالف های متذکره استقالل ایدیولوژیک – سیاسی و تشکیالتی حزب حفظ
نشود ،استقالل نظامی نیروهای تحت رهبری حزب [ و در شرایط قبل از برپایی و پیشبرد
جنگ خلق ،استقالل حزب برای فعالیت های تدارکی جنگی مستقالنه ] حفظ نگردد ،مواضع
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انقالبی تقویت نگردد و منافع پرولتاریا تامین نشود؛ ما نخواهیم توانست بطرف برپایی و
پیشبرد جنگ خلق پیش برویم ،بلکه در مسیر دیگری غیر از مسیر برپایی و پیشبرد جنگ
خلق خواهیم افتاد.
در مسودۀ اساسنامه از « ضرورت های مبارزاتی » و « ائتالف های طبقاتی و سیاسی
گوناگون » صحبت به عمل آمده است .همان گونه که ضرورت های مبارزاتی می توانند
ضرورت های مبـارزاتی کوتـاه مـدت ،میان مدت و دراز مدت باشـند ،ائتالف های طبقاتی و
سیاسی گوناگون نیز می توانند ائتالف های کوتاه مدت ،میان مدت و دراز مدت باشند.
برین اساس ما تا حال یک سلسله فعالیت های مبارزاتی مشترک دارای خصلت ائتالفی با
شخصیت ها و دسته های ملی -دموکرات قبالً شعله یی یا غیر شعله یی دارای موضعگیری
علیه امپریالیزم و ارتجاع و مشخصا ً علیه اشغالگران و رژیم را پیش برده ایم .بعضی از
این فعالیت ها خصلت موقتی و کوتاه مدت داشته اند ،در حالیکه برخی دیگر دارای خصلت
میان مدت بوده اند .در موارد معینی نیز موفق شده ایم شخصیت ها و دسته های معینی را
تا سطح روابط نسبتا ً پایدار در سازمان های توده یی تحت رهبری حزب متشکل سازیم و در
موارد معین کمتری نیز موفق بوده ایم بعضی از روابط مذکور را تا سطح شمولیت در حزب
ارتقا دهیم.
از جانب دیگر در طول ده سال گذشته ،اوضاع سیاسی افغانستان به قسمی پیش رفت که حتی
یک گروپ پایدار ملی -دموکرات دارای موضعگیری علیه امپریالیزم و ارتجاع و مشخصا ً
اشغالگران و رژیم نیز نتوانست شکل پایدار بخود بگیرد و ضرورت پیشبرد فعالیت های
مبارزاتی مشترک پایدار با آنها پیش بیاید .با این وجود ما حاضر بوده ایم هر حرکت مثبت
در راستای تشکیل این چنین گروپ ها را تشویق نماییم و در آینده نیز تشویق خواهیم کرد.
ما با شخصیت ها و نیروهای غیر مائوئیست قبالً منسوب به جریان شعلۀ جاوید که به ویژه
در خارج از کشور دست به یک سلسله فعالیت های نشراتی ضد امپریالیستی و ضد ارتجاعی
می زنند و دارای مواضع مخالف با اشغالگران و رژیم دست نشانده هستند ،ولو اینکه به
تازگی به چنین موضعگیری ای رسیده باشند ،نیز در رابطه با مسایل مورد توافق خواهان
همکاری و فعالیت های مبارزاتی مشترک هستیم و در رابطه با مسایل مورد اختالف نیز
خواهان پیشبرد مباحثات سازنده و به دور از ابتذاالتی که از مدتی به اینطرف چند چهرۀ
مشکوک و مجهول الهویه پیش می برند ،هستیم .این ابتذاالت فقط و فقط می تواند باعث
بی آبرویی و بی حیثیتی جنبش چپ افغانستان در میان مردم ،به ویژه قشر روشنفکر آشنا با
تکنالوژی معلوماتی ،شود و در واقع تا حال نیز تا حد معینی شده است.
موقف حزب در مورد سایر دسته ها ،گروپ ها و شخصیت های دارای موضعگیری های
مارکسیستی -لنینیستی -مائوئیستی که در سطوح و درجات مختلف به فعالیت های مبارزاتی
مصروف هستند ،واضح و روشن است .ما خواهان فعالیت مبارزاتی مشترک تمامی
مائوئیست های کشور در چوکات حزبی واحد یعنی چوکات حزب کمونیست (مائوئیست)
افغانستان هستیم و به هیچوجهی نمی توانیم بپذیریم که نیروها و شخصیت ها بجای تالش
برای تامین وحدت حزبی در میان شان ،دست به فعالیت های ائتالفی در میان شان بزنند.
اینگونه حرکت های غیر اصولی جز اینکه باعث تقویت گروه گرایی و سکتاریزم در میان
آنها گردد ،نتیجۀ دیگری ندارد .به نظر ما حزب باید در کنگره پیش رو در مورد دسته ها،
گروپ ها و شخصیت های متذکره یک سیاست اصولی و عملی مشخص تدوین و تصویب
نماید و بعد از کنگره آن را فعاالنه تعقیب کند.
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اما در رابطـه با طالبـان ،به عـنوان دشـمـن غـیـر عـمـده در شرایط کنونی اشغال کشور،
تا آنجاییکه به مبارزه و مقاومت علیه اشغالگران و رژیم مربوط است ،واضحا ً خواهان
همسویی بوده ایم و هستیم و تا آنجاییکه به تزلزالت آنها درین مقاومت و مبارزه مربوط
است ،مداوما ً تزلزالت متذکره را مورد انتقاد قرار داده ایم .ما مواضع طبقاتی و ایدیولوژیک
– سیاسی طالبان را ،به ویژه شوونیزم غلیظ ملیتی و نیز شوونیزم غلیظ جنسیتی آنان را
خصوصا ً از زاویۀ منافع کلی مقاومت علیه اشغالگران و رژیم دست نشاندۀ آنان ،از طرق
نشراتی و نیز تبلیغات شفاهی مورد انتقاد قرار داده ایم .در شرایط حاضر نباید هیچ یکی از
اعضای حزب شک داشته باشد که طالبان دشمن عمده نیست .چنین شکی باعث می گردد
که تمرکز فعالیت های مبارزاتی حزب روی تضاد عمده و دشمن عمده خدشه دار گردد و
در نتیجه کرختی و بی حالی مبارزاتی ،که تصویب کنندگان «سـند» بـدتـریـن نمونۀ مـجـسـم
آن در سـراسـر حـزب هستند ،جای سرشاری و شادابی مبارزاتی را می گیرد .نتیجۀ چنین
وضعیتی فقط و فقط می تواند یک چیز باشد :پاسیفیزم.
لب و لباب مطلب بیان شده از "سند" در فوق نشان می دهد که تصویب کنندگان "سند"،
وضعیت اشغالگران و رژیم و طالبان را صرفا ً از زاویۀ تضاد اساسی مدنظر قرار می دهند.
بنابرین آنها در اصل باور ندارند که در شرایط اشغال کشور و حاکمیت پوشالی رژیم دست
نشانده بر آن ،تضاد با آنها به تضاد عمده بدل شده و تضاد با طالبان بصورت غیر عمده در
آمده است .به عبارت دیگر آنها شرایط خاص حالت مستعمراتی در کشور را اصالً در نظر
نمی گیرند و به کلی گویی در مورد انقالب ،که آنهم در سراسر متن "سند" به روشنی گفته
نمی شود که منظور انقالب دموکراتیک نوین است یا انقالب سوسیالیستی ،اکتفا می کنند.
این گونه تحلیل و ارزیابی از شرایط کشور ،علیرغم ظاهر "چپ" یا راست خود ،در واقع
مبلغ تسلیم طلبی ملی در قبال اشغالگران و رژیم دست نشاندۀ آنان است .این تسلیم طلبی ملی
بخصوص مادامی روشن تر و صریح تر می گردد که می بینیم در کل متن "سـنـد" نفرت و
انزجار از طالبان خیلی واضح تر از نفرت و انزجار از اشغالگران و رژیم به چشم می خورد.
"سند" از کلیت فلسفۀ مائو صحبت می نماید و توقع دارد که این کلیت هیچگاه خاص نگردد
و به اجزائ این کلیت هیچگاه توجه صورت نگیرد .تصویب کنندگان "سند" درینجا نیز
حاضر نیستند یک ملی متر هم از بحث تضاد اساسی پایین تر بیایند و روی تضاد عمده هم
کمی مکث نمایند .البته این درست است که « منافع پایهیی و اساسی تودههای مردم با منافع
پایهیی و اساسی طالبان در یک جهت نیست » .و همچنان درست است که « آنها بالعکس
از زاویه منافع اساسی تودهها در همان جبه ٔه امپریالیستها و با آنها قرار دارند . » .اما نیز
درست است که در شرایط کنونی « آنها در مقابل آمریکا وغرب » هستند و بلکه در مقابل
این اشغالگران به مقاومت مسلحانه می پردازند .درینجا رابطه میان تضاد اساسی و تضاد
عمده یک رابطۀ ساده نیست بلکه یک رابطۀ بغرنج است.
در هر حال ما از یکجانب نمی توانیم از روی مرحلۀ فعلی پرش کنیم و آن را اصالً نادیده
بگیریم و از جانب دیگر نباید استقامت استراتژیک مان در رابطه با کل پروسۀ انقالب
استراتژی مبارزاتی جنگ خلق را به فراموشی بسپاریم و همه چیز مان
دموکراتیک نوین و
ِ
را به مرحلۀ فعلی محدود و منحصر نماییم .مسودۀ اساسنامۀ حزب هر دو مسئلۀ فوق را در
نظر گرفته است .اما تصویب کنندگان «سند» می خواهند ما از روی مرحلۀ فعلی پرش نماییم
و مسایلی چون تضاد عمده و دشمن عمده و همچنان تضادهای غیر عمده و دشمنان غیر
عمده را اصالً در نظر نگیریم.
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در عین حال باید دقیقا ً توجه داشت که هر زمانی که حالت اشغال امپریالیستی در کشور از
میان برود و دیگر سلطۀ مستعمراتی بر کشور وجود نداشته باشد ،موقعیت کنونی تضادهای
عمده و غیر عمده نیز بحال خود باقی نخواهد ماند و دیگرگون خواهد شد و رده بندی دشمنان
عمده و غیر عمده نیز تغییر خواهد کرد.
بهر حال فرمولبندی تصویب کنندگان «سند» در مورد مخالفت با « مانورهای اپورتونیستی
بازی با تضاد عمده» در واقع به مفهوم نادیده گرفتن تضاد عمده است و نه مبارزه حقیقی علیه
مانورهای اپورتونیستی بازی با تضاد عمده .وارد آوردن اتهام « مانورهای اپورتونیستی
بازی با تضاد عمده » بر حزب توسط آنها به روشنی نشان می دهد که منظور آنها از ارسال
اسناد شان به حزب برای انتشار در نشریۀ درونی مرکزی حزب ،به منظور دامن زدن به یک
مبارزۀ خطی رفیقانه بر مبنای «وحدت – مبارزه – وحدت» نیست ،بلکه نشاندهندۀ آن است
که می خواهند به هر قیمت ،ولو از طریق تهمت و توهین به حزب و رهبران حزب ،وفاداری
مریدانۀ شان به اواکیان را به رخ حزب و اعضای حزب بکشند.
و اما در مورد فرمولبندی "سـند" راجع به « سـوء اسـتفاده از مائو برای پیشـبرد یک خط
رویزیونیستی » باید گفت که اینجا دیگر یک چیز باالتر از تهمت به حزب و اکثریت قریب به
اتفاق اعضای حزب و به ویژه کلکتیو رهبری حزب مطرح گردیده است ،چیزی که تا حال به
دهان م ل م های حزب کمونیست ایران ( م ل م ) و حتی آر سی پی امریکا نیز جور نیامده
است .تصویب کنندگان "سند" درینجا حتی شرط مریدی مومنانه به اواکیان را نیز رعایت
نکرده اند.
تصویب کنندگان "سند" صریحا ً از سوء استفاده های تاکتیکی آر سی پی امریکا و حزب
کمونیست ایران ( م ل م ) و سایر پست م ل م ها از مارکس و لنین و مائو دفاع می کنند ،آنهم
در حالی که همگی آنها کلیت مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم را از قلم انداخته اند .برعالوه خود
نیز به چنین عملی مبادرت ورزیده اند ،آنهم در هر دو سند شان .بنابرین آنچه روشن است
پیشبرد یک خط رویزیونیستی مبتنی بر حذف مائوئیزم و بلکه حذف مارکسیزم -لنینیزم-
مائوئیزم توسط آنها است .برعکس ،حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان مائوئیزم را و
بلکه مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم را ایدیولوژی راهنمای اندیشه و عمل خود می داند و نمی
تواند مجالی برای « استفاده از مائو» یعنی سوء استفاده از مائو داشته باشد ،مگر اینکه از
خط و مشی اساسنامه اش انحراف نماید و به بیراهۀ خط و مشی دیگری سقوط نماید.

یادداشتی به عنوان موخرۀ این مباحث:
درینجا به بحث پیرامون دو سند ارسالی تنی چند از منسوبین واحد منطقه یی هواداران حزب
در اروپا خاتمه می دهیم .تا اینجا نیز مباحث مطرح شده بیشتر از آنچه بصورت اولیه انتظار
داشتیم ،بسط یافت .دفتر سیاسی کمیتۀ مرکزی حزب به عنوان کمسیون تدارک و برگذاری
کنگرۀ حزب ،نتیجه گیری نهایی بحث های تا کنون به عمل آمده درینمورد را به کنگرۀ
حزب محول می نماید .تمامی واحدها و سازمان های حزبی ای که تا حال درین مباحثات
سهم نگرفته اند ،مکلف هستند طی یک ماه آینده نتیجه گیری های نهایی شان در مورد این
مباحثات را ،بهر ترتیبی که برای شان مقدور است ،به کمسیون تدارک و برگذاری کنگرۀ
حزب برسانند.
**********
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"لهیب"

مبارزه علیه پسا م -ل -م اواکیانی یک وظیفه و رسالت اجتناب ناپذیر
مبارزاتی احزاب و سازمان های مارکسیست -لنینیست -مائوئیست
خط انحرافی ای که در بیانیه و اساسنامۀ " حزب کمونیست انقالبی امریکا" تبارز یافت ،نه
تنها نمی توانست همآهنگی احزاب مارکسیست – لنینیست  -مائوئیست را به همراه داشته
باشد ،بلکه منجر به عکس العمل این احزاب و بخصوص حزب ما گردید .همانطوری که
در طول این مدت معلوم گردید ،بدون چون و چرا باید علیه این خط و مشی گمراه کننده
به مبارزه قطعی اقدام نمود .نظر به این اصل ،پولینوم چهارم حزب کمونیست(مائوئیست)
افغانستان بصورت فشرده ،رئوس مطالب نادرست پسا مارکسیستی – لنینیستی – مائوئیستی
آنرا نشانی نمود و به نقد آن پرداخت و آنرا به شکل درونی در اختیار رفقا در داخل و خارج
کشور و همچنان حزب کمونیست انقالبی امریکا و حزب کمونیست ایران(م – ل -م) قرار
داد و از ایشان خواست تا به نشریه درونی "جاا" نشر شود و به دسترس تمامی اعضای
جنبش انقالبی انترناسیونالیستی قرارداده شود .اما متاسفانه چنین نشد و از طرف احزاب
مذکور بایگانی گردید.
از طرف دیگر خود این احزاب علنا به تبلیغ خط پسا مارکسیستی – لنینیستی – مائوئیستی
پرداخته و حزب کمونیست ایران(م  -ل -م) سندی به امضای کمیتۀ مرکزی اش زیر عنوان
"کمونیزم بر سر دوراهی :شگوفائی یا پژمرده گی – خطاب به همۀ کمونیست های ایران"
منتشرنمود .آنگاه حزب ما به این نتیجه رسید که دو حزب مذکور هیچ عالقه ای به مبارزه
درونی نداشته و ندارند و هرگونه آزادی برای تبلیغ و ترویج نظرات انحرافی شان را فقط
برای خود شان اختصاص داده اند .این حرکت وعملکرد شان حزب کمونیست(مائوئیست)
افغانستان را بطور اجتناب نا پذیر وادار به مبارزۀ علنی نمود .لذا حزب ما تصمیم به جواب
نوشتۀ حزب کمونیست ایران(م – ل – م) گرفت و تحت عنوان"حزب کمونیست ایران هم به
بیراهۀ پسا م – ل – م افتاد" سندی را به رشته تحریر درآورد و علنا ً در سـایت شـعلۀ جاوید
و سـپس در خود شعلۀ جاوید انتشـار داد .از آن به بعد بحث های ما علیه خط پسـا – ل – م
حالت علنی را به خود گرفت.
بعد از طی این مراحل حزب ما برای بحث های بیشتر و عمیق تر ،یک سیمینار وسیع حزبی
را تدارک دید ،که رفقای اروپا و امریکا بنا به "معاذیری"نتوانستند در آن شرکت نمایند .این
رفقا نه تنها در سیمینار شرکت نکردند ،بلکه مواضع شان را در قبال موضوع مورد بحث
در سیمینار (خط ومشی بیانیه و اساسنامه جدید"حزب کمونیست انقالبی امریکا") نیز برای
سیمینار ارسال ننمودند.
مبحث اصلی سیمینار حزبی خط پسا مارکسیستی – لنینیستی – مائوئیستی"حزب کمونست
انقالبی امریکا" بود .این سـیمینار می بایسـتی روی نکات اسـاسـی آن تمرکز می نمود.
نکاتی که در این سیمینار مورد بحث قرار گرفت عبارت بود از:
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.1

1حذف کامل م – ل – م از اساسنامه و بیانۀ جدید حزب کمونیست انقالبی
امریکا.

.2

2رد د یکتاتوری پرولتاریا.

.3

3طرح دو سالح به جای سه سالح انقالب (طرح حزب وجبهۀ متحد ونادیده
گرفتن ارتش انقالبی)

.4

4هیومانیزم غلیظ اساسنامه و بیانیۀ حزب کمونیست انقالبی امریکا.

.5

5لغو استراتژی مبارزاتی جنگ انقالبی (چشم پوشی از انقالب قهری و
سرنگونی قهری بورژوازی)

.6

6عدم پابندی به تشکیالت "جاا" ( زیرپا نمودن  4سند اساسی که تمامی
اعضای جنبش انقالبی انترناسیونالستی روی آن ها متعهد بودند)

.7

7عدم قبول تضاد عمدۀ جهانی و روند انقالب به مثابه روند عمده جهانی.
و غیره.

این ها نکات اساسی و کلیدی در بحث های سیمینار حزبی ما بود که در کمونیست  10و
کمونست 11منتشر شد و بدسترس کل رفقا به شمول رفقای اروپا گذاشته شد.
مانیفیست و اساسنامۀ جدید حزب کمونیست انقالبی امریکا نه تنها استراتژی مبارزۀ قهری
علیه امپریالیزم را به حالت تعلیق در آورده بلکه آنرا نفی نموده است .حزب کمونیست
انقالبی امریکا معتقد است وقتيكه امپریالیزم با بحران روبروشود مليونها و ده ها مليون
نفر در مقابلش قرارمی گیرد و شكستش می دهد و قدرت سياسي به پرولتاريا انتقال ميكند.
به جرئت ميتوان گفت كساني كه به اين اعتقاد رسيده اند كه امپرياليزم صرفا ً در اثر بحرانها
و با مواجه شدن با مليون ها نفر از بين ميرود به شدت دچار انحراف و راه گمی اند ،زيرا
بورژوازي هیچ وقت صرفا ً در اثر بحرانها از بين نمی رود ،بلكه به اثرمبارزات خستگي
ناپذير نيروهاي انقالبي به شكل قهري سرنگون می گردد .سرنگونی و انهدام نظام جهاني
امپرياليستي بوسيله مبارزۀ قهرآميز مسلحانۀ پرولتاريا و توده هاي زحمتكش امر حتمي
است .مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم در مبارزات طبقاتی همیشه جانبدار بوده و می باشد.
به همین لحاظ است که روی انقالب قهری و سرنگونی قهری بورژوازی تاکید می ورزد.
اما آرسی پی کینه و نفرت طبقاتی پرولتاریا را از نظر انداخته و بدین اساس انقالب قهری و
سرنگونی قهری بورژوازی را در اساسنامه و بیانیۀ جدیدش از قلم انداخته است .آر سی پی
در اساسنامۀ جدیدش می نویسد:
»To seize power the revolutionary people must meet and defeat the
« enemy
برای کسب قدرت ،مردم انقالبی باید با دشمن مواجه شده و شکستش دهند.
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این بحث آرسی پی ادامۀ بحث برنشتین است ،یعنی لباس مندرس کهن با برش و رنگ آمیزی
جدید پسا مدرنیستی.
برنشتین اعتقاد داشت که:
« روزی فرا خواهد رسید که طبقۀ کارگر چنان از نظر تعداد نیرومند خواهد شد و چنان نقش
مهمی در تمام جامعه ایفا خواهد کرد که حکم روایان حتی در تصور شان هم قادر به مقاومت
در برابر فشار آن نبوده و خود به خود متالشی می شود( ».به نقل از تفسیر هشتم)
رفقای ما خود قضاوت نمایند! اساسنامۀ آرسی پی می گوید زمانی فرا می رسد که « ملیون
ها و ده ها ملیون نفر» در مقابل امپریالیزم بایستند ،آنوقت امپریالیزم چاره ای ندارد جز
اینکه به " شکستش" تن دهد و جایش را به دولت نوین بدهد! درینجا بخوبی دیده میشود
که آرسی پی بجای جنگ ،زور و اعمال قهر انقالبی با دشمن تا دندان مسلح از کلمه Meet
استفاده نموده که معنی جلسه گرفتن ،مواجه شدن ،مسابقه ،شرکت در گردهمائی ،مالقات
کردن و ...را میدهد .آیا این به معنی مخدوش نمودن چهرۀ م ل م نیست؟ آیا آواکیان جای
برنشتین را در شرایط کنونی نگرفته است؟ برنشتین با دالیل و نظرات کامال "نوین" مدعی
بود که سوسیال دموکراسی باید از یک حزب انقالبی -اجتماعی به یک حزب دموکرات و
اصالح طلب بدل گردد .به همین ترتیب پنچ اصل همزیستی مسالمت آمیز خروشچف نیز
بر مبنای یک "سنتزنوین" استواربود .در اساسنامه و بیانیۀ جدید آر سی پی مارکسیزم
– لنینیزم – مائوئیزم حذف شده و ایدۀ دیکتاتوری پرولتاریا کامال کم رنگ گردیده است،
سرنگونی قهری بورژوازی و ضرورت ارتش خلق بدون چون و چرا انکار گردیده و جای
آنها را هیومانیزم آرامش طلب گرفته است .بدین طریق مطالبۀ روگردانی قطعی از مارکسیزم
– لنینیزم – مائوئیزم و روی آوردن به پسا مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم و اصالح طلبی،
با برگشتی به همین اندازه قطعی به تنقید بورژوامآبانه از همه ایده های مارکسیستی –
لنینیستی – مائوئیستی توام گردیده است .درینجا به خوبی مشاهده می شود که اساسنامه
و بیانیۀ جدید آرسی پی از ضرورت برپائی و پیشبرد قیام عمومی مسلحانه صحبت نمی
کند؛ بلکه از مالقات کردن ،جلسه گرفتن و...صحبت می نماید .این بحث دقیقا ً ریشه در
رویزیونیزم برنشتین دارد.
در کمون پاریس پرولتاریای مسلح ،بورژوازی مسلح را از قدرت بزیرکشید .انقالب 1917
اکتبر و انقالب چین نیز همین روال را پیمود .ولی باب آواکیان دیگر به قیام مسلحانه اعتقادی
ندارد .به همین لحاظ بحث مسلح کردن توده ها را نیز ندارد.این بحث آواکیان به خوبی بیانگر
آنست که او معتقد به خیزش عمومی قانون گرایانه است .مائو تسه دون میگوید ما قانون
شکن هستیم ،باید قانون بورژوازی را درهم شکست ،باید همیشه علیه قانون قرار داشت .اما
طوری که معلوم می شود حرکت فعلی آر سی پی اینگونه نیست ،بلکه قانون گرایانه است.
در شرایط کنونی که امپریالیزم امریکا زیر نام مبارزه علیه تروریزم به افغانستان وعراق
و جاهای دیگر تجاوز نموده است شاید حزب کمونیست انقالبی امریکا بخاطر اینکه زیر
ضربه قرار نگیرد ،به این فکر افتاده است که باید در اساسنامه اش از قیام عمومی مسلحانه
صرفنظر نماید .اما این حرکت یک نوع مخفیکاری تاکتیکی اصولی نیست ،بلکه یک نوع
قانون گرائی استراتژیک است.
نمیدانیم چگونه شد که رفقا تا ده ماه قبل تصمیم و فیصلۀ حزب علیه خط پسا مارکسیستی –
لنینیستی – مائوئیستی را درست میدانستند و از آن حمایت می کردند ،اما بعد از ده ماه ورق
برگشت و رفقای ما به این اعتقاد رسیده اند که:
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« رهبری حزب ما نیز واکنشهای صریح را در مقابل این تحوالت و بخصوص در مقابل
سنتز نوین باب آواکیان ارائه داده است .این واکنشها علیرغم هر نیتی که در بر داشتهاست
به نظر ما در بسیاری موارد غیر علمی و در تضاد با خط ماتریالستی دیالیکتیکی و در نهایت
منجر به دورشدن حزب ما از مسیر کمونیسم و کشانده شدن آن به مسیر و روش ناسیونالیزم
خواهد شد».
کجای بحثی که فوقا ً بیان گردید «غیر علمی و در تضاد با خط ماتریالیستی دیالکتیکی»
است .ای کاش رفقای ما یک اندازه به بحث های سیمینار حزبی شان عمیق میشدند تا
درک می نمودند که موضعگیری سیمینار حزبی کامالً علمی و مائوئیستی است .اگر رفقا
موضعگیری سیمینار حزبی را با اساسنامه و بیانیۀ آرسی پی و سند حزب کمونیست ایران(م
– ل – م)"کمونیزم برسردوراهی "...:به شکل مقایسه وی مطالعه می نمودند به خوبی
متوجه میشدند که اسناد آرسی پی و حزب کمونیست ایران( م – ل – م) کامالً در تخالف با
خط مارکسیستی – لنینیستی – مائوئیستی قراردارد .اما متاسفانه رفقا بدون عمیق شدن
به مباحث سیمینار حزبی یکسره به رد آن پرداخته و آنرا «غیرعلمی و در تضاد با خط
ماتریالیستی دیالیکتیکی"میخوانند.
در ادامه نشان خواهیم داد که این خط آرسی پی است که غیرعلمی و برعلیه ماتریالیزم
دیالیکتیک تبارزنموده و کامالً ضد مائوئیستی است .برعکس آن ،سیمینار حزبی ما به حق
برای دفاع از م – ل – م و اصول اساسی اش به موضعگیری پرداخته است.
اگر"سنتزنوین"آواکیان برای کسی مجهول مانده بود ،حزب کمونیست ایران(م – ل – م)
بذل همت نموده با مقاله"کمونیزم برسردوراهی :پژمرده گی یا شگوفایی -خطاب به همه
کمونیست های ایران" این "سنتزنوین"را آشکارا در معرض نمایش گذاشت .امید آن بود
که رفقا متوجه این امر شوند .اما جای تاسف است که آنها بجای درک ماهیت انحرافی
خط مذکور ،خط حزب خود را غیرعلمی و ناسیونالیستی می خوانند .این موضعگیری به
تمام معنی کاپی برداری از حزب کمونیست ایران (م ل م) یعنی حزب دنباله رو آر سی پی
است .ای کاش رفقا حد اقل جمله ای از اسـناد حزبی را ذکرمی کردند و در آن غیر علمی و
ناسیونالیستی بودن آنرا نشانی می نمودند ،تا ما هم متوجه آن می شدیم.
حزب ما نه تنها از طرف آواکیان و حزبش و دنباله روان ایرانی شـان متهم به دگمـاتیـزم و
ناسیونالیزم گردیده ،بلکه از طرف  4نفر از رفقای خود ما در اروپا نیز متهم به ناسیونالیزم
و دور شدن از اصول و معیارهای کمونیستی می گردد .آیا حقیقت چنین است؟ اگرچنین
است چرا این رفقای ما یک پروگراف و حتی یک جمله از اسناد منتشرۀ حزب در مورد خط
پسا م – ل – م را نشانی ننموده و در موردش تبصره نکرده اند ،تا ما هم غلطی های آنرا
درک می کردیم .به جرئت می توان گفت که هیچگاه رفقای ما موفق به اجرای این امر نمی
شوند ،زیرا بحث های سیمینار حزبی علمی و مارکسیستی -لنینیستی -مائوئیستی است و
خط جدید حزب کمونیست انقالبی امریکا ضد علمی و ضد م ل م .این رفقا ما را متهم به کلی
گوئی می کنند ،در حالیکه خود شان به کلی گوئی پرداخته و"سنتز"ها را یکسره اصولی
و کمونیستی میدانند! اما در هیچ جای نوشته شان حتی یک جمله هم از این "سنتز"ها را
با مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیـزم مقایسـه ننمـوده انـد ،تا ما هم میدانسـتیم که این رفقا به
"سـنتزنوین"دقیق شـده اند و دقیق درک کرده اند که "سنتزنوین"از مائوئیزم متکامل تر
و بهتر است؟!!
رویزیونیزم همیشه کوشیده تا چهره حقیقی م – ل – م را مخدوش نموده و با تزهای"نوین"
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مرزهاي طبقاتي را ماست مالي کند و مبارزات طبقاتي را نفي نمايد .بدین طریق از انقالبات
قهری توده ها جلو گیری به عمل آورده و مشی تسلیم طلبانه و مسالمت آمیز را جایگزین
انقالبات قهری می نماید .کاری که همین اکنون حزب کمونست انقالبی امریکا زیرنام"
سنتزنوین" ارائه میدهد و از توده ها می خواهد که ضرورت به ارتش انقالبی را نادیده
بگیرند و منتظر بمانند تا بحران دامن امپریالیزم را فرا گیرد .آ ن وقت امپریالیزم در مواجهه
با ملیون ها و ده ها ملیون نفر ناگزیر است قدرت سیاسی را به توده ها واگذار کند؟!!
این"سنتزنوین"در حقیت امر در راستاي اجراي سياست امپرياليزم گام برداشته ،منافع
مرتجعين و امپرياليست ها را تحكيم نموده و به آرمان طبقه کارگر خیانت می ورزد.
زماني كه رويزيونيست های مدرن از درون حزب كمونيست اتحاد شوروي سر بلند نمودند،
حزب كمونيست چين تحت رهبري صدرمائوتسه دون به احزاب كمونيست جهان وباالخصوص
حزب كمونيست شوروي هوشدار داد كه اين طرحات در جهت تامين منافع امپرياليزم پايه
ريزي شده است .همچنان بیان نمود كساني كه مرز بين ملل ستمديده و ستمگر را نفي مي
نمايند و مانع مبارزات انقالبي خلقهاي زحمتكش ميگردند « ،عمال اين اشخاص به سود
نيازمندي هاي امپرياليزم"،تئوري" نويني براي حفظ سلطۀ امپرياليزم و اجراي سياست
استعماري نوين و كهنه در اين نواحي مي تراشند .اين "تئوري" در حقيقت به هدف لغو
مرزهایي نيست كه مردم را حسب مليت ،رنگ وپوست و وضع جغرافيايي تقسيم مي كند،
بلكه به هدف حفظ سلطۀ به اصطالح " نژاد واال" بر ملت هاي ستمديده مي باشد .تحريم
اين چنين تئوري هاي عوامفريبانه از طرف خلقهاي نواحي مزبور كامالً منصفانه است( ».
از نامۀ كميته مركزي حزب كمونيست چين در پاسخ به نامۀ مورخ  30مارس  1963كميتۀ
مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي)
تئوري هاي "نوینی" كه در گذشته توسط خروشچف طراحي گرديد ،در خدمت تحكيم منافع
امپرياليزم جهاني قرار گرفت .اين تئوري ها امروز در قالب"سنتزهـاي نوين" با نفي كامل
م – ل – م به شکل "نوین" مطرح گردیده است.
مارکسیست -لنینیست -مائوئیست ها همیشه خط و مرز دقیق میان انقالب و ضد انقالب
ترسیم میکنند و روي مواضع انقالبي و اصول م – ل – م تاکید می نمایند .كمونيستها هميشه
روی اصول اساسي انقالب پرولتري و ديكتاتوري پرولتاريا ثابت قدم بوده و هميشه تاكيد
مي ورزند كه سرنگوني بورژوازي بدون انقالب قهري امكان پذيرنيست .بدين طريق مداوما ً
بين خود و احزاب ريفورميست مرزبندي دقيقي مي نمايند وهمواره ميكوشند كه تاثيرات
ايدئولوژي بورژوازي و احزاب ریفورمیستي را در جنبش بين المللي كارگري و در بين توده
هاي كارگران كشورهاي مختلف از بين ببرند .نبايد مبارزه را در چهارچوبه اي كه بورژوازي
مجاز ميداند محدود كر د .این محدودیت منجربه امتناع از انقالب پرولتري و ديكتاتوري
پرولتاريا می گردد.
رفقا در سند ارسالی شان حزب کمونیست(مائوئیست)افغانستان را که خود شان عضویت
آنرا دارا می باشند ،در دفاع از خط پسا م – ل – م چنین متهم می سازند «:متهمکردن باب
آواکیان و آر سی پی به اومانیسم بر هیچگونه پایهای استوار نیست .اینگونه اتهام زدنها
با تحریف مواضع ،بدون دلیل و سند و بحث قابل اتکاء نه تنها غلط و ناصحیح و به معنی
اتکاء به روشهای غیر انقالبیاست؛ بلکه روند حرکت همین چند ساله خالف این ادعاها و
اتهامات را به اثبات رساندهاست».
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آیا رفقا اساسنامه و بیانیۀ آر سی پی را نخوانده اند؟ خط و مشی آر سی پی کامالً انحرافی
و پسا مارکسیستی – لنینیستی – مائوئیستی وهیومانیستی است و سیمینار حزبی به درستی
این خط را تجزیه و تحلیل نموده و با استناد به اساسنامه و بیانیۀ حزب مذکور انحرافاتش
را نشانی نموده و به بحث گرفته است .اما رفقای ما در حالیکه کمونیست شماره دهم و
یازدهم را مطالعه نموده اند ،با آنهم چنین جعلیاتی را سرهم بندی نموده و به دفاع از خط
رویزیونیستی پسا م – ل – م برخاسته اند .الزم بود رفقای ما چند جمله از شماره های  10و
 11کمونیست را ذکر می کردند و با استناد به آنها ،بحث را پیش می بردند و نکات تحریف
شده را نشان می داند .اما آنها این کار را نمی کنند و فقط حرف های دنباله روان ایرانی
اواکیان را تکرار می نمایند.
در اینجا بازهم مجبوریم که سری به اساسنامۀ آرسی پی بزنیم و به رفقا بصورت مستند
نشان دهیم که آرسی پی و آواکیان کامالً آغشته به هیومانیزم می باشند" .اساسنامۀ حزب
كمونيست انقالبي امريكا" با اين 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 وويرانگر رنج ميبرند».
در مطالب نقل شدۀ فوق ،اومانيزم و پسـا مارکسـیـزم – لنینیـزم  -مائوئيـزم آرسـي پي به
وضوح ديده مي شود .اوالً آر سی پی از نجات" انسانها" بطورعام صحبت می نماید ،نه يك
طبقۀ خاص .در حالیکه م -ل -م جانبداراست وهمیشه از منافع طبقۀ تحت استثمار و مشخصا ً
طبقۀ کارگر دفاع می نماید ،نه از منافع تمام انسانها ،به شمول منافع طبقات استثمارگر .ثانيا ً
آر سی پی تمام جنگها را در یک ردیف قرار می دهد .اساسنامۀ آر سی پی در همان ابتدای
متنش بطور عام یک روحیۀ ضد جنگ را به خواننده تلقین می نماید .از این طریق روحیۀ
ضد جنگ از همان ابتدا در وجود کسانی که عضویت آرسی پی را می پذیرند به وجود می
آید .این روحیه همان روحیۀ برنشتین و خروشچف است که گویا جنگ بد است و انسانها
را به نابودی میکشاند؛ برای اینکه از کشتار انسان ها جلوگیری به عمل آید باید از جنگ
دوری جست.
اساسنامۀ آرسی پی به توده های زحمتکش و بخصوص طبقه کارگر می گوید :هر زمانی که
ملیون ها و ده ها ملیون نفر در مقابل استثمارگران بایستند ،در آن زمان طبقۀ استثمارگر
جز تسلیم در برابر توده های ملیونی راه دیگری ندارد .از این طریق هم می توان از کشتار
انسانها جلوگیری بعمل آورد و هم قدرت سیاسی را از طبقۀ حاکمه به طبقه زیر استثمار و
محکوم انتقال داد!! مطلب را از زبان اساسنامۀ آرسی پی می شنویم:
« برای کسـب پیروزی ،حزب باید میـلیـون ها و دهها میلیون نفر از مردم و صفـوف وسـيعي
از نيـروهاي سـياسـي و اجتماعي داراي نقطه نظرات گوناگون را براي سهمگيري در انقالب
و حمايت از آن متحد نمايد .استراتيژي حزب براي انجام اين كار جبهۀ متحد تحت رهبري
پرولتاريا است» .
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مارکسیست – لنینیست – مائوئیست ها جنگها را به دو دستۀ انقالبي و ضد انقالبي –
عادالنه وغيرعادالنه تقسيم مينمايند و از جنگهاي انقالبي وعادالنه حمايت مي كنند .اما
اساسنامۀ آر سي پي كليه جنگها را در يك رديف قرار داده و فرقي ميان شان قايل نيست .این
مسئله به خوبی بیانگر آن است که خط آر سی پی رویزیونیزم پست م – ل – م است.
تا زمانی که در جوامع طبقات وجود داشته باشند مبارزات طبقاتي موتورمحركۀ تكامل
تاريخي جوامع است نه اومانيزم .اما در اساسنامه و بیانیۀ آر سی پی اومانيزم به عنوان
يك اصل برتر از مبارزۀ طبقاتي و قیام مسلحانه مطرح شده است .اومانيزم غليظ آرسي پي
سبب گرديده كه مبارزۀ طبقاتي و اصل ديكتاتوري پرولتاريا كمرنگ جلوه گرشود و جاي"
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 شود .گرچه اساسنامه جديد آرسي پي صحبت از انقالب و تغيير بنيادي مينمايد ،اما از
عمل قهري پرولتاريا و سرنگونی قهری بورژوازی بدست پرولتاریا صحبتی ندارد.
کجای این بحث مارکسیستی -لنینیستی -مائوئیستی است که رفقای ما می گویند « :جای
تأسف در این است که بحثهای حزب و متحدین آن ن ه تنها حاوی تحریف مواضع آنهاست،
بلکه از استدالالت علمی و محکم نیز برخوردار نیستند .این اتهامات در بسیاری از موارد
بدون هیچگونه استداللی وارد شدهاند .مثل اینکه سنتز آواکیان گسست کلی از مارکسیسم و
در نتیجه پساملم است».
حال باید گفت جای تاسـف دراین اسـت که رفقای ما انحرفات آر سـی پی را نادیده گرفته
و حزب خود را متهم به اتهام زنی علیه آرسی پی و آواکیان می نمایند .رفقای ما طوری
استدالل می نمایند که گویا نه عضو حزب کمونیست(مائوئیست)افغانستان ،بلکه عضو فعال
آر سی پی باشند .آیا رفقای ما درک نکرده اند که هرگاه نقش ارتش و سرنگوني قهري
بورژوازي توسط پرولتاريا حذف شود ،انقالب كلمه ای است در لفظ و در عمل همان ايده
هاي بورژوازي است كه زيرنام انقالب زمزمه مي شود .انقالب شورش و طغيان است.
انقالب عملي است قهري كه بدان وسـيله يك طبقه ،طبقۀ ديگر را واژگون ميسـازد .ناديده
گرفتن ارتش خلق بمعناي كامل دست كشيدن از انقالب بوده و روی آوردن به ریفورميزم
بورژوازی محسوب می گردد.
کسانی که اساسنامه و بیانیۀ آرسی پی را دقیقا ً خوانده باشند به خوبی درک می نمایند که آر
سی پی و آواکیان علیه جنگ بطور کلی موضعگیری نموده و فرقی بین جنگ های عادالنه
و جنگ های غیر عادالنه قایل نیستند .بطور مثال جنگ اول جهاني يك جنگ امپريالستي بود
و تعداد زيادي از مردم را به خاك و خون كشيد .آیا از بطن آن انقالب اكتوبر سر بلند ننمود؟
آیا در انقالب اكتوبر نيز تعداد زيادي از مردم روسيه از بين نرفت؟ درینجا این سوال مطرح
می شود که آیا انقالب اكتوبر صحيح بود يا نه؟ از نظر آر سي پي جواب باید منفي باشد،
زیرا حزب مذکور تمام جنگ ها را یکسان می بیند .به نظر آر سی پی جنگ ها در مجموع
قابل تائید نیست ،لذا به نظر این حزب برای سرنگونی طبقۀ حاکمه نباید پرولتاریا مسلح گردد
و نباید به زور متوسل شود ،بلکه از طریق رویاروئی ،گفتگو و جلسه بر آن غلبه نماید؟!
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از آنجائییکه آر سی پی موضعگیری و خشم و نفرت طبقاتی را کنارگذاشته است ،بیزاری
خود را از هر نوع جنگی اعالم می دارد و می گوید:
« ما در سياره اي زندگي مي كنيم كه ده ها میليون انسان طي دو جنگ جهاني در قرن بيستم
و ساير جنگها تا حال از بين رفته اند و كماكان میليون ها نفر از مردمان امروزي از جنگهاي
غارتگرانه و دد منشانه و ويرانگر رنج ميبرند».
از نظر آر سي پي چون جنگ مردم را از بين مي برد نادرست است .اين منشا اومانيزم
آرسي پي است .به همين خاطر نه بحثي در مورد جنگهاي عادالنه و انقالبي نموده و نه هم
جنگ انقالبي اكتبر 1917را از جنگ اول جهاني مجزا ميكند .به همین ترتیب به نفی جنگ
آزادیبخش خلق چین تحت رهبری حزب کمونیست چین و مائوتسه دون می پردازد .آیا در
جنگ آزادیبخش خلق چین و انقالب چین در سال  1949تعداد زیادی از مردم و همچنین در
انقالب فرهنگی چین تعدادی از مردم چین جان های خود را از دست ندادند؟ آیا در انقالب
 1917اکتوبر تعدادی از مردم روسیه از بین نرفتند؟ مائوتسه دون به صراحت می گوید:
« قدرت سیاسی از لولۀ تفنگ بیرون می آید».
سوال دیگری که قابل طرح است ،این است که آیا جنگ دوم جهانی کامالً امپریالیستی و
ارتجاعی بود؟ هر کسی که الفبای م – ل – م را بداند ،به این سوال جواب منفی می دهد.اما
از نظر آر سی پی جواب مثبت است .با اینگونه موضعگیری ها ،آر سی پی روی تمام جنگ
های انقالبی و آزادیبخش و انقالبات پرولتری در جهان خط بطالن می کشد .این مطلب را
هر مارکسیست -لنینیست -مائوئیست به خوبی می تواند درک کند .هیچ جنگ آزادیبخش و
انقالبی در جهان نمیتواند آرام و بد ون تلفات و خونریزی به وقوع بپیوندد .هیچگاه طبقات
حاکمۀ استثمارگر به رضا و رغبت جای خود را به طبقۀ انقالبی (پرولتاریا) واگذارنمی کند.
تاریخ به خوبی نشان داده که جنگ انسانهای بی طرف را نمی شناسد .چشم پوشی و طفره
رفتن از جنگ های انقالبی ،قرار دادن همه جنگ ها در کنار یکدیگر بخاطر اینکه مردم کشته
می شوند به معنی همگام شدن با بورژوازی است .لنین می نویسد «: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)49
بیزاری از جنگ به معنی رها نمودن یکی از سه سالح انقالب (ارتش انقالبی) است .يگانه
راه نجات پرولتاریا و سایر زحمتکشان و خلع سالح و سرنگونی بورژوازي ،مسلح شدن
پرولتاريا و توده هاي زحمتكش و پیشبرد جنگ انقالبی تا پیروزی است .لنين مي نويسد:
« سوسيالستها به شرطي كه سوسيالست بمانند خالف هر نوع جنگي نميباشند .اوال
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سوسيالست ها هيچگاه مخالف جنگ هاي انقالبي نبوده و هرگز نمي توانند مخالف باشند...
ثانيا ً خانه جنگي نيز جنگ محسوب مي شود .كسي كه مبارزۀ طبقاتي را قبول دارد نمي تواند
ضرورت جنگ هاي داخلي را كه در هر جامعۀ طبقاتي ادامۀ طبیعي و در صورت عوامل
معين ادامۀ ناگزير تكامل و تشديد مبارزۀ طبقاتي مي باشد رد نماید .نفي جنگهاي داخلي
يا فراموشي آن داراي معني اپورتونيستی و انكار از انقالب سوسيالستي ميباشد .فراموش
كردن آنكه جنگ ادامۀ سياست با وسايل ديگر است ،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 ممكنۀ طبقۀ انقالبي است كه ناشي از تمام رشد عيني
ميلیتاريزم كاپيتالستي بوده و ذريعۀ اين رشد ديكته مي گردد .صرف پس از آنكه پرولتاريا
بورژوازي را خلع سالح نمايد خواهد توانست بدون خيانت به وظيفۀ جهاني و تاريخي خود
هر نوع اسلحه را دور بيندازد و مسلما پرولتاريا اين كار را خواهد كرد ،ولي فقط آنزمان و
به هيچـوجـه پيش از آنزمان آنرا انجام نخواهد داد(».جلد 30صفحه ) 143 – 131
آر سی پی چه می خواهد؟ به نظر آر سی پی پرولتاریا همین اکنون باید سالح خود را دور
بیندازد و از طریق  (MEETمالقات کردن ،جلسه گرفتن ،روبروشدن و مواجه شدن)
طبقۀ حاکمه را وادار به قبول شکست نماید !!.اما بدون درهم شکستن قهری طبقات حاکمۀ
ارتجاعی امکان ندارد که دولت نوین ایجاد شده و دیکتاتوری پرولتاریا مستقرگردد .استقرار
دیکتاتوری پرولتاریا هدف حیاتی برای هر حزب کمونیست است .در سراسر تاريخ جنبش
بين المللي كمونيستي ،دیکتاتوری پرولتاریا خط فاصل ميان کمونیست ها و رويزيونيست
ها بوده وهمين امروزهم در مقابل جنبش كمونيستي نيزقراردارد .تاكيد روي ديكتاتوري
پرولتاريا در طول دورۀ سوسياليزم بخاطرآنست كه هيچ وسيلۀ ديگري براي رسيدن به
جامعۀ كمونيستي وجود ندارد .نميتوان از انقالب سوسیالیستی صحبت نمود و اعمال قهر
انقالبي براي واژگونی سلطه سرمايه داري را از نظر دورداشت .بدون در نظر گرفتن قوۀ
قهريۀ پرولتاريا براي سرنگوني بورژوازي صحبت از ديكتاتوري پرولتاريا هر قدر که با
عبارات به ظاهر قشنگ آرایش شده باشد ،حرف پوچ و میان تهی است ،زیرا بدون اعمال
قوۀ قهریه علیه بورژوازی ،پرولتاریا نمی تواند قدرت سیاسی به دست آورد.
بعد از شکست کمون ،مارکس و انگس این نتیجه را گرفتند که پرولتاریا قدرت را بدست
گرفت ،اما از این قدرت حد اکثر استفاده را نکرد ،ماشین دولتی را بطور کامل درهم نشکست،
یعنی در سرکوب ضد انقالب کوتاهی نمود و دیکتاتوری همه جانبه را بر بورژوازی اعمال
نکرد .مارکسیزم – لنینیزم  -مائوئیزم به ما می آموزد که هیچگاه نباید این امر بزرگ را
از نظر دور داشت .درس دیگری که مارکس و انگلس از شکست کمون گرفتند این بود که
پرولتاریا نتوانست با توده های دهقانی پیوند برقرارنماید .این دروس آموزنده را لنین و مائو
تسه دون در انقالبات شوروی و چین بطور دقیق بکار بستند .این دروس آموزنده اساسا ً
معتبر و همچنان قابل تطبیق است .اما آر سی پی در بیانیه و اساسنامۀ جدیدش این اساسات
را بدور انداخته و قابل قبول نمی داند .بي جهت نبود كه حزب ما در پولينوم چهارم کمیتۀ
مرکزی خويش وظيفۀ اساسي مبارزاتي خويش را چنين بيان نمود:
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« وظيفه اساسي مبارزاتي فعلي "حزب كمونيست(مائوئيست) افغانستان" در رابطه با خط
مطرح شدۀ مورد بحث ،مبارزه عليه استقامت استراتيژيك پسا ماركسيستي – لنينیستي –
مائوئيستي ،پاسيفستي – " اومانيستي" و برتري طلبانۀ غير انترناسيونالستي آن است».
اساسنامه و مانيفست جدید حزب كمونيست انقالبي امريكا درچندين جا فقط و فقط از نجات
بشريت صحبت نموده ،نه از طبقۀ تحت استثمار و ستم .همانطوريكه گفتيم كه حزب ما در اين
مورد بطور واضح و روشن بيان نمود كه اين موضعگیری ،اومانيزم غليظ حزب كمونيست
انقالبي امريكا را ميرساند كه از ريشه غلط است .حزب ما در پولينوم چهارم موضع خويش
را در قبال " اومانيزم" آر سي پي جمع بندي نموده و چنين بيان نمود:
« شكي نيست كه هدف غائي كمونيستها يعني جهان كمونيستي فارغ از هرگونه استثمار و
ستم و روبناي سياسي فرهنگي چنين مناسباتي ،نجات بشريت بطوركلي را دربردارد ،اما
تارسيدن به آن دوران غائي ،در طول دوره هاي طوالني موجوديت جوامع طبقاتي ،به شمول
دوره طوالني سوسياليستي ،اين مبارزۀ طبقاتي انقالبي است كه موتورمحركۀ تكامل تاريخي
جوامع مختلف و كل جامعۀ بشري محسوب ميگردد ،نه" اومانيزم" فراترازآن .ما مي توانيم
هم اكنون نيز از " اومانيزم" كمونيستي صحبت نمائيم و روي آن تكيه نمائيم ،اما نه به
مثابۀ اصل برتر از مبارزۀ طبقاتي و در نتيجه كمرنگ ساختن مبارزۀ طبقاتي .محرك عمدۀ
كنوني مبارزات ما كمونيست ها در جوامع طبقاتي كنوني و حتي در دوره سوسياليزم بايد
پيشبرد قـاطـع مـبـارزات طـبـقـاتـي باشد .اين خطي است كه در" مانيفیست حزب كمونيست"
يعني مانيفیست تدوين شده توسط ماركس و انگلس مطرح گرديده و ما كمونيست ها مكلف
هستيم آنرا قاطعانه بدست داشته باشيم ".اومانيزم" غليظ مطرح شده در اساسنامۀ جديد"
حزب كمونيست انقالبي امريكا" و مانيفیست آن حزب ،مادامي كه در پهلوی جنبه هاي
ديگری از خط مطروحۀ اين اسناد ،مثالً كمرنگ بودن اصل ادامۀ انقالب تحت ديكتاتوري
پرولتاريا و طرح آن تحت نام" ادامه انقالب تحت سوسياليزم" ،نبود استراتيژي قيام مسلحانه
به مثابۀ استراتيژي تصرف قدرت سياسي در اساسنامه ،چشم پوشي از جنبش انقالبي
انترناسيونالستي و ناديده گرفتن وظيفۀ عاجل مبارزه براي تشكيل انترناسيونال كمونيستي
و ...درنظرگرفته شود .به خوبي مشخص و روشن مي گردد كه اين " اومانيزم" تا چه حدي
توانسته است باعث كمرنگ شدن مبارزۀ طبقاتي در خط جديد اين حزب گردد».
آیـا بـازهـم رفـقـای مـا خـواهند گفت که «:مـتـهم کردن باب آواکیان و آر ســی پی به
اومانیســم بر هیچگـونـه پایـهای اسـتوار نیست"؟ متاسفانه بازهم رفقای ما دست از اتهام
زنی بر نمیدارند .رفقا برای دفاع ازآ واکیان بازهم حزب ما را متهم به برخورد و"روشهای
غیرانقالبی" می نمایند .به این گفته شان توجه نمائید:
« اینگونه اتهامزدنها با تحریف مواضع ،بدون دلیل و سند و بحث قابل اتکاء نهتنها غلط و
ناصحیح و به معنی اتکاء به روشهای غیر انقالبیاست؛ بلکه روند حرکت همین چند ساله
خالف این ادعاها و اتهامات را به اثبات رساندهاست».
یقین کامل دارم که اگر رفقای ما واقعا تصمیم به تحقیقات گرفته باشند ،متوجه خواهند شد
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که استدالالت حزب ما در پولینوم چهارم و هم چنان سیمینار وسیع حزبی بی پایه نبوده،
بلکه تجزیه و تحلیل درستی از اساسنامه و بیانیۀ جدید آر سی پی ارائه نموده است .این
تجزیه و تحلیل سیمینارحزبی بر پایه و اسلوب مارکسیستی – لنینیستی – مائوئیستی استوار
است .این روش تجزیه و تحلیل ،انقالبی و مائوئیستی می باشد .متاسفانه رفقای ما بدون
عمیق شدن به مسائل مطروحه ،تحت تاثیر تبلیغات حزب کمونیست ایران(م – ل – م) روش
تجزیه و تحلیل حزب خود شان یعنی حزب کمونیست(مائوئیست)افغانستان را نه تنها "غلط
و ناصحیح"می دانند ،بلکه آنرا متهم می کنند که « به روش های غیرانقالبی" متکی شده
است .کسانی که در مورد تحلیل وتجزیه خط حزبی شان چنین برخورد نمایند چه توقعی از
آن ها می توان داشت که خط حزبی را صادقانه در عمل پیاده نمایند .اینک روی موضوعات
دیگر بحثی رفقا مکث می نمایم.
« این سنتزها بر بسیاری از اشتباهات نگرشی گذشته جنبش سیاسی و کمونیستی بر یک
مبنای علمی و در جنبههای مختلف انگشت گذاشته و شیوۀ نگرش متکاملتر را پیش روی
ما میگذارد .ادام ٔه مبارزات در راه کمونیسم بدون در نظر گرفتن این سنتز ها غیر ممکن
است» .
بحث اینجاست که رفقای ما روی "سنتزها" تا آن حد تاکید میورزند که بدون این "سنتزها"
رسیدن به کمونیزم را غیرممکن می دانند .ای کاش دو جمله از این" سنتز"ها را درینجا
ذکر می کردند و با م – ل – م مقایسه مینمودند و نشان میدادند که از م – ل – م متکامل تر
و بهتراست که مورد قبول خواننده هم قرارمی گرفت .رفقای ما متاسفانه که با حلوا حلوا
گفتن می خواهند دهن خود را شیرین نمایند.این شیوۀ برخورد یک شیوه کامال نادرست
ذهنیگرایانه است .ما در هیچ جای اساسنامه و بیانیۀ جدید آر سی پی نه تنها جمله ای نیافتیم
که از م – ل – م بهتر باشد ،بلکه سرتاپای این اسناد مملو از انحرافات پسا م – ل – م می
باشد.
طوریکه قبالً هم بیان نمودم موارد بحثی رفقای ما کاپی برداری شده از بحث های حزب
کمونیست ایران (م – ل – م)است .مطلب فوق الذکر نیز از حزب کمونیست ایران ( م -ل -م )
به عاریت گرفته شده است .به مطلب ذیل از سند حزب کمونیست ایران(م – ل – م)توجه کنید:
« بدون تکیه به سنتز نوین – یعنی بدون دستیابی به چارچوبۀ تئوریک جدید از تئوری های
کمونیستی – حل مسائل مربوط به انقالب در جهان کنونی و مشخصا ایران میسر نیست» .
رفقای ما نیز مانند دنباله روان ایرانی اواکیان به این اعتقاد رسیده اند که بدون"سنتز"های
آواکیان به هیچ عنوان نمی توان انقالبی را در جهان به پیروزی رساند .شخصا ً از رفقا تقاضا
می کنم که یکبار بصورت دقیق سری به اساسنامه و بیانیۀ جدید آر سی پی بزنند ،از آن
جمالت کوتاهی را نقل نمایند و دقیقا ً تحلیل کنند که از م – ل – م بهتر و متکامل تراست و می
تواند بهتر از رهنمود های مائوتسه دون رهگشای انقالبات در کشورهای مستعمره -نیمه
فئودالی یا نیمه مستعمره – نیمه فئودالی و یا هم کشورهای سرمایه داری باشد.
کسانی که اساسنامه و بیانیۀ جدید آر سی پی را بصورت دقیق خوانده باشند ،بخوبی می دانند
که هیچگاه کسی موفق نخواهد شد که حتی یک جمله را نشان دهد که به سطح رهنمودهای
لنین و یا مائوتسه دون باشد ،بلکه دقیقا ً درک می کند که اساسنامه و بیانیۀ جدید آر سی پی
کامالً تهی از روح پرولتری بوده و طرف مقابل م – ل – م قرار دارد .وقتیکه به بحث رفقای
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ما و حزب کمونیست ایران (م – ل – م) دقیقا ً توجه کنیم به خوبی می فهمیم که بحث بر سر
ناکافی بودن چارچوبۀ تئوریکی موجود و یا تکامل آن نیست ،بلکه بحث بر سر ناکارائی کامل
آن است .وقتی بحث می شود که بدون"سنتزنوین" امکان ندارد انقالبات در جهان به وقوع
به پیوندد ،به این معنی است که دیگر م – ل – م در « جهان تماما ً جدید و بنیادا ً متفاوت»
کار برد ندارد.
اینگونه موضعگیری به معنی پشت کردن به مارکسیزم – لینینیزم – مائوئیزم و دور ریختن
تمام شالودۀ م – ل – م می باشد .درینجا بحث تکامل م – ل – م در میان نیست ،بلکه صحبت
از" چهارچوبۀ تیوریکی جدید"است .ای کاش این "نگرش"جنبه های منفی گذشته را
نشانی می نمود و بر یک مبنای علمی به جلو می رفت .در این صورت ما هم با آن همنوا می
شدیم .در حالیکه اساسنامه و مانیفیست جدید آر سی پی تاکید می نماید که « :جهانی تماما
جدید و بنیادا متفاوت» « ،قالب ریزی مجدد همۀ عناصر در برگیرندۀ تداوم و گسست»« ،
سر از نو قالب ریزی کردن همۀ عناصر به شمول عناصر مثبت سابقه » این بحث ها به چه
معنی است؟ آر سی پی و آواکیان چه چیزی را میخواهند بگویند؟ آیا این بحث ها "اصول
فکری و شالودۀ م – ل  -م" را دور نمی ریزد؟ آواکیان و حزبش حتی می خواهند عناصر
مثبت سابقه را نیز از نو قالبریزی نمایند و می خواهند که "سنتز ها" را طوری جای گزین م
ل م کنند که در « برگیرنده تداوم وگسست" باشدۀ یعنی در برگیرندۀ جنبه های منفی و مثبت
مارکسیزم – لینینیزم – مائوئیزم .یا به عبارت دیگر تمام شالودۀ م – ل – م از نو قالبریزی
شود و در واقع دور ریخته شود.
باز هم رفقای ما ،حزب کمونیست(مائوئیست)افغانستان را متهم می کنند که درک صحیح از
مائوئیزم ندارد .به نظر رفقا درک صحیح از مائوئیزم قبول کورکورانۀ "سنتزهای"آواکیان
است .یا بعبارت دیگر دور ریختن تمام شالودۀ مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم .در این مورد
می بینیم که رفقای ما چگونه قضاوت می نمایند:
« اگر حزب درک صحیح از مائوئیسممیداشت شاید لزوم و ضرورت تکامل ملم را بهتر و
بیشتر درک میکرد و بهصورت یکجانبه به رد این سنتزها و همچنین رد ضرورت تکامل
مائوئیسم نمیپرداخت و بهطور مسئوالنهتر این سنتزها را مورد بررسی قرار میداد».
آیا رفقای ما اســناد حزب شــانرا مطالعه نموده اند؟ به نظـرمـن یا نخـوانـده انـد و یا اگـر
خـوانـده انـد خیلی سـطحی و سـرسـری از کنار آن گذشته اند؛ زیرا اگر دقیق می خواندند
هیچگاه به چنین برداشت هایی نمی رسیدند .برای این که مشخص شود که شیوه استدالالت
رفقای ما هیچگونه پایه واساسی ندارد ،سری به اسناد حزب ما که علیه سند پست م – ل – م
حزب کمونیست ایران (م – ل – م) به رشته تحریر در آمده است می زنیم.
« از جانب ديگر انحرافات و كجروي هاي تئوريكي و پراتيكي مهم و جدي اي نيز به وجود
آمدند كه تاثيرات ناگوار تئوريكي و پراتيكي آنها بر كل جنبش انقالبي انترناسيوناليستي و
حتي فرا تر از آن بر كل جنبش كمونيستي بين المللي و مشخصا كل جنبش مائوئيستي در
جهان نيز بخوبي مشهود بوده و هست.
به نظر ما جمعبندي از اين دستاورد ها و باخت ها ،يك حلقۀ كليدي در اعتالي پراتيكي و
همچنان تكامل تئوريكي جنبش ما بايد تلقي گردد .اين جمعبندي ،قبل از هر جمعبندي اي از
جنبش ما طلب مي شود و اگر جنبش به اين جمعبندي دست نيابد ،به هيچ جمعبندي درست
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ديگري نيز دست نخواهد يافت .اين جمعبندي ،حلقه كليدي تئوريكي در باز سازي پيشروندۀ
كل جنبش انقالبي انترناسيوناليستي محسوب مي گردد.
مانيفيست حزب كمونيست انقالبي امريكا و سند كميته مركزي حزب كمونيست ايران
(ماركسيست – لنينيست  -مائوئيست ) ،براي اين جمعبندي نقش كليدي قايل نيستند و با سهل
انگاري و برخورد مجمل و كناري از روي آن مي گذرند.
بر پايه همين جمعبندي است كه ما مي توانيم – و بايد – انقالب چين ،حزب كمونيست چين و
مائوتسه دون را مجددا ً بررسي نماييم و اين بار نه از ديد تثبيت بين المللي مائوئيزم و توجه
به جوانب عمدتا ً مثبت آنها ،كه مرحلۀ آن اساسا ً طي شده است ،بلكه از ديد نقادانۀ توجه به
كمبودات ،اشتباهات و احيانا ً انحرافات انقالب چين ،حزب كمونيست چين و خود مائوتسه
دون ،يعني كاري كه تا حال نمود بين المللي جنبشي نيافته است .اين بررسي مجدد مي تواند
– و بايد – بررسي مجدد زمان لنين و استالين را بر پايۀ بررسي زمان مائوتسه دون از آن و
بخاطر تعميق و گسترش بررسي مذكور و همچنان بررسي مجدد زمان ماركس و انگلس را
بر پايه بررسي هاي لنين و مائوتسه دون از آن و بخاطر تعميق و گسترش بررسي مذكور،
در پي داشته باشد.
ما مي توانيم – و بايد – براي اين جـمعـبندي هاي مـورد نياز ،در متن و بطـن شـرايط موجـود
كشـوري و بين المللي ،توجه به وظايف و مسئوليت هاي مبارزاتي عمده و تكيه بر چارچوبۀ
تئوريك و فكري موجود ،بدون اينكه ادعاي كامل بودن آن را داشته باشيم ،كار نماييم و اين
جمعبندي ها را توام با تالش ها و پيشروي هاي پراتيكي ،توسط هر يك از منسوبين جنبش
و همچنان توسط جنبش بصورت كل ،به عمل آوريم( » .حزب کمونیست ایران(م – ل – م)
هم به بیراهه پسا م – ل – م افتا د)
مطلب طویل فوق را به این خاطر نقل نمودم تا رفقا دقیقا ً بدانند که اتهامات شان هیچگونه
پایه و اساسی ندارد .حزب ما هیچوقت ضرورت تکامل به مرحلۀ چهارم را رد ننموده،
بلکه خواهان این تکامل از طریق جمعبندی شکست انقالبات در شوروی و چین و همچنین
جمعبندی تجارب مثبت و منفی مبارزات ما در جهان و بخصوص پیرو و نیپال می باشد.
اینک روی بحث دیگر رفقا مکث می نمائیم:
« باب آواکیان در هم ٔه دوران مبارزاتیاش ،تالش کردهاست که تئوری و اندیشههای مائو را
از زیر آوارهای رویزیونیستی و ناسیونالیستی که تالش می کرده اند مائوئیسم را "کمونیسم
کشورهای جهان سوم"بدانند و یا اینکه مائو را به یک ناسیونالیست و رهبر نظامی تقلیل
دهند ،بیرون آورد .او همچنین تالش کرد آنانی را که از تئوری های مائو برای اهداف
ناسیونالیستی ،رویزیونیست ،سوسیال دموکراسی و اتحادهای ارتجاعی سوءاستفاده کنند
افشا کنند .حزب ما و احزاب متحد آن نهتنها به این مبارزات و نتایج آن اشارهای نمیکنند و
آن را نادیده میگیرند؛ بلکه اتهامات ناروا را بدون هیچگونه احساس مسئولیتی به او وارد
میکنند و او را به گسست از مارکسیسم و مائوئیسم متهم میکنند و کارش را رویزیونیستی
میخوانند» .
حال می بینیم که واقعا ً همانطوریکه رفقای ما ادعا می کنند حزب ما بدون« هیچگونه احساس
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مسئولیت» لب به سخن گشوده است و یا اینکه رفقای ما بدون هیچگونه احساس مسئولیت
حزب خود را متهم به درک نادرست از مائوئیزم می نمایند واستدالالت حزب را بی پایه و«
اتهام ناروا» می خوانند .رفقا مدعی اند که در سیمینار حزبی« هیچ یک از رفقا نتوانستند
محتوی علمی سنتزنوین را به بحث بکشند و نکات برجست ٔه آن را نشانی و انحرافاتی را که
ادعا نمودند به صورت علمی ،مشخص و واضح سازند ».در این جا برای روشن نمودن
بهتر پایۀ استدالل خویش و نشان دادن انحرافات"سنتزهای نوین" چند جمله از اساسنامۀ آر
سی پی را ذکرمی نمایم تا مدلل شود که آر سی پی و آواکیان رویزیونیست پسا م – ل – م اند.
« سالح ما برنده نیست » « ،مرحلۀ اول انقالب کمونیستی خاتمه یافته و باید مرحلۀ دوم آغاز
گردد » « ،بیائید به هیچ شکلی به گذشته پناه نبریم و پشت آن سنگر نگیریم « ،».جهانی
تماما ً جدید و بنیادا ً متفاوت » « ،تداوم و گسست همۀ عناصر به شمول عناصر مثبت سابقه»
این جمالت چه چیزی را بیان می کند؟ اگر گفته های فوق را رفقای ما انحراف نمی دانند،
پس به نظر ایشان چه چیز هایی را می توان انحراف نامید؟ وقتیکه ادعا می شود « مرحلۀ
اول انقالب کمونیستی خاتمه یافته  «،»...بیائید به هیچ شکلی به گذشته پناه نبریم و پشت
آن سنگر نگیریم» به چه معنی است؟ گذشتۀ ما جز مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم چیز
دیگری نیست .هدف شان همین است که این گذشته را از ما بگیرند .به همین علت می گویند
« سالح ما برنده نیست» به این ترتیب گذشته را بدرد نخور تلقی می کنند و سنگر گرفتن
پشت آن را رویزیونیزم ،دگماتیزم و غیره می خوانند .هرگاه مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم
از ما گرفته شود ،دیگر برای ما چه چیزی باقی خواهد ماند؟ امروز آر سی پی میخواهد که
تاریخ پر افتخار ما یعنی کمون پاریس ،انقالب اکتبر ،انقالب چین و انقالب کبیر فرهنگی چین
را از ما بگیرد.
عالوه بر آن حزب کمونیست ایران (م – ل – م) به صراحت می گوید که اگر گسست از
گذشته صورت نگیرد و" سنتزهای نوین" را محکم بدست نگیریم جنبش کمونیستی برای
مدت طوالنی از صحنۀ روزگار حذف می شود .از جانب دیگر چیزی که امروز رفقای ما به آن
معتقد گردیده اند ،این است که بدون"سنتزنوین" ،ادامه مبارزات در راه کمونیزم غیرممکن
است!!
سیمینار حزبی ما نکات اسـاسـی انحرافات آواکیان و حزبش را بطور دقیق نشانی نموده و
پیرامون همان نکات ،بحث ها را راه انداخته و در اخیر بعد از جرو بحث ها فیصلۀ پولینوم
چهارم را مورد تائید قرار داده و این نتیجه را اعالم نمود که" :سنتزنوین" آواکیان تمام
شالودۀ مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم را دور ریخته و برای فریب اذهان از تاکتیک های
رویزیونیستی استفاده جویانه زیر نام تکامل مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم استفاده می
نماید.
آر سی پی بعد از اساسنامه و بیانیۀ جدیدش ،سند درونی گفتگو با حزب کمونیست ایران(م
– ل – م) را بیرون داده است .طبق مندرجات این سند ،وقتی نمایندۀ حزب کمونیست ایران(م
– ل – م) دلیل حذف مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم از بیانیه و اساسنامۀ جدید آر سی پی را
از نمایندۀ این حزب می پرسد ،وی چنین جواب می دهد:
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« چون باب اواکیان پیشنهاد کرد که این عبارت را بردارید ما هم برداشتیم»

حذف یک عبارت کلیدی علمی – ایدئولوژیک از اسناد اساسی یک حزب ،این مسئله را
تداعی میکند که این حزب دچار خطرناک ترین انحراف ایدئولوژیک گردیده است .یا به
عبارت دیگر این کار انحراف عمیق و گستردۀ آن حزب را به نمایش میگذارد.
در پولینوم بیستم حزب کمونیست شوروی ،اساسنامه این حزب بر مبنای خط رویزیونیستی
خروشچف تبارزات علنی یافت و حزب کمونیست شوروی اساسنامه اش را به تمام احزاب
کمونیست جهان ارائه نمود .این صدر مائو تسه دون بود که در برابر آن ایستاد و گفت که
تعهدات حزب کمونیست چین بر مبنای اسنادی است که در کنفرانس بین المللی احزاب در
سال  1957در مسکو به امضا رسیده است و ما خود را ملزم به مراعات و اجرای آن می
دانیم ،نه اساسنامۀ حزب کمونیست شوروی .امروز به خوبی دیده می شود که آواکیان و
حزبش همان برخورد خروشچف را در مقابل احزاب و سازمان های مارکسیست -لنینیست-
مائوئیست در جهان می نماید و این ادعا را می کند که هرکس "سنتزهای نوین" را قبول
نکند ،رویزیونست و دگماتست است!!؟ در حالی که احزاب مارکسیست -لنینیست -مائوئیست
جهان ملزم و پابند به اصولی اند که در کنفرانس "جاا" و جلسات گستردۀ احزاب شامل در
"جاا" به تصویب رسیده است ،نه ملزم و پابند به اساسنامه و بیانیۀ جدید آر سی پی .این
اسناد عبارت اند از:
 – 1بیانیه جنبش انقالبی انترناسیونالیستی ،مصوب کنفرانس بین المللی سال .1984
 - 2زنده باد ماركسيزم -لنينزم -مائوئيزم و دربارۀ اوضاع جهاني ،مصوب نشست گستردۀ
سال 1993
 - 3قطعنامۀ ميلینيوم ،مصوب جلسۀ گستردۀ سال 2000
 - 4اصول و احکام تشكيالتي در عملکرد "جاا".
بطور مشخـص ،تعهـدات متـقـابـل ما با حزب کمونیست انقالبی امریکا ،مبتنی بر همین پنج
سند فیصله شدۀ جنبش انقالبی انترناسیونالیستی بوده است ،نه بیانیه و اساسنامۀ آر سی پی.
"اصول و احکام تشکیالتی در عملکرد "جاا" " بر اساس م -ل -م پي ريزي شده و در آن
بصراحت اعالم گرديده كه م -ل -م ايدئولوژي رهنما وعمل جنبش انقالبي انترناسيونالیستي
است .برعالوه وقتی در نشست گستردۀ سال  ،1993سند زنده باد مارکسیزم -لنینیزم-
مائوئیزم به تصویب رسید ،فیصله گردید که در متن بیانیۀ "جاا" نیز در همه جا عبارت "
مارکسیزم -لنینیزم -اندیشۀ مائوتسه دون" به عبارت "مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم" تبدیل
گردد.
آر سی پی تعهد نموده بود که روابط خود را با سایر اعضای جنبش بر اساس پنج سند فوق
الذکر عیار نماید .اما حزب مذکور این کار را نکرد و با انتشار یکجانبۀ بیانیۀ جدیدش که
در تناقض آشکار با اسناد فوق الذکر جنبش انقالبی انترناسیونالیستی قرار داشته و دارد،
در حقیقت امر عهد شکنی ایدیولوژیک -سیاسی و تشکیالتی بی سابقه ای در قبال "جاا" و
تمامی اعضای جنبش مرتکب گردید.
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این ها مطالبی است که در سیمینار حزبی بطورهمه جانبه مورد تحلیل و تجزیه قرارگرفته
است .رفقا می توانند برای بهتر دانستن مطالب مطرح شده در سیمینارحزبی به کمونیست
شماره دهم و یازدهم مراجعه نمایند.
حزب کمونست (مائوئیست)افغانستان نمی توانست در قبال عهد شکنی ایدئولوژیک – سیاسی
و تشکیالتی متذکره ساکت و بی تفاوت بماند .کمیتۀ مرکزی حزب ما طبق وظیفه ای که
اساسنامۀ حزب بر عهده اش گذاشته است ،عکس العمل نشان داد و علیه خط پسا مارکسیزم
– لنینیزم  -مائوئیزم آواکیانی در پولینوم چهارمش موضعگیری نمود .این موضعگیری
بیانگر تعهد حزب ما در قبال اسناد اساسی جنبش انقالبی انترناسیونالیستی بوده و می باشد.
همه مشمولین "جاا" ملزم به رعایت آن اسناد اساسی بودند و باید به تعهد ی که نموده بودند
پایدار باقی می ماندند و هيچكس حق نداشت عهد شكني نمايد .اما امروز آر سي پي و حزب
كمونيست ايران(م -ل -م) هم از لحاظ تشكيالتي و هم از لحاظ ايدئولوژيك عهد شكني نموده
اند .زمانيكه حزبي در سطح بین المللی عهد شكني مي نمايد مشخص است که به هیچگونه
اصولی پای بندی ندارد.
گرچه اساسنامۀ آر سی پی از لحاظ استقامت استراتژیک خود بطور دقیق مشخص نموده که
به مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم اعتقادی ندارد و آنرا به عنوان ایدئولوژی رهنما وعملش
نمی پذیرد ،اما در عین حال از لحاظ جهتگیری های تاکتیکی از عبارات مارکسیستی ،استفاده
جویانه کار می گیرد.این تناقض میان استقامت استراتژیکی و جهتگیری های تاکتیکی سر
انجام باید به نفع استقامت استراتژیک پسا مارکسیستی -لنینیستی -مائوئیستی حل گردد.
این مسیری است كه همه رويزيونيستها آن را طی می نمایند .همۀ آنها در ابتدا از لحاظ
جهتگیری های تاکتیکی از عبارات مارکسیستی استفاده می کنند .اما با گذشت زمان این
جهتگیری ها کمرنگ تر می گردد و سرانجام مثل رویزیونیست های "شوروی" یکسره
عبارات استفاده جویانه را دور می ریزند و بصورت رک و راست چهره و زبان سرمایه
دارانه اختیار می نمایند.
اختالفات كنوني در سطح منسوبین جنبش انقالبی انترناسیونالیستی عبارت از اين است كه
آیا باید به اصول انقالبي بيانيۀ سال  ،1984اسناد منتشره سال  1993و قعطنامه ميلنيوم
وفادارماند يانه؟ باید مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم را به عنوان ایدئولوژی رهنمای اندیشه
وعمل خویش پذیرفت یانه؟ روی اصول اساسی مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم پافشاری
کرد و تکاملش داد یا اینکه ردش کرد و یک سره به دورش ریخت؟ انقالب به سه سالح نیاز
دارد یا به دو سالح؟ برای ساختن جبهۀ متحد ملی به ارتش خلق نیاز است یانه؟ آیا پرولتاریا
می تواند برای سرنگونی بورژوازی به قهر انقالبی متوسل شود یا نه؟ آیا در جامعۀ
سوسیالیستی ادامۀ انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا ضروری است یاخیر؟ این ها همه
مسائلی است که در سیمینار وسیع حزبی از طرف رفقای شرکت کننده به بحث گرفته شد.
چیزیکه اهداف حداقل و حداکثر و همچنان دورنمائی غائی یک حزب را تعیین می کند،
اساسنامه آن حزب می باشد .وقتی که عبارات کلیدی علمی – ایدئولوژیک از اساسنامۀ یک
حزب حذف میگردد ،دیگر چیزی برای آن حزب باقی نمی ماند جز انحراف بسیارعمیق و
گسترده ای که همۀ مائوئیست ها را به این نتیجه برساند که عمق و گسترده گی انحراف این
حزب عمیق تر و خطرناک تر از انحرافات رویزیونیزم پاراچندا و باترای است.
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آر سی پی می خواست طبق کنگرۀ بیستم حزب کمونیست شوروی عمل کند که خوشبختانه
با عکس العمل احزاب مائوئیست روبروگردید و نتوانست خط انحرافی اش را جهانی نماید.
مسائل فوق خواننده را دقیقا به عمق"سنتز های نوین" آواکیان می رساند که آر سی پی
و آواکیان دیگر به م – ل – م اعتقادی ندارند ،از لحاظ استقامت استراتژیک پسا م – ل – م
اند و از لحاظ تاکتیک همان تاکتیک های استفاده جویانه از عبارات مارکسیستی را به کار
می گیرند .شاید خواننده سوال کند که چرا آواکیان و حزبش از تاکتیک های استفاده جویانه
کار می گیرند؟ دلیل آن روشن است .آنها فعالً نیاز دارند که بصورت تاکتیکی از عبارات
مارکسیستی استفاده نمایند تا بتوانند پسا م ل م شان را راحت تر بخورد احزاب و سازمان
های جنبش بین المللی کمونیستی بدهند .اما ما باور راسخ داریم که اگر روزی چند حزب و
سازمان پشت سرایشان به ایستد و یک اندازه زورشان زیاد شود ،این پوستۀ مارکسیستی را
کامال به دورانداخته و به شکل کامالً عریان موضعگیری می نمایند.
جای تعجب این جا است که رفقا در حالیکه بحث های سیمینار در کمونیست شماره  10و
شماره  11را خوانده اند و به همین ترتیب اسناد دیگر حزب را که علیه خط پست م – ل – م
آواکیان و دنباله روان ایرانی شان نوشته شده است؛ با آن هم حزب کمونیست (مائوئیست)
افغانستان را متهم می نمایند که "تمام دوران مبارزاتی آواکیان" را که سعی نموده « تئوری
و اندیشه های مائوتسه دون را از زیر آوارهای رویزیونیستی و ناسیونالیستی که مائوئیزم
را مربوط کشورهای جهان سوم می داند» نا دیده گرفته و یک سره او را به « گسست از
مارکسیزم و مائوئیزم » متهم می نماید .باید به رفقا گفت که نه ،اینطور نبوده و نیست .هرگاه
به اسناد حزبی ما مراجعه نمائید در تمامی اسناد از خدمات دوران مبارزاتی آواکیان تقدیر به
عمل آمده و فقط خط پست م – ل – م او مورد انتقاد حزب ما قرار گرفته است .برای اثبات
این مدعا به نقل مطلبی از کمونیست شماره دهم بسنده می کنیم:
« شخص آواكيان ماركسيست – لنينیست – مائوئيست كبيري بود .نمي توان دست آوردهايش
را ناديده گرفت .همانطوريكه لنين در مورد كائوتسكي و ديگر رهبران انترناسيونال دوم
مي گويد كه آنها « ماركسیستهاي بسيار دانشمند و نسبت به سوسياليزم وفادار بودند...
آنها لزوم مبارزۀ تاكتيك با نرمش را كامال درك ميكردند و ديالیكتيك ماركس را خوب مي
آموختند و به ديگران هم تعليم ميدادند ( و بسياري از آنچه كه آنها در اين رشته انجام داده
اند براي هميشه بعنوان دست آورد گرانبهایي در ادبيات سوسيالستي باقي خواهد ماند) ،ولي
چنان نا ديالیكتیسين هايي از كار درآمدند و در مورد به حساب آوردن تغيير و تبديل سريع
شكلها و مملوشدن سريع شكلهاي كهنه و نو از مضمون چنان ناتواني از خود نشان دادند
كه سرنوشت آنها فقط اندكي غبط آورتر از سرنوشت هايد مان ،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 ناگزير شده بود ترسيدند و بر تكرار حقايق ساده و از برشده و در نظر
اول بي چون و چرائي نظير :سه از دو بيشتر است ،ادامه دادند ...در واقعيت امر تمام شكل
هاي كهنۀ جنبش سوسيالستي از مضمون هاي نوين مملو شدند و لذا در جلو اعداد عالمت
جديد كه "منها" باشد ،پيدا شد .ولي عقالي ما كماكان با لجاج تمام اصرار ميورزیدند( و
اصرار مي ورزند ) خود و ديگران را متقاعد سازند كه " منهاي سه " از "منهاي دو"
بيشتراست ( ».لنين مجموع آثار و مقاالت در يك جلد -چپ روي در كمونيزم -صفحه) 766
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« گفته لنين در مورد آواكيان نيز صادق است .اواکیان بجاي اينكه از رهبران" ماركسيست"
انترناسيونال دوم درس هاي مفيدي بگيرد و در جهت تكامل علمي و خالق م -ل -م به
پيش حركت كند ،يك گام از ايشان نيز جلو رفت و يكسره م -ل -م را بدور انداخت و با
ارائه "مانيفیست" و"اساسنامه" آر سي پي به خوشحالي بورژوازي افزود ...از آنجائيكه
طرحهات آواكيان هنوز جدید است و تازه پديد آمده است .لذا مي توان بيماري مزبور را در
چنين شرايطي با مساعي همۀ مائوئستها معالجه نمود .بايد با نهايت جديت دست بكار معالجه
آن شد و نگذاشت كه از اين فراتر رفته و سردرگمي را در جنبش انقالبي انترناسيوناليستي
بيشتر از اين دامن زند ( ».کمونیست شماره دهم )
سـیمینـار حزبی در آن زمان هـنـوز امید وار بود که با مساعی همۀ مائوئیستها شاید بتوان
جلو این انحراف را گرفت.
اما با کمال تاسف که این بیماری آنقدرعمیق و مزمن گردیده که به نظرم دیگر تداوی اش
غیر ممکن گردیده است .این را باید به رفقا یاد آور شد که تا کنون کسی منکر دست آوردها
و مبارزات چندین سال قبل آواکیان نبوده و نیست .آنچه كه آواکیان در سالهای قبلی مبارزاتی
اش ( دورانی که مائوئیست بود) انجام داده براي هميشه بعنوان دست آورد گرانبهایي
در ادبيات کمونیستی باقي خواهد ماند .اما بحث ما بر سر دوران مبارزاتی سال هایی که
وی مائوئیست بود نیست ،بلکه بر سر"سنتزهای نوین" است که بصورت فشرده شده در
اساسنامه و بیانیۀ جدید آر سی پی متبارزگردیده .حزب ما هیچگاه مبارزات آواکیان را نادیده
نگرفته ،بلکه خط اساسنامه یی اش را مورد انتقاد قرار داده و پسا م – ل – م خوانده است.
اسناد سیمینار حزبی ما گواه این مدعا است .دوران مبارزاتی مائوئیستی آواکیان با خط
مطروحه در اساسنامه و بیانیۀ جدید آر سی پی بسیارمتفاوت است .حزب ما هیچگاه نمیتواند
هر دو را یکی بداند .همان طوریکه کائوتسکی سال  1912را نمی توان با کائوتسکی
سال 1914یکی گرفت ،زیرا میان این دو کائوتسکی تفاوت های بسیار وجود دارد .دوران
مبارزاتی کائوتسکی قبل از سال  1914یک دوران مبارزاتی مارکسیستی است ،اما در
سال  1914و در زمان جنگ اول جهانی به یک رویزیونست تمام عیارتبدیل گردید .نتایج
مبارزاتی آواکیان نیز چنین است.
وقتی که مانیفیست جدید آر سی پی به طور جدی از « جهانی تماما جدید و بنیادا متفاوت»
یاد میکند و یا اینکه میخواهد م  -ل  -م را از نو طوری « قالب ریزی مجدد » نماید که « در
برگیرندۀ تداوم و گسست باشد» به این معنی است که دیگر باور به "اصول فکری و شالوده
م – ل  -م " ندارد و میخواهد چوکاتی بسازد که کامالً و بنیادا ً از چوکات قبلی متفاوت باشد
و این چوکات طوری « قالب ریزی» شود که نه تنها جنبه های منفی را دور بریزد بلکه «
همه عناصر به شمول عناصر مثبت سابقه » را در برگیرد .این تئوری بافی ها بد ترین و
خطرناکترین انحرافی است که از زمان مارکس تا کنون در جنبش کمونیستی رونما گردیده
است ،زیرا تا کنون نه رویزیونیست های حزب کمونیست چین و نه هم رویزیونیست های
حزب کمونیست نیپال عبارت مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم یا اندیشه مائوتسه دون را از
ادبیات حزبی شان حذف نکرده اند .آر سی پی اولین حزبی است که از ادبیات حزبی ا ش
و بخصوص از اساسنامه و بیانیۀ جدیدش بطور کلی مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم حذف
گردیده است.
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حزب ما به این باور است که" سنتزهای نوین" باب آواکیان نه تنها نمیتواند مفهوم روشنی
از تکامل مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم به مرحلۀ عالیتری( مرحله چهارم ) را بیان نماید،
بلکه گسست از کلیت آن است .آر سی پی مدعی است که باب آواکیان در ردیف کالسیکران
قراردارد .اگر او در این ردیف قرار دارد باید نمودی از تکامل مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم
داشته باشد .به صراحت می توان گفت که آواکیان به فکر تکامل مارکسیزم  -لنینیزم -
مائوئیزم نبوده ،بلکه بطور قطع از آن گسست نموده است .حزب کمونیست (مائوئیست)
افغانستان باور دارد که اوالً تکامل مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم بدون چهار چوبۀ خودش
غیرممکن است .ثانیا ً بدون دفاع از مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم و محکم در دسـت گرفتن
این سـالح ،غـلبه بر رویزیونیـزم ،امپریالیـزم و ارتجـاع بطور عموم ناممکن است.
اساسنامه و بیانیۀ جدید آر سی پی استراتیژی قیام مسلحانه به مثابۀ استراتیژی تصرف
قدرت سیاسی را قبول ندارد ،زیرا م – ل – م را بعنوان رهنمای تیوری وعمل خویش قبول
ندارد .آیا امکان دارد که بدون قیام مسلحانه و مسلح ساختن خلق ،قدرت سیاسی را به
دست آورد؟ مائوتسه دون به صراحت می گوید که « :قدرت سیاسی از لولۀ تفنگ بیرون
می آید ».این بدان معنی است که پرولتاریا و خلق زحمتکش بدون مسلح شدن و جنگیدن
نمی تواند طبقۀ حاکمۀ ارتجاعی را که تا دندان مسلح است سرنگون سازد .کسانیکه اعتقاد
به سرنگونی قهری طبقۀ ارتجاعی حاکمه ندارند ،تمام باورهای خود برای تصرف قدرت
سیاسی را از دست داده اند .مائوئیست ها وظیفه خود میدانند که جنگ انقالبی را در هر کجا
که ممکن است براه بیندازند و هر آنجا که شرایط برای این جنگ انقالبی مهیا نیست برای
برپائی آن تدارک ببینند.
رفقای ما از مائوئیزم زیاد صحبت می نمایند ،ولی باید صریحا ً بگویم که مائوئیزم را درک
نکرده اند .اگر آنرا درک می نمودند ،می توانستند تفاوت میان جامعۀ مستعمره و نیمه
مستعمره را درک کنند و بدون تعمق حرفهای آرسی پی و حزب کمونیست ایران(م – ل – م)
را تکرار نکنند.همان طوریکه آر سی پی و حزب کمونیست ایران(م – ل – م) تضاد عمده را
قبول ندارند ،رفقای ما نیز دنبال آنها افتاده اند .به این گفتۀ رفقا توجه نمائید:
« ...در این صورت است که حزب ما میتواند با نیروهای مرتجعی چون امپریالیستهای
اشغالگر و دستنشاندگانشان که بر افغانستان دست انداختهاند و نیروهای مرتجعی چون
طالبان و جهادیها که خود را صاحب فکر و جان مردم افغانستان میدانند به درستی و
اصولی مبارزه کند و مردم را حاکم بر سرنوشت خود نماید».
مائوتسه دون مکررا توضیح داده است که یک پدیده حاوی تضاد های متعدد است که یکی از
آن ها در هر مرحله عمده می باشد و باید برای دریافت آن سعی نمود .با دریافت تضاد عمده
به آسانی می توان راه حل تضادهای دیگر را یافت .در شرایطی که جامعه در حالت نیمه
فئودالی – نیمه مستعمراتی قرار داشته باشد ،یعنی ارتجاع داخلی حاکم باشد و امپریالیزم
بصورت غیرمستقیم به آن یاری رساند ،تضاد توده های خلق با ارتجاع داخلی تضاد عمده
در جامعه خواهد بود .ولی اگر امپریالیزم مستقیما ً یک کشور را تحت اشغال خود درآورد،
تضاد ملی با اشغالگران و دست نشاندگان شان به تضادعمده در جامعه بدل می گردد .در
چنین صورتی تضاد با آن بخش از ارتجاع داخلی که در ضدیت با اشغالگران قرار می گیرند،
غیرعمده بوده و در ردیف درجه دوم قرار می گیرد .مائوتسه دون در این مورد می گوید:
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«نمیتوان نسبت به تضاد های یک پروسه برخورد یکسان داشت ،بلکه باید میان تضاد
عمده و تضادهای غیر عمده فرق نهاد و مهمتر از همه سعی برای یافتن تضاد عمده نمود».
(منتخب آثار -جلداول  -صفحه ) 504
« در جنگ مقاومت ضد ژاپن همه چیز باید تابع مصالح مقاومت در برابر ژاپن گردد .این
اصـلـی اسـت تخـطـی نـاپـذیـر ...مـصـالـح مبارزۀ طبقاتی بایـد تابع مصالح جـنـگ ضد ژاپن
قرارگیرد ،نه اینکه با آن در تضاد افتد ( ».منتخب آثار -جلد دوم  -صفحه ) 30
مائوتسه دون در شرایط اشغال چین با صراحت می گوید که در این شرایط « دشمنان عمدۀ
ما فاشیستهای ژاپنی ،آلمانی وایتالیائی هستند نه دشمنان داخلی ( ».منتخب آثار -جلد سوم
 صفحۀ ) 41این است برخورد مائوئیستی در مورد دشمنان خلق های ملیت های افغانستان .آنهائی که
می گویند امپریالیزم و ارتجاع داخلی بطور کل در یک صف قراردارند وهمه دشمن عمدۀ ما
هستند ،مائوئیست نیستند و از مائوئیزم چیزی نمیدانند .برای معلومات بیشتر در این باره به
شمارۀ بیست وهشتم شعله جاوید مراجعه نمائید.
حزب كمونيست انقالبي امريكا ،در كنفرانس بين المللي سال  1984و همینطور در نشست
عمومي سال " 1993جاا" ،تضاد ميان امپرياليزم و خلق ها و ملل تحت ستم را به عنوان
تضاد عمدۀ جهاني قبول نداشت و تضاد میان امپریالیست ها را عمده می دانست .اما در سال
 ،2000به قطعنامۀ میلینیوم که آخرين سند تصويب شدۀ کل جنبش محسوب مي گردد ،رای
مثبت داد .در جلسۀ گستردۀ سال  ،2000همۀ شرکت کنند گان در جلسه ،به استثناي نمايندۀ
حزب کمونیست ايران ( م ل م ) ،به قطعنامۀ میلینیوم رای مثبت دادند .آواکیان بعدها با
قطعنامۀ میلینیوم مخالفت کرد و کل صفوف و کمیتۀ مرکزی آر سی پی را با خود همنوا نمود.
با شروع کارزار تجاوز گرانه و اشغالگرانۀ امپرياليستي تحت رهبري امپرياليست هاي
امريکا ئي به افغانستان و عراق ،حقانیت قطعنامۀ ميلينيوم در رابطه با تضاد عمدۀ جهاني،
بيشتر از پيش خود را تثبیت نمود.
سیمینار حزبی ما به خوبی نشان داد که اختالفات میان حزب ما و آر سی پی صرفا ً اختالفاتی
در جزئیات نیست ،بلکه اختالفاتی بر سر اصول ایدیولوژیک – سیاسی است .این مبارزه به
خوبی نشان داد که هیچ وجه مشترک برای اتحاد و همکاری بین حزب ما و حزب کمونیست
انقالبی امریکا و دنباله روان ایرانی اش وجود ندارد ،زیرا ما به زبانهای مختلف حرف می
زنیم.
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موضع کمیته روابط بین المللی حزب کمونیست (مائویست) افغانستان در قبال

اسناد پسا م ل م بخشی از واحد اروپای حزب کمونیست (مائویست) افغانستان

به تاریخ اول حمل  1393جلسه کمیتۀ روابط بین المللی حزب کمونیست (مائویست)
افغانستان داير شد .در این جلسه شماره دوازدهم کمونیست که حاوی اسناد بخشی از واحد
اروپای حزب است ،مورد بحث و بررسی قرار گرفت .اين اسناد نشاندهنده آنست که بخشی
از واحد اروپاي حزب بطور آشکار در مسیر پسا مارکسیزم  -لنینیزم -مائوئیزم (پسا م ل م)
افتاده است .کمیتۀ روابط بین المللی حزب کمونیست (مائویست) افغانستان از این انکشاف
منفی در بخشی از واحد اروپای حزب خیلی متعجب شد ،زیرا دو تن از اعضای این کمیته در
دید و بازدیدی که بحیث نمایندگان حزب با این رفقا داشتند ،نشانی هایی از یک چنین مخالفت
و ضديت با خط حزب را در این رفقا مشاهده نکرده بودند .لهذا چنین به نظر می رسد که
حرف های ديگران از زبان رفقای ما گفته ميشود.
به هر صورت دفتر سیاسی کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست (مائویست) افغانستان جواب
درخور این انکشاف غیر اصولی ،مبنی بر افتادن در مسیر پسا م ل م ،را داده است .کمیتۀ
روابط بین المللی حزب کمونیست (مائویست) افغانستان نظراتش را در مورد آن بخش از سند
متذکره که رابطه مستقیم با حوزه کاری این کمیته دارد ،ارائه میکند.
حزب کمونیست (مائويست) افغانستان همیشه براین امر تاکید داشته است که وجود تشکیالت
بین المللی مارکسیست – لنینیست – مائویستها به عنوان نمودی از انترناسیونالیزم پرولیتری
برای مبارزات کمونیستها حیاتی می باشد .جنبش انقالبی انترناسیونالیستی (جاا) برای م ل م
ها يک چنین نيازی را برآورده میکرد" .جاا" به عنوان رهبری جنینی مائويست هاي جهان
عمل میکرد .اما در نتیجۀ تبارز خط انحرافی ،برتری طلبانه و غیر انترناسیونالیستی پسا م
ل م حزب کمونیست انقالبی امریکا (آر سی پی) فروپاشید .حاال پسا م ل م های آواکیانی با
تمام قوت مي کوشند تا سد راه احیای دوباره آن شوند.
حزب ما همواره این بحث را مطرح کرده است که در شرايط کنوني احزاب و سازمان های
کمونیست (م ل م) کشورهای مختلف جهان بايد وظيفه برای ايجاد تشکيالت بین المللی
خويش يعني يک انترناسيونال متکي براساسات م ل م را بردوش بگيرند .حزب ما همدوش
با ديگر مائويست هاي جهان در اين راستا فعالیت مينمايد.
در جلسۀ ویژۀ جنبش انقالبی انترناسیونالیستی ،بر علیه رویزیونیزم پسا م ل م اواکیانی
و رویزیونیزم پراچندا -باترای موضعگیری صورت گرفت و طرح پیشنهادی برای تدویر
کنفرانس احزاب و سازمان های م ل م جهان برای ایجاد یک تشکل بین المللی ارائه گردید .در
پای اسناد این جلسه ،سه حزب یعنی حزب کمونیست (مائویست) افغانستان ،حزب کمونیست
(مائویست) ایتالیا و حزب کمونیست هند (ناگزلباری) (م ل) امضا کردند.
بعد از جلسۀ ویژه ،کار روي عملي نمودن فيصله هاي جلسه آغاز شده بود که طرح کميتۀ
دفاع از جنگ خلق درهند توسط يکي از امضا کنندگان جلسۀ ويژه با همکاری احزاب و
سازمان های مائویست دیگر و سایر نیروهای ضد ارتجاع و ضد امپریالیزم به راه انداخته
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شد که حزب کمونيست (مائويست) افغانستان از آن استقبال نمود .مهم ترین دستاورد عملی
این کمیته ،تدارک کنفرانس دفاع از جنگ خلق هند در آلمان بود که در آن بیشتر از پنجاه
سازمان و تشکل بیشتر از بیست و پنج کشور جهان شرکت کرده بودند .کنفرانس متذکره از
نظر گستردگی و جلب حمایت وسیع از نیروهای مائویست و ضد امپریالیزم و ضد ارتجاع کم
سابقه بود .این کنفرانس انترناسیونالیستی نه تنها ده ها گروه و سازمان را در ده ها کشور
در دفاع از جنگ خلق در هند بسیج نمود و یک نمایش عالی از انترناسیونالیزم پرولتری
بود ،بلکه کنفرانس تالش ها برای ایجاد دوباره سازمان بین المللی م ل م ها را وسیعا
تقویت کرد ،زیرا زمینۀ مناسـبی برای بحث های وسـیع و گسـترده بین نیروهای مائوئیسـت
کشورهای مختلف فراهم نمود و ضرورت احیای تشکیالت بین المللی م ل م وسیعا به بحث
گرفته شد.
احزاب و سازمان های مائویست شرکت کننده در کنفرانس در صحبت هایی که با نماینده
حزب کمونیست (مائویست) افغانستان در کنفرانس داشتند ،از تالش های حزب ما و احزاب
همسنگر دیگر برای ایجاد سازمان بین المللی کمونیستی اعالم حمایت کردند .شرکت در
کنفرانس مذکور برای فعالیت های بین المللی حزب ما یک دستاورد عالی محسوب می شود.
اما متاسفانه واحد اروپای حزب نتوانست وظیفۀ مبارزاتی خود را مبنی بر شرکت در
کنفرانس حمایت از جنگ خلق در هند انجام دهد .در نتیجه نمایندۀ حزب که از داخل برای
کنفرانس سفر کرده بود به تنهایی در کنفرانس شرکت نمود .گرچه در صحبتی که نمایندگان
حزب با رفقای واحد اروپا داشتند ،مسئول واحد اروپا معاذیر چندی را مطرح نمود ،مانند
مشکالت کاری ،ترانسپورتی و عدم آگاهی بر وقت از کنفرانس مذکور .اما این معاذیر هر
چه بوده باشد ،دلیل عمدۀ عدم شرکت واحد اروپا در کنفرانس حمایت از جنگ خلق در هند و
دور ماندن از فعالیت های کمیتۀ دفاع از جنگ خلق در هند و دیگر کارزارها و فعالیت های
نیروهای مائوئیست در اروپا ،پاسیفیزم ایدیولوژیک -سیاسی است که از مدتی به این طرف
دامن گیر واحد اروپای حزب می باشد.
این پاسیفیزم ایدیولوژیک -سیاسی در جلسۀ نمایندگان حزب با اعضایی از واحد اروپا در
دسامبر  2012به بحث گرفته شد .در این جلسه دو رفیق از واحد اروپای حزب شرکت
داشتند :یک رفیق به نمایندگی از واحد تشکیالتی سویدن -ناروی و یک رفیق دیگر که تا
آن زمان مسئول واحد حزبی اروپا بود .در این جلسه برای فایق آمدن بر انجماد و پاسیفیزم
حاکم بر واحد اروپای حزب و به تحرک در آوردن واحد اروپا ،بازسازی تشکیالتی حزب در
اروپا مطرح شد که مورد توافق همۀ شرکت کنندگان در جلسه قرار گرفت.
در اين جلسه فيصله گرديد که یک کمیتۀ سازماندهی سه نفره ،متشکل از نمایندگان واحد
های محلی سویدن -ناروی ،اتریش و آلمان ،فعالیت های هواداران حزب در اروپا را رهبری
کند .تصمیم گرفته شد که این کمیته نشست های منظم داشته باشد و تالش نماید تشکیالت
هواداران حزب در اروپا را گسترش و استحکام بخشد .رفقا در جلسه همچنان تعهد سپردند
که از فعالیت های حزب حمایت کنند .جلسه از فعالیت های حزب در جهت ایجاد یک تشکیالت
بین المللی و همچنان از مواضع حزب علیه رویزیونیزم پاراچندا -باتارای و رویزیونیزم پسا
م ل م اواکیانی اعالم حمایت کرد .اعالمیۀ حاوی این فیصله ها در ارگان مرکزی حزب (شعلۀ
جاوید) منتشر گردید.
اما حاال یک سال بعد از این جلسه ،ورق برگشته است و ظاهرا ً چهار رفیق از واحد اروپا
صفحه 179

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

بر علیه خط حزب ،درفش پسا م ل م اواکیانی را به اهتزاز در آورده اند ،مواضع حزب را
"اپورتونیستی"" ،غیر علمی" و "غیر اصولی" خوانده اند ،از "سنتزهای نوین" اواکیان
به دفاع برخواسته اند ،آن را برای نیل به جامعۀ کمونیستی حیاتی خوانده اند و این نظریات
پسا م ل م شان را در طی دو سند مطرح کرده اند .آنها با این اقدام شان فیصله های جلسۀ
دسامبر  2012واحد اروپا را زیر پا گذاشته اند؛ بدون آن که یک سطر هم در این مورد
توضیح ارائه کنند .آنها هیچ کدام از وظایف شان را که در جلسه به آن تعهد سپرده بودند،
انجام نداده اند .از قرار معلوم کمیتۀ سازماندهی تشکیالتی اروپا هیچ نشستی نداشته است،
هیچ اقدامی در جهت گسترش تشکیالت اروپا صورت نگرفته و هیچ نشانی از فعالیت های
هواداران حزب در اروپا در همایش های اول می و  8مارچ دیده نشده است .در یک کالم،
کلیه تصامیم آن جلسه نادیده گرفته شده است.
این رفقا به جای آن که در این مدت یک قدم عملی برای برگزاری کنفرانس هواداران حزب
در اروپا بردارند ،کار برای تهیۀ یک سند خصمانه در ضدیت با خط حزب و در دفاع از
رویزیونیزم اواکیانی را انجام داده اند.
در سند متذکره حمالت خیلی خصمانه علیه فعالیت های حزب برای ایجاد یک تشکیالت بین
المللی صورت گرفته است .در سند مورد بحث در مورد مواضع حزب ما درباره رویزیونیزم
پسا م ل م اواکیانی و ایجاد تشکیالت بین المللی چنین آمده است:
« مقاالت و نوشته های بعدی حزب ،در تحکیم مواضع حزب علیه سنتز نوین رفیق باب
اواکیان و طرفدارانش ،جنبش انقالبی انترناسیونالیستی را بیشتر از پیش بحرانی و احزاب و
سازمان هایی را که انحرافات بنیادی پوشیده ای داشتند ،بر محور خود ،گرد آورد» .
در این جا دو ادعای خیلی بی اساس و نادرست مطرح شده است .از یک طرف این ادعا
مطرح شده که « :نوشته های...حزب جنبش انقالبی انترناسیونالیستی را بیشتر از پیش
بحرانی کرده است ».این که رفقای ما حزب خودشان را متهم می کنند که جنبش انقالبی
انترناسیونالیستی را بحرانی کرده ،از چند جهت خیلی جالب است .از یک طرف "جاا" قبل
از آنکه حزب ما علیه آر سی پی موضعگیری کند غیر فعال بوده است و کمیتۀ "جاا" عمال از
هم پاشیده بوده است .آر سی پی امریکا با اعالم خط پسا م ل م و اعمال برتری طلبی های غیر
اصولی اش ،خود را بیرون از "جاا" و باالتر از آن قرار داد .این برخورد انحالل طلبانۀ آر
سی پی بود که دلیل عمدۀ متالشی شدن "جاا" بوده است .کار آر سی پی امریکا در برخورد
با "جاا" تقریبا ً شبیه به اقدام این چهار رفیق واحد اروپا بود و هست که با موضعگیری
ضد حزبی در اسناد فعلی شان ،خود را بیرون از تشکیالت واحد اروپا و باالتر از آن قرار
داده اند و در یک اقدام سکتاریستی به موضعگیری پسا م ل م دست زده اند و در نتیجه عمالً
هیچگونه اقدامی برای بازسازی تشکیالت حزب در اروپا انجام نداده اند.
تا زمانی که "جاا" در دوران تقریبا ً دو ونیم دهه فعالیت خود در خط اصولی م ل م قرار
داشت ،دستاوردهای عملی و تیوریکی قابل توجه داشته است .اما از زمانی که کمیتۀ "جاا"
دچار انحراف پسا م ل م اواکیانی و رویزیونیزم پاراچندا -باترای شد ،از هم فرو پاشید .لهذا
در زمان موضعگیری حزب ما علیه پسا م ل م اواکیانی" ،جاا" یی وجود نداشته است که
تحت تاثیر نوشته های حزب ما دچار بحران شود .در واقع فعالیت های عملی و تیوریک
حزب ما در جهت مبارزه برای احیای "جاا" و یا ایجاد یک تشکیالت بین المللی م ل م دیگر
به عنوان ادامۀ کار "جاا" بوده است.
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از طرف دیگر سند مورد بحث ادعا می کند که در این راستا حزب کمونیست (مائویست)
افغانستان « احزاب و سازمان هایی را که انحرافات بنیادی و پوشیده ای داشته است ،بر
محور خود گرد آورده است ».البته رفقا در اینجا نیز بر خود زحمت توضیح را نمی دهند
که کدام احزاب ،کدام انحرافات بنیادی پوشیده ای را دارا می باشند .شاید منظور رفقا از «
انحرافات بنیادی و پوشیده» موضعگیری علیه پسا م ل م بوده است که این چنین برخورد در
بهترین حالت جز دگماتیزم سکتاریستی چیز دیگری بوده نمی تواند .معنای این موضعگیری
رفقا غیر از این چیز دیگری بوده نمی تواند که اگر حزب "ایمان" نیاورده باشد که کارهای
تیوریک اواکیان سر نوشت بشر را رقم می زند ،پس باید انحرفات بنیادی پوشیده ای داشته
باشد.
اما در طول این دوران احزاب و سازمان های م ل م چندین کشور برای ایجاد تشکیالت
بین المللی عمالً اعالم آمادگی کرده اند ،مانند حزب کمونیست (مائویست) برازیل ،حزب
کمونیست انقالبی کانادا ،حزب کمونیست (مائویست) هند ،حزب کمونیست (مائوئیست)
فرانسه و چندین تشکل دیگر .تقریبا ً می توان گفت که همۀ این احزاب بر خط اصولی م ل م در
حرکت هستند و از نظر پراتیک نیز به مراتب نسبت به آر سی پی امریکا در مبارزۀ طبقاتی
و توده یی کشورهای شان پیشتازتر می باشند .هیچ دلیل قانع کننده وجود ندارد که باور کنیم
این احزاب انقالبی م ل م از انحرافات بنیادی پوشیده ای رنج می برند .ما امیدواریم که رفقا
در آینده در این چنین مباحث از دقت بیشتر کار بگیرند و تحت تاثیر احساسات سکتاریستی
قرار نگرفته و اتهام نبندند.
اما متاسفانه رفقا بحث حزب علیه م ل م اواکیانی را "اتهام زدن و تحریف مواضع" نامگذاری
می کنند و مزید بر آن اعالم می کنند که روند حرکت چند سال گذشته ،گویا خالف این ادعاها
و اتهامات حزب را به اثبات رسانده است .اما بازهم رفقا زحمت توضیح به خود را نمی دهند
که حرکت چند سال گذشته ،چه چیز هایی را به اثبات رسانده است؟ آنچه را که ما عمالً تجربه
کرده ایم این است که رویزیونیزم پسا م ل م اواکیانی دست در دست رویزیونیزم پاراچندا-
باترای" ،جاا" را متالشی کرده اند و جنبش بین المللی کمونیستی را از تشکیالت کمونیستی
بین المللی محروم نموده اند .فعالیت های حزب ما در همکاری با احزاب همسنگر دیگر به
صورت اصولی برای ایجاد تشکیالت بین المللی احزاب و سازمان های م ل م کشورهای
مختلف جهان در حرکت است .اما آر سی پی امریکا و حزب کمونیست ایران (م ل م) در گودال
انحراف ایدیولوژیک -سیاسی پسا م ل م گیر مانده اند و بر خالف توقع خودشان فعالیت های
تیوریک شان نتوانسته است هیچ موجی ایجاد کند .اما آنها خودشان بصورت پیهم و خیلی
اغراق آمیز اعالم می کنند که مصروف فعالیت های تیوریکی هستند که سرنوشت بشریت را
رقم می زند .شاید کمتر کسی در تاریخ اندیشه های سیاسی اجتماعی ،در تعریف و توصیف
کارهای خودشان چنین اغراق کرده باشد .آر سی پی امریکا و دیگر هواداران شان ،در متن
انحراف پسا م ل م خط شان ،آنقدر مذهبی گونه ،دگماتیستی و اغراق آمیز ،کیش شخصیت
باب اواکیان را تبلیغ می کنند که مورد اعجاب و تمسخر خیلی ها قرار گرفته اند .در واقع
روند حرکت چند ساله ،به روشنی نادرست بودن خط پسا م ل م آر سی پی را نشان می دهد.
چنانچه در کنفرانس هامبورگ یک نفر از مبلغین "سنتزهای نوین" اواکیان که در حاشیۀ
کنفرانس مصروف پخش اسناد آر سی پی امریکا بود ،شدیدا ً از وضع همۀ مشمولین کنفرانس
نگران بود که چرا تا هنوز کشف نکرده اند که باب اواکیان و کارهایش سرنوشت بشر را رقم
می زند!؟ این شخص در صبحت با نمایندۀ حزب ما گفته بود که ما در این جمع تنها هستیم و
همۀ مشمولین کنفرانس در ضدیت با خط ما قرار دارند .در جواب ،نماینده حزب ما گفته بود
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که اگر چنین باشد شما در بین مائویست ها تنها شده اید ،چون این جمع تقریبا ً شامل همۀ
مائویست های جهان می باشد .آن فرد گفتۀ رفیق ما را تائید نموده بود.
در حقیقت روند حرکت چند سال اخیر نشان دهندۀ این واقعیت است که خط انحرافی پسا م
ل م اواکیانی توام با ادعاهای اغراق آمیز غیر واقع بینانه ،برای تبلیغ شبه مذهبی کیش
شخصیت باب اواکیان ،آر سی پی امریکا را به یک تشکل دگماتیست ،سکتاریستی و منزوی
تبدیل کرده است .سند مورد بحث نیز به نوعی در گودال انزوا افتادن پسا م ل م را مورد تایید
قرار می دهد .رفقا به نوعی از این واقعیت ناراحت به نظر می رسند که اعالمیه های اول
می سال  2013 ،2012 ،2011از حمایت احزاب و سازمان های م ل م متعدد ،نیرومند و
وسیع برخوردار بوده است.
در این مورد نیز چند نکته قابل دقت است .شیوۀ بیان و طرز کالم رفقا در مجموع نسبت
به حزب خودشان خیلی خصمانه است .این رفقا همکاری انترناسیونالیستی مارکسیستی –
لنینیستی  -مائویستی برای ایجاد سازمان بین المللی مارکسیستی – لنینیستی  -مائویستی را
تحقیرگونه "گروه بندی" نام می گذارند که « مهم ترین نکته و مبنای اتحاد {آنها} مخالفت
و دشمنی با باب اواکیان و سنتزنوین اوست که به اتهامات بی اساس علیه او مبادرت
می ورزند »...به نظر آنها مخالفت و دشمنی حزب با کسی است که با کارهای تیوریک
گرانسنگش سرنوشت بشریت را رقم می زند!؟
این چنین برخورد توسط بخشی از مسئولین و اعضای حزب در اروپا خیلی قابل تاسف است.
در جلسۀ واحد حزبی در اروپا در دسامبر  2012کمیتۀ سازماندهی واحد اروپا تشکیل شد
و اروپا جبهۀ مهمی برای فعالیت های بین المللی حزب ارزیابی گردید .ولی حاال یکسال بعد
از آن جلسه ،بخشی از کسانی که در طی این مدت باید از جملۀ فعالین اصلی حزب در این
جبهۀ مهم مبارزاتی می بودند ،با نظر خیلی منفی به فعالیت های بین المللی حزب شان می
نگرند و در سنگرهای شان درین جبهه قرار ندارند .به عبارت دیگر این جبهۀ مبارزاتی ما
هنوز بخشا ً خالی باقی مانده است .وقتی تعدادی از مسئولین تشکیالتی و اعضای حزب ما در
اروپا ،همسنگران بین المللی حزب ما را تحقیر گونه "گروه بندی" خطاب می کنند ،آن هم
از نوعی که حمل کننده انحرافات پوشیده می باشند ،بدان معنی است که بخشی از رفقای در
اروپا نه تنها برای حزب خود شان مبارزه نمی کنند ،بلکه بر ضد حزب شان در حرکت هستند.
اگر رفقای تدوین کنندۀ سند ،عینک های تعصب پسا م ل م اواکیانی را از چشمان شان دور
کنند ،باید به آسانی متوجه شوند که مبارزه برای ایجاد تشکل بین المللی احزاب و سازمان
های م ل م یک وظیفه انترناسیونالیستی مهم می باشد .حزب ما تالش می کند که این وظیفۀ
مهم انترناسیونالیستی اش را انجام دهد .مبارزه برای ایجاد تشکیالت بین المللی م ل م مهم
ترین نکته در اتحاد حزب ما با احزاب همسنگر دیگر می باشد و مبارزه با رویزیونیزم پسا م
ل م اواکیانی و آنچه سند دشمنی با باب اواکیان و سنتز نوین او می دانند نیز به خاطر انحالل
طلبی ایدیولوژیک -سیاسی ای بوده است که تشکیالت بین المللی ما را ضربه زده است.
سند در مورد برخورد حزب کمونیست (مائویست) افغانستان در قبال حزب کمونیست نیپال
چنین می نویسد:
« متاسفانه موضعگیری های روبنایی بعدی علیه حزب کمونیست متحد نیپال نتوانسته است
این انحراف را جبران کند و جهت گیری های بعدی برای اتحاد با بخش منشعب از حزب نیپال
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نشان داد که این گروه بندی در انتقادات خود جدی نبوده است و در تالش است تا به هر قیمتی
که شود ،یک گروه بندی بزرگتری را در دشمنی با سنتز نوین باب اواکیان تشکیل دهد که هم
در عملکرد و هم در خط بیانیه های مذکور مشهود است».
« ...این گـروه بـنـدی کـه عـلیـه باب اواکیان دشـمـنـی می ورزد به هـمان اندازه در مقابل
رویزیونیزم باترای و پاراچندا و سایر گرایشات انحرافی با گذشت و دست و دل باز بوده
است».
این اتهام که حزب ما و دیگر همسنگران بین المللی اش در مقابل رویزیونیزم پاراچندا-
باترای دست و دل باز بوده است ،یک اتهام واهی است .نه تنها حزب در موضعگیری اش
در طی چندین سند در مورد رویزیونیزم پاراچندا -باترای به طور واضح و صریح موضع
داشته است ،بلکه اسناد جلسه ویژه "جاا" که حزب ما یکی از طراحان آن بود ،مبارزه با
رویزیونیزم پاراچندا -باترای را در کنار مبارزه علیه پسا م ل م اواکیانی یکی از پایه های
ایدیولوژیک مبارزه برای ایجاد یک تشکیالت بین المللی احزاب و سازمان های م ل م جهان
مطرح کرده است .ما امیدواریم که رفقای تدوین کنندۀ این سند در کنار بازدید از سایت آر سی
پی امریکا و حزب کمونیست ایران (م ل م) وقت پیدا کنند و اسناد حزب خودشان را در این
مورد و به خصوص اسناد جلسه ویژه را ،که در سایت موجود است ،مطالعه کنند.
اما در مورد مسئلۀ اتحاد با بخش منشعب از حزب نیپال یعنی حزب کمونیست نیپال -مائویست
به رهبری کیرن باید گفت که در این مورد نیز موضع حزب ما روشن بوده است .حزب ما
صریحا ً مطرح کرده است که ما امیدوار بودیم که جناح انشعابی به رهبری کیرن یک گسست
قاطع ایدئولوژیک -سیاسی و تشکیالتی از رویزیونیزم پاراچندا -باترای انجام دهد و با تکیه
بر خط اصولی م ل م انقالب نیپال را از شکست و تسلیمی نجات دهد ،اما متاسفانه اسناد و
علمکرد های حزب تحت رهبری کیرن نشان می دهد که این گسست اصولی و همه جانبه
نبوده است .پس باید مبارزۀ دو خط اصولی علیه انحرافات حزب تحت رهبری کیرن به پیش
برده شود .حزب ما این کار را آغاز کرده است .یقینا ً تشدید مبارزه برای ایجاد تشکیالت بین
المللی این مبارزۀ دو خط اصولی را بیشتر تقویت خواهد کرد.
اما در مورد سنتز نوین باب اواکیان:
آر سی پی امریکا و دیگر طرفدارانش یک سلسله مطالب و بحث ها را به عنوان بدنه ای از
کارهای تیوریک مطرح می کنند که نام آن را "سنتز های نوین" گذاشته اند .اما چیزی که
در کل این جریان خیلی مضحک به نظر می رسد ،شیوۀ خیلی اغراق آمیز و بزرگ نمایی
زنندۀ این به اصطالح دستاوردهای تیوریک است .چنان که با یک سر زدن به ویب سایت آر
سی پی امریکا مشاهده می شود ،همیشه بحث های این حزب درین مورد از آنجا شروع می
شود که باب اواکیان رهبر فرزانۀ آنها کاری انجام داده است کارستان!؟ که سرنوشت بشر
را رقم می زند! این بزرگ نمایی اغراق آمیز چنان تهوع آور است که شاید در تاریخ اندیشه
های سیاسی -اجتماعی بی مانند باشد .تقریبا ً کلیه اندیشمندان به شمول متفکرین کالسیک
م ل م که به دستاوردهای واقعی ،علمی و تیوریک رسیده اند ،همواره با خود انکساری به
کارهای خودشان برخورد کرده اند .در واقع در کلیه موارد ،این پراتیک سیاسی -اجتماعی
بوده است که اهمیت این کارهای تیوریک را به اثبات رسانده است و معموالً این دیگران
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بوده اند که به اهمیت آن دستاوردهای علمی و تیوریک اذعان کرده اند .اما آر سی پی
امریکا حوصله مندی ای برای اینچنین خود انکساری علمی ندارد .آنها خودشان به این باور
رسیده اند که دستاوردهای تیوریک شان آنقدر مهم است که سرنوشت بشر را رقم می زند!؟
آنها باور ندارند که پراتيک سرچشمۀ اولی و نيز معيار نهایی حقيقت است و به تيوري حق
تقدم قايل اند .آنها آنقدر به اهمیت کارشان باور دارند که اگر کسی مانند آنها نیندیشد ،باید
رویزیونیست و یا هم دگماتیست باشد.
آنها صریحا ً در تبلیغات شان مانیفیست آر سی پی امریکا را با مانیفیست مارکس و انگلس
مقایسه می کنند .تقسیم بندی تاریخچۀ جنبش کمونیستی به دو مرحله توسط آر سی پی نیز
بیشتر از آن که بر مبنای علمی استوار باشد و انعکاس واقعیت های جهانی موجود باشد ،به
خاطر آن است که باب اواکیان را مارکس مرحلۀ جدید معرفی نماید .اما حقیقت این است که
میان این بزرگ نمایی و محتوای کارهای تیوریک باب اواکیان و کل آر سی پی امریکا تطابق
وجود ندارد .کارهای تیوریک آر سی پی امریکا نه تنها به مراتب فقیرتر و بی مایه تر از آن
است که بتواند هم وزن ادعاهای اغراق آمیز این حزب باشد ،بلکه مقدم بر آن و مهم تر از
آن رویزیونیستی و انحرافی است.
آر سی پی امریکا تحت مجموعه بحث هایی که "سنتز های نوین" می نامد ،بعضی سوال
های مهم را مطرح می کند .اما یک چیز را می توان در مورد "سنتزهای نوین" بطور کل
مطرح نمود .با وجود آنکه یک سلسله بحث های درست را می توان در آن دید ،اما بطور
عمده دربر گیرندۀ بحث های غلط و انحرافی می باشد .اعالم پایان یک دورۀ تاریخی و
آغاز دورۀ نوین ،حذف استراتژی مبارزاتی جنگ خلق ،درک ماورای طبیعی از حقیقت ،رد
مبارزات طبقاتی به عنوان موتور محرکۀ تکامل جوامع طبقاتی و غیره بحث هایی هستند که
کامالً غلط و انحرافی میباشند .از طرف دیگر بحث های نسبتا ً درستی که در کارهای تیوریک
آر سی پی امریکا دیده می شود ،از هیچ جهت نو نیستند .ادعای نو بودن آنها چیزی بیشتر
از یک شارالتانی تیوریک نیست .مثالً بحث "هسته قوی با انعطاف زیاد" فقط بیان دوبارۀ
تیوری مائویستی از رهبری با کلمات دیگر می باشد و یا هم بحث هایی در رد تقدیرگرایی
و جبرگرایی بار اول نیست که توسط باب اواکیان مطرح می شود ،بلکه رد جبرگرایی را
می توان در بحث های مارکس ،انگلس ،لنین ،مائو و خیلی دیگر از اندیشمندان مارکسیست
مشاهده کرد.
در یک کالم کارهای تیوریک آر سی پی امریکا عالوه از انحرفی بودنش خیلی فقیرتر از آن
است که بتواند به عنوان تکامل م ل م و یا جایگزین آن مطرح باشد.
اما شیوۀ غیر علمی و غیر دیالکتیکی آر سی پی امریکا در مورد کارهای تیوریک و مطلق
کردن یک جانبه و مجرد حل مشکالت از طریق فعالیت های تیوریک ،بدون توجه به فعالیت
های عملی ،نه تنها نمی تواند دستاوردهای مطلوب تیوریک بار بیاورد ،بلکه باعث انفعال
و انجماد عملی نیز می شود .اینچنین بی عملی را می توان در آر سی پی امریکا ،حزب
کمونیست ایران (م ل م) و همچنین رفقای پسا م ل م ما نیز مشاهده کرد .چنان که رفقای پسا
م ل م ما برای پاسیفیزم شان توجیهات تیوریک می تراشند و بعضا ً هم پاسیفیزم شان را در
لفافۀ چپگرایی می پوشانند .به طور مثال در بندی از مسودۀ اساسنامۀ حزب گفته شده است:
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« حزب کمونیست (مائویست) افغانستان از مقاومت ها و مبارزات ضد امپریالیستی و ضد
ارتجاعی خلق های جهان حمایت و پشتیبانی می نماید .حزب سعی می کند که با نیروهای
مبارز غیر م ل م سایر کشورها که علیه امپریالیزم و ارتجاع مبارزه می نمایند ،روابط متقابال
نزدیک ،اصولی و مفید ایجاد نماید» .
رفقای پسا م ل م ما این بند از مسودۀ اساسنامۀ حزب را مورد انتقاد قرار داده و می نویسند:
« برای اینکه از کلیگویی برحذر باشیم ،بهتر بود که از این نیروهای غیر ملم سایر کشورها
بهطورمشخص ،نام برده میشد .البته این مسئله خوبیاست که باید با نیروهای انقالبی و
مترقی کشورهای مربوطه تماس و روابط متقابالً نزدیک و اصولی و مفید برقرار شود .اما
هنگامی که بهصورت غیر مسئوالنه و اپورتونیستی نیروهای انقالبی و کمونیست به پسا
ملم و رویزیونیسم متهم میشوند ،آن وقت است که سئوال پیش میآید که این نیروهای غیر
ملم کیها اند که لزومی هم ندارد که انقالبی و یا حتی مترقی باشند» .
دلـیـل اصـلـی این کـراهـت از همکاری با مقاومت ها و مبارزات نیروهای ضد امپریالیستی و
ضد ارتجاعی خلق های جهان ،پاسیفیزم ایدیولوژیک -سیاسی و تشکیالتی است .اگر رفقای
ما این اصل را قبول کنند ،در آن صورت باید کمر همت ببندند و با درفش حزب در مبارزات
توده یی ضد ارتجاعی و ضد امپریالیستی در محیط های زندگی شان فعاالنه درگیر شوند .مثالً
در مبارزات ضد جنگ های امپریالیستی ،در مبارزات ضد نژاد پرستی و فاشیزم ،در مبارزات
کارگران مهاجر ،در مبارزات زنان و صدها آکسیون های سیاسی دیگر که در موارد زیادی
توسط نیروهای چپ انترناسیونالیست ضد امپریالیست غیر م ل م سازمان دهی می شود .اما
آنها نه تنها با "چپگرایی" ظاهری از دخیل شدن در مبارزات توده یی شانه خالی می کنند،
بلکه همکاری خود را فقط با نیروهای دلخواه خودشان مفید و اصولی می دانند ،یعنی با آر
سی پی امریکا و حزب کمونیست ایران (م ل م) و آنهم صرفا ً بخاطر حل و فصل مشکالت
تیوریک جنبش!؟ به همین سبب است که این رفقای ما ،حتی در اروپا از درگیر شدن در
حمایت از جنگ خلق در هند و همکاری با کمیتۀ دفاع از جنگ خلق در هند ابا می ورزند.
بخاطر همین "چپگرایی" و "نابگرایی" ایدیولوژیک این رفقای ما است که حزب ما تا حال
در کمیتۀ دفاع از جنگ خلق در هند غیر حاضر می باشد .این رفقای ما آنقدر از همکاری
عملی با مبارزات توده یی ضد ارتجاعی و ضد امپریالسیتی در هراس اند که از اساسنامۀ
حزب می خواهند که « از این نیروهای غیر م ل م سایر کشورها به طور مشخص نام ببرد» .
آنها فکر نمی کنند که اگر تک تک سازمان ها ،گروه ها و جنبش های ضد ارتجاعی و
ضد امپریالیستی در سراسر جهان در اساسنامه حزب نام برده شود ،پس باید نسخۀ چاپی
اساسنامه را با شتر انتقال داد!؟
همچنان که مبارزه علیه رویزیونیزم پسا م ل م اواکیانی در سطح بین المللی یک ضرورت
ایدیولوژیک -سیاسی برای ایجاد تشکیالت بین المللی می باشد .مبارزه علیه تاثیرات این
انحراف در تشکیالت واحد اروپای حزب برای فعال سازی و متحرک کردن این واحد حزبی
نیز ضروری می باشد .این مبارزه باید قاطعانه پیش برده شود ،زیرا که اروپا پشت جبهۀ
مهمی برای مبارزات حزب در داخل کشور و یک جبهۀ مهم مبارزاتی برای فعالیت های بین
المللی حزب می باشد.

کمیته روابط بین المللی حزب کمونیست (مائویست) افغانستان
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"شاعر"

مبارزۀ فعاالنه علیه انواع رویزیونیزم ،منجمله رویزیونیزم پسا م ل م

اواکیانی ،یکی از ضرورت های انصراف ناپذیر پیشروی در راه انقالب
میخواهم طی این سطور به بررسی سند ارائه شده توسط چهار تن از رفقای واحد اروپا
بپردازم و نظرات شان را از لحاظ ایدیولوژیک – سیاسی و همچنان تعهدات تشکیالتی شان
را به حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان تحت بررسی قرار داده و نتیجه گیری های خود
را ارائه نمایم.
در زمانیکه بخش عظیمی از جریانات منتسب به جنبش مائوئیستی در سراسر جهان طی
چند سال گذشته علیه "سنتزهای نوین" باب اواکیان موضع گرفته اند و اسناد شان یکی پی
دیگری به دست نشر سپرده شده است ،بیرون آمدن چنین نظراتی در حمایت از خط متذکره،
آنهم از جانب کسانیکه عضویت حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان را دارا میباشند ،غیر
مترقبه و قابل تعجب است.
به نظر من سند ارائه شدۀ رفقا قبل از هر چیزی ،مسئولیت ها و تعهدات تشکیالتی رفقا در
قبال حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان را زیر سوال قرار میدهد .رفقای ما به عوض
اینکه مسئولیت ها و تعهدات تشکیالتی شان را با دقت تمام و بر حسب فیصله های پذیرفته
شده در گزارش جلسۀ ماه قوس  ( 1391دسامبر  ) 2012جلسۀ هواداران حزب کمونیست
(مائوئیست) افغانستان ،به پیش برند ،پس از گذشت  9ماه مواضع شان را  180درجه تغییر
میدهند و دلیل این تغییر را چنین عنوان میکنند:
« از زمانیکه به نتایج نسبی تحقیقات مان دست یافتیم  » ...و سپس ادامه میدهند که :
« ...ما معتقد و مصمم بر آنیم تا مبارزات خود را پیرامون سنتز نوین رفیقآواکیان از طریق
نشری ٔه درونی حزب به پیش ببریم».
ما در شرایطی بسر میبریم که کمونیزم نه تنها از سوی ایدیولوگ ها و بلندگوهای سرمایه
داری در معرض شدیدترین اتهام ها و دروغگویی ها قرار دارد ،بلکه از سوی ته مانده
های رویزیونیزم روسی ،رویزیونیزم تروتسکیستی ،رویزیونیزم چینی ،رویزیونیزم
پسامدرنیست ،رویزیونیزم نوع وینویی و پاراچندایی و اخیرا ً رویزیونیزم پسا م ل م نیز
مورد یورش قرار می گیرد .اسناد و شواهد موجوده و عملکردهای پراتیکی برگرفته از
اسناد معتبرشان ( اساسنامه و برنامه های رنگارنگ آنها ) این موضوع را به روشنی نشان
می دهد.
این امر مبارزۀ اصولی بی امان از جانب همۀ وفاداران به مارکسیزم  -لنینیزم -مائوئیزم را
در دفاع از کمونیزم و رشد و گسترش آن بر پایه های اصولی انقالبی طلب می نماید.
قبل از برخورد به نظرات ارائه شده توسـط بخشـی از رفـقـای اروپـا ،باید اذعـان کرد که در
البالی نوشتۀ شان نکات مهمی وجود دارد که به راحتی نمی توان چشم از آنها فروبست .در
عین حال در برخی از موارد در نظرات شان تناقضاتی وجود دارد و در موارد دیگری احکام
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صادر شده در مورد حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان ،احتیاج به توضیح بیشتری از
جانب شان دارد یا آوردن نقل قول را میطلبد.
اولین سـوالی که باید از رفقا پرسـید این اسـت که چرا در پای سـند شـان امضای هواداران
وجود دارد؟ آیـا رفـقـا هوادار حزب هستند یا عضو حزب؟ طرح این سوال بخاطری ضروری
است که حوزۀ صالحیت و مسئولیت هواداران تا حوزۀ صالحیت و مسئولیت واحد منطقوی
حزبی از هم فرق دارد .مثالً نشریۀ مرکزی درونی صرفا َ در بین اعضا و داوطلبان عضویت
در حزب پخش می گردد؛ یعنی این نشریه اصالً در اختیار هواداران حزب قرار داده نمی شود.
بنابرین هواداران از این صالحیت برخوردار نیستند که طالب انتشار نوشته های شان در
نشریۀ درونی مرکزی گردند.
حتی اگر بپذیریم که این رفقا هوادار حزب هستند و نه عضو حزب و به عنوان هواداران
حزب حق دارند سند شان را برای انتشار در نشریۀ مرکزی درونی بفرستند ،سوال دیگری
مطرح می گردد .سوال دیگر این است که آیا این رفقا حق دارند که نظرات چهار نفر را به
عنوان نظرات تمام هواداران حزب در اروپا اعالم نمایند؟ آیا هواداران حزب در اروپا صرفا ً
چهار نفر هستند و نه بیشتر؟
ما از رفیق "ن" توقع نداشتیم که دست به چنین اقدامی بزند ،زیرا پس از بدرود حیات رفیق
عیسی مسئولیت واحد اروپا عمالً برعهده ایشان قرار گرفت و ساحۀ صالحیت و مسئولیت
شان نسبت به قبل عمالً سنگین تر گردید.
اما جالب اینجاست که رفیق (ن) قبل ازینکه به مسئولیت هایشان توجه نمایند ،به حزب
حمله نموده و در سند ارائه شده به امضاء چهارتن از رفقای اروپا موضع متفقۀ پولینوم
چهارم حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان را "غیرعلمی" " ،در تضاد با خط و روش
ماتریالیستی دیالکتیکی" " ،منجر به دور شدن حزب ما از مسیر کمونیسم" و " کشانده
شدن آن به مسیر ناسیونالیسم" میخوانند .حمالت ایشان به حزب را تحت بررسی میگیریم.
در ابتدای سند شان مینویسند:
«  ....رهبری حزب ما نیز واکنشهای صریح را در مقابل این تحوالت و بهخصوص در
مقابل سنتز نوین باب آواکیان ارائه دادهاست .این واکنشها علیرغم هر نیتی که در بر
داشتهاست » ....
اینجا بحث از " هر نیتی" است ،در حالیکه ما باید بالمقابل از ایشان بپرسیم که شما چه نیتی
دارید که در پای سند به جای اعضای حزب "هواداران" می نویسید؟ منظورتان ازینکار
چیست؟ و چرا چنین میکنید؟ آیا نوشتن کلمه "هواداران" به جای " واحد منطقوی" یا به
جای " اعضای حزب" سوال برانگیز نیست؟ آیا سقوط ایدئولوژیک و تزلزل تشکیالتی به
حزب را نشان نخواهد داد ،که ما از سطح مسئول واحد اروپا به سطح هوادار حزب پایین
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بیاییم .این موضوع یکی از جمله مسائلی است که احتیاج به توضیح بیشتری از جانب ایشان
دارد و منتظر نظرات شان درین زمینه خواهیم بود.
رفقا در نامۀ شان مینویسند:
« حزب در پلینوم چهارم کمیت ٔه مرکزی بدون اطالع اعضاء و کادرهای حزب علیه
مانیفست و اساسنامهٔ حزب کمونیست انقالبی آمریکا و سنتز نوین رفیقباب آواکیان
موضع گرفت و اتهاماتی را عنوان نمود .درحالی که اصول تشکیالتی حزب برمبنای
سانترالیزم دموکراتیک استوار است و به اساس مادهٔ اول بند دال اصول تشکیالتی حزب
«رهبری جمعی ومسئولیت فردی در تمامی سطوح هیأتهای رهبری و بدنهٔ تشکیالتی
حزب» باید اجراء ورعایت گردد» .
به نظر میرسد که رفقا راجع به سانترالیزم دموکراتیک و همچنان ائین نامه تشکیالتی حزب
در مورد وظایف کمیته مرکزی هنوز تفهیم نیستند .زیرا پولینوم مختص به اعضای اصلی و
علی البدل کمیته مرکزی حزب است نه کل اعضاء و کادرهای حزب.
ماده اول آئین نامۀ تشکیالتی حزب به صراحت اعالم می کند:
« اصل اساسي تشكيالتي حزب كمونيست ( مائوئيست ) افغانستان سانتراليزم دموكراتيك
است كه در آن سانتراليزم عمده است .اين اصل شامل موازين ذيل مي باشد :
الف  :تمام فعاليت هاي حزب كمونيست افغانستان در كليه سطوح ،طبق الزامات مورد نياز
براي تدارك ،بر پايي و پيشبرد جنگ مقاومت ملي مردمي و انقالبي كه شكل مشخص كنوني
جنگ خلق در افغانستان است ،تحت رهبري متمركز حزبي صورت مي گيرد .
ب  :هيئت هاي رهبري حزب در كليه سطوح از طرق دموكراتيك و براي دوره هاي معين
انتخاب مي شوند .
ج  :كل حزب بايد اصول انضباطي واحدي را رعايت نمايند كه عبارت اند از  :تبعيت فرد
از تشكيالت ،تبعيت اقليت از اكثريت ،تبعيت سطوح پائين تر از سطوح باال تر و تبعيت كل
حزب از كميته مركزي.
د  :رهبري جمعي و مسئوليت فردي در تمامي سطوح هيئت هاي رهبري و بدنه تشكيالتي
حزب.
هـ  :هيئت هاي رهبري حزب در تمامي سطوح بايد گزارشات كار شان را به كنگره ها يا
جلسات عمومي اعضاء ارائه نمايند .
و  :هيئت هاي رهبري حزب در تمامي سطوح بايد به نظرات اعضاي حزب و داو طلبان
عضويت گوش دهند و نظارت آنها را قبول نمايند ».
اینجا رفقا صرفا از بند دال یادآوری میکنند ،در حالیکه بند الف روی رهبری متمرکز حزبی،
بند (ج) روی تبعیت تشکیالتی ،بند دال روی رهبری جمعی و مسئولیت فردی تکیه دارد،
بدین مفهوم که تمام فعالیت های حزب در کلیه سطوح ،طبق الزامات مورد نیاز برای تدارک،
برپائی و پیشبرد جنگ مقاومت ملی ،مردمی و انقالبی (شکل مشخص کنونی جنگ خلق)
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در افغانستان باید تحت رهبری متمرکز حزبی و انهم عالی ترین مرجع رهبری حزبی یعنی
کمیته مرکزی حزب صورت بگیرد ،وقتی کمیته مرکزی حزب فیصله ای را تصویب نماید،
آنهم به اتفاق آراء ،حتی دفتر سیاسی صالحیت نقض فیصله های کمیته مرکزی را ندارد چه
رسد به کمیته های منطقوی و یا واحدهای تشکیالتی .اینجاست که نقش برازندۀ بند الف ماده
اول ،صراحت پیدا میکند و رهبری متمرکز حزبی میتواند هویت یابد .در غیر آن اگر قرار
باشد برای هر موضوعی ،کلکتیو رهبری حزب نتواند به نتایجی برسد و تصامیمی بگیرد ،و
یا اینکه دستوری صادر نماید ،رهبری متمرکز حزبی نه تنها بی مفهوم میگردد بلکه تزلزل
رهبری جایش را خواهد گرفت .بعد ازینکه فیصله ها و تصامیم حزبی طبق اصل رهبری
متمرکز حزبی صادر میشود ،تبعیت تشکیالتی باید مورد اجراء قرار گیرد ،یعنی تبعيت فرد از
تشكيالت ،تبعيت اقليت از اكثريت ،تبعيت سطوح پائين تر از سطوح باال تر و تبعيت كل حزب
از كميته مركزي .بدین مفهوم کل واحدها مکلف به اجراء و تطبیق فیصله های اتخاذ شده
توسط کمیته مرکزی حزب ( رهبری متمرکز حزبی ) میباشند و توام با آن می توانند نظرات
مخالف شان را نیز ارائه کنند و این خود بخشی از مبارزات ایدئولوژیک درونی در حزب
را رقم میزند .در بند دال جائیکه رفقای ما روی اصل رهبری جمعی و مسئولیت فردی بحث
دارند ،باید توجه نمایند که دقیقا ً پیشبرد فیصله های حزب بر اساس مسئولیت فردی است و
هر گاه هر فرد جداگانه مسئولیت خود را طبق فیصله ها به پیش برد ،خط حرکی ترسیم شده
توسط حزب همانا رهبری جمعی خواهد بود.
بنا ًء به نظر میرسـد که رفقا صرفـا میخـواهـند با اتخاذ بند دال ماده اول ،رهبری حزب را زیر
سـوال ببرند و برای خـط حرکی حزب نقص تشکیالتی بیابند و به این صورت انتقاد تشکیالتی
ارائه نمایند .این شیوه برخورد نادرست است.
همچنان در مورد وظایف کمیته مرکزی حزب ،ماده یازدهم آئین نامه تشکیالتی عنوان
میکند « :كميته مركزي در فاصله بين دو كنگره سراسري عالي ترين مرجع تشكيالتي حزب
است ،مسئوليت رهبري فعاليت هاي حزب را در همه عرصه ها بر عهده دارد و در مقابل
كنگره سراسري حزب مسئول مي باشد » .
درهمین پاراگراف رفقای ما عنوان نموده اند که  « :حزب در پلینوم چهارم کمیتهٔ   ...علیه
مانیفست و اساسنامهٔ حزب کمونیست انقالبی آمریکا و سنتز نوین رفیقباب آواکیان
موضع گرفت و اتهاماتی را عنوان نمود»...
اینجا دیگر بحث رفقا روی "اتهام" متمرکز است و این خود یک اتهام است ،زیرا تهمت تا
ارائه دالیل مستدل مبتنی بر اسناد و مدارک بسیار تفاوت دارد .حزب هیچگاه به خود این
اجازه را نمیدهد که حتی به یک فرد انقالبی اتهامی وارد کند چه رسد به احزاب و سازمان
هائی که ادعای انقالبی داشته باشند و اگر حزب حمالتی را شروع میکند ،دقیقا بر اساس
اسناد و مدارک ارائه شده توسط حزب مخاطب است .کاری که همراه حزب کمونیست انقالبی
امریکا صورت گرفته است .حزب به هیچ وجه تهمت نبسته است بلکه بر اساس مانیفیست
و اساسنامه ارائه شده حزب کمونیست انقالبی امریکا استدالل و استنتاج نموده است و این
استنتاجات ،اتهام نه بلکه مستند و مستدل است .مانیفیست و اساسنامه یک حزب تعیین
کننده خط و مشی حرکی حزب است .مانیفیست و اساسنامه حزب اسنادی اند که حزب را به
جلو هدایت میکند ،یعنی قانون اساسی حزب که تمام اعضاء و داوطلبان عضویت ،مکلف به
اجراء و پیشبرد خط حرکی آن میباشند.
وقتی مانیفیست و اساسنامه حزب کمونیست انقالبی امریکا را مورد مطالعه و ارزیابی
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قرار دهیم ،به این نتیجه می رسیم که حزب کمونیست انقالبی امریکا به عوض اینکه خط
مارکسیستی – لنینیستی – مائوئیستی را بعنوان رهنمای اندیشه و عمل خود بپذیرد آنرا
حذف نموده است .به جای اینکه بر دیکتاتوری پرولتاریا تکیه کند انرا کمرنگ کرده است.
به جای اینکه ارتش انقالبی را در اساسنامه اش بعنوان سالح سوم انقالب (حزب – ارتش
خلق – جبهه متحد ملی) قید نماید ،آنرا حذف نموده و صرفا دو سالح ( حزب – جبهه متحد)
را در نظر گرفته است .همچنان در اساسنامه بار بار به کلمه  Humanو Humanity
برمیخوریم و غلظت اومانیزم حزب کمونیست انقالبی امریکا را به وضوح در متن مانیفیست
و اساسنامه حزب می یابیم .در ثانی یک حزب سیاسی که ادعای کمونیست بودن را داشته
باشد به هیچ وجه نمیتواند از انقالب قهری و همچنان سرنگونی قهری بورژوازی چشم
پوشی کند .این به معنی لغو کامل استراتژی مبارزاتی جنگ خلق است و این چیزی است که
حزب کمونیست انقالبی امریکا بدان توسل جسته است
از لحاظ فلسفی عدم پذیرش تضاد عمدۀ جهانی و روند انقالب به مثابۀ روند عمده جهانی نیز
در اسناد ارائه شده حزب کمونیست انقالبی امریکا برجستگی خاص خود را دارد .در کنار تمام
این مسائل زیر پا نمودن تعهدات تشکیالتی در قبال کمیته جنبش انقالبی انترناسیونالیستی
میتواند احکام و فیصله های پولینوم چهارم کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست)
افغانستان را وضاحت بخشد .اینها اتهام نیست ،بلکه بیان مواضعی است که در مانیفیست و
اساسنامه حزب کمونیست انقالبی امریکا تبارز یافته است .اینها اتهام نیست ،بلکه بیان یک
سلسله کارهائی است که توسط حزب کمونیست انقالبی امریکا تئوریزه شده است .اینها اتهام
نیست ،بلکه حقیقتی است که با فیصله عمومی کمیته مرکزی حزب کمونیست انقالبی امریکا
بیرون داده شده و چهره واقعی حزب شان را پس از سی سال کار تیوریک نشان داده است.
کاری که رفیق هرمز دامان تحت عنوان « بضاعت حقیرانه یک حزب پس از سی سال کار
تیوریک » می نامد.
باز هم اگر بخواهیم روی اتهامات تمرکز کنیم ،ما به کسی اتهام نزده ایم ،ولی بالمقابل اگر
مانیفیست ارائه شده حزب کمونیست انقالبی امریکا را از نظر بگذرانیم ،دیده میشود که آنها
به تمام کسانیکه مخالف "سنتزهای نوین" شان هستند اتهام وارد میکنند .در مانیفیست آر
سی پی نوشته شده است:
«And, beyond the break from traditional religion, a truly scientific
and revolutionary outlook cannot be—must not involve any element
of—a “resurrection” of religiosity in new forms. Communism is not a
dogma or a set of scriptures. Just as there is no god in heaven, there is
no predetermined “earthly end” toward which everything is bound to
proceed. There is no idealized version of “nature” or “history” working
toward the “inevitable” goal of communism. Tendencies toward such
thinking that have existed in the history of the communist movement
must be broken with. We need science; we need a scientific approach
to everything. And the «communist method and outlook provides that
)approach. (Page16 of 25
« فراتر از گسست از مذهب سنتی ،يك دیدگاه علمی و انقالبی درست ،نمی تواند – و
نباید  -در برگیرنده عناصري از احیای تعصبات مذهبی در اشكال جديد باشد .کمونیزم
دگم و یا مجموعه ای از کتب مقدس آسمانی نیست .درست همانطوري كه خدايي در
صفحه 190

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

عرش نيست "،فرجام دنیوی " قبال مقدر شده بطرفي كه همه چیز براي پيش رفتن
به طرف آن معين شده باشد نيز وجود ندارد .هیچ نسخه ایده آلی از " طبیعیت" یا
" تاریخ" که کاری در جهت هدف " اجتناب ناپذیر" کمونیزم انجام دهد وجود ندارد.
گرایشات به سمت اين قبیل مفکوره ها که در تاریخ جنبش کمونیستی موجود بوده است،
باید درهم شکسته شود .ما به علم نياز داریم ،ما به يك نگرش علمي برای همه چیز نياز
داریم .متود و ديدگاه کمونیستی اين نگرش را ميسر مي سازد )    ».صفحه  16مانیفیست
نوین )RCP
و یا اینکه در شماره چهل ونهم "حقیقت" ارگان حزب کمونیست ایران (مارکسیست –
لنینیست  -مائوئیست) مضمونی زیرعنوان" کمونیسم بر سر دو راهی :پژمردگی یاشکوفائی!
خطاب به همه کمونیستهای ایران" به نشر رسید که در صفحه دوم آن نوشته شده است:
« در مواجهه با ضرورت دستیابی به سنتزی نوین ازعلم کمونیسم و تئوری و پراتیک 150
سال گذشته ،در سطح بین المللی در میان جریان های منتسب به جنبش کمونیستی ما با
دوگرایش اصلی نادرست روبروهستیم .یک گرایش به شکل مذهبی به کل تجربه گذشته
و تئوری و روش مرتبط با آن چسبیده است و دیگری می خواهد همه آن تجربه را( در
جوهر خود ،و نه لزوم ًا در حرف) دور ریزد .یکی دانش قبلی را کافی دانسته و فکرمی کند
مارکسیسم یا مارکسیسم -لنینیسم یا مارکسیسم -لنینیسم -مائوئیسم همه چیز را می
داند و مسئله فقط بکاربست همان دانش قبلی است .پیروان این گرایش بطور دگماتیستی
به گذشته یک علم زنده چسبیده اند؛ در تفکر آنان کشف حقایق جدید برای  کامل تر و
دقیق تر و بسط یافته تر کردن علم کمونیسم جایی ندارند .چرا که مارکسیسم برای آنان
شریعتی خشک و جامد است».
« یکی از خصوصیات فلسفه مارکسیستی خصلت علمی آنست .این فلسفه بر پایه علوم
بناشده و با علوم در تماس و ارتباط نزدیک است و با تکامل علوم تکامل می یابد .فلسفه
مارکسیستی نه تنها از علوم کسب می کند ،بلکه با تعمیم دست آوردهای آنها یک جهان بینی
منسجم ،یک اسلوب تحقیق و پژوهش علمی و یک تیوری شناخت ،به علوم ارائه می دهد.
بد ین ترتیب فلسفۀ مارکسیستی وعلوم یکدیگررا تکمیل می کنند والزم وملزوم یکدیگراند.
فلسفه مارکسیستی مافوق علوم نیست ،علمی در کنارعلوم است .نه علم بی نیاز از فلسفه
مارکسیست است و نه فلسفۀ مارکسیست خود را بی نیاز از علم می شمارد».
بلی! این درست نیست که تنها به آنچه تا امروز از علم انقالب در دسترس داریم اکتفاء کرده
و آنرا تا ابد راه گشای مبارزه انقالبی پرولتاریا بدانیم .و یا اینکه تمام تجربه ها ،تیوریها و
شیوه های عملکرد رهبران بزرگ پرولتاریا را بدون هر نوع اشتباه وانحراف تلقی کنیم .م -ل
 م علم است باید به آن بمثابه علم نگریست؛ علم انقالبی زنده ،انتقادی و تکامل یابنده  .بایداز تجارب مثبت و منفی جنبش بین المللی کمونیستی درانقالبات گذشته ،درس گرفت؛ آنچه
از نظریات و شیوه های عملکرد رهبران بزرگ پرولتاریای جهان اشتباه آمیز و یا غیرعلمی
ثابت شود باید آنها را در پرتو دیالکتیک ماتریالیستی تصحیح کرد .مطالعه و پژوهش همه
جانبه علمی و نقد اشتباهات  گذشته و حال وشرکت در مبارزه طبقاتی و بکارگیری تیوریهای
علمی و انقالبی در پراتیک مبارزه طبقاتی و تلفیق آنها در شرایط مشخص جوامع مختلف
طبقاتی به پیدایش تجربیات و کشف حقایق جدید و فرضیه ها و تیوری های جدید منجرمی
شود .مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم علم است ،علم تغییرجامعه وجهان ،علم تغییرانسان  و
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علم نجات بشریت از هر نوع استثمار و ستم و بی عدالتی .علوم مختلف درعرصه های
گوناگون به مطالعه و پژوهش پرداخته و هر علم در رشتۀ معینی در طبیعت  و جامعه به
تحقیق پرداخته و به کشفیات علمی معینی دست می یابند .م ل م علم انقالب پرولتری است
و بر پایه ماتریالیزم دیالکتیک استوار است و پدیده ها و اشیاء را بر مبنای همین فلسفه و
جهان بینی مورد مطالعه و تحقیق قرار می دهد .کاوشهای علمی و کشفیات جدید علمی در
سایر علوم به ما کمک می کند تا به درک صحیح تری از پدیده ها و اشیاء دست یابیم .هر
کشف علمی ،جان تازه ای به حقیقت علمی و فلسفه ماتریالیزم دیالکتیک می دمد .تشخیص
خصایل متضاد درون یک پدیده و خصلت مبارزه مداوم و تغییر و تبدیل متقابل آنها به
یکدیگر و فهم و درک این مطلب که چگونه آن مبارزه بنوبۀ خود به ظهور پدیده های کیفیتا ً
نوینی منجر میشود ،قلب روش دیالکتیک است و تکامل علوم طبیعی پشتگاهی برای دید گاه
دیالکتیکی تر از طبیعت است.
به هر صورت در هر دو نوشته هم نوشته حزب کمونیست انقالبی امریکا و هم نوشته حزب
کمونیست ایران ( مارکسیست – لنینیست – مائوئیست)" ،اتهام" به صورت واضح و روشن
مطرح است .زیرا کسانی را که با " سنتزهای نوین " آر سی پی مخالفند و آن را مخالف
الفبا و اصول اساسی مارکسیزم میدانند ،متهم میکنند که به مارکسیزم به شکل مذهب نگاه
میکنند و حاضر به هیچ گونه تغییری در آن همپای زمان نیستند.
متاسفانه این تیوری ها که نام پر زرق و برق «سنتزهای نوین» بروی آن گذاشته شده متکی
به هیچگونه پیشرفتی در علوم و یا تغییر و تحول در اوضاع اقتصادی  -سیاسی جهانی نیست
و بر هیچگونه پیشرفتی در مبارزه طبقاتی طبقه کارگر در هیچکدام از کشورهای جهان
استوار نمی باشد .تنها گفته میشود باب آواکیان سی سال کار تیوریک کرده و پس از سی
سال توانسته برخی از نواقص را که در مارکسیزم عمده نبوده و تاثیری بر روی پیشرفت
مارکسیزم نگذاشته اند برطرف سازد.
رفیق هرمز دامان در نوشته خود تحت عنوان " بضاحت حقیرانه یک حزب پس از سی سال
کار تئوریک" میگوید:
« در عین حال ،نکات اصلی این تیوری حدود سی سال پیش در جزوه هایی چون «فتح
جهان» و «گسست از ایده های کهن» و دیگر جزوات باب طرح شده بوده و از آن زمان
تا کنون کوچکترین تاثیری بروی عملکرد حتی جریان های هوادار باب نگذاشته چه برسد
بروی جنبش کمونیستی! و این با کار مارکس و انگلس قیاس میشود که مدت حدود نیم قرن
به پیشبردن تیوری در تمامی حوزه ها همت گماردند و این کار را پا به پای پیشرفتهای
علمی ،تغییرات جهانی و بویژه کوچکترین پیشرفتی در مبارزات طبقه کارگر در هر کشوری
( بویژه فرانسه ،آلمان و انگلستان ) انجام دادند و تاثیرات بسیار عمیقی در زمان خود بروی
جنبشها گذاشته و نیز خود درگیر تمامی این مبارزات بودند.
این چارچوب بر خالف آنچه میگوید به مباحث اساسی و پایه ای مارکس ،لنین و مائو
کوچکترین وفاداری ندارد و تمامی آنها را زیر عناوینی چون نیاز به «چارچوب نوین»،
«جبر گرایی»« ،پراگماتیسم یا مفید گرایی»« ،حقیقت طبقاتی» و  ...بدور میاندازد و
چارچوب تجدید نظر طلبانه ای را بجای آنها برمیگزیند که بیشتر در نظرات کهنه پیش از
مارکس و یا مباحث رویزیونیستی یافتنی است .در مقاالت بعدی خواهیم دید که بخشی از این
تزهای نوین همچون «عامیانه کردن مسئله پراتیک و نقش آن در پیشرفت تئوری»« ،مفید
گرایی» و غیره بیشتر نقش بستن راههای نقد باب و آر سی پی را ایفا میکند تا باصطالح
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رفع اشکاالت غیر عمده در مارکسیسم و پیش از هر گونه بحثی به ناقد باب گفته میشود که
مثال درک تو از پراتیک «تقلیل گرایانه» است و یا «مفید گرا» هستی!؟ » (رساله "بضاعت
حقیرانه یک حزب پس از سی سال کار تیوریک" )
خط حرکی ترسیم شده توسط حزب کمونیست انقالبی امریکا در اسناد اساسی منتشره آنها
(مانیفست و اساسنامه جدید  ) RCPانعکاس یافته است و رفقای ما میتوانند مجددا به اسناد
آنها مراجعه نموده و دالیل ارائه شده توسط حزب را یک بار دیگر از نظر عبور دهند تا
واقعیت کالم به آنها معلوم شود که فیصله های اتخاذ شده حزب به رویت اسناد ارائه شدۀ
حزب مذکور است نه برحسب تصامیم واهی و یا تخیل گرایانه .شماره های ( )10تا ()14
کمونیست روی همین قضایا متمرکز است .ما از این رفقا تقاضا می کنیم که اسناد حزب
شان را یک بار دیگر در کنار مانیفیست و اساسنامه حزب کمونیست انقالبی امریکا به
دقت مطالعه کنند تا بدانند که فیصله های حزب در مورد آر سی پی امریکا مبتنی بر اتهامات
نیست.
مبارزات خطی یکی از مسئولیت ها و حقوقی است که تمام احزاب مائوئیستی از آن برخوردار
اند و اگر مبارزات دو خط بمیرد یقینا سمت و سوی حرکی احزاب مائوئیست باالخره به
لیبرالیزم و آنارشیزم کشانده خواهد شد .ما در طول ده سال گذشته عالوه بر مبارزه علیه
اشغالگران امپریالیست و خاینین ملی دست نشانده شان در سطح داخلی ،در سطح بین المللی
با تکیه بر اصول مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم کوشیده ایم با تمام انحرافات رویزیونیستی،
اپورتونیستی ،دگماتیستی ،پراگماتیستی ،انحالل طلبی ها و تسلیم طلبی و غیره انحرافات
خطی ایدیولوژیک  -سیاسی به شدت مبارزه نماییم .برای ما فرقی ندارد که اشتباه از کدام
جریان سیاسی سر میزند ،چه پاراچندا -باترای باشد و چه باب آواکیان ،هدف ما مبارزه علیه
تمام خطوط منفی متبارز شده در جنبش انقالبی جهان است که در کنار امپریالیزم به اشکال
متفاوتی سربلند میکند و این بخشی و جزئی از مبارزه برای انقالب است که نباید نادیده
گرفته شود .انتظار ما از رفقای ما این است که هرچه دقیقتر نسبت به این مسائل بنگرند و
نسبت بدان توجه به خرچ دهند .در غیر آن حرکت انجام شده نهایتا ً به اتخاذ موضع نادرست
و غلطیدن به طرف دیگر می انجامد.
رفقای ما در ادامه بحث شان مینویسند:
« نظربه معاذیری به کنفرانس حزبی شرکت نتوانستیم ولی نامهای را که چکیدهٔ نظرات
واحد تا آن زمان را ارائه میداد و شامل بحثهای علمی و منطقی کنفرانس بینالمللی
آرسیپی بود ،به کنفرانس ارسال کردیم .این نامه طبع ًا نواقص و کمبودیهای را در بر
داشت ،ولی رفقا مطالب آن را نادیده و ناشنیده انگاشتند و با ریشخند و نیشخند با آن
برخوردکردند .نامهٔ رفیق زندهیاد «حفیظ» که بهصورت واقعبینانه نگاشته شدهبود نیز به
تمسخر گرفته شد» .
خوشحال خواهیم شد اگر رفقای ما بتوانند نشان دهند که در کجای اسناد قید شده در کمونیست
شماره ( )10و کمونیست شماره ( )11که اسناد معتبر "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 " به شمار
می روند و اسناد نسبتا ً مفصل میباشند ،به نوشتۀ شان تمسخر صورت گرفته و با ریشخند
و نیشخند بدان برخورد شده و مطالب شان نادیده گرفته شده و ناشنیده انگاشته شده است.
متن اسناد مندرج کمونیست شماره ( )10و ( )11چنین چیزی را نشـان نمیدهد .طرز نگارش
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رفقا به نظرم ابهت و سـنگینی نوشـتۀ شان را ار بین می برد و روحیۀ علمی و استداللی را
از آن میزداید .امیدواریم رفقا متوجه این نکته نیز باشند.
رفقای ما در مورد سـمینار حزبی مینویسـد و یادآوری میکنند که این سـیمینار بیشـر جـنبه
توجـیـه داشـته اسـت و در
کنار تشریح انقالبات گذشته ،صرفا ً در برگیرندۀ اتهام پسا م ل م به "سنتز های نوین" آر
سی پی بوده است ،آنها مینویسند:
« کنفرانس حزبی که بهمنظور بحث و جدل پیرامون مانیفست و اساسنامهٔ حزب کمونیست
انقالبی آمریکا و سنتز نوین رفیقباب آواکیان ،دایر گردیده بود بیشتر جنبهٔ تشریح و
توجیه داشت و بحث و جدلی درآن صورت نگرفت .بحثهای رفقا دارای دو جنبه یکی
تشریح انقالبات و جریانات گذشته و دیگری وارد نمودن اتهام پساملمی به سنتزنوین بود.
هیچیک از رفقا نتوانستند محتوی علمی سنتزنوین را به بحث بکشند و نکات برجستهٔ آن
را نشانی و انحرافاتی را که ادعا نمودند بهصورت علمی ،مشخص و واضح سازند .بنابرین
کنفرانس حزبی نتوانست هدف خود را تداعی کند و موفقانه به پیش رود و رهبری حزب
را متوجه اهمیت موضوع نماید».
باید به عرض برسانم که من در این سطور نمی خواهم  روی سنتز ها و مقاالت جداگانه
باب آواکیان بحث مفصل داشته باشم ،بلکه بحث اصلی ام مانیفست و اساسنامه جدید
حزب کمونیست انقالبی امریکا متمرکز است .سوال من از رفقا این است که مانیفیست
و اساسنامه تعیین کننده است یا سنتزها؟ مانیفست و اساسنامه برای آر سی پی عمده
است یا مقاالت منتشره؟ یقین ًا جواب درست این است که مانیفست و اساسنامه برای آر
سی پی تعیین کننده و عمده است .به همین خاطر است که بحث ما متمرکز روی همین
اسناد تعیین کننده و عمده است ،اسنادی که اساسات را دور ریخته و مواضع غیر اصولی
اتخاذ کرده است.
وقتی رفقا مطرح میکنند که « :هیچ یک از رفقا نتوانستند محتوی علمی سنتز نوین را به
بحث بکشند و نکات برجستهٔ آن را نشانی و انحرافاتی را که ادعا نمودند به صورت علمی،
مشخص و واضح سازند» ما تقاضا میکنیم که شما خود لطف کرده" محتوی علمی سنتز
نوین" و " نکات برجسته" و "علمی" آنرا مشخص کنید و دلیل دور ریختن مارکسیزم
– لنینیزم – مائوئیزم و دلیل اینکه " پشت گذشته نباید سنگر گرفت" را واضح بسازید
که چرا و به چه دلیل؟ شاید کدام دلیل معقول و علمی داشته باشید .پس لطف نموده ما
را در تاریکی نگذاشته و واضحا آنرا مطرح سازید تا قناعت ما هم حاصل گردد ،در غیر
آن آنچه را که پولینوم چهارم کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان ارائه
داده است تا الحال از نظر ما کامل ،محق و درست و اصولی است.
رفقای ما در ادامه نوشته اند « :مقاالت و نوشتههای بعدی حزب ،در تحکیم مواضع حزب
علیه سنتز نوین رفیقباب آواکیان و طرفدارانش ،جنبش انقالبی انترناسیونالیستی را
بیشتر از پیش بحرانی و احزاب و سازمانهایی را که انحرافات بنیادی پوشیدهای داشتند،
بر محور خود ،گردآورد».
اینجا نکته ای است که احتیاج به توضیح بیشتری از جانب رفقای ما دارد .آنها باید
منابع و ماخذ و اسناد معتبر برای ثبوت این ادعا که «   ...و احزاب وسازمانهایی را که
انحرافات بنیادی پوشیدهای داشتند ،بر محور خود ،گردآورد » .ارائه نمایند .منظور رفقا
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از "انحرافات پوشیده" احزاب و سازمانها ،دقیقا کدام "انحرافات" است؟ و کدام احزاب
و سازمانها دقیق ًا این "انحرافات " را دارا میباشند؟ اینجا دیگر بحث بر سر یک حزب و
یک سازمان نیست ،بلکه بر سر تمام احزاب مائوئیست جهان و تمام سازمانهای مدافع
مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم جهان است.
رفقای ما در ادامۀ بحث شان می نویسند:
« جای تأسف در این است که بحثهای حزب و متحدین آن نه تنها حاوی تحریف مواضع
آنهاست ،بلکه از استدالت علمی و محکم نیز برخوردار نیستند .این اتهامات در بسیاری
از موارد بدون هیچگونه استداللی وارد شدهاند .مثل اینکه سنتز نوین باب آواکیان
گسست کلی از مارکسیسم و در نتیجه پسا ملم است .یکی از دالیل این اتهام این است
که در یک سند معین تعداد مارکسیسم ،لنینیسم ،و یا مائوئیسم حد نصاب معین را کسب
نمیکند .و یا اینکه مبارزهٔ طبقاتی و دیکتاتوری پرولتاریا در اسناد آرسیپی کمرنگ
شدهاند به این دلیل که بازهم در یک سند معین به جای ادامهٔ دیکتاتوری پرولتاریا از
ادامهٔ سوسیالیسم استفاده شدهاست و متهمکردن باب آواکیان و آرسیپی به اومانیسم
بر هیچگونه پایهای استوار نیست» .
اینجا بحث بر سر "تحریف" مواضع است .خوشحال خواهیم شد این تحریفات را جداگانه
معین و مشخص سازند .اینجا بحث برسر "استدالالت" غیر علمی و غیر "محکم" حزب
است .خوش خواهیم شد این استدالالت را نیز با ذکر منابع بیان نمایند .اینجا بیان میکنند
که دلیل اینگونه "اتهام" این است که در یک سند معین تعداد " مارکسیزم ،لنینیز و یا
مائوئیسم" حد نصاب معین را کسب نمیکند .اوالً جدا کردن مائوئیزم از مارکسیزم – لنینیزم
که رفقای ما در نوشته خود به آن دست زده اند و می میگویند  «:مارکسیزم  -لنینیزم و یا
مائوئیسم » نادرست است .ما بارها روی این مسئله بحث داشته ایم که م ل م علم خالق و
مرتبط به هم است ،بنا ًء نمیتوان اجزای آنرا از هم جدا دانست .به این دلیل است که باید م ل
م را در کنار هم قرار داد و در نوشتار خود متوجه این نکته بود که " مارکسیزم – لنینیزم
– مائوئیزم" درست تر است از " مارکسیزم – لنینیزم و یا مائوئیزم" .طرح چنین حرکتی
در اصل نشان دهنده همان گرایش پشت کردن به اساسات است و این گرایش نتیجه ای را که
در بر دارد تیوریزه کردن این جمله است که « نباید به هیچ وجه به گذشته پناه برد» و یا «
نباید به هیچ وجه پشت گذشته سنگر گرفت».
رفقای ما ادعا میکنند که ...« :متهم  کردن باب آواکیان و آر  سی  پی به اومانیسم بر
هیچگونه پایهای استوار نیست ».باید به عرض برسانم که در نبود استرات ِژی قیام عمومی
مسلحانه ،در حذف ارتش انقالبی از میان سه سالح انقالب ،در اتخاذ استراتژی مبارزاتی
جبهه یی ،در موضعگیری علیه استراتژی جنگ خلق تحت بهانۀ مبارزه علیه تقلیل دادن
مائوئیزم به جنگ خلق ،اگر دم زدن از نجات بشریت ،مبتنی بر اومانیزم بورژوایی نباشد،
مبتنی بر چه چیز دیگری بوده می تواند؟  
در ادامه ،رفقای ما نوشته اند « :از زمانیکه به نتایج نسبی تحقیقات مان دست یافتیم
بیصبرانه منتظر فرصت برای انتقال بحثها به درون حزب بودهایم و هستیم .ما معتقدیم
که سنتز نوین رفیقباب آواکیان بر پایه علمی استوار است و مسیراتخاذشده توسط این
رفقاء اصولی وادامهٔ ملم میباشد .این واقعیت ما را بر آن داشت تا در برابر این دستآورد
بااهمیت که سرنوشت بشریت را رقم میزند ،بیشتر از این ساکت ننشینیم و از رهبری
حزب بخواهیم تا نتیجهٔ تعقیقات واحد ما را که در این نوشته بهصورت فشرده ،مطرح
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گردیدهاست از طریق نشریهٔ درونی حزب بهدسترس اعضای کمیتهٔ مرکزی ،کادرهای
رهبری واعضای حزب ،قراردهند .امیدواریم رفقای حزبی این نوشته را با دقت مطالعه
کنند و نقطهٔ نظراتشان را در این باره انعکاس دهند .ما معتقد و مصمم بر آنیم تا مبارزات
خود را پیرامون سنتز نوین رفیقآواکیان ازطریق نشریهٔ درونی حزب به پیش ببریم» .
به نظر من اینجا اص ً
ال جای چنین بحثی نبوده است ،ولی از البالی این پاراگراف میتوان
نتیجه گرفت که :وقتی رفقای ما مینویسند « بی صبرانه منتظر فرصت برای انتقال بحث
ها به درون حزب بوده ایم و هستیم » سوالی در ذهن تداعی میشود که "فرصت " برای
چی؟ اعضای حزب هر آن و هر لحظه میتوانند بحث داشته باشند ،هم به صورت مکاتبه،
هم به صورت انتقادیه و هم به صورت مقاالت و رساالت ،چه از طریق نشرات درون حزبی
و چه از سلسله روابط تشکیالتی .در تمام ساحات متذکره ،دست رفقا باز است که بتوانند
هر آن و لحظه بحث هایشان را "انتقال" دهند « .بی صبرانه» و همچنان « منتظرفرصت»
برای « انتقال بحث ها به درون حزب» بودن ،صرفا میتواند در حصۀ حزب کمونیست
ایران (مارکسیست – لنینسـت – مائوئیسـت) صادق باشـد ،نه در حصه رفقای عضو
حزب کمونیسـت (مائوئیست) افغانستان .نتیجه ای را که میتوان ازین پاراگراف گرفت
این است که در نوشتن این سند باید حزب کمونیست ایران (م ل م ) دست داشته باشد.
رفقای ما در انتقاد از حزب مینویسند  « :ما میتوانیم حول مائوئیسم متحد شویم اما به
شرط اینکه این مائوئیسم تنها یک نام نباشد و موضوع واقعی ،محتوای آن باشد .اما اگر
مائوئیسم تنها یک نام باشد و از محتوی و اصول آن خبری نباشد ،آن گاه به معنی این
است که خود را پشت آن پنهان کردهایم».
باید یاداوری کنیم که بله ،دم زدن از مائوئیزم باید مبتنی بر اصول و محتوای مائوئیزم باشد.
ما همانطور که در شعار درفش مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم را علم میکنیم در عمل هم تا
پای جان بدان استوار بوده و هستیم .اما حزب کمونیست انقالبی امریکا و حزب کمونیست
ایران ( مارکسیست – لنینیست -مائوئیست) چه کرده اند؟ مگر صرفا ً « پشت آن پنهان» نشده
اند؟ قبالً عکس مارکس ،لنین و مائو تسه دون در سربرگ هر شمارۀ "حقیقت" نصب بود.
ولی پس از اتخاذ مواضع جدید نه تنها این عکس ها حذف گردید بلکه عبارت مارکسیست-
لنینیست -مائوئیست نیز صرفا ً برای نام در عقب نام حزب کمونیست ایران باقی مانده است.
این چیزی است که مطلب نوشته شدۀ رفقای ما در مورد آن صدق میکند ،نه در مورد مواضع
حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان.
رفقا در بخش دیگر نامه خود تحت عنوان  « :اتحاد با برخی نیروها به منظور ایحاد یک
تشکل بین المللی» چنین مینویسند:
« به نظر میرسد که مهمترین نکته و مبنای اتحاد این گروهبندی ،مخالفت و دشمنی با باب
آواکیان و سنتز نوین اوست که به اتهامات بیاساس علیه او مبادرت میورزند و خدمات
او را به جنبش مائوئیستی و کمونیستی میپوشانند و تالشهای او را برای شناساندن
خط انقالبی و اهداف واقعی که مائو تسهدون برایش مبارزه میکرد ،به هیچ میگیرند.
باب آواکیان در همهٔ دوران مبارزاتیاش ،تالش کردهاست که تئوری و اندیشههای
مائو را از زیر آوارهای رویزیونیستی و ناسیونالیستی که تالش میکردهاند مائوئیسم را
"کمونیسم کشورها ی جهان سوم" بدانند و یا اینکه مائو را به یک ناسیونالیست و
رهبر نظامی تقلیل دهند ،بیرون آورد .او همچنین تالش کرد آنانی را که از تئوریهای
مائو برای اهداف ،ناسیونالیستی ،رویزیونیستی ،سوسیالدمکراسی و اتحادهای ارتجاعی
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سوء استفاده کنند افشاء کند .حزب ما و احزاب متحد آن نهتنها به این مبارزات و نتایج
آن اشارهای نمیکنند و آن را نادیده میگیرند؛ بلکه اتهامات ناروا را بدون هیچگونه
احساس مسئولیتی به او وارد مـیکـنــند و او را به گسـسـت از مـارکسـیـسـم و
مـائـوئیســم متهم میکنند و کارش را رویزیونیسـتی میخوانند .بیاییم واقعیتها را
تحریف نکنیم و مسـایل را آن گونه که هستند بیان کنیم .در غیر آن به کارگیری شیوه
و روشهای غیر اصولی به ضد خود بدل خواهند شد».
هدف از اتحاد با سایر احزاب م ل م ،احیای تشکیالت بین المللی احزاب و سازمان های
مارکسیست -لنینیست -مائوئیست کشورهای مختلف جهان برای پیشبرد مبارزات بین المللی
مشترک این احزاب و سازمان ها علیه امپریالیزم و ارتجاع و خدمت به انقالب در کشورهای
مختلف جهان است .مبنای ایدیولوژیک -سیاسی این اتحاد مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم و
مبارزه علیه انواع مختلف رویزیونیزم ،منجمله رویزیونیزم پسا م ل م اواکیانی و رویزیونیزم
پاراچندا -باترای که باعث فروپاشی جنبش انقالبی انترناسیونالیستی گردیدند ،می باشد.
نقش بیرون آمدن مانیفیست و اساسنامۀ حزب کمونیست انقالبی امریکا ،همانند نقش تبارز
رویزیونیزم پاراچندا -باترای در نیپال و بلکه مهم تر از آن ،در فروپاشی جنبش انقالبی
انترناسیونالیستی بسیار واضح و روشن است .طبیعی است که مبارزه برای احیای تشکیالت
بین المللی م ل م بدون مبارزه علیه مهم ترین عامل ایدیولوژیک -سیاسی فروپاشی جنبش
انقالبی انترناسیونالیستی به هیچ وجهی ممکن و میسر نمی باشد.
حزب کمونیست ایران ( م ل م ) هم از شماره  49حقیقت ببعد بیشتر به ترجمۀ اسناد آر سی
پی مبادرت ورزیده ،به دنباله روی از آن حزب پرداخته و "سنتزهای نوین باب آواکیان"
را برجسته تر به نمایش گذاشته است .لذا ضروری است که در پهلوی پیشـبرد مبارزۀ
ایدیولوژیک -سـیاسـی علیه حزب کمونیسـت انقالبی امریکا ،مبارزه علیه حزب کمونیست
ایران (م ل م )را نیز باید به پیش برد و جلو انحراف خطی پسا م ل م را گرفت.
هنگامیکه حزب کمونیست ایران ( م ل م) با وضاحت کامل مینویسد « :کمونیزم بر سر دو
راهی » و مانیفیست و اساسنامه جدید حزب کمونیست انقالبی امریکا ،انقالب کمونیستی
را دو مرحله ای عنوان میکند ،دیگر نباید ساکت ماند ،بلکه باید سکوت را شکستاند و با
موضع گيري های درست و اصولی عليه استقامت استراتژیک پسا مارکسیستی -لنینیستی-
مائوئیستی خط بیانیه و اساسنامه جدید حزب کمونیست انقالبی امریکا ،در راه انقالب به
پيش رفت .چرا آنها م ل م را يك مرحله انقالب حساب مي نمايند و كالً آن را يك مرحله
گذشته به حساب مي آورند؟ چرا آغاز مرحلۀ تازه اي را اعالم مي كنند كه با سنتزهاي
اواكيان شروع مي شود؟ .ثانيا ً طوريكه خود رفقای واحد اروپا هم در اسنادشان ( شماره
 12کمونیست) تحليل مي كنند مرحلۀ دوم يك مرحله كامال جديد نيست ،بلكه ادامۀ مرحله
قبلي است .اگر ما طبق برداشت خود ارزيابي نمائيم ،شروع مرحلۀ چهارم تكامل ايدئولوژي
از لحاظ تئوري – پراتيك است كه با سنتزها شروع مي شود و بايد سيكل خود را در پراتيك
تكميل نمايد .اما رفقا اين سيكل را مي خواهند بدون پراتيك تكميل نمايند كه كامالً غلط است.
آیا اين بحث ها انسان را به اين نتيجه نمي رساند كه ديگر م ل م كاربرد ندارد و نمي توان با
رهنما قرار دادن آن كاري انجام داد؟ اساسنامه حزب كمونيست انقالبي امريكا عبارت م ل م را
كامالً از متنش حذف نموده است .اينكه حزب كمونيست ايران( م ل م ) سه عكس را از صفحه
اول حقيقت حذف نموده است ،تاثیر پذیری از همين كار آر سي پي است .در صفحۀ دوم کتاب
"پسیکولوژی – علم روح" نوشته داکتر تقی ارانی میخوانیم « :انسان در محیطی که زندگی
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میکند خارج از دو حالت نیست :یا تاثیر پذیر از محیط میگردد و یا بر محیط تاثیرگذاری
دارد ».یقیناً ،حزب کمونیسـت ایران ( مارکسیست -لنینیست – مائوئیست) برای حذف سـه
عکس از صفحه اول نشـریه حقیقت از آر سی پی متاثر شده است .اين وضعيت قابل دقت
است و بايد متوجه بود كه به كجاها خواهد انجاميد.
وقتيكه صحبت مي شود كه پراتيك معيار نيست ،هر كسی که صاحب ادعاست و تیوری هایی
دارد ،مي تواند ادعا نمايد كه پيشرفت ها و تكامالت تیوريك تازه اي دارد .اينگونه استدالل
كردن در اصل بنام معيار زدايي یاد میشود .معيار زدايي به معني كنار گذاشتن م ل م است.
اين موضوع نه تنها ما را صدمه مي زند بلکه خود آرسي پي را هم متضرر خواهد کرد و
بلکه متضرر کرده است" .سنتزهای نوین" کار دیگری انجام داده نمیتواند ،صرفا راه را
براي لفاظي بازميكند.
همانطوری که پولینوم چهارم کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان تاکید
نموده است ،ما هم از گذشته و هم از حال ياد مي گيريم و پيش آهنگ حال و آينده هستيم.
ما به هيچوجه گذشته را خاتمه يافته تلقي نمي كنيم .توفان از بين نرفته بلكه فروكش نموده
است .نیازی نیست به تشریح مجدد تاریخ بپردازیم ،اما قسما ً میتوان مطرح کرد که در نيپال
به قدرت سياسي قسمي دست يافتيم ،در تركيه پايگاه ساختيم ،در پيرو هم توانستيم قدرت
سياسي قسمي داشته باشيم ،در هند از زمان جنبش ناگزالباري در سال  1967تا حال جنگ
انقالبي با فراز ونشيب ادامه يافته است و هم اكنون مناطق سرخ درانجا وجود دارد ،در
فليپين چند دهه است كه جنگ انقالبي ادامه دارد و مناطق موجود اند و در چند جاي ديگر
نيز این امكان وجود دارد كه بتوانيم قد علم كنيم .ما به نوبه خود كوشش داريم كه باالخره
صدايي عليه اشغال و تجاوز بلند نمائيم.
بنابرین اعالم ختم مرحله اول و آغاز مرحله جديد كامالً نادرست و نا بجاست؛ زيرا مرحله
اول ختم نشده است .اعالم اين مرحله جديد به مثابه يك موضع خاص آر سي پي هم غلط است.
اما حتي اگر فرض كنيم كه اعالم اين مرحله جديد و سنتزهاي نوین اواكيان به عنوان يك
مسئله خاص آر سي پي تلقي گردد ،اين موضعگيري براي احزاب ديگر جنبش الزامي نيست،
زیرا برای ما اساسنامه جنبش انقالبی انترناسیونالیستی مدار اعتبار است نه اساسنامه و
مانیفیست جدید آرسي پي.
به نظر من در کنار بحث های مطروحه بايد بحث در مورد نه تفسير را يك مرتبه ديگر راه
بيندازيم .همانطوريكه خروشچف مطرح نمود كه هر كس موضع ما را قبول دارد با ماست
در غير آن در طرف مقابل ما قرار دارد .امروز آر سي پي هم مي گويد هر كس سنتزهاي
نوین اواكيان را قبول دارد با ماست ،درغير آن یا رويزيونيست و یا دگماتیست است! ما
اصال تعهدي در مقابل آر سي پي بر اساس اساسنامه ،بيانيه و سنتز هايش نداريم .در واقع
امروز آرسي پي مي خواهد خود را به عنوان حزب پدر مطرح نمايد که این کار غیر اصولی
و نادرست است.
جلسۀ ملینیوم که قطعنامه هزاره را انتشار داد ،دقیقا ً نشان دهنده این بود که تضاد عمده نزد
آر سی پی مغشوش است .به همین خاطر نماینده حزب کمونیست انقالبی امریکا نتوانست
موضع اعالم شدۀ حزب خود در جلسه را حفظ نماید .امروز این گرایشات به شکل دیگری
مطرح میگردد .امروز آر سی پی نقش اساسی منفی درین زمینه بازی میکند .امروز نسبت
به نقش منفی ضربات وارده در نيپال و پيرو ،نقش اساسا ً نادرست آرسي پي بيشتر به ضرر
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جنبش انقالبي انترناسيوناليستي ختم گردیده است .در حقيقت از روزي كه اين موضوع
(تكامل ايدیولوژيك ) مطرح شده راه گشا نبوده بلكه سر در گمي و ابهام به وجود آورده
است .واضح است که درین زمینه مسبب و مقصر اصلی حزب کمونیست انقالبی امریکاست
نه حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان ،اما رفقا در متن نوشته شان ذکر میکنند:
« مقاالت و نوشتههای بعدی حزب ،در تحکیم مواضع حزب علیه سنتز نوین رفیقباب
آواکیان و طرفدارانش ،جنبش انقالبی انترناسیونالیستی را بیشتر از پیش بحرانی و احزاب
وسازمانهایی را که انحرافات بنیادی پوشیدهای داشتند ،بر محور خود ،گردآورد!».
همچنین در مورد جنگ خلق و قیام مسلحانه باید خاطر نشان سازم که در اساسنامه آر سي
پي جنگ خلق و قيام مسلحانه بصورت مشخص مطرح نگرديده است .در اساسنامه بطور
عام بحث قيام مطرح شده است اما نه قيام مسلحانه و یا جنگ خلق و یا هم کدام طرح مشخص
دیگری در اين زمينه .برعالوه در اساسنامه صرفا ً جبهه متحد ذکر گردیده و جبهه متحد را
بصورت مفصل توضیح داده است ،سپس قیام را در بطن جبهه مطرح میکند ولی درباره
قیام هیچگونه توضیح و تشریحی نداده است .فقط چیزی که از سراسر اساسنامه میتوان
برداشت نمود این است که قیام مسلحانه و جنگ خلق اصوالً مطرح نگردیده است .بحثی که
در مورد جنگ خلق در بیانیه آر سی پی موجود است درباره کشورهای تحت سلطه میباشد
نه کشورهای امپریالیستی یا مشخصا خود امریکا.
تسلسل بحث در اساسنامه و مانیفیست جدید آر سی پی نشان میدهد که فرجام مسیر تعیین
شده در این اسناد برای خود خط گذاران روشن نیست و نمی دانند که دقیقا ً به کدام طرف می
روند.
کمونیست ها باید بتوانند بحرانی را که منجر به انقالب میشود ،روشن کنند و سپس بتوانند
خط حرکی شان را ترسیم نمایند که از چه طریق و به چه شکلی میتوانند انقالب را به پیش
سوق دهند و به قدرت سیاسی دست یابند ،در غیر آن اغتشاش ایدئولوژیک خواهند داشت.
رفیق زنده یاد "حفيظ" سال های قبل گزارشاتی داشت مبنی بر اینکه در مورد تجارب ارتش
جمهوريخواه ايرلند بحث هايي در آرسي پي وجود داشته است و اين موضوع مورد بحث
بوده كه آيا ميتوان در كشورهاي امپرياليستي و منجمله امريكا دست به جنگ هاي چريكي
زد يا خیر؟
چيزي كه مي توانم بگويم اين است كه جنگ بين امپرياليست ها قابل دید نيست تا بحران ها
را دامنگير تمام امپرياليست ها نمايد .اما ممكن است در اثر شكست امريكا در جنگ های
اشغالگرانه ،امریکا با بحران شدید مواجه گردد و در اثر این بحران اعتبار بین المللی دالر
ضربت بخورد .در چنین صورتی اگر کشورهای دیگر پول های دیگری از قبیل یورو یا ین
جاپان و چین را به عنوان پول بین المللی بپذیرند ،کار امریکا زار خواهد شد و در بحران
عمیقی فرو خواهد رفت .امروز بی پشتوانه ترین پول جهان ،از لحاظ ذخایر ارزی حقیقی،
دالر امریکایی است .این پول بیشتر بخاطر اعتبار دولت امریکا به عنوان پول بین المللی
چلند دارد .اگر این دولت بی اعتبار گردد ،دالر بی اعتبار خواهد شد و اقتصاد امریکا به زمین
خواهد خورد.
طرح قيام عمومي نامشخص از طرف آر سی پی معلوم نيست كه مبتني بر يك گرايش
ايدیولوژيك آگاهانه است و يا اينكه آرسي پي در اين باره سر در گم است .به نظر من آر
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سی پی ،بايد وضعيت قانوني خود را برهم زند تا بتواند بصورت روشـن موضع قيام عمومی
قهري و گرفتن قدرت سياسي از طريق جنگ انقالبي را مطرح نمايد ،در غیر آن ،گرایش
فعلی ناقص و غیر مستدل و بی نتیجه میباشد.
خاليگاه عمده ديگر متن اساسنامه و مانیفیست جدید آر سی پی ،عدم بررسي از گذشته جنبش
انقالبی انترناسيوناليستی ميباشد .ما در جريان  30یا  34سال گذشته یعنی دقیقا ازسالهای
 1980یا  1984به این طرف ،تجاربي داشته ايم .بايد اين تجارب را جمعبندي نمود و ديد
كه چرا نيپال و پيرو خراب شدند .اين جمعبندي حتی میتواند ضروری تر از جمعبندی چین و
شوروی باشد ،زیرا رویهمرفته از انحرافات چين و شوروي جمعبندي هائی موجود است.
جمعبندي از گذشته جنبش بين المللي بدون جمعبندي از مبارزات  30ساله جنبش انقالبي
انترناسيوناليستي يك جمعبندي ناقص و نيمه كاره است.
همانطوری که یادآور شدم ،انقالب کمونیستی را به دو مرحلۀ گذشته و آینده تقسیم کردن
نادرست است.
اینکه م ل م يك مرحله و سنتزهاي نوین اواكيان مرحله ديگر دانسته شود ،غلط است ،بلكه
سه مرحله از تكامل سپري شده و مرحله چهارم در جريان تكامالت بعدي تیوري  -پراتيك
صورت مي گيرد.
بطور خالصه مسلط ساختن ديد شخصيت محوري بر حزب اصوليت و مفيديت ندارد .اين
محوري ساختن شخصيت يك نوع اطاعت كوركورانه را به وجود ميآورد .اين عمل نه در
سطح بين المللي براي ما اصوليت و مفيديت دارد و نه در سطح يك حزب .حزب کمونیست
ایران ( مارکسیست – لنینیست – مائوئیست) در شماره  49حقیقت مینویسد:
« ...یکی دانش قبلی را کافی دانسته و فکر می کند مارکسیسم یا مارکسیسم -لنینیسم
یا مارکسیسم -لنینیسم -مائوئیسم همه چیز را می داند و مسئله فقط بکاربست همان
دانش قبلی است .پیروان این گرایش بطور دگماتیستی به گذشته یک علم زنده چسبیده
اند؛ در تفکرآنان کشف حقایق جدید برای  کامل تر و دقیق تر و بسط یافته تر کردن علم
کمونیسم جایی ندارند ،چرا که مارکسیسم برای آنان شریعتی خشک و جامد است».
از نگاه فلسفه ،تقدس قايل شدن به تیوري غلط است ولی تكامل ايدیولوژيك ضروري است.
اين تكامل فقط در صورتي به وجود مي آيد كه اساسات علمي خود را استوار سازد و در
جريان پراتيك صحت و سقم خود را ثابت نمايد .در واقع آرسي پي طرح مي كند كه چون
باب آواكيان كتابهايي نوشته ،لذا ايدئولوژي را تكامل داده است .اين استدالل بسيار بي پايه
است و حتي در زمان ماركس نيز چنين نبوده است .گذشـته از آن ،طـرح مـوضـوع به اين
صـورت ،به چيزي منـجـر نميشـود مگر عقبگـرد به گذشته.
ما دو نمونۀ منفی در تجربۀ گذشتۀ خود داشتیم :یکی اندیشۀ گونزالو و دیگری بدتر از آن
یعنی راه پارچاندا .نمونۀ سوم منفی نباید می داشتیم ،اما متاسفانه پیدا شد و بدتر از نمونه
های سابق پیدا شد .مائوئيزم بعد از مائو تثبيت شد .ما جمعبندي كلي از زمان ماركس تا مائو
را داريم و بايد آن را تعمیق دهیم .نيازمند جمعبندي تجارب جنبش انقالبی انترناسیونالیستی
از سال  1984به این طرف هستیم و باید انجامش دهیم .تكامل ضرورت دارد ،اما فقط با
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تعميق جمعبندي از گذشته جنبش انقالبی انترناسیونالیستی و جمعبندي از تجارب خود ما و
انداختنش در پراتيك اجتماعي ،در غیر آن جز فرجام ناکام چیزی دستگیرمان نخواهد شد.
براي تكامل به يك مـرحـلـۀ جـديـد بايد يك مـعـيـار وجـود داشته باشد .با كدام معـيار ميتوان
مرحـلۀ چهارم را معـيـن و مشخص نمود؟ اگر گسست كامل از گذشته مطرح بحث است،
درانصورت بحث جداگانه اي است .ولی اگر تکامل در ارتباط و ادامه گذشته صورت مي گيرد،
بحثهايي از قبيل انديشه ،راه و سنتز بيجا است .چيزيكه بنام سنتزهاي نوین اواكيان مطرح
شده خيلي خام تر از انديشه گونزالو و راه پاراچاندا است .چيزيكه در داخل آرسي پي براه
افتاد نهایتا ً منجر به این شد كه حزب کمونیست ایران (مارکسیست – لنینیست -مائوئیست) هم
آنرا قبول نمود و دنباله روی از آر سی پی را پیشه خود ساخت ،حتی بدون اینکه بر تئوری
ها و خط حرکی اساسنامه و یا مانیفیست جدید آر سی پی انگشت بگذارد ،آنها به بلندگوی
آر سی پی در سطح منطقه مبدل گردیدند و این کار نتیجه ای که در بر داشت جدا شدن یک
تعداد از کادرهای سیاسی شان بود .رهبری حزب کمونیست ایران (م ل م ) سالیان سال بحث
های درونی را در میان خود حزب شان بایگانی نموده بودند و اجازه مبارزات ایدیولوژیک
را حتی به کادرهای سیاسی شان نمی دادند .نوشته های رفیق هرمز دامان این ادعا را به
خوبی تثبیت نمود.
چهار رفیق واحد اروپا در نوشته شان ابراز نظر میکنند که :
« باب آواکیان در همهٔ دوران مبارزاتیاش ،تالش کردهاست که تئوری و اندیشههای
مائو را از زیر آوارهای رویزیونیستی و ناسیونالیستی که تالش میکردهاند مائوئیسم را
"کمونیسم کشورها ی جهان سوم" بدانند و یا اینکه مائو را به یک ناسیونالیست و رهبر
نظامی تقلیل دهند ،بیرون آورد .او همچنین تالش کرد آنانی را که از تئوریهای مائو
برای اهداف ،ناسیونالیستی ،رویزیونیستی ،سوسیالدمکراسی و اتحادهای ارتجاعی سوء
استفاده کنند افشاء کند .حزب ما و احزاب متحد آن نهتنها به این مبارزات و نتایج آن
اشارهای نمیکنند و آن را نادیده میگیرند؛ بلکه اتهامات ناروا را بدون هیچگونه احساس
مسئولیتی به او وارد میکنند و او را به گسست از مارکسیسم و مائوئیسم متهم میکنند
و کارش را رویزیونیستی میخوانند» .
این بحث که ما "اشاره ای" به "مبارزات و نتایج آن" نکرده ایم و یا اینکه آنرا "نادیده"
گرفته ایم درست نیست .ما هیچگاه نگفته ایم که آر سی پی خدماتی نکرده است .بلكه خدمات
شاياني در سطح بين المللي از لحاظ تئوريك انجام داده اند ،همانطوري كه نيپال بزرگترين
خدمتي در جنگ خلق انجام داد ،ولی نتايج نهايي كارش منجر به فاجعه و شكست گرديد .من
يقين دارم كه نتايج سنتزها بدتر از انديشه و راه منجر به فاجعه و شكست مي گردد .هدف
بايد اين باشد كه جنبش بين المللي تحكيم و گسترش يابد .جنبش بين المللي حزب واحد نيست.
هيچ حزبي حق ندارد كه با سائر احزاب جنبش بين المللي به مثابه تشكالت تحت فرمانش
برخورد نمايد .اينگونه برخوردها که حزب کمونیست انقالبی امریکا پیشه خود ساخته،
در واقع مبتني بر تئوري حزب واحد جهاني است .تحت نام جنبش كمونيستي بين المللي
دستورات حزبي را به احزاب ديگر صادر كردن كامالً غلط و غیر اصوليست .اين گرايش
برتري طلبانه است و سنتراليزم گرايي مطلق را به وجود مي آورد .مائو كامالً عليه اينگونه
برتري طلبي ها ايستادگی نموده است.
چيزي كه در باره وظايف ما مطرح میباشد ،اين است كه بايد فعاالنه در اين مباحثه و مبارزات
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ایدئولوژیک سهيم گرديم و این کاری است که رفقای واحد اروپا بیشتر باید مسئولیت پذیر
بوده و این رسالت حزبی و انقالبی را به پیش برند.
اما چهار رفیق مورد بحث از رفقای واحد اروپا بجای اجرای این مسئولیت و رسالت شان
می گویند:
« مقاالت و نوشتههای بعدی حزب ،در تحکیم مواضع حزب علیه سنتز نوین رفیقباب
آواکیان و طرفدارانش ،جنبش انقالبی انترناسیونالیستی را بیشتر از پیش بحرانی و احزاب
وسازمانهایی را که انحرافات بنیادی پوشیدهای داشتند ،بر محور خود ،گردآورد!».؟
آنها در نوشته شان مسبب "بحرانی" شدن جنبش انقالبی انترناسیونالیستی را حزب
کمونیست (مائوئیست) افغانستان میدانند در حالیکه خوب میدانند که آر سی پی در حقیقت
مهم ترین حزب جنبش انقالبی انترناسیونالیستی بوده است و موضعگیری هاي كنوني اش
شديد ترين ضربات را بر جنبش وارد نموده است .رفقای ما بجای حمله به حزب خود شان
باید در مبارزه علیه آر سی پی فعال و جدی باشند .در واقع قبل از آنکه مباحثات حزب
ما علیه آر سی پی امریکا و حزب کمونیست ایران (م ل م ) شروع گردد ،جنبش انقالبی
انترناسیونالیستی و کمیتۀ آن پاشیده بود .مباحثات حزب ما علیه پسا م ل م ها در واقع عکس
العمل علیه کسانی بود که عامل عمدۀ این فروپاشی بودند و هستند.
آن چيزيكه عرصه مستقيم در اين رابطه مي باشد پوليميك هاي بين المللي است .متاسـفانـه ما
نميتوانستیم با حزب کمونیست ایران (مارکسیست – لنینیست -مائوئیست) از نزديك مالقات
داشته باشیم تا از نزديك مسائل را با ايشان مطرح نماییم ،اما رفقای واحد اروپا ،وبطور
مشخص  4رفیق مورد بحث ،وضعیت شان با ما خیلی فرق میکرد .ولی متاسفانه آنها به
عوض اینکه مواضع حزب شان را انتقال دهند ،از آنها تاثیر پذیر گردیدند .متاسفانه اوضاع
سیاسی – اجتماعی – اقتصادی اروپا هم زمینه چنین تاثیر پذیری ها را مساعد میسازد .اما
ما حداقل این توقع را از رفقای خود داشته ایم که مباحث مطروحه میان حزب کمونیست ایران
(م ل م ) و خود شان را با ما در میان می گذاشتند تا در صورتیکه نیازمند رهنمود از طرف
حزب می بودند این رهنمود در اختیار شان قرار می گرفت.
همانطوری که قبالً هم گفتم ،سندی که در کمونیست شماره ( )12به نشر رسیده است
بیان موضعگیری  4نفر از رفقای واحد اروپا است ،اما رفقا این سند را به عنوان سند
تمام منسوبین حزب در اروپا در اختیار حزب قرار داده اند .رفقای سویدن و ناروی در این
موضعگیری شرکت ندارند و شرکت رفقای اتریش هم برای ما چندان واضح نیست ،یعنی
خود رفقای ارسال کنندۀ سند مورد بحث این موضوع را برای حزب روشن نکرده اند .رفقای
ما باید به عوض اینگونه موضعگیری های غلط ،کوشش به عمل آورند تا در زمینه تفهیم
هرچه بیشتر سنتزهای نوین باب آواکیان و مواضع حزب شان و مشخص کردن این خط و
مرز سنگر خود را محکم نمایند ،نه اینکه از زیر بار مسئولیت های حزبی شان شانه خالی
نمایند .آنها باید نظرات احزاب مخاطب مثل حزب کمونیست ایران ( م ل م ) و حزب کمونیست
انقالبی امریکا را به دسترس ما قرار دهند و در جائیکه نمیتوانند موضعگیری مشخص حزب
را به نمایندگی از حزب مطرح کنند از حزب رهنمود بخواهند تا در سردرگمی و پراگندگی
ذهنی قرار نگیرند.
به نظر من حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان به اندازه توان خود ،در ارتباط با جنبش
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انقالبی انترناسیونالیستی یک سلسله کارها را انجام داده است و این سلسله کماکان ادامه
دارد و متیقین هستم که اگر رفقای واحد اروپا در مجموع همکاری کنند و مسئولیت های
تشکیالتی شان را آنطور که الزم است انجام دهند ،بيشتر ازاين مي توانيم كار كنيم .به همین
خاطر است که ما از رفقای واحد اروپا خواهان جدیت بیشتر در فعالیت های بین المللی حزب
هستیم .گزارش جلسۀ سال گذشتۀ مسئولین واحد اروپا با نمایندگان حزب ،که در ارگان
مرکزی حزب منتشر گردید ،بصورت جدی خواهان فعال شدن واحد اروپا در این عرصۀ
مبارزاتی است.
رفقای ما باید این مسئله را نادیده نگیرند که آر سی پی خط کشی خودش را کرده است و
جنبش برای آر سی پی ارزش ندارد .تنها چیزی که برایشان اهمیت دارد ،سنتزهای نوین
باب آواکیان است ،آنها حتی این مسئله را اساسناموی کرده اند .اما احزاب شامل در جنبش
انقالبی انتراسیونالیستی مکلف به اجرای تعهدات اساسی خود جنبش هستند نه سنتزهای
نوین آواکیان ،زیرا این سنتزها هیچگاه توسط جنبش بعنوان معیار مطرح نگردیده است،
همانطوری که اندیشه گونزالو و یا راه پاراچندا معیار قرار داده نشده است ،زیرا تعهدات
متقابل اساسی را اسناد کمیته جنبش انقالبی انترناسیونالیستی تشکیل میدهد .متاسفانه امروز
آر سی پی گرایش کمینترن را دارد و به عنوان یک حزب جهانی عمل می نماید ،آنهم بدون
اینکه ظرفیت تیوریک و توان عملی آن را داشته باشد .رفقا باید متوجه این نکته باشند.
اصول و پرنسیب ها به ما میگوید که اگر جلسۀ گسترده ای در سطح جنبش انقالبی
انترناسیونالیستی گرفته می شد و این جلسه با رای اکثریت فیصله میکرد که سنتزهای باب
آواکیان معیار است ،در آن صورت همه احزاب یا ملزم به اجرای آن بودند .اما امروزه آر سی
پی میخواهد سنتز های خود را بعنوان معیار به تمام احزاب بقبوالند ،که حق چنین کاری را
ندارد .مائو در مقابل "شوروي" ايستاد و گفت که تعهدات ما مبتنی بر اسناد كنفرانس بين
المللي احزاب در مسكو است ،نه اساسنامۀ حزب کمونیست شوروی .این دقیقا کاری است که
باید در مقابل حزب کمونیست انقالبی امریکا انجام می یافت و حزب و ما و احزاب همسنگر
دیگر دست به همین کار زدند و قاطعانه علیه آن حزب و دنباله روانش ایستادند.
آرسي پي از تمام جنبش های گذشته نام مي گيرد اما از جنبش انقالبي انترناسيوناليستي نام
نمي برد و صرفا ً به "سنتزهای نوین خود" مفتخر است .به نظر این حزب اگر كسي سنتزها
را قبول ندارد ،رويزيونيست ،دگماتيست و خاین است!؟ نتیجه گیری منطقی این نوع حرکت
در سطح بین المللی این است که آر سی پی می خواهد انقالب فرهنگی درون حزبی خود را
در سطح بین المللی هم تطبق نماید .این کاری است به شدت غیر اصولی و نادرست و نتایج
آن قبل از همه برای خود آر سی پی مهلک و کشنده خواهد بود.
در بيانيه آر سی پی ذكر گرديده که مدت ها در داخل این حزب ،خط های متنافر ازيكديگر
وجود داشته است .طبق گفته خود باب آواكيان برای وی دوراه وجود داشته است :يا از حزب
بیرون شود و حزب جديدی بسازد و يا اينكه حزب را تحكيم بخشد .او بااالخره نتيجه مي
گيرد كه باید آر سی پی را در خط خودش تحکیم ببخشد .آرسي پي پروسۀ اجرای این نتیجه
گیری اواکیان را انقالب فرهنگی می نامد .پس از اجرای "انقالب فرهنگی" درون حزبی بود
که که آر سی پی ادعا کرد که اواکیان کمونیزم را تکامل داده و باید همه احزاب "سنتزهای
نوین" او را بپذیرند .در همه جا به نفع اواکیان تبلیغ می کنند و نام این کار را توده یی
ساختن اواکیان گذاشته اند .پس از اینکه حزب کمونیست ایران ( مارکسیست – لنینیست
– مائوئیست) نیز درین مسیر قرار گرفت ،این حزب ،به شمول يحيي ،يك نوع سانسور
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مطبوعاتی را روی حزب ما برقرار کرده بودند ،طوریکه سند هيچ حزبي را براي ما روان
نمیکردند ،جزء اسناد آرسي پي امریکا را .آنها به این کار زشت شان تا آخر ادامه دادند.
آر سي پي خواهان تحميل سنتزهاي نوین اواكيان بر تمام احزاب جنبش است .چيزي كه
بطور عمده جنبش انقالبي انترناسيوناليستي را تحت فشار قرار داد و جنبش را ازهم پاشاند،
خط پسا م ل م آر سی پی بود و نه خط رویزیونیستی در حزب کمونیست نیپال .دلیل آن این
بود که آر سی پی در واقع در موقعیت رهبری کمیتۀ جنبش قرار داشت و اگر آر سی پی خط
جنبش را رها نمی کرد ،پسا م ل م نمی شد و برای حفظ موجودیت جنبش و حفظ خط آن می
کوشید ،جنبش نمی پاشید .اما آر سی پی این مسئولیت خود را اجرا نکرد و بجای آن کوشش
کرد ،خط پسا م ل م خود را بر تمامی منسوبین جنبش تحمیل نماید و همین گرایش ناسالم
هژمونیستی کار جنبش را ساخت.
اشتباه خطی حزب در مورد ارسال پیام تبریکیه برای حزب کمونیست نیپال (مائوئیست)
واقعا ً قابل انتقاد است و حزب این انتقاد از خود را به عمل آورده است .علت این اشتباه ما
آن بود كه نامه دروني آر سي پي خیلی دیر بدست ما رسید و همچنان عهد نامۀ انتخاباتی
حزب کمونیست نیپال (مائوئیست) را مدت ها بعد از برگذاری مجلس موسسان نیپال دریافت
کردیم .يقينا ً اگر نامه دروني و يا عهد نامه انتخاباتي زود بدست ما مي رسيد ،پیام تبریکیه
ای در میان نمی بود.
اگر بخواهیم خیلی مختصر ببینیم که آر سی پی چه بود و چه کرد ،میتوان از بیانیه مشترک
 1980شروع نمود .حزب كمونيست شيلي و آر سي پي در سال  1970بيانيه مشترك دادند.
طراح اصلی جلسۀ سازمان ها و احزاب در سال  1980كه اعالميه " خطاب به پرولتاريا
وخلق هاي تحت ستم " را بيرون داد ،آر سي پي بوده است .در جلسه سال  1984كه جنبش
انقالبي انترناسيوناليستي تشكيل گرديد و بيانيه آن بيرون برآمد ،نيز آر سي پي نقش مركزي
داشت .از آن ببعد آر سي پي يگانه حزب عضو جنبش است كه دايما در كميته جنبش حضور
داشته است .اما امروز خط كشي كاملي نموده كه نيپالی ها هيچگاه جرئت چنين كاري را
ننموده اند .طی این مدت تا جائیکه دیده شده است ،عالوه بر حزب ما سایر احزاب شامل
در جنبش انقالبی انترناسیونالیستی در هند ،تركيه ،ايتالیا  ،كولمبيا ،بنگالدیش و دیگران،
اين سنتزها را قبول ندارند .از میان اعضای جنبش تنها آر سی پی امریکا و حزب کمونیست
ایران (م ل م ) و از میان داوطلبان عضویت در جنبش تنها گروپ مکسیکویی ،سنتزها را
قبول دارند.
در اين مقطع ضرورت جدی برای احیای وحدت بین المللی سازمان ها و احزاب م ل م وجود
دارد .جلسۀ ویژۀ سازمان و احزاب شامل در جنبش انقالبی انترناسیونالیستی اساسات این
وحدت را مطرح کرده و احزاب شامل درین جلسه ،به شمول حزب کمونیست (مائوئیست)
افغانستان برای اجرای فیصله های جلسه کوشیده اند .پیشرفت های ما درین عرصه چشمگیر
است .اما سند  4رفیق واحد اروپا این پیشرفت ها را قبول ندارد و آن را منفی می داند .به
نظر من این منفی بافی ناشی از پاسیفیزم مسلط بر این رفقا است ،در غیر آن دلیلی ندارد که
رفقای حزب از پیشرفت حزب در عرصۀ بین المللی ناراحت گردند.
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از زمان تشکیل جنبش انقالبی انترناسیونالیستی تا حال ،سه خط مدعی تکامل در سطح
جنبش مطرح شده:
1-

1اندیشه گونزوالو،

2-

2راه پاراچاندا،

3-

3سنتزهای نوین آواکیان.

حزب کمونیسـت پیرو و حزب کمونیسـت نیپال (مائوئیسـت) تا جائيكه م ل م را بكار
بسـتند بصورت درست و اصولی پیش رفتند ،اما بعد از انکه "اندیشه" و "راه"
را مطرح کردند ،اشتباهات شان جبران ناپذیر گردید و جنگ خلق های پیروزمند و
رو به پیشرفت را به شکست کشاندند.
در مورد اندیشه گونزوالو:
اگر بخواهیم مختصر توضیحی ارائه کنیم باید گفت که :حزب کمونیست پيرو ،مائوئيزم را
مطرح كرد .آر سي پي در ابتدا اين را قبول نداشت و مي گفت که مبتنی بر تئوري عصر زوال
امپرياليزم و لين پيائوئيستي است .نهایتا ً بعد از هشت سال مائوئيزم را پذيرفتند .پيرويي
ها حزب را به عنوان ماشين جنگي پرولتاريا مطرح كردند ،در حالیکه حزب بعنوان حزب
سياسي پيشاهنگ پرولتاريا باید مطرح شود ،بطور خالصه تمام طرحات مربوط به انديشه
گونزالو غلط بود به استثناي پذيرش مائوئيزم.
در مورد راه پاراچاندا:
بحث راه پاراچندا بسیار متفاوت تر از اندیشه گونزالو است ،طوریکه پنج موضوع ذیل
میتواند بعنوان موضوعات کلیدی و عمده مطرح باشد:
.1

1نيپالي ها تركيب جنگ توده يي دهقاني و قيام شهري را بصورت توام مطرح كردند،
بدون اينكه روي عمده بودن جنگ دهقاني تاكيد نمايند .البته ما هم تركيب كرده ايم
و حتي طرح سه تركيب را داده ايم ،اما روي عمده بودن جنگ دهقاني تاكيد می
ورزیم .در طرح ما كماكان نيروي عمده دهقان است و نيمه فئوداليزم مسلط است
و شيوه توليد سرمايه داري با وجودي كه رشد بيشتر كرده اما هنوزشيوه توليد
مسلط نيست.

.2

2در راه پاراچاندا موضوع ديگر عدم ضرورت ارتش منظم است يعني تسليح عمومي
توده ها بدون ارتش منظم نیرومند و دایمی .نمونه اش هم سويس .پاراچاندا از
سويس زياد نمونه بر داري کرده است و این یکی از دالیلی است که بحزب کمونیست
نیپال (مائوئیست) را به ورطۀ انحطاط انداخت.

.3

3موضوع ديگر در راه پاراچاندا موضوع جداکردن مبارزه توده يي و مبارزه مسلحانه
از هم است .اين موضع در جلسه گسترده سال  1993جنبش نيز مطرح گرديده بود
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و هر دو حزب نیپالی در جلسه این جدایی را مطرح کرده بودند .در مقابل تمامی
احزاب دیگر شامل در جلسه نظرات آنها را رد کرده و بیان داشتند که شكل عمده
مبارزه توده يي در كشور هاي تحت سلطه مبارزه و جنگ است و نادرست است که
مبارزۀ مسلحانه و مبارزۀ توده یی را دو چیز جدا از هم بدانیم.

.4

4يك اصل ديگر در راه پاراچاندا اين بود كه رهبر اصلي بايد در كار هاي روزمره
سياسي واجرايي مداخله نكند و تداوم انقالب را حفظ نموده و تربيت جانشينان
انقالبي را پيش ببرد .اين اصل را خودشان زير پا كردند و به نـقـض فـیصـله
هایشان مبادرت ورزیدند.

.5

5سيستم چند حزبي در مرحله سوسياليزم كه عاقبت به پذيرش سيستم چند حزبي در
شـرايط كنوني منجر گرديد.

درست است كه آر سی پی مهم ترین موسس جنبش انقالبي انترناسيوناليستي محسوب می
گردد ،اما پايه رشد و تحكيم جنبش انقالبی انترناسیونالیستی همانا جنگ خلق در کشورهای
پیرو و نیپال بود .تجارب كامال نشان داد كه ادعاهاي مربوط به انديشه گونزالو و راه
پاراچاندا پيش از وقت بوده وغلط از آب در آمدند .اما موضوع سنتزهای نوین اواکیان
چگونه خواهد بود؟ سنتزهای نوین اواکیان فقط یکسلسله نتیجه گیری های تیوریک است،
بدون اینکه حتی پشتوانۀ قابل اتکای پراتیکی به مراتب ضعیف تر از موارد پیرو و نیپال
داشته باشد .نتایج این ادعاهای بلندباالی سنتز نوینی از هم اکنون در تجرید بین المللی پسا
م ل م ها ،بخصوص پسا م ل م های ایرانی و امریکایی ،یعنی احزابی که روزی کل جنبش
انقالبی انترناسیونالیستی را از طریق کمیتۀ ان تحت رهبری داشتند.
در مورد سنتزهای نوین باب آواکیان:
تا جائیکه به زبان علمي میتوان استنباط نمود این است که سنتزهای نوین اواکیان هنوز
فرضيه هايي هستند كه نيازمند ثبوت اند .فرضيــه ها زماني به اصول علمي تبديل مي شوند
كه در جريان پراتيك صحت و درسـتي شـان را به اثبات برسـانند .از اين جهت چيزهايي كه
آر سي پي در بيانيه خويش مطرح نموده ضرورت به دقت بيشتر دارد.
سنتز ها در مجموع هرچه باشد ،مهم این است که آنها مارکسیزم – لنینیزم -مائوئیزم را از
اساسنامه آر سي پي دور انداخته و بحث شان این است كه مرحلۀ م ل م به پايان رسیده است
و از رد بقاياي گذشته و پيشاهنگ شدن آينده حرف می زنند.
ما در سطح جنبش انقالبی انترناسیونالیستی قبول داشتيم كه سه مرحله تكامل وجود دارد و
اگر تكاملي به وجود بيايد ،ادامه همين مراحل است نه اينكه روی گذشته خط بطالن بکشیم،
کاری که امروزه آر سی پی بدان مبادرت ورزیده است .هر كدام از رهبران كمونيستي اساسا ً
تداوم گذشته بوده و برین اساس با جنبه هاي منفي گذشته گسست نموده و جنبه هاي مثبت
گذشته را تكامل داده اند و یا نوآوری کرده اند .گسست كامل هيچگاه به وجود نيامده است.
لنين مربوط به كل نوشته هايش مي باشد ،اما لنينيزم مربوط به جنبه هاي مثبت آن است.
يعني لنين و لنينيزم و مائو و مائوئيزم ازهم فرق دارند .جنبش كمونيستي جنبشي است كه
از مانيفيست شروع شده و تا حال اساسا ً مبتنی بر همین بنیاد پيش رفته است و در آینده
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نیز بر همین اساس پیشرفت خواهد کرد و در چهارچوب همین اساس تکامل خواهد کرد.
گلوبالزيسيون امپریالیستی نه نظام سرمایه داری را از بین برده و و نه عصر امپرياليزم را
خاتمه بخشیده است .در واقع گلوبالزیسیون سرمایه داری با شروع عصر سرمایه داری
و صدور سرمايه شروع گردید .موج آغاز شدۀ جدید گلوبالزیسیون که بعد از فروپاشی
پیمان وارسا و شوروی سوسیال امپریالیستی شروع شد در واقع ادامۀ شدیدتر و گسترده
تر گلوبالزیسیون سرمایه داری قبالً اغاز شده است و نه یک چیز کامالً جدید .بنابرین تضاد
اساسی نظام سرمایه داری کماکان به قوت خود باقی است و لذا پسا م ل م اساس و پایۀ مادی
و اقتصادی نیز ندارد و مرحلۀ کامالً نوینی نمی تواند در کار باشد.
همچنان اگر فاصله زماني را در نظر بگيريم بين انقالب كمون پاريس و انقالب اكتوبر 47
سال فاصله وجود دارد .بعد از انقالب فرهنگي چین تا كنون فقط سي وهفت سال را در بر مي
گيرد كه فاصله زماني آن خيلي كمتر است .آر سی پی هيچ معياري نمي تواند بیاورد که پایان
یک مرحله و آغاز مرحلۀ جدید را نشان دهد.
چرا بحث بقاياي گذشته مطرح مي شود؟ ما آشکارا اعالم می کنیم که به گذشتۀ پر افتخار
مان وصل هستیم .امواج انقالبات پرولتري بعد از شكست انقالب چين فروكش نمود اما كامال
از بين نرفت .حتي همين اكنون بعد از پيرو و نيپال در هند و فليپين جنگ خلق وجود دارد و
مناطق سرخ وجود دارد .همه ما در غلطي هاي نيپال و پيرو سهيم هستيم ،بخصوص آرسي
پي چون نقش درجه اول و به نحوي نقش رهبري کننده در جنبش انقالبی انترناسیونالیستی
را داشته است .همين كشورها مدل ما بودند .نواقص نيپالي ها را آن طوري كه به این تازه
گی ها بحث مي كنيم ،در ابتدا بازگو نمی توانستیم و اين بزرگترين نقص همه ما در رابطه
به انقالب نیپال بود.
آر سي پي خدمات تیوريك شاياني نموده است که نمیتوان آنرا نادیده گرفت ،اما اين بدان
معني نيست كه این حزب غلطي نمي كنند .ما را دومرتبه قبل از مورد آر سی پی ،از اين
سوراخ مار گزيده است .بعد ازاين بايد جدا ً محتاط باشيم .هندي ها و فليپيني ها كه بر مبناي
"بقاياي گذشته" جنگ خود را پيش مي برند تا حال جنگ شان ادامه دارد و نخوابيده است
و در مورد هند حتی پیشرفت هایی نیز داشته است.
اما در مورد تغییرات در جهان باید بگوییم که تغييرات نه تنها در كشورهاي تحت سلطه
بصورت گسترش زاغه نشيني درحومه هاي شهر ها به وجود آمده است ،بلكه در كشور هاي
امپرياليستي نيز به وجود آمده است .ما همين تغييرات را در نظر گرفتيم و در برنامه اشكال
مختلف جنگ را با هم تركيب كرديم و محور عمده اش را هم مشخص كرديم .اما آر سي پي
در اساسنامه جديدش هيچگاه در رابطه با تغييرات در امريكا از لحاظ تغيير در قيام مسلحانه
و سر نگوني قهري دولت امريكا بحثي نکرده است .تیوري دو مرحله ای انقالب پرولتري
آرسي پي ،كل جنبش انقالبي انترناسيوناليستي را اصال به بحث نمي گيرد و نمي گويد كه
مربوط به مرحله اول است يا به مرحله دوم؟ آرسي پي شروع مرحله دوم را سنتزهاي
اواكيان مي داند اما در مورد كل جنبش بصورت روشن حرف نمي زند.
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در اساسنامه جديد آر سي پي ايدئولوژي رهنماي انديشه وعمل اصال وجود ندارد .اینکه
رفقای واحد اروپا مطرح میکنند که سنتزهای آواکیان را علمی و دقیق یافته اند باید برایشان
خاطر نشان سازیم که اسناد مطرح شده آر سي پي هنوز پيشنهاديه است و تا هنوز تصويب
نشده اند .من حتي فكر ميكنم كه ممكن است آرسي پي نتواند كنگره خود را دائر نمايد و اين
اسناد را در آن تصويب نمايد.
افغانستان نه پيرو است و نه نيپال .درينجا دو جنگ وجود دارد وهر دو بين المللي هسـتند.
بنابرين عرصۀ مبارزاتی بین المللی بصورت عینی برای ما خیلی مهم است .درینمورد
بخصوص نقش آر سي پي برای ما در رابطه با افغانستان نیز خیلی مهم بود .اما آر سی پی
هیچگاه نتوانست و نمی تواند به نقش جدی انترناسیونالیستی خود درینمورد توجه نماید
و این ناشی از عدم درک آن حزب از شرایط ویژۀ افغانستان در رابطه با منافع امپریالیزم
امریکا در جهان بوده و هست.
يك مشكل اصلي آرسي پي عدم توده یی بودن آن است .اين مشكل مشكل بافت قويا ً روشنفكرانه
آرسي پي است .به بيان ديگر مشكل آرسي پي مشكل خط باب اواكيان است .این خط به قدر
کافی روی پایۀ پرولتری حزب توجه ندارد و نقش زنان ،روشنفکران ،جوانان و غیره بیش
از حد برجسته می نماید.
جبهه متحد در اساسنامه تذكر داده شده و در همينجا بحث نيروهاي مسلح ارتجاعي مطرح
شده ورويارويي آن با قيام كنندگان ميليوني به ميان آمده است .اما بحث نيروهاي مسلح
انقالبي ،چگونگي تشكيل آن يعني چگونگي تشكيل ارتش سرخ انقالبي اصالً به ميان نيامده
است .به عبارت ديگر نه تنها موضوع مسلحانه بودن قيام و موضوع تشكيل ارتش سرخ
انقالبي به عنوان يكي از سه سالح انقالب بصورت مستقل مطرح نگرديده است ،بلكه به
مثابه يك موضوع ضميمه يي با جبهه متحد نيز حتي براي يكبار هم صريحا ً مطرح نگرديده
است.
چرا يكي از سه سالح انقالب اين قدر كمرنگ شده است؟ طوریکه آر سی پی ،بحث ميكند به
اين معني است كه انقالب را گويا توسط جبهه متحد مي توان پيش برد و هيچ نيازي به ارتش
انقالبي به عنوان دومين سالح انقالب بعد از حزب انقالبي وجود ندارد .آيا اين نوع طرح
مسئله ،نوعي گرايش به سوي تیوري گذار مسالمت آميز را نمي رساند؟
به اين ترتيب طرحات اساسنامه یی ،آر سي پي پارلمانتاريستي نيست ،اما مي توان گفت
كه نوعي گرايش بسوي تیوري گذار مسالمت آمیز در آنها وجود دارد .زماني كه يك سالح
انقالب ( ارتش انقالبي ) از اساسنامه حذف شود يقينا گرايش به سوي تیوري گذار مسالمت
آميز وجود دارد.
بحث ديگري كه آرسي پي در اساسنامه جديدش دارد اين است كه آر سي پي عده اي را كه
طرحات شان را قبول دارد در يك صف و تمام كساني را كه طرحات شان را قبول ندارند در
صف ديگر قرار داده است .چون اين مسئله اساسنامه یی است براي ما بسيار هوشدار دهنده
است .به این خاطر وظیفه و رسالت مبارزاتی ما حکم میکند که باید جدا ً با این نوع گرایش و
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دید مبارزه صورت بگیرد؛ زیرا طبق گفته باب آواكيان م ل م پاسخگوي نيازمندي هاي عصر
ما نيست و مرحله دوم یعنی سنتزهای نوین را مطرح مي كند ،وظیفه و رسالت مبارزاتی ما
حکم میکند که بايد جدا ً با اين ديد آر سی پی مبارزه صورت بگيرد؛ چرا که اين ديد با ديد
كائوتسكي منطبق است.
آرسـي پي سـر مسـائل اسـتراتژيك زياد تكيه مي كند .يك مورد بحـث آنها با نيپالي ها هم
بـر سر استراتژي و تاكتيك ها بوده است .بحث آرسي پي اين بود كه نيپالي ها استراتژي
را فراموش نموده و مسائل تاكتيكي را عمده نموده اند .اين بحث به نظر من بحث درستي
است و ما هم اين بحث را درمورد نيپالي ها داشته ايم .نيپالي ها درين بحث ميگفتند كه
تعيين استراتژي زياد مشكل نيست ،چيزي كه مشكل است تعيين تاكتيك هاي درست است.
پس بايد روي تعيين تاكتيك هاي درست زياد مكث نمائيم .اما آنها اين موضوع را بصورت
پراگماتيستي در نظر مي گرفتند و نسبت به اصوليت و انطباق با استراتژي روي مفيديت
مقطعي تاكتيك ها تاكيد مي كردند .بهر حال در آرسي پي نيز اين گرايش وجود دارد كه مداوما ً
روي استراتژي تاكيد نمايد و به تاكتيك ها اهميت الزمه ندهد.
بدون شك در نبود تاكتيك هاي متناسب با استراتژي ،كار توده يي و بطور کل پیشرفت در
مسیر انقالب نمي تواند صورت بگيرد .ما صرفا ً با تكيه بر استراتژي نميتوانيم مبارزه را به
پيش هدايت نمائيم و توده ها را بسيج كنيم .ما بايد اوضاع و شرايط را در نظر گرفته و تاكتيك
استراتژی انقالبی را جستجو نمائيم.
هاي متناسب و شيوه ها و راه حل هاي صحيح مبتنی بر
ِ
همانطوری که در سطور باال ذکر نمودم باز هم تاکید میکنم که آرسي پي نه تنها تاكتيك ها
را دست كم مي گيرد ،بلكه طرح استراتژيك آن نيز غلط است .طرح جبهه متحد به عنوان
استراتژي مبارزاتی كامالً غلط است .بدون ارتش انقالبي و مبارزۀ مسلحانه و قهري یعنی
جنگ نمي توان حاكميت امپرياليستي را سرنگون نمود .اصوالً اگر گرايش بسوي اين باشد
كه تاكتيك ها فراموش شود نتایج نهایی كارها غلط از آب در مي آيد .متحدين هميشه متحدين
استراتژيك نيستند .هيچ نيرويي نباید در مورد متحدين تاکتیکی با بی مباالتی برخورد نماید.
یقینا ً تاكتيك ها بايد تابع استراتژي باشد .به قول رفيق اكرم یاری استراتژي استقامت و تاكتيك
جهت گيري است .تاكتيك ها باید بطور كلي منطبق به استقامت استراتژیک باشند .تاكتيك ها
در مجموع خود باید به سمتي حركت كند كه شما استراتژي خود را تعيين نموده ايد .اما شما
از جهتگيري هر حركت تاكتيكي نميتوانيد حكم كنيد كه از استقامت خارج شده ايد یا نه ،بلکه
باید تاکتیک ها را در مجموع در نظر بگیرید.
در آر سی پی امریکا گرايش به کلی نسبتا ً قوی است .مثالً آر سی پی همیشه از "هسته
مستحكم و انعطاف پذيري زياد" صحبت می نماید ،اما هیچگاه انعطاف پذیری های زیاد
آر سی پی در تاکتیک ها و همینطور استحکامش در استراتژی بصورت مشخص روشن
نگردیده است.
تبليغ و ترويج كمونيستي صحيح است و هر كمونيستي بايد آن را پيش ببرد .در شرايط
افغانستان اين موضوع مربوط به مبارزه در جهت جنگ مقاومت ملي مردمي و انقالبي است.
در شرايط اشغال افغانستان ما نمي خواهيم ضديت با مذهب را به عنوان جنبه عمده مطرح
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نمائيم ،بلكه جنبه عمده مبارزه ما عليه اشغال است و ايده هاي كمونيستي را در همين جهت
تبليغ مي كنيم .اما حزب کمونیست ایران (مارکسیست – لنینیست – مائوئیست) مي تواند كه
از جنبه مبارزه عليه مذهب ايده هاي كمونيستي را تبليغ نمايد ،چرا که تضاد عمده اش با
جمهوری اسالمی است.
تنها از مدنظر گرفتن استقامت استراتژيك چيزي درست نمي شود .بلکه باید استقامت
استراتژيك را در ارتباط با تاكتيك هاي متناسب در نظر گرفت .به همين ترتيب تكيه يكجانبه
روي تاكتيك ها هم غلط است .هر گاه استقامت استراتژيك را از نظر دور داريم به گمراهی می
افتیم و استقامت خود را رها می کنیم .اگر تاكتيك هاي متناسب با اسـتراتژي در نظر گرفته
نشوند به جهتگیری های نادرست می افتیم و عاقبت این وضعیت نیز چیزی جز گمراهی
و رها کردن استقامت کلی نیست .انحراف هم می تواند پراگماتیستی باشد و هم می تواند
دگماتیستی باشد .خالصه اینکه انحراف هم در استراتژي مي تواند به وجود بيايد وهم در
تاكتيك ها.
بنا به گفتۀ مائو تسه دون ،ما نباید تنها تضاد عمده را در نظربگيريم ،بلكه بايد بين اشغالگران
نیز اشغالگر عمده و اشغالگر غیر عمده از هم تفکیک نماییم .اما حزب کمونیست انقالبی
امریکا و یا حزب کمونیست ایران ( م ل م ) حتی تضاد عمده را در نظر نمی گیرند ،چه رسد
به اینکه اشغالگر عمده و غیر عمده را از هم تفکیک نمایند .مثالً آنها جبهۀ واحد ضد فاشیزم
را دربست رد می نمایند؛ در حالیکه اشتباه جبهۀ واحد ضد فاشیزم در این بود که به عنوان
استراتژی بین المللی کل جنبش کمونیستی جهانی در نظر گرفته شد و بر همه کمونیست
ِ
ها تحمیل گردید ،حتی بر کمونیست های هند که تضاد عمده در آن تضاد ملی با امپریالیزم
انگلیس بود .اگر این جبهه در حد یک جبهه میان اتحادشوروی و امپریالیست های امریکایی
و انگلیسی علیه نازیزم و فاشیزم باقی می ماند ،می توانست درست باشد.
نيپالي ها يكجانبه چسپيدند به تاكتيك ها .آرسي پي هم فقط هوشدار مي داد كه استراتیژي را
فراموش نموده ايد ،در حالیکه از نظر ما بايد ارتباط متناسب بين جهتگيري هاي تاكتيكي
و استقامت استراتژيك را در نظر گرفت .در يك نبرد مشخص تاكتيك ضرور است .اما در
همين نبرد بايد استقامت استراتژيك را فراموش نكنيد .اگر در يك نبرد مشخص فقط روي
استقامت استراتژيك تاكيد كنيد ،نمي توانيد در اين جنگ تاكتيك های مشخص را مطرح نمائيد.
تاكيد يكجانبه روي استقامت استراتژيك دگماتيزم است و تاکید یکجانبه روی تاکتیک ها هم
پراگماتیزم.
پخش آگاهي كمونيستي در ميان توده ها ضروري است و فقط از اين طريق است كه حزب
توده يي مي شود و توده ها به سوي حزب مي آيند .اما در هر مرحله مشخص مبارزاتي
اين وظيفه توسط تضاد عمده معين و مشخص مي گردد .در هر حال تا جائيكه به وضعيت ما
مربوط است كار توده يي عمدتا كار ملي – دموكراتيك است و كار كمونيستي جنبه عمده آنرا
نمي سازد .اما در شرايط يك كشور امپرياليستي مثل اياالت متحده چنين نيست و بايد با تمام
قوت بكار كمونيستي در ميان توده ها پرداخت .اما حتي درانجا نيز تقسيم كار نظام بورژوايي
كار خود را مي كند .همانطوري كه صرفا ً بخش كوچكي از مردم ساينس دان ميشوند ،به اين
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ترتيب همه نمي توانند علم كمونيزم را فرا گيرند و آنهائي هم كه فرا مي گيرند درجات و
سطوح مختلف خواهند داشت و حتي در درون حزب آگاهي و درك يكساني از كمونيزم وجود
نخواهد داشت .اين چيزي است كه در اثر كاركرد خود تضـاد هـاي موجود در جامعه صورت
مي گيرد.
تا جائیکه به ما ارتباط میگیرد اختالف ميان ما و آرسي پي بر سر مانیفیست و بیانیه
جدیدشان و سنتزهای مطروحه باب آواکیان است و اكثريت احزاب كمونيست مائوئيست
سنتزهاي اواكيان را قبول ندارند .صحبت روي كميت نيست بلكه بر سر كيفيت آن است.
خروشچف قبل از اينكه مسائل انحرافي اش را بطور جمعي مطرح كند ،يكايك احزاب كمونيست
را مي ديد تا فكر و انديشه خويش را بر احزاب بقبوالند .این تاکتیکی بود که او برای کشاندن
احزاب مختلف بطرف خودش از آن استفاده نمود .متاسفانه آر سی پی و حزب کمونیست
ایران (م ل م) نیز از اینچنین تاکتیکی استفاده می کنند .آنها حتی در داخل احزاب مختلف برای
جلب افراد و گروپ ها بطرف خود شان از این تاکتیک کار می گیرند.
وظیفه و مسـئولیت حزبی ما حکم میکند که ما باید مبارزه علیه پسـا م ل م را ادامه دهـيـم.
اکـنـون سـه دهـه از ايـجـاد جـنبش انترناسيوناليستي ميگذرد و ما بايد حاال به انترناسيونال
نوين كمونيستي ارتقاء مي كرديم .اما اکنون یکبار دیگر وظیفۀ تشکیل مجدد سازمان بین
المللی م ل م را در پیش رو داریم .اجرای موفقانۀ این وظیفه فقط از طريق مبارزات جدي
و اصولي مي تواند صورت گيرد و ما این تصميم را ما گرفته ايم .اين تصميم ،تصمیم دفاع
از م ل م است .ما ميگوئيم كه اين سالح برنده است و باید بیشتر برنده شود .رفقای ما تا
زمانیکه عضو حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان باشند مکلف به اجرای خط حزب و
تبلیغ و ترویج آن در میان سایرین هستند .رفقای ما باید روی اساسات ایدئولوژیک – سیاسی
– تشکیالت حزب شان اتکاء نمایند ،نه اینکه در ضدیت با این خط قرار بگیرند و به دنبال
مواضع حزب دیگری روان شوند.
بينش ما امروز م ل م است ،راهنمای اندیشه و عمل ما م ل م است .بايد آن را تكامل دهیم
نه اينكه از آن گسست نماییم .در اين رابطه جدا ً از رفقای تائید گنندۀ سند مورد بحث تقاضا
میشود که آنها به عنوان نماينده گان حقيقي حزب در منطقۀ شان عمل نمایند و نه در ضدیت
با خط حزب شان .هر نبرد به نقشه و صف آرایی در جبهه ضرورت دارد و رفقای ما مکلف
اند كه از مواضع و خط حزبي خويش دفاع نمایند.
در شرایطی که آرسي پي امریکا تصميمش براي ايجاد به اصطالح حركت بين المللي بر
محور بيانيه اش را گرفته است 4 ،رفیق مورد بحث ما بجای اینکه با حزب خود شان
همنوائي داشته باشند ،روي تصاميم آر سي پي امریکا و متحدین ایرانی اش حساب باز کرده
اند .اما این دو حزب در جزئيات و در توضيحات هر چه بگويند و هر قدر از مارکس و لنین
و مائوتسه دون حرف بزنند ،مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم را به دور انداخته اند و برای
"سنتزهای نوین اواکیان" و جهانی ساختن آن تالش های ناکام براه انداخته اند .به همين
جهت است كه سند پولينوم چهارم كميته مركزي حزب ،استقامت استراتژيك " كمونيزم "
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كنوني آر سي پي را " پسا ماركسيستي – لنينيستي – مائوئيستي " خوانده است .براي ما و
بسياري از احزاب و سازمان های مارکسیست -لنینیست -مائوئيست سایر کشورهای جهان،
دفاع از كمونيزم به مفهوم دفاع از ماركسيزم – لنينزم – مائوئيزم و دفاع از ضرورت تكامل
آن به مرحله چهارم است و نه حذف م ل م.
اين موضوع بسیار واضح روشن است ،چرا كه آر سي پي خود م ل م را از اسنادش حذف
كرده است .اما نمايندگان اين حزب ،در بحث با حزب كمونيست ايران (مارکسیست – لنینیست
 مائوئیست) ،اعالم كرده اند كه براي ديگران حذف م ل م را پيش شرط نمي گذارند .این پیشنگذاشتن برای دیگران فرقی در انحراف پسا م ل م آر سی بصورت اساسی وارد نمی کند .آر
سي پي امریکا با حذف م ل م از اسنادش و اتخاذ خط پسا م ل م زمينه حفظ و تكامل وحدت
با ما و کل جنبش بین المللی مارکسیستی – لنینیستی -مائوئیستی را از دست داده است .من
متاسفم که چهار رفیق تائید کنندۀ سند مورد بحث روی یک جریان ناکام و کامالً منزوی از
جنبش م ل م در سطح بین المللی حساب باز کرده اند.
من متاسفم كه " اومانيزم " كامال مشهود پسا ماركسيستي – لنينيستي – مائوئيستي مطروحه
در هر دو سند آرسي پي (بيانيه و اساسنامه جدید شان) براي شما نامشهود است .اين "
اومانيزم " از سر و روي اين اسناد مي بارد و بطور مشخص در گنگ بودن قيام سرتاسري
مطروحه در اساسنامه آر سي پي ،در استراتژي جبهه متحد آن ،در پاسيفيزم ضد جنگي آن
كه در همان جمالت اولش خود را نشان مي دهد ،در كم اهميت گرفتن كمونيزم به مثابه علم
رهايي پرولتاريا و تكيه اساسي روي خصلت نجات دهندگي آن براي كل " بشريت " ،يعني
سرچپه كردن موضوع ،و غيره و غيره کامالً مشهود است .تكيه روي اين " اومانيزم "
فرا پرولتري در مذاكرات نمايندگان آر سي پي با حزب كمونيست ايران ( م ل م ) به روشني
تاكيد گرديده است.
براي آر سي پي ديگر موضوع آنقدر عميق شده است كه ديگر كمونيزم را فقط به مثابه يك
علم مي پذيرد و نه به مثابه يك "علم و در عين حال يك ايدئولوژي" ،يعني مجموعه باور ها
و ارزش ها كه شامل تعهد و اخالقيات نيز هست .اين موضوع نيز در هر دو سند اساسي آر
سي پي روشن است و در بحث با حزب كمونيست ايران (م ل م َ) نيز صريحا ً بيان شده است.
و اخرین مطلب این سطور .يقينا ً حزب وسيله ای براي كمونيزم است و نه بر عكس .اين
موضوع هم در مورد حزب ما صدق مي كند وهم در مورد آرسي پي امریکا .باور كنيد براي
من طاقت فرسا است كه بگويم :متاسفانه براي شما آر سي پي امریکا مهم تر از كمونيزم (
ماركسيزم – لنينيزم – مائوئيزم ) شده است.

" شـاعـر "

 6اپریل  17 ( 2014حمل )1393
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مبارزه علیه رویزیونیزم پسا م .ل .م .اواکیانی را هر چه
قاطعانه ادامه دهیم

درین کوتاه ،اما مهم تالش خواهیم نمود تا دیدگاه و نگره های مان را بصورت فشرده
پیرامون سند ارایه شده از سوی بخشی از رفقای واحد اروپا ،در مورد موضع گیری حزب ما
علیه رویکردهای رویزیونیستی پسا .م  .ل  .م اواکیانی ارایه داریم .بحث مفصل درین مورد
از سوی دفتر سیاسی حزب و سایر واحد های تشکیالتی حزب بگونه ی صورت گرفته که ما
از کلیه این مباحث حمایت نموده و از همه مهمتر فیصله پولینوم چهارم کمیته مرکزی حزب
ما را که در واقع موضع گیری علیه خط رویزیونیستی پسا م .ل .م .اواکیانی را ضرورت
اجتناب ناپذیر اعالن نمود ،قاطعانه حمایت می نماییم.
موضع گیری حزب ما از زمان تبارز این مباحث در جنبش کمونیستی بین المللی در واقع
حقانیت این موضع گیری را به نمایش گذاشته است .ناگفته پیداست در شرایط کنونی اوضاع
جهانی ،که امپریالیست ها هر روز با بوق و کرنا و ایجاد رعب و وحشت در میان توده
های جهان به وسیله ی ارتش های مهاجم و اشغالگر و پادوهای مرتجع خویش به ویژه در
خاورمیانه و کشور ما ،دست به اشغال ،تجاوز ،قتل و کشتار گروهی می زنند ،مسئوولیت
تاریخی ماست تا هرچه عاجل و با استواری تمام ،خود را آماده ی مبارزه عملی علیه این
جنایات نماییم.
بدون شک مبارزه علیه اشغالگری و تجاوز امپریالیست ها ،بدون در نظر داشت شرایط ملی
و بین المللی امکان پذیر نیست ،و در نظر نگرفتن این مهم ،در واقع خودکشی سیاسی شمرده
میشود .از این رو ایجاد همبستگی و شکل دهی به تشکالت بین المللی کمونیستی قبل از
همه برای حزب ما یک امر حیاتی و مهم پنداشته می شود .چون حزب ما مسئوولیت خطیر
مبارزه علیه اشغالگران و رژیم دست نشانده را به عهده دارد که این امر ،بدون هماهنگی
و در نظرداشت شرایط بین المللی و حمایت همه جانبه سایر احزاب و نیروهای ضد اشغال
امپریالیستی دشوار خواهد بود.
درین میان آر سی پی امریکا که از دیر باز نقش عمده در بازدارندگی و پیشبرد فعالیت های
جنبش انقالبی انترناسیونالیستی و به گونه ی مشخص در کمیته جنبش داشت ،خود رویکرد
رویزیونیستی را دنبال نموده و باعث پراگندگی و از بین رفتن کمیته جنیش گردید که پیامد
آن ابهام و سردرگمی را در جنبش بین المللی کمونیستی ایجاد نمود .از جانب دیگر آر سی
پی امریکا ،در واقع همانگونه که کشورش سردمدار تجاوز و لشکرکشی به افغانستان می
باشد ،بجای تقبیح و مبارزه علیه این اشغالگری و بسیج افکار عمومی شهروندان امریکا
علیه تجاوز کشورشان به افغانستان ،نه تنها کمکی به نیرومند شدن فرایند مبارزاتی رفقای
افغانستانی شان نکرد ،بل علیه آن قرار گرفت که گویا نه کشور شان متجاوز و اشغالگر است
و نه افغانستان تحت اشغال قرار دارد .میتوان این حرکت آنان را برتری طلبی و شوونیزم
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همصدا با اشغالگری دانست .این حرکت آر سی پی امریکا از دیر باز ،نمودار همان رویکرد
پسا م .ل.م .اواکیانی است که بصورت برجسته در مانیفست و اساسنامه جدید این حزب خود
را به نمایش گذاشت .شوربخاته درین میان ،حزب کمونیست ایران (م ل م) نیز دنباله رو
بدون چون و چرای آر سی پی امریکا گردید .و بحث " کمونیزم بر سر دوراهی؛ پژمردگی یا
شگوفایی "...را سر داد .آنچه از این نوشته بر می آید در واقع برگردانی از داشته های خط
پسا م .ل .م .اواکیانی و گفته های آر سی پی است .حزب ما موضع گیری اصولی خویش را
درین رابطه نیز داشته است .این برآیند های حزب ما ،در واقع ،آهسته آهسته حقانیت گفته
های ما را علیه رویزیونیزم اواکیانی و دنباله روان آنها به اثبات رسانیده است.
درین میان بخشی از رفقای واحد اروپای حزب ما یا به گونه مشخص یکی دو تن از رفقای
واحد اروپا ،پس از مدت ها ،یکباره رگ غیرت شان به حرکت در می آید و در مقام دفاع از
یافته های اواکیان قرار میگیرند و علیه مواضع حزب شان خنجر از نیام می کشند.
ما از گفتمان ،تفاوت نگره ها و مبارزه دوخط که در واقع به مثابه ی اکسیجن در یک حزب
سیاسی می باشد ،حمایت همه جانبه می نمایم .این مباحث ،همه ی اعضا ،داوطلبان عضویت
و هوادارن و سایر سازمان ها و افراد وابسته به حزب را یاری می رساند تا نکته های به
اصطالح نگفته را بیشتر از پیش درک نموده و درین مباحث شریک شوند.
اصل مبارزه دوخط به عنوان اصلی از اصول تشکیالتی در اساسنامه حزب تسجیل یافته و
این خود نشان دهنده ی این مهم است که حزب ما و سایر احزاب کمونیستی م ل م نه تنها
ضوابط خشک و دیکتاتورمابانه را نمی پسندد ،بلکه عمال علیه آن مبارزه دارد و بر اصول
سانترالیزم دموکراتیک استوار است .مطرح شدن مباحث گوناگون در نشریه درونی حزب
خود گواه این اصل است .از این رو ،دو تن از رفقای واحد اروپای حزب نیز ،با استفاده
از این امتیاز ،موضع گیری و یافته های شان را از مانیفیست و اساسنامه جدید آر سی پی
امریکا و تیوری های پسا م .ل .م .اواکیانی و واکنش های حزب خود شان به نقد و بررسی
گرفتند که در کمونیست شماره دوازدهم بازتاب یافته است.
این رفقا نه تنها بر موضع گیری ها و واکنش های حزب ،علیه پسا م .ل .م .اواکیانی ناراحت
هستند بلکه اساسنامه حزب شان را نیز به نقد گرفتند و جوالنگاه حمالت خود قرار دادند.
ما معتقد هستیم که برنامه و اساسنامه حزب ما " قرآن مقدس" غیر قابل نقد و بدون اشتباه
نیست ،میتوان آن را نقد ،اصالح و تعدیل نمود و پاسخگوی زمان ساخت .اما مطرح نمودن
این نقدهای خصمانۀ همزمان ،در موقف همسنگر شدن با رویزیونیست های پسا م .ل .م.
اواکیانی خود پرسش برانگیز است و این مساله را در خواننده القا می نماید که گویا طرح
این نـقـد ،بـرای اصـالح و بـهـتـر شـدن نیسـت ،بل تـوجـیـه بر حمالت خصمانه ای است که
از سوی این رفقا علیه حزب خود شان صورت گرفته است.
این موضوع را که نقدهای رفقا بر چه پایه و بر مبنای کدام مقیاس بر اساسنامه حزب صورت
گرفته و تا چه اندازه وارد است ،کنار می گذاریم ،چون در شماره های ۱۷-۱۶-۱۵-۱۴ -۱۳
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کمونیسـت بطور مـفـصل پاسخ های مقنع و علمی داده شده است .تکرار آن ها درین کوتاه،
نیاز نیست و در واقع از فصاحت کالم می کاهد.
این رفقا نه تنها در طول این مدت یعنی از زمان پولینوم چهارم کمیته مرکزی حزب که علیه
خط انحرافی آر سی پی امریکا موضع گیری نمود و نیز در سایر نوشته ها و داده های درونی
و بیرونی علیه آن واکنش نشان داد ،خاموش بودند و بگونه ای این خاموشی تایید موضع
حزب را نشان میداده است .کما اینکه در مالقات ها و نامه ها با نماینده و رهبری حزب هیچ
وقت اینگونه موضع گیری نداشته اند .جای بسی شگفت این است که یکباره "وحی از نوع
غار حرایی" به آنها نازل میگردد و بصورتی دست به قلم می برند و برعلیه حزب خود می
نویسند و در مقام دفاع از رویزیونیست های پسا م .ل .م .اواکیانی می افتند.
آنچه از نوشته خود این رفقا در سند ارایه شده در شماره دوازدهم بر می آید این است که پس
از دست یازی «به نتایج نسبی تحقیقات شان» تصمیم می گیرند تا مبارزات شان را پیرامون
«سنتزهای نوین رفیق اواکیان از طریق نشریۀ درونی حزب پیش ببرند ».اگر مدت زمانی از
تدویر پولینوم چهارم کمیته مرکزی حزب و سند ارایه شده از سوی این دو رفیق را بسنجیم،
فاصله چند ساله ای که وجود داشته است خود نمایانگر این واقعیت است که این رفقا نه تنها
درین سالها دست به " تحقیقات" پیرامون" سنتزهای نوین" نزده اند بل خاموشی گزینی
شان تایید بر موضع گیری حزب شان بوده است .اما شگفت آور است که یکباره ورق بر
میگردد و " وحی حرایی" نازل میگردد و مسئولیت دفاع از خط رویزیونیستی پسا م .ل .م.
اواکیانی به عهده آنها می افتد و با رد موضع حزب در واقع موضع دیروزی خود را نیز نقد
میکنند .این داستان ،برای هر خواننده که اندکی این گفتمان را دنبال نموده باشد مبرهن می
سازد که شاید این رفقا حرف های دیکته شده دیگران را فریاد می کشند و یا هم بدون درک
از مسئولیت تشکیالتی شان این گونه سنگر سازی نموده اند.
رفقا از یکسو سند مطرح شده را به نام هواداران حزب ارسال میدارند و از سویی دیگر
خواهان نشر آن در نشریه مرکزی درونی میگردند .اگر این رفقا واقعا ً اساسنامه حزب شان
را خوانده باشند  ،میدانند که نشریه درونی برای بازتاب دیدگاه هواداران نیست ،بلکه نشریه
ای است که مسئولیت پیشبرد مبارزه دو خط را در میان اعضای حزب و همچنان به سطح
ملی و بین الملی به عهده دارد .بنابرین این رفقا یا اصالً اساسنامه حزب را نخوانده اند و یا
هم در فهم آن دچار مشکل بوده اند .از جانب دیگر ،سند جعل بزرگی را به نام سایر رفقای
اروپا نیز مرتکب شده است .امضا کنندگان سند ،با چه حقی نوشته شان را به نام هواداران
حزب در اروپا قلمداد می نمایند؟ آیا این یک بزرگنمایی غیر واقع بینانه یا حرکتی در راستای
مطرح کردن خود شان بر اساس جعلیات نیست؟
حزب ما در سطح بین المللی پس از حرکت مذبوحانه و انحالل طلبانه رویزیونیستی پسا م.
ل .م .اواکیانی که برآیند آن انحالل کمیته جنبش گردید ،دست آورد های ارزنده و مهمی داشته
است که در واقع این دست آوردها بگونه ای در اعالمیه های مشترک و کنفرانس های احزاب
مائوئیستی خود را تبارز داده است .اما متاسفانه این واقعیت از چشم رفقای ما پنهان می ماند
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و حزب شان را متهم به بحرانی نمودن جنبش انقالبی انترناسیونالیستی می نمایند .جنبش
انقالبی انترناسیونالیستی و به صورت مشخص کمیته جنبش به وسیله آر سی پی امریکا،
قبل از موضع گیری حزب علیه خط رویزیونیستی آنها منحل شده بود و دیگر کمیته جنبش و
جنبش انقالبی انترناسیونالیستی وجود نداشت که دچار بحران گردد .این یا بیخبری این رفقا
را نشان میدهد و یا هم خوشخدمتی آنان را به پسا م .ل .م .ها.
این رفقا بدون یاد آوری از اسناد حزب شان و بدون تکیه بر یافته های حزب شان ،آن را
متهم به «تحریف مواضع و اتهام زدن بر سنتزهای نوین اواکیان که سرنوشت بشر را رقم
می زند" می کنند .ناراحت هستند که چرا اواکیان را " مارکس زمان خود" قبول نمی کنیم و
حرف هایش را بدون چون و چرا قبول نداریم .گویا دچار نوعی تحقیر و کوچک بینی تاریخی
گردیده اند که چسان از کشور مفلوک و استبداد زده شان که حزب کمونیست شان نیز بگونه
ای متاثر از این شرایط است ،علیه حزب کمونیست یکی از کشور های مقتدر امپریالیستی
موضع گرفته است .اینگونه همه ی حقانیت ها را و «رقم زدن سرنوشت بشر» را وابسته
به "سنتز های نوین" پسا م .ل .م .اواکیانی می دانند و کشورهای تحت سلطه و احزاب
کمونیست این کشورها را نیز فقط و فقط مصرف کنندگان این " تیوری های سرنوشت ساز"
می شمارند .آیا این گفتمان  ،چیزی جز تحقیر خودی را میتواند به نمایش بگذارد؟ آیا این
حرکت در راستای خوشخدمتی برای نهادینه شدن "سنتیز های نوین سرنوشت ساز" چیزی
دیگری میتواند باشد؟ پاسخ به همه ی این گفتمان روشن است .بحث مبسوط درین مورد در
نوشته های حزب و واحد های تشکیالتی صورت گرفته است.
از سوی دیگر این "سنتز های نوین سرنوشت ساز" که رفقای ما از آنها با مباهات یاد
میکنند ،اصول اساسی و بنیادی کمونیستی(مارکسیزم -لنینیزم -مائویزم) را دور انداخته و
همچنان نادیده گرفتن تیوری های جهان شمول مارکس ،انگلس ،لنین ،استالین و مائو را
به باد فراموشی سپرده است .رویزیونیست های اواکیانی همه ی اینها را به تاریخ سپرده و
نگره های خود شان را ،گفتمان “سرنوشت ساز” و رهایی بخش برای بشر امروز قلمداد
میکنند .آیا این یک برخورد شوونیستی نیست؟ درین میان اما از جمله ی سه سالح انقالب،
نقش ارتش خلق و مبارزه مسلحانه به فراموشی سپرده می شود و مبارزۀ انقالبی در کل به
مبارزه آرام و به اصطالح مدنی تقلیل می یابد.
یک پرسش کوتاه را می توان با این رفقا مطرح نمود؛ آیا در کشور اشغال شده و استبداد زده
مثل افغانستان این " سنتزهای نوین سرنوشت ساز" میتواند رهگشا باشد .در کشوریکه
نیروهای متجاوز و پادوهای مرتجع داخلی آنها با زور تفنگ و با قلدری و ستم بر مردمان
حکمروایی دارند ،آیا حرکت های نرم و آرام ،از نوع اواکیانی ،میتواند باعث رفع اشغال،
سرنگونی رژیم دست نشانده و ایجاد جامعه دموکراتیک نوین گردد؟ اگر میتوانست چرا
حرکت های به اصطالح مدنی تسلیم طلبان فعال در چارچوب رژیم که هیچ گونه خطری را
متوجه ساختار رژیم و نیروهای متجاوز نمیکرد ،تاثیر نکرد .نمونه هایی از اینگونه حرکت
ها را طی سالهای پسین شاهد بودیم که با چماق و سرکوب نیروهای امنیتی رژیم پاسخ داده
شد.
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کوتاه اینکه آیا حزب شما ،راه ترکستان را پیش گرفته یا هوای زندگی در کشور های
امپریالیستی ،عزم مبارزه مسلحانه را به مبارزه مسالمت آمیز و به اصطالح مدنی برای شما
مبدل نموده است که با جایگزین ساختن فرمول های رویزیونیستی بجای فرمول های انقالبی
پرولتری ،یکباره از خاموشی و سکوت نوع "اصحاب کهفی" بیرون شده اید و قلم را تیر
بران علیه حزب تان ساخته اید؟
آیا میتوانید حقانیت شعار " قدرت سیاسی از لوله تفنگ بیرون می آید" را نادیده بگیرید؟
آیا لشکرکشی و تجاوز امپریالیست ها به کشور ما ،مصداق بارز همین گفته معروف نیست.
پس چسان حزب شما پا به کژراهه گذاشته و " سنتزهای نوین" را باید بدون چون و چرا
پذیرفت و قبول نکردن آن و موضع گیری علیه این خط انحرافی و رویزیونیستی برای شما
" بحران آفرینی " قلمداد می گردد؟
از سوی دیگر نمی توان خدمات قبلی آر سی پی به ویژه باب اواکیان را در جنبش کمونیستی
بین المللی رد نمود .اما این امر به مفهوم آن نیست که ما هر چیزی را از نشانی اواکیان
ولو اینکه انحرافی و رویزیونیستی باشد ،چشم و گوش بسته قبول نموده و به پاس خدمات
گذشته اش ،بر آنها مهر تایید بزنیم .ما از خدمات قبلی اواکیان و آر سی پی در نوشته ها و
گفته های خویش قدردانی نموده و آن را تقدیر نموده ایم .ولی مباحث انحرافی کنونی آنها را
نه تنها همانند خدمات گذشتۀ شان سنجش نمی کنیم بلکه قاطعانه علیه آن موضع گرفته و
این مبارزه را به پیش خواهیم برد.
بنابرین از این رفقا تقاضامندیم تا نوشته های حزب خود شان و اسناد ارایه شده پیرامون این
بحث را به دقت تمام مطالعه نمایند .ما نباید دنباله رو چشم و گوش بسته ای گردیم که حتا
توان تفکر خود را منوط به حرکت دیگران بدانیم .اینگونه نه مبارزه دو خط میتواند مثمر
باشد و نه پسایند مطلوب از آن می تواند متصور گردد.

واحد تشکیالتی منطقوی شماره      1

حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان
 20سرطان 1393
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موضع ما در قبال اسناد پسا م ل م دوتن از رفقای واحد اروپا
جلسۀ مورخ  28جوزای  18 ( 1393جون  ،)2014کمیته منطقوی ( )02حزب کمونیست
(مائوئیست) افغانستان ،اسناد مندرج در شمارۀ ( )12کمونیست ،که حاوی موضعگیری
بخشی از واحد اروپای حزب است ،و جوابیه های آن را در شماره های ( )13تا ()17
کمونیست ،به بحث گرفت .رفقا به اتفاق آراء مواضع دو تن از رفقای واحد اروپای حزب را
غیر اصولی یافته و خط ترسیم شده توسط آنها را پسا م – ل – م ،دانسته و این حرکت شان
را در قبال مواضع حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان ،غیر تشکیالتی یافتند.
به نظر ما دفتر سیاسی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان ،به خوبی توانسته است در
شماره های  13تا " 17کمونیست" جواب های درست و اصولی علیه خط ایدیولوژیک –
سیاسی – تشکیالتی پسا مارکسیستی -لنینیستی –مائوئیستی اتخاذ شده توسط نویسندگان
سند ارائه نماید.
ما در عین حال که از مواضع نادرست دو تن از رفقای واحد اروپای حزب اظهار تاسف
میکنیم ،اما امیدواریم که نویسندگان سند پس از مطالعۀ دقیق اسناد مندرج شماره های
( )13تا ( )17کمونیست ،از مواضع غیر اصولی خویش دست کشیده و دوباره در جمع گرم
خانواده حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان ،از طریق اتخاذ مواضع اصولی و درست
بر مبنای خط ایدیولوژیک -سیاسی – تشکیالتی حزب به اشاعۀ هرچه بیشتر مارکسیزم –
لنینیزم – مائوئیزم در سطح جنبش انقالبی پرولتری جهان بپردازند و با موضعگیری فعاالنه
علیه پسا م ل م اواکیانی در راه انقالب به پیش روند.
خط و مشی های انحرافی ای که در طول سالیان گذشته در جنبش کمونیستی بین المللی
به اشکال مختلف و تحت عناوین متفاوت یکی پی دیگری بروز نموده را نمی توان نادیده
گرفت ،اما اگر مواضع اصولی و درست خویش را از دست ندهیم و استوارانه و قاطعانه
بتوانیم علیه تمامی انحرافات ایدیولوژیک – سیاسی به صورت جدی و قاطع مبارزه کنیم،
به یقین کامل نتیجۀ مطلوب به دست خواهیم آورد .همه به خوبی آگاهیم که جنبش انقالبی
انترناسیونالیستی و کمیتۀ آن ،چندین سال است که غیر فعال گردیده و در حال فروپاشی
بسر می برد .اشتباهاتی که توسط حزب کمونیست پیرو شروع شد و توسط انحرافات حزب
کمونیست نیپال و حزب کمونیست انقالبی امریکا و تا ایرانی سازی پسا مارکسیزم – لنینیزم
– مائوئیزم امریکایی توسط حزب کمونیست ایران ( مارکسیست – لنینیست – مائوئیست)
ادامه یافت ،باعث این عدم فعالیت و فروپاشی "جاا" گردیده است.
ما باید علیه تمام این اشتباهات و انحرافات ایدئولوژیک – سیاسی ،که دامنگیر جنبش
انقالبی انترناسیونالیستی گردیده است ،در انطباق با جمعبندی های حزب از این اشتباهات
و انحرافات ،قاطعانه مبارزه نماییم .تجارب مبارزاتی چند سال گذشتۀ حزب ما و احزاب
همسنگر دیگر نشان داده است که پیشبرد قاطعانۀ این مبارزه به نتایج اصولی مطلوب منجر
می گردد .در اثر پیشبرد قاطعانۀ این مبارزه ،این امیدواری به وجود آمده است که به زودی
خواهیم توانست مجددا از یک مرکز بین المللی اصولی برخوردار گردیم.
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پسا مارکسیزم -لنینیزم اواکیانی در ابتدا در زیر پوشش مبارزه علیه اشتباهات حزب
کمونیست پیرو و انحرافات حزب کمونیست نیپال به شکلگیری پرداخت .اما حزب
کمونیست انقالبی امریکا بجای آنکه از اشتباهات و انحرافات مذکور یک جمع بندی اصولی
مارکسیستی -لنینیستی -مائوئیستی به عمل آورد تا جلوی انحرافات بعدی گرفته شود ،خود
به انحراف خطرناک تر از انحرافات قبلی افتاد و در اساسنامه و بیانیۀ پیشنهادی اش یک
خط رویزیونیستی پسا م ل م را مطرح نمود .دنباله روی حزب کمونیسـت ایران (م .ل .م ).از
آر سی پی امریکا ،عامل منفی دیگری بود که تاثیرات سوء خود را روی کل جنبش انقالبی
انترناسیونالیستی بجا گذاشت.
یقینا ً برآمد چنین خط رویزیونیستی ای از درون حزبی که در واقع در راس کمیتۀ جنبش
انقالبی انترناسیونالیستی قرار داشت ،نمی توانست یک شبه و ناگهانی بروز کند ،بلکه برآمد
آن در نتیجۀ تراکم انحرافات گذشتۀ این حزب و سرانجام جهش آن انحرافات به یک خط
انحرافی کامل پسا م ل م صورت گرفته است .یکی از انحرافات گذشتۀ آر سی پی امریکا کیش
شخصیت باب آواکیان صدر حزب کمونیست انقالبی امریکا بوده است ،به نظر ما این کیش
شخصیت را کمیته مرکزی حزب کمونیست انقالبی امریکا پرورش داده و آنرا تا این مرحله
رسانده است ،که نتایج آن تحت عنوان "سنتزهای نوین" با طرح مانیفیست و اساسنامۀ
جدید آر سی پی انعکاس یافته و تیوریزه گردیده است .کیش شخصیت در حزب کمونیست
انقالبی امریکا از سال  1995بدین سو وجود داشته است .چنانچه در یک قسمت از سند
کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست انقالبی امریکا – منتشره سال  -1995تحت عنوان "قطعنامه
درباره رهبری و رهبران" چنین آمده است:
« 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 دایمي
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.

.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
صفحه 219

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

از تیوري 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 ايدیولوژيك 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 زمينۀ 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 کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست انقالبی امریکا –
{ " )1995مندرج شماره ( )10کمونیست – صفحه }54

حسب چنین اسناد معتبری است که میتوان نتیجه گیری نمود که چرا "سـنـتـزهای نوین"
از درون حزب کـمـونـیـسـت انقالبی امریکا سربلند کرده است!
رفقا ! به یقین کامل ،اگر نتوانیم جلو انحرافات ایدیولوژیک – سـیـاسـی را بگیریم ،و
نـتـوانـیـم راه را از چاه تشخیص دهیم ،خود به ورطۀ انحطاط ایدئولوژیک – سیاسی خواهیم
غلطید.
اگر یکبار دیگر به اساسنامۀ گذشته حزب کمونیست انقالبی امریکا مراجعه کنیم به خوبی
مشاهده خواهیم کرد که در اساسنامۀ گذشته  RCPاساسات مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم
پذیرفته شده بود ،اما در اساسنامۀ و بیانیۀ جدید حزب کمونیست انقالبی امریکا ،انقالب
جهانی دو مرحله یی شده است :یک مرحله م .ل .م .و مرحله دوم "سنتزهای نوین" آواکیان!
در حالیکه برای ما و جنبش کمونیستی بین المللی ،مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم ،معیار
است ،نه "سنتز های نوین" .ما متعجب ازین هستیم که چه چیزی از سنتزهای باب اواکیان
برای دو تن از رفقای واحد اروپای حزب قابل پذیرش بوده است که در مقابل حزب به چنین
موضعگیری غیر اصولی پرداخته اند!
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وقتی ما تاریخچۀ سه دهۀ جنبش انقالبی انترناسیونالیستی را مورد مطالعه قرار مـی دهـیـم
به سه موضوع برخورد میکنیم :موضوع اول طرح "اندیشه گونزوالو" ،موضوع دوم طرح
"راه پاراچندا" و موضوع سوم "سنتزهای نوین باب آواکیان" است .موضوعات اول و دوم
زمینۀ عملی داشتند ،یعنی جنگ خلق در کشورهای پیرو و نیپال عمالً جاری بود و تیوری
به پراتیک بدل شده بود ،گرچه پیروزمندانه به پایان نرسید و شکست خورد .عملکرد این
دو حزب قدرتمند در پیرو و نیپال تا جاییکه بر اساس مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم حرکت
نمودند ،نتایج درستی در قبال داشت ،اما همینکه "اندیشۀ گونزالو" و "راه پاراچندا" مطرح
شد نتایج نادرستی به بار آورد.
تمامی رفقای ما بخوبی آگاهند که دو مرحله یی کردن انقالب کمونیستی از طرف آر سی
پی امریکا یک موضع کامال غلط است .زیرا تکامل ایدیولوژی از لحاظ تطبیق تیوری در
پراتیک محک میخورد ،یعنی قاعدۀ کلی که صدر مائو بدان اشاره نموده است " :پراتیک –
تیوری – پراتیک " با عمده بودن پراتیک است نه طرح فرضیه هایی در قالب "سنتز" .اگر
"سنتزهای نوین" باب آواکیان را به عنوان تیوری هم مد نظر بگیریم باز هم این "سنتز" ها
باید سایکل خود را در پراتیک طی نموده و تکمیل نماید .اما حزب کمونیست انقالبی امریکا
می خواهد بدون طی نمودن و تکمیل نمودن چنین سایکلی ،یعنی پراتیک اجتماعی ،آنرا
تکمیل شده به حساب آورد! نظری که پراتیک را معیار حقیقت نمی داند ،خود نوعی از پست
مدرنیزم به شمار می رود .طبق این نظر هرکس میتواند ادعا کند که پیشرفت ها و تکامالت
تیوریک تازه ای دارد .بنا ًء استدالل کردن بر مبنای این چنین بینشی ،در اصل معیار زدائی
ای میباشد که حزب کمونیست انقالبی امریکا بدان مبادرت ورزیده است .اینگونه معیار
زدایی نه تنها حزب کمونیست انقالبی امریکا را ضربه زده است بلکه کل جنبش انقالبی
انترناسیونالیستی را نیز متضرر نموده است و برعالوه راه را برای لفاظی های بدون پراتیک
اجتماعی ،باز گذاشته است.
در جواب این سوال که آیا می توان گذشته را خاتمه یافته تلقی نمود؟ آیا میتوان امواج
انقالبات گذشته را از بین رفته بحساب آورد؟ باید گفت که ما همیشه به گذشته اتکاء داشته
و داریم ،از گذشتۀ خود می آموزیم و بر مبنای تجارب گذشته است که پیشاهنگ حال و آینده
خواهیم بود .ما به هیچ وجه نمیتوانیم اتکاء به گذشته را کامالً خاتمه یافته تلقی نماییم و
تمامی دستاوردهای آن را نفی نماییم .ما به هیچ وجه نمیتوانیم امواج انقالبات کمونیستی
جاری در جهان را قابل اغماض و بی اهمیت محاسبه نماییم .درست است که امواج انقالبات
نسبت به زمان قبل از سرنگونی سوسیالیزم در چین تا حد زیادی فروکش کرده ،اما از بین
نرفته است.
ما باید استوار و ثابت قدم با اتکاء به گذشته به عنوان پیشاهنگ حال و آینده فعالیت کنیم،
برای گسترش امواج انقالبی جاری فعالیت کنیم و راه را برای امواج انقالبی بیشتر در جهان
هموار سازیم .این همان نکته ای است که ما را به درک کامل بیرون رفت از معضالت فعلی
راهنمایی میکند.
حاال كه خط پسا م ل م توسط حزب کمونیست انقالبی امریکا و حزب کمونیست ایران ( م – ل
– م) در سطح بین المللی مطرح شده است و معیار زدائی آشکار و علنی را دامن زده است،
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باید قاطعانه روی موضع اتخاذ شده در پولینوم چهارم کمیتۀ مرکزی حزب بیش از پیش تاکید
به عمل آوریم و نگذاریم دو حزبی که با وجود مخالفت در جلسه گستردۀ هزاره ،بی جهت در
کمیتۀ " جاا" باقی ماندند ،تاثیرات سوء بین المللی بیشتری باالی احزاب شامل در جنبش
انقالبی انترناسیونالیستی وارد نمایند .این وظیفه بین المللی ،بیش از همه متوجۀ رفقای
واحد اروپای حزب میشود که با اتحاد عمل مبارزاتی مشترک بر اساس مارکسیزم – لنینیزم-
مائوئیزم به دفاع فعال ایدیولوژیک – سیاسی از خط حزب بپردازند.
تالش برای احیاء مجدد تشکیالت بین المللی سازمان ها و احزاب م ل م یکی از وظایف
اجتناب ناپذیر حزب کمونیست "مائوئیست" افغانستان و سایر احزاب و سازمان های م ل م
است که پس از غور و بررسی تجارب گذشته و جمعبندی از آن ،به پیش برده می شود .این،
مسئولیت و وظیفۀ مسلم تمام احزاب کمونیست مائوئیست شامل در "جلسۀ ویژۀ احزاب و
سازمان های جنبش انقالبی انترناسیونالیستی" و سایر احزاب کمونیست مائوئیست است که
برای احیای تشکیالت بین المللی احزاب و سازمان م ل م کشورهای مختلف جهان به قسمی
بکوشند که در آینده اینچنین حرکت های سکتاریستی  -غیر انترناسیونالیستی فرصت بروز
نیابد و نتواند تاثیرات سوء باالی تشکیالت بین المللی مائوئیستی بگذارد.
مبارزه خطي بايد با رعايت اصول و بصورت درست پيش برده شود .ما جدا ً از تمامی رفقای
خود در اروپا تقاضا میکنیم که به موضعگیری واحد پایه یی ناروی – سویدن حزب -مندرج
در شمارۀ  16کمونیست -عمیقا ً توجه نمایند و بر اساس آن عمل کنند .رفقای واحد پایه یی
ناروی -سویدن در موضعگیری شان ،تعهد خود را بر فیصله های جلسه تاریخی دسامبر
 2012مبنی بر دفاع همه جانبه از حزب و مواضع درست و بر حق حزب در برابر سنتزهای
انحرافی پسا م ل م باب اواکیان اعالم کرده اند و از همۀ رفقای خود در اروپا دعوت کرده
اند که برای درک اصولی از مواضع حزب و پشتیبانی و تقویه حزب و تعمیق و گسترش
وظایف مبارزاتی خود در جهت تامین اهداف عالی حزب ،بطور مشخص اجرای فیصله های
جلسۀ مشترک نمایندگان حزب و واحد اروپای حزب در دسامبر ،۲۰۱۲کمرهمت ببندند و
استوارانه و قاطع به پیش گام بردارند.
کمیتۀ منطقوی شماره  2حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان به صراحت اعالم میدارد
که در کنار حزب و دوشادوش رفقای مارکسیست -لنینیست -مائوئیست در حزب به مبارزه
ادامه خواهد داد .ما اعالم می داریم که معیار قضاوت مان مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم است،
نه باب اواکیان" ،سنتزهای نوین" باب اواکیان و خط پسا م ل م اساسنامه و بیانیۀ جدید آر
سی پی امریکا.

کمیته منطقوی شماره 2
حزب کمونیست(مائوئیست) افغانستان
 28جوزای  18 ( 1393جون )2014
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عـلـیـه پـسـت م ل م اواکـیانـی

با وجودیکه بحث های مطرح شدۀ درست حزب در شماره های  16 ،15 ،14 ،13و 17
کمونیست در مورد مباحث مطرح شدۀ دو تن از رفقای واحد اروپا در کمونیست شماره ،12
مورد تایید ما است ،ولی ما معتقد و باور مند هستیم که این بحث ها خیلی طوالنی شده است.
بحث های مطرح شده در کمونیست شماره  ،12بنا به دالیل خطی غیر اصولی بسیار آشکار،
علیه مواضع حزبی قرار داشته و کامال مغایر با اساسات و اصول آئین نامۀ حزبی است.
حزب بحث عمومی علیه پسا م.ل.م ار سی پی را در سیمینار وسیع حزبی به پیش برد و از
تمامی رفقا منجمله رفقای اروپا خواست تا در این سیمینار شرکت نمایند .ولی رفقای اروپا
نه تنها درین سیمینار شرکت نکردند ،بلکه نظر شان را نیز بصورت صریح در مورد خط
جدید آر سی پی برای سیمینار نفرستادند .اما از جانب دیگر آنها در نامه ای که به سیمینار
فرستادند به دفاع از آن خط نیز دست نزدند .در واقع آنها چندین سال بعد یعنی در خزان سال
 1391در جلسۀ مشترک با نمایندگان حزب ،علیه خط پسا م.ل.م ار سی پی موضعگیری
نمودند و پذیرفتند که این موضعگیری شان توسط حزب اعالم گردد .حاال بعد از سپری شدن
مدت کمتر از یکسال از آن اعالمیۀ تائیدیه ،دو تن از رفقا در موضعگیری شان تغییرات 180
درجه یی آورده اند و خط پسا م.ل.م آر سی پی مورد تایید آنها قرار گرفته است.
بحث های مطرح شدۀ این دو رفیق نه تنها شکنندگی مسئولیت ها و تعهدات تشکیالتی شانرا
در قبال حزب نشان می دهد ،بلکه مطابق به اصول و اساسات آئین نامۀ حزب حتی این
تعهدات و مسئولیت ها را زیر سوال می برد.
در آخر سـند رفقا ،امضای هواداران به چشم می خورد .معلوم نیست این رفقا هوادار
حزب هستند یا عضو حزب؟ زیرا صالحیت ها و مسئولیت های هواداران ،با صالحیت ها و
مسئولیت های افراد حزبی از هم فرق دارد .اگر این رفقا هوادار حزب هستند و نه عضو
حزب ،پس آیا بخشی از هواداران حزبی می توانند به عنوان واحد حزبی سخن بگویند و
موضعگیری نمایند و سند شان را برای انتشار در نشریۀ مرکزی درونی ،که فقط برای
اعضای حزب است ،ارسال نمایند؟ تمام این موارد می تواند هم نقض خطی و هم نقض
تشکیالتی را نشان دهد .مطابق به بند اول آیین نامه حزبی:
« تمام فعالیت های حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در کلیه سطوح طبق الزامات
مورد نیاز برای تدارک ،برپایی و پیشبرد جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی که شکل
مشخص کنونی جنگ خلق در افغانستان است تحت رهبری متمرکز حزبی قرار دارد»
رفقا با این بند آئین نامه برخورد غیر تشکیالتی نموده و عمال این بند آئین نامه را نقض
نموده اند .زمانیکه خواننده ،سند نوشته شده توسط این رفقا را بخواند تصور می کند که اینها
اعضای حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان نه بلکه اعضای آر سی پی امریکا هستند.
آنها می نویسند:
« حزب در پولینوم چهارم کمیت ٔه مرکزی بدون اطالع اعضاء و کادرهای حزب علیه مانیفست
و اساسنام ٔه حزب کمونیست انقالبی آمریکا و سنتز نوین رفیقباب آواکیان موضع گرفت و
اتهاماتی را عنوان نمود .در حالی که اصول تشکیالتی حزب بر مبنای سانترالیزم دموکراتیک
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استوار است و به اساس ماد ٔه اول بند دال اصول تشکیالتی حزب «رهبری جمعی و مسئولیت
فردی در تمامی سطوح هیأتهای رهبری و بدن ٔه تشکیالتی حزب» باید اجراء و رعایت
گردد».
این گونه بحث ها نه تنها تعهد تشکیالتی و حزبی این رفقا را زیر سوال می برد ،بلکه
بی اطالعی آنان در مورد صالحیت ها و مسئولیت های سطوح مختلف حزبی را نیز بیان
می نماید .قابل یادآوری است که پولینوم حزبی فقط برای اعضای کمیته مرکزی حزب می
باشد ،نه برای تمام اعضای حزب .طوری به نظر میرسد که این رفقا راجع به سانترالیزم
دموکراتیک و همچنان آئین نامۀ تشکیالتی حزب نیز بی اطالع اند .مادۀ اول آئین نامۀ
تشکیالتی حزب در این مورد صراحت دارد:
« اصل اساسي تشكيالتي حزب كمونيست ( مائوئيست ) افغانستان سانتراليزم دموكراتيك
است كه در آن سانتراليزم عمده است».
بنابرین در تمامی مواردی که ضرورت باشد کمیته مرکزی حزب ،سانترالیزم را اعمال می
نماید .این مسئله برای بقای حزب ضروری است .این رفقا باید بدانند که كميته مركزي در
فاصله بين دو كنگرۀ سراسري عالي ترين مرجع تشكيالتي حزب است ،مسئوليت رهبري
فعاليت هاي حزب را در همۀ عرصه ها بر عهده دارد و در مقابل كنگره سراسري حزب
مسئول مي باشد.
سند ،امضای کل واحد حزبی اروپا را در پای خود دارد ،ولی از قرار معلوم واحد پایه یی
ناروی -سویدن در جریان این بحث قرار ندارد و در موضعگیری آن شریک نیست و حتی
کل هواداران حزب در اتریش نیز در جریان تدوین این نوشته قرار نداشته اند .تمامی این
موضوعات نشان می دهد که حتی این رفقا در اروپا نیز در اقلیت هستند و نمی توانند از تمام
واحد اروپا نمایندگی نمایند.
حزب ما علیه مانیفست و اساسنامه آر سی پی امریکا به دالیل خطی موضعگیری نموده
است زیرا زمانی که مانیفیست و اساسنامه حزب کمونیست انقالبی امریکا را مورد دقت
قرار دهیم اسناد مذکور بجای اینکه خط مارکسیستی – لنینیستی – مائوئیستی را به عنوان
رهنمای اندیشه و عمل خود بپذیرند ،آنرا حذف کرده اند .آنها دیکتاتوری پرولتاریا را نیز
کمرنگ کرده اند .آنها ارتش انقالبی را که از جملۀ سه سالح انقالب است نیز حذف نموده
و صرفا ً دو سالح ( حزب – جبهه متحد) را در نظر گرفته اند .آنها دیکتاتوری پرولتاریا را از
برنامۀ شان یا حذف نموده اند و یا در جایی که مطرح کرده اند خیلی کم رنگ مطرح کرده اند.
رفقا مطرح می کنند که در سیمینار وسیع حزبی:
« هیچیک از رفقا نتوانستند محتوی علمی سنتز نوین را به بحث بکشند و نکات برجست ٔه
آن را نشانی و انحرافاتی را که ادعا نمودند به صورت علمی ،مشخص و واضح سازند».
در حالیکه این رفقا خود نمی توانند محتوی علمی سنتز نوین و نکات "برجسته" و "علمی"
آنرا مشخص کنند و دلیل حذف مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم را از اساسنامه و بیانیۀ آر
سی پی امریکا را روشن نمایند .آنها نمی توانند هیچ دلیل علمی و خطی را در این مورد
بیان نمایند .اگر این دالیل روشن است ،لطف نموده آنرا واضح سازند تا بقیۀ رفقای حزبی
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نیز مستفید شوند .اما چنین دالیلی اساسا ً وجود ندارد .به همین جهت ما آنچه را که پولینوم
چهارم کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در این مورد تصویب نموده
است ،کامل ،درست و اصولی می دانیم.
این رفقا می گویند:
« متهم کردن باب آواکیان و آر سی پی به اومانیسم بر هیچگونه پایهای استوار نیست».
استراتژی قیام عمومی مسلحانه و ارتش
در این جا باید برای رفقا وضاحت داده شود که نبود
ِ
انقالبی از جمع سه سالح انقالب و جابجا کردن استراتژی مبارزاتی جبهه یی بجای استراتژی
جنگ خلق ،زیر بهانۀ مبارزه علیه تقلیل دادن مائوئیزم به جنگ خلق ،در اساسنامه و بیانیۀ
آر سی پی امریکا ،پایه و اساس "اومانیزم" اواکیانی را تشکیل می دهد و بنیاد و پایۀ
ایدئولوژیک م.ل.م را زیر سوال می برد .اگر این مطالب را اتهام بپنداریم واضح است که
مائوئیزم را به دور انداخته و عمالً در خط پسا م.ل.م افتیده ایم .رفقای ما خود را وکیل مدافع
آر سی پی ساخته اند و از خط انحرافی آن حزب دفاع می نمایند.
این رفقا می گویند:
« بعد از مدتها به نتایج نسبی تحقیقات مان دست یافته ایم و بیصبرانه منتظر فرصت برای
انتقال بحثهای مان به درون حزب بوده ایم .ما به این باور هستیم که سنتز نوینباب آواکیان
بر پایه علمی استوار است و مسیر اتخاذ شده توسط این حزب اصولی و ادام ٔه ملم میباشد.
این باور ما را بر آن داشته است تا در برابر این دستآورد با اهمیت که سرنوشت بشریت را
رقم میزند ،بیشتر از این ساکت نباشیم و از رهبری حزب بخواهیم تا نتیج ٔه تحقیقات ما را
که بهصورت فشرده ،مطرح گردید ه است ،از طریق نشری ٔه درونی حزب بهدسترس اعضای
کمیت ٔه مرکزی ،کادرهای رهبری و اعضای حزب ،قرار دهند .امید واریم تا رفقای حزبی این
نوشته را با دقت مطالعه کنند و نقط ٔه نظراتشان را در این باره انعکاس دهند .ما مصمم ایم
تا مبارزات خود را پیرامون سنتز نوین "رفیق" آواکیان از طریق نشری ٔه درونی حزب به
پیش بریم».
ولی به نظر ما این رفقا وقتی از خط باب اواکیان کلمه به کلمه دفاع می نمایند و عقیده دارند
که این خط بر پایه علمی استوار است و ادامه مائوئیزم می باشد ،مسیر مبارزاتی شانرا از
حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان جدا می نمایند .به نظر ما جای این بحث ها در نشـریه
درونی حزب نیسـت زیرا ما متعقدیم که آر سـی پی با اتخاذ خط جدیـدش دیگر از مسیر
مائوئیزم خارج گردیده است.
رفقای ما بطور عجیبی خود را اعضای حزب می دانند و بی صبرانه منتظر "فرصت" برای
انتقال بحث های شان به درون حزب هستند.؛ در حالیکه اعضای حزب هر وقت و هر زمانی
که بحث داشته باشند می توانند از مرکزیت بخواهند تا بحث های شانرا به صفوف حزبی
انتقال دهد.
این رفقا می گویند:
« ما می توانیم حول مائوئیسم متحد شویم ولی به شرط اینکه این مائوئیسم تنها یک نام
نباشد و موضوع واقعی ،محتوای آن باشد .اما اگر مائوئیسم تنها یک نام باشد و از محتوی
و اصول آن خبری نباشد ،آن گاه به معنی این است که خود را پشت آن پنهان کردهایم».
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درست است که ما باید حول مائوئیزم متحد شویم ،ولی آیا افتیدن به خط آر سی پی متحد شدن
حول مائوئیزم است؟ ما قاطعانه باور داریم که در وحدت مان حول مائوئیزم استوار بوده و
بر این مبنا مبارزات مانرا به پیش می بریم .ولی ما نمی توانیم تمام محتویات مائوئیزم را
از برنامه خویش ،مثل اساسنامۀ آر سی پی امریکا ،حذف نماییم و در عین حال ادعا داشته
باشیم که محتوای مائوئیزم را نگه داشته ایم.
رفقای ما باید بدانند که آر سی پی امریکا مسیر مبارزاتی خود را تعیین نموده است .برای
آر سی پی دیگر خط سنتزهای نوین باب آواکیان با اهمیت است و نه مائوئیزم یا به بیان بهتر
نه مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم .این موضوع در اساسنامه جدید آر سی پی درج گردیده
است .برای آنها دیگر م ل م اهمیت ندارد  .ولی ما مکلف هستیم که بر اساس خط م.ل.م
حرکت های مبارزاتی خود را عیار سازیم نه سنتز های نوین باب اواکیان .اگر این رفقا می
خواهند حول مائوئیزم با ما متحد باقی بمانند ،باید خود را در موضع دفاع از خط پسا م.ل.م
آر سی پی قرار ندهند.
سنتز های نوین باب آواکیان مارکسیزم – لنینیزم -مائوئیزم را از اساسنامه آر سي پي دور
انداخته و بحثش این است كه مرحلۀ م ل م به پايان رسیده است .آنها می خواهند علم انقالب
را از نو قالب بندی نمایند و بر اساس خط فکری ای که باب آواکیان آنرا پایه گذاری نموده
است بسازند .در حالیکه حزب ما بر م.ل.م استوار است و سنتزهای نوین باب آوکیان را غیر
از یکسلسله فرضیه های نادرست و غیر اصولی چیز دیگری نمی داند.
از خدمات گذشتۀ تیوريك آر سی پی امریکا برای جنبش انقالبی انترناسیولیستی نمی توان
چشم پوشی نمود و آنرا نادیده گرفت ،ولی اين بدان معنا نيست كه خط فعلی این حزب نیز
درست و قابل تائید است .خط جدید آر سی پی ،این حزب را که قبالً بیرقدار اصلی جنبش
انقالبی انترناسیونالیستی بود از مسیر م.ل.م خارج ساخته و در مسیر انحرافی جدا از م.ل.م
به حرکت انداخته است .آنها با این کار شان عمال جنبش انقالبی انترناسیونالیستی را از
هم پاشاندند و تمام احزاب و سازمان متعهد به م.ل.م را از داشتن یک تشکیالت بین المللی
محروم کردند.
اختالف ميان ما و آرسي پي امریکا بر سر اساسنامه و بیانیۀ جدید و سنتزهای مطرح شده
از طرف باب آواکیان است .سایر احزاب كمونيست مائوئيست نیز اساسنامه و مانیفیست جدید
آر سی پی امریکا و سنتزهاي اواكيان را قبول ندارند .رفقای ما باید بدانند که اگر روی دفاع
از خط آر سی پی امریکا اصرار ورزند نخواهند توانست به عضویت شان در حزب کمونیست
(مائوئیست) افغانستان ادامه دهند و نخواهند توانست در امر مبارزاتی با ما وحدت داشته
باشند ،زیرا که مسیر دفاع از پست م ل م اواکیانی مسیر مبارزاتی حزب ما نیست ،بلکه مسیر
مبارزاتی حزب ما شامل مبارزۀ اصولی و قاطع علیه پست م ل م اواکیانی است.
در آخر یکبار دیگر متذکر می شویم که بحث درونی علیه موضعگیری دو تن از رفقای اروپا
بیش از حد طوالنی شده است و دیگر الزم نیست ادامه یابد .پیشنهاد ما این است که بحث
مذکور بیدرنگ بسته شود.
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موضع ما علیه پسا م -ل – م دو تن از رفقای واحد اروپا
هرجا استثمار و ستم است مبارزه نیز وجود دارد .برای مبارزه کردن علیه استثمار و ستم
باید با سالح ایدیولوژیک م .ل .م .مجهز شد .در شرایط کنونی در سطح ملی و بین المللی
در مقابل پرولتاریا و خلق ها و ملت های تحت ستم جهان ،امپریالیزم این بزرگترین دشمن
جهانی با سالح های ایدیولوژیکی ،سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،نظامی و استخباراتی مجهز
با سالح های اتومی و تجهیزات جاسوسی مدرن قرار دارد و مردمان افغانستان به حیث
جزئی از پیکر خلقها و ملل تحت ستم جهان ،مبارزه برای دفاع از خود در مقابل آن را پیش
می برد.
تاریخ مبارزات پرولتاریا و خلقها و ملل تحت ستم جهان نشان داده است که این ایدیولوژی
جهانی پرولتری یعنی مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم است که یگانه سالح ایدیولوژیک اصولی
و موثر در این مبارزات بوده و نیروهای انقالبی فقط با رهنمای اندیشه و عمل قرار دادن این
ایدیولوژی می توانند امپریالیزم و ارتجاع را سرنگون کرده و انقالبات دموکراتیک نوین و
سوسیالیستی را در کشورهای مختلف جهان به پیروزی برسانند.
ایدیولوژی انقالبی را باید در میان مردم برد و مردم را با آن آشنا ساخت ،زیرا مبارزه
اما
ِ
ضرورت به نیروی توده یی مبارز دارد و تودۀ مبارز نیاز به ارتش خلق دارد و «خلق
بدون ارتش خلق هیچ چیز ندارد ».فقط می توان با ارتش خلق علیه دشمنان امپریالیستی و
ارتجاعی تا دندان مسلح به مبارزه و نبرد پرداخت و دشمنان مسلح را با خلق های مسلح
از پا در آورد.
این نبرد که پر پیچ و خم ،مملو از فراز و نشیب و طوالنی است ،به آگاهی انقالبی ،تعهد
خارائین ،شور و شوق آتشین مبارزاتی و روحیۀ فداکارانه و از خود گذری بی نظیر انقالبیون
نیاز دارد .بنابرین پیشآهنگ شدن و پیشآهنگ باقی ماندن در این مبارزات سخت و پر خطر،
فقط و فقط کار آن احزاب مارکسیستی -لنینیستی -مائوئیستی است که چراغ هدایت و قطب
رهنمای خود را قویا ً محکم به دست داشته باشند تا بتوانند در مسیر انقالب استوار و محکم
تا رسیدن به اهداف استراتژیک به پیشروی ادامه دهند و به سوی هدف غایی رهسپار گردند.
اما احزابی که چراغ هدایت و قطب رهنمای خود را نه تنها محکم به دست نداشته باشد ،بلکه
آنرا رها کرده و در تاریکی به راهپیمایی ادامه دهد ،طبیعی است که به چاه نابودی سرنگون
خواهد شد و به هالکت خواهد رسید.
یکی از این احزاب بدون قطب راهنما ،حزب کمونیست انقالبی امریکا است که علیرغم
خدمات قابل قدر پذشته اش ،از مدتی به اینطرف با اتخاذ پسا مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم
در حقیقت بدون چراغ هدایت و قطب رهنما ،گویا به راهپیمایی ادامه می دهد ،در حالیکه در
واقعیت امر به چاه نابودی سرنگون شده و قریب است که کامالً به هالکت برسد.
ازینجاست که حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان علیه خط رویزیونیستی پسا مارکسیستی
– لنینیستی -مائوئیستی آر سی پی امریکا قاطعانه ایستاده و مبارزۀ جدی و قاطع علیه آن را
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در سطح ملی و بین المللی پیش می برد .مواضع حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در
قبال سنتزهای نوین باب اواکیان و مانیفیست و اساسنامۀ جدید حزب کمونیست انقالبی امریکا
اصولی و علمی میباشد .استدالالت بسیار منطقی حزب کمونیست(مائوئیست) افغانستان ثابت
ساخته که حزب کمونیست انقالبی امریکا و باب اواکیان با نوشته هایی که بیرون داده اند م
ل م را قبول نداشته و به پسا م ل م افتاده اند .آنها واضحا ً م ل م را مربوط به گذشته دانسته
و نجاتبخش خلق ها نمی دانند و یاد آور شده اند که نباید پشت آن سنگر بگیریم .آنها واضحا ً
می گویند که باید ایدیولوژی را از نو طراحی نموده و برایش چوکات جدید ساخت .به این
ایدیولوژی ای که دیگر کارآیی ندارد به
ترتیب آنها تالش می کنند که م – ل – م را به عنوان
ِ
تاریخ بسپارند .این یک جفای تاریخی در حق طبقه کارگر و کلیه زحمتکشان بوده و پشت
کردن به انقالب و طبقه کارگر است.
فراموش نکرده ایم که بعد از برچیده شدن دیوار برلین و فروپاشی اتحاد شوروی سوسیال
امپریالیستی ،رئیس دولت امپریالیستی امریکا با خوشحالی بسیار گفت که جنازۀ کمونیزم
دفن گردید ،در حالی که آنچه بعد از فروپاشی شوروی سوسیال امپریالیستی دفن گردید
کمونیزم نبود ،بلکه سرمایه داری بروکراتیک سوسیال امپریالیستی بود .حزب کمونیست
اتحاد شوروی بعد از درگذشت استالین ماهیت پرولتری خود را از دست داد و به یک
حزب رویزیونیست مبدل شد که سوسیالیزم را در شوروی سرنگون نموده و سرمایه داری
بروکراتیم سوسیال امپریالیستی را بجای آن نشاند.
حاال عین همان حرف رئیس دولت امپریالیستی امریکا را باب اواکیان به شکل دیگری
مطرح کرده است .حزب ما در قبال این مواضع نادرست و رویزیونیستی آر سی پی و
دنباله روان ایرانی اش ،از پولینوم چهارم کمیتۀ مرکزی به این طرف ،یک موضع درست
و اصولی گرفته است .نه تنها اعضای حزب ،از مواضع اصولی و منطقی حزب کمونیست
(مائوئیست) افغانستان حمایت کرده اند ،بلکه احزاب م – ل – م در سطح جهان نیز آنرا مورد
تایید قرار داده اند .بطور مثال حزب کمونیست مائوئیست هند ،سنتز و مانیفیست اواکیان
را رویزیونیستی دانسته و آر سی پی امریکا را یک حزب رویزیونیستی اعالم کرده است.
ترجمۀ دری بخشی از سند منتشر شدۀ این رفقا در شعلۀ جاوید انتشار یافته است.
اما یک عده از رفقای اروپائی ما -یک یا دو نفر -طی نامه ای از حزب کمونیست (مائوئیست)
افغانستان انتقاد کرده و پسا م -ل – م خواندن آر سی پی امریکا را بوسیله حزب خود غیر
اصولی دانسته اند .طوری که معلوم میگردد این رفقا سنتز ،مانیفست و اساسنامۀ جدید حزب
کمونیست انقالبی امریکا را بصورت دقیق مطالعه نکرده اند بلکه مرعوب حزب دنباله رو آر
سی پی امریکا یعنی حزب کمونیست ایران (م ل م) شده اند و "انتقادات" مطرح شده توسط
آن حزب را از زبان خودشان مطرح ساخته اند .اگر این رفقا بیانیه و اساسنامۀ جدید آر سی
پی امریکا را دقیقا ً مطالعه می نمودند ،کامالً درک میکردند که آر سی پی امریکا از هرچه
جنگ است بیزار است و تمام جنگها را در یک ردیف قرار داده و می کوبد .به این ترتیب
این حزب به انقالب قهری پشت کرده و سرنگونی قهری بورژوازی را به فراموشی سپرده
است .اما چرا آر سی پی امریکا این همه موضعگیری های غیر اصولی و انحرافی را اتخاذ
کرده است؟ به علت اینکه دیگر به مارکسیزم – لنییزم – مائوئیزم باور ندارد و آنرا مربوط
به گذشته میداند.
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اگر این دو رفیق ارسال کنندۀ نامه به حزب ،مثل باب آواکیان از مبارزه خسته شده اند و راه
م –ل – م را راهی دشوار می بینند ،بروند گوشه ای بنشینند .زمانی که کمونیست شماره
دوازدهم به دسترس ما قرار گرفت و آنرا مطالعه نمودیم ،در ابتدا فکر کردیم که کسانی از
اعضای آر سی پی و یا دنباله روان ایرانی شان این مطالب را نوشته اند .ولی وقتیکه به
ختم نوشته رسیدیم دیدیم که امضای هواداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان ،شاخۀ
اروپا را با خود دارد ،واقعا متاثر گردیدیم .یک سال قبل گزارش موضعگیری این رفقا علیه
خط آر سی پی امریکا به شعلۀ جاوید افتاد و همه آنرا مطالعه نمودند .اما بعد از یکسال چرا
چنین برگشتی صورت گرفته است؟! برای ما واقعا ً این سوال خلق شده که این رفقا عضو
حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان هستند یا عضو آر سی پی امریکا؟
تهمت ها و افترائاتی که رفقا به حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان بسته اند بسیار
سنگین است .اصالً آر سی پی امریکا و دنباله روان ایرانی شان ،تا حال جرات نکرده اند که
چنین اتهاماتی به حزب ما ببندند ،اما رفقای خود ما به سادگی حزب کمونیست(مائوئیست)
افغانستان را اپورتونیست و رویزیونیست خوانده اند .وقتیکه یک فرد یا جمعی معتقد شود
که فالن حزب اپورتونیست و رویزیونیست است ،فورا مواضع اش را با استدالالت علمی
و منطقی بیان میدارد ،کاری که حزب ما علیه آر سی پی امریکا و حزب کمونیست ایران (
م – ل – م ) انجام داده است .ما از دو رفیقی که این بحث را راه انداخته اند جدا ً تقاضامندیم
که چند جمله از اساسنامه و یا دیگر نوشته های حزب ما را بیان نمایند و در آن مواضع
اپورتونیستی و رویزیونیستی حزب را نشانی کنند.
رویزیونیزم انصراف از اصـول مارکسیستی – لنینیستی – مائوئیستی است .به نظر ما حـزب
کمـونیسـت (مائوئیست) افغانستان ،دقیقا به این اصول پایبندی دارد و آنرا رهنمای اندیشه و
عمل خود قرار داده و بکار می بندد .اگر به مبحث "ایدیولوژی رهنمای حزب" در اساسنامۀ
حزب مراجعه شود ،به خوبی درک خواهد کرد حزب ما سخت به این اصول پایبند است.
ما از این رفقا جدا ً میخواهیم که یا این حرفی را که زده اند پس بگیرند و یا ایـنـکه انـصـراف
از اصـول مارکسیستی – لنینیستی – مائوئیستی حزب ما را نشان دهند.
در پنج شمارۀ اخیر کمونیست یعنی از شماره  13الی  ،17یکایک مطالب مطروحه در شماره
کمونیست  12مورد انتقاد قرار گرفته و بصورت درست و اصولی رد گردیده که مورد تایید
کامل ما قرار دارد .لذا ما دیگر الزم ندانستیم که دوباره مطالب را نقل کرده و به تفصیل در
مورد آنها صحبت نماییم.
ما موضع حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در قبال پسا م – ل – م آر سی پی امریکا
و دنباله روان شان را اصولی دانسته و قاطعانه تایید می نماییم.

"هسته کارگری حزبی"
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یک صف بندی ناشی از تقلید کورکورانه در مسیر پسا م ل م

دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست(مائوئیست) افغانستان در اخیر شماره هفدهم
کمونیست (نشریه درونی) چنین تذکر داده است:
« تمامی واحدها و سازمان های حزبی ای که تا حال درین مباحثات سهم نگرفته اند ،مکلف
هستند طی یک ماه آینده نتیجه گیری های نهایی شان در مورد این مباحثات را ،بهر ترتیبی
که برای شان مقدور است ،به کمسیون تدارک و برگذاری کنگرۀ حزب برسانند».
بنا ًء حسب هدایت فوق خود را مکلف دانستیم تا حتی المقدور مواضع خود را پیرامون سند
ارسالی دو تن از رفقای واحد اروپا به ترتیب ذیل ارائه بداریم:
پیش از همه یادآور میشویم که مطالب به نشر رسیده در شماره های  13تا  17کمونیست از
نظر ما واقعا ً اصولی ،درست و قابل پذیرش است.
به نظر ما اگر اسناد ارائه شده درونی تا حال نتوانسته باشد قناعت رفقا را حاصل کند ،این به
مفهوم کامل گریز سیاسی شان است و شانه خالی کردن از پیشبرد مبارزات فعاالنه در سطح
بین المللی و درونی است .بنا ًء نیازی نیست که رفقای حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان
بیشتر ازین تالش شان را بر روی اسناد درونی و پیشبرد مبارزات ایدیولوژیک – سیاسی که
نتیجه ای جزء فرار از مبارزه برای چنین افرادی را در بر ندارد ،متمرکز کنند؛ زیرا دو تن از
رفقای واحد اروپا به طور واضح و روشن در صفحه  12و  13شماره دوازدهم کمونیست،
مواضع اصولی حزب کمونیست( مائوئیست) افغانستان را به زعم خود شان چنین به نقد
می کشند:
«در مبارزات ايديولوژیک ــ سياسی روی مسايل عام و خاص در سطح بينالمللی ،مشخصا
ًمبارزات علیه رویزیونیزم پساملم و رویزیونیزم پاراچندا -باترای بهمثاب ٔه عوامل ایدیولوژیک
اصلی غیر فعالشدن "جاا" ،فعاالنه سهم ميگيرد ،در راه تدوين مشی عمومی سياسی جنبش
کمونیستی بينالمللی با جديت مبارزه میكند و از طریق مبارزه برای احیای جنبش انقالبی
انترناسیونالیستی یا ایجاد تشکیالت جدید بینالمللی مارکسیستی – لنینیستی – مائوئیستی و
پیشبرد فعاالن ٔه مبارزات آن ،برای تشكيل انترناسيونال نوين كمونیستی تالش پیگیر به عمل
میآورد».
«در شرایطی که بسیاری مسایل باید گفته شود؛ گفته نمیشود؛ اما اصرار گردیدهاست که
"رویزیونیسم پسا م ل م" در متن اساسنامه گنجانده شود .البته بهنظر میرسد که ترجیح
داده شدهاست که از خود سنتز نوین و طرفداران آن نام برده نشود ،در حالیکه با انواع و
اقسام رویزیونیستها سازش و مماشات صورت میگیرد ،پس چرا دشمنی خاص با سنتز
نوین برگزیده شدهاست .البته اشاره به رویزیونیزم پاراچندا ـ باترای در اینجا به خاطر خالی
نبودن عریضه است ،چرا که روند برخورد به این حزب از زمان پیدایش انحراف آن تا به
حال این مسئله را نشان داد ه است که تمایل به سازش با آن وجود داشتهاست .بنابراین به
به شکل شفاف
حسب اجبار به آن اشاره شدهاست .اشاره اصلی به سنتز نوین است که باید 
و روشن مطرح شود که چرا با سنتز نوین دشمنی صورت میگیرد بدون اینکه دلیل معتبر و
قابل عرضی ارائه گردد .اما دلیل مخالفت و دشمنی با سنتز نوین در تقابل دو خط است ،دو
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خطی که دارد روزبه روز عمیقتر میشود و اگر جلوی این پافشاری و اصرار بر این خط
غلط و اپورتونیستی گرفتهنشود ،میتواند در نتیج ٔه آن جنبش کمونیستی افغانستان که این
همه برایش زحمت کشیده شدهاست فنا شود و به طرف در ٔه نابودی برود .متأسفانه در کل
تقابل این دو خط در اساسنامه نیز خود را نشان میدهد .اساسنامه تالش میکند که با رجوع
ت ملم که بهصورت کالسیک موجود است وبا کپیبرداری از آن انحرافات خود را
به ادبیا 
بپوشاند .اما این مسئله خود را نشان میدهد و مهمترین جنب ٔه آن کلیگویی و کپیبرداریاست.
از خاصکردنها بهشدت طفره میرود و همان گرایش دگماتیستی را که در ظاهر اشاره کلی
به اصولها بهطور عام ؛اما در عمل و در خاص کردنها به بیراههرفتن است ،از خود بروز
میدهد .مثالً بسیاری از مسایل مهم جامعه در افغانستان و جهان باید بر مبنای شرایط کنونی
جهان ارزیابی شود و بر این مبنا برنامهریزی صورت گیرد .برای این مسئله الزم است مثال
ًشکست پرولتاریا در چین عمیقا ً بررسی شده و این مسئله در نظر گرفته شود که دیگر یک
کشور سوسیالیستی در جهان وجود ندارد ،مثالً اینکه از شکستهای پرو و نپال چه نتایجی
باید گرفت .مسئله تغییر و تحوالت در عرص ٔه ساختاری جهان ،اینکه تحوالت در این ساختار
بر اساس کارکرد امپریالیسم و بهخصوص مسئله گلوبالیزاسیون چه تأثیراتی بر انقالبات
گذشت ه داشته است و یا اینکه چگونه این تأثیرات منعکس شدهاست و این که فروپاشی بلوک
شرق از نظر سیاسی در این روند بهطورمستقیم و یاغیر مستقیم چه تأثیرات اقتصادی و
ساختاری بر جهان میگذارد .مسئل ٔه مهم دیگر جنگهای امپریالیستی در مناطق مختلف که
بهخصوص افغانستان یکی از مراکز آن است به چه شکلی تأثیر میگذارد .حزب مکلف است
در اساسنام ٔه خود به هم ٔه این سئواالت ،پاسخ دهد و آلترناتیف ،ارائه نماید».
روی این موضوع بصورت مفصل در شماره های  13تا  17بحث گردیده ضرورت به بحث
بیشتر را در این جا الزم نمیدانیم .این موضوع را فقط برای آن بیان نمودیم تا همه رفقا
متوجه شوند که دوتن از رفقای واحد اروپا با چه اشتیاقی از خط رویزیونیستی آر سی پی
امریکا به دفاع بر خواسته اند .هر کسی که این متن را بخواند فکر می کند که نویسنده متن
عضو آر سی پی است نه عضو حزب کمونیست(مائوئیست) افغانستان.
دوتن از رفقای واحد اروپا سوال میکنند که:
« در جنبش بین المللی کمونیستی ،رویزیونیست ها چه کسانی هستند؟ »
به جواب رفقا می گوئیم آن جریان و یا حزبی که در اصول اساسی مارکسیزم -لنینیزم -
مائوئیزم تجدید نظر کند ،اصول م – ل  -م را نفی کند ،و محتوی انقالبی و شالوده م – ل – م
را دور بریزد و جنگ خلق وارتش خلق را قبول نداشته باشد ،رویزیونیست است .همین فعالً
در جنبش کمونیستی بین المللی ،آر سی پی امریکا ،حزب کمونیست ایران( م – ل – م) و
پاراچندا – باترای وحزب شان رویزیونیست هستند.
آیا تجدید نظر کردن در اصول مارکسیزم -لنینیزم  -مائوئیزم ،پشت کردن به انقالب قهری و
سرنگونی قهری بورژوازی و کمرنگ نمودن دیکتاتوری پرولتاریا نفی اصول جهان بینی
پرولتاریا محسوب نخواهد شد؟ کاری که حزب کمونیست انقالبی امریکا انجام داده است تا
حال هیچ حزب و یا فردی چنین جراتی نکرده است که به یک بارگی تمام اصول و شالودۀ
م – ل – م را دور بریزد .حزب کمونیست انقالبی امریکا در حقیقت طبقه کارگر را از سالح
تیوریک خودش که همانا مارکسیزم -لنینیزم – مائوئیزم است ،محروم کرده و در نتیجه به
سرمایه داری خدمت می کند .همان طور که خود مارکس و انگلس و سپس لنین و مائوتسه
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دون به کرات خاطر نشان ساخته اند ،جهان بینی پرولتاریا و سوسیالیزم علمی یک علم خالق
است ،دگم نیست ،یعنی نباید آن را مرکب از فرمول های آیه وار و التغییردانست .مارکسیزم-
لنینیزم  -مائوئیزم علم است و همراه با تکامل زندگی و رشد جامعه و پیدایش پدیده های
نوین مرتبا غنی تر می شود و تکامل می پذیرد .قابلیت زندگی و وثیقۀ پیروزی مارکسیزم-
لنینیزم  -مائوئیزم در همین خالقیت آن ،رابطه آن با تکامل جامعه و تعمیم تجربیات جنبش
کمونیستی بین المللی و آخرین دستاوردهای دانش بشری نهفته است.
از نظر تاریخی پیدایش رویزیونیزم به دهۀ آخر قرن نوزدهم مربوط است .نمایندۀ رویزیونیزم
در آن زمان یک سوسیال دموکرات آلمانی به نام برنشتین بود که آشکارا در صدد نفی
اصول اساسی تعالیم مارکسیزم و جایگزین کردن آن با تیوری های دیگر برآمد .شکل دیگر
رویزیونیزم کوششی بود که در آن زمان توسط کائوتسکی یکی دیگر از رهبران سوسیال
دموکراسی آلمان انجام گرفت .وی در حرف مارکسیزم را قبول داشت ،ولی در عمل و زیر
جمالت به ظاهر مارکسیستی اصول اساسی آن را رد می کرد .سپس تروتسکی و نظریات به
اصطالح چپروانۀ رویزیونیستی اش تبارز نمود .رویزیونیست های خروشفی اصول اساسی
م ـ ل را که تنها راه تحول بنیادی جامعه و استقرار سوسیالیزم بود بدور انداختند .آنها
مارکسیزم ـ لنینیزم را فقط در لفظ قبول داشتند .رویزیونیست های سه جهانی دستاوردهای
مائوئیزم و انقالب فرهنگی را رد نموده و چین را بطرف سرمایه داری وابسته سوق دادند.
اما آواکیان و آر سی پی امریکا زیر نام "سنتز نوین" تمام شالوده م ـ ل ـ م را دور ریخت
و آنرا کامال از محتوی انقالبی اش تهی نمود تا مورد پذیرش سرمایه داری قرار گیرد .نفی
م ـ ل ـ م ،نفی ضرورت انقالب و تصرف قدرت توسط پرولتاریا ،نفی نقش رهبری کنندۀ
حزب مارکسیستی ـ لنینیستی ،مائوئیستی ،نفی انقالب قهری وسر نگونی قهری بورژوازی،
نفی اصول انترناسیونالیزم پرولتری ،نفی اصول م ل م مبنی بر ساختمان حزب به مثابه
یک سازمان منضبط انقالبی و از جمله سانترالیزم دموکراتیک از جنبه های گوناگون این
رویزیونیزم است.
از نظر فلسفی رویزیونیزم در اصول ماتریالیزم دیالکتیک تجدید نظر می کند ،ایدآلیزم و
ذهنیگری را به جای آن می نشاند ،مبارزه اضداد و گذار تحوالت کمی را به تغییرات کیفی
نفی می کند ،حرکت و جنبش را یک جریان ساده رشد و تحول آرام کمی جلوه گر می سازد
و بر این شالوده تیوری تغییر تدریجی و آرام جامعه سرمایه داری و رفورمیزم را بنا می
نهد .مطلق کردن مبارزۀ علنی و قانونی و راه تحوالت پارلمانی جنبۀ دیگری از شیوه عمل
رویزیونیستی است.
م – ل – م با رویزیونیزم مخالف است و برخورد انتقادی و خالق به تیوری ،ارزیابی و
سنجیدن جهات آن در پرتو حوادث ،واقعیات ،دستاوردها ،تجارب ،درس های مثبت و منفی
و سپس غنی کردن آن با احکام نوین و کنار گذاردن احکام و مقوالت کهنه شده را شیوه
صحیح می داند .مثالً در شرایط نیمه دوم قرن نوزدهم ،در مرحلۀ سرمایه داری ماقبل
انحصارات ،مارکس و انگلس ،تیوری انقالب هم زمان در همه کشورها و یا در چند کشور
بطور هم زمان را مطرح ساختند .اما تیوری لنین مبنی بر امکان انقالب سوسیالیستی فقط
در یک کشور ،تیوری رویزیونیستی نبود ،بلکه تکامل خالق تعالیم مارکس و انگلس در
شرایط جدید تکامل سرمایه داری یعنی دوران امپریالیزم و رشد ناموزون اقتصادی و سیاسی
کشورهای امپریالیستی شمرده شد و در عمل تثبیت پراتیکی خود را برجای نهاد.
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نا گفته نباید گذاشت که تمامی تکامالت مارکسیستی و سپس مارکسیستی – لنینیستی و
مارکسیستی -لنینیستی -مائوئیستی در چوکات خودش صورت گرفته است و درین تکامالت
تداوم عمده و گسست فرعی است .تکامالت بعدی در مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم نیز
بر همین مبنا صورت خواهد گرفت .طرح تکا مل م – ل – م جدا از چهارچوبه خودش پسا
مارکسیستی – لنینیستی – مائوئیستی یعنی رویزیونیستی است.
در بحث مربوط به رویزیونیزم ،یک نکته دیگر را هم باید خاطر نشان ساخت و آن این
که رویزیونیزم در احکام و اصول مارکسیستی ـ لنینیستی -مانوئیستی از چپ و راست
صورت می گیرد .رویزیونیزم راست در جهت منافع مستقیم بورژوازی ،انصراف از انقالب
اجتماعی ،کرنش و تسلیم طلبی عریان در مقابل سیر خود به خودی و خالصه در جهت
اپورتونیزم و ریفورمیزم عمل می کند و رویزیونیزم چپ یعنی تجدید نظر در اصول و احکام
مارکسیستی – لنینیستی  -مائوئیستی در جهت روحیات انقالبی نمای کاذب خرده بوژوازی و
تازاندن و تسریع تحمیلی پروسه تکامل اجتماع در جهت ماجراجویی و ناچیز گرفتن عوامل
عینی و غیره صورت می گیرد.
رویزیونیست های گروه "چپ" ،در جنبش های انقالبی در حقیقت در اصول و احکام
مارکسیستی – لنینیستی  -مائوئیستی دست به تجدید نظر طلبی از "چپ" می زنند .تبلیغات
چپ نمای آن ها پیرامون تازاندن انقالب در جهان و در درون همه کشورها از راه توسل به
اعمال قهر و آن هم تنها به صورت جنگ پارتیزانی ماجراجویانه بدون آن که شرایط عینی و
ذهنی برای این تحول به معنای علمی کلمه نضج یافته باشد ،نمونۀ این رویزیونیزم و مغایر
با تعالیم مارکسیستی ـ لنینیستی  -مائوئیستی است.
رویزیونیزم راست ناشی از تاثیر ایدیولوژی و رویزیونیزم چپ ناشی از روحیات خرده
بورژوایی در جنبش کمونیستی است که از درون سر بلند میکند .دلیل سربلند کردن آن
از درون را می توان در دو نکته خالصه نمود :نکته اول :تاثیرات منفی محیطی و کمبود
مطالعات و تحلیل شرایط عینی جامعه ،بدین مفهوم که اگر ما همیشه خود را در روند مبارزات
عینی جامعه نیندازیم و هر روز پیگیر قضایا نباشیم و همپای آن سطح مطالعات خود را باال
نبریم و در جلسات خود به موقع اشتراک نکنیم و از آمدن به جلسه بنا به معاذیری پوزش
بخواهیم ،درین صورت است که تاثیرات منفی محیطی یعنی نشست و برخاست با دیگران
آهسته آهسته اثرات خود را برما خواهد گذاشت .نکته دوم اینکه ما در یک برهه از سطح
مبارزات به بن بست برخورد کنیم و سپس نتوانیم بن بست موجوده میان خود و حزب یا در
یک کالم میان حس تملک خصوصی و حس تملک اجتماعی و یا به بیان دیگر نتوانیم بین
منافع فردی و اجتماعی خود یکی را قاطعانه تر از قبل انتخاب کنیم ،می تواند دلیل گرایشات
ما به سمت دیگری گردد .درین صورت است که باز هم بن بست موجوده می تواند ما را در
گرداب رویزیونیزم ،اپورتونیزم و انواع و اشکال متفاوت انحرافات ایدیولوژیک غوطه ور
سازد.
حال با در نظر داشت نظرات فوق ما از دوتن رفقای واحد اروپا میخواهیم که خودشان
قضاوت کنند که :
« در جنبش بین المللی کمونیستی ،رویزیونیست ها چه کسانی هستند؟ »
تاجائیکه ما اسناد حزب کمونیست ایران ( م ل م ) و اسناد حزب کمونیست انقالبی امریکا
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را مطالعه کرده ایم ،موضعگیری های حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان را واقع بینانه
و اصولی و درست یافته ایم .سوال اینجا خلق میشود که چرا اساسنامۀ ما در زمان پروسۀ
وحدت و تدویر کنگره وحدت مورد تایید هر دو حزب متذکره قرار گرفته بود و اکنون
مورد انتقاد واقع شده است؟ دلیل آن بسیار واضح و روشن است .چون ما هنوز هم بر سر
مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم و خط جنبش انقالبی انترناسیونالیستی ایستاده ایم ،ولی
آنها از این خط بریده اند .آنها در آن موقع با تکیه بر خط "جاا" در تصویب اساسنامۀ
حزب ما سهم گرفتند و امروز که آن خط را رها کرده اند باید این اساسنامه را رد نمایند.
انتقادات آنها در حقیقت باالی نظرات آن وقت خود شان یعنی نظرات کمیتۀ جنبش انقالبی
انترناسیونالیستی است .حاال اگر کاپی برداری یا کلیشه سازی یا هر چیز دیگری که در رابطه
با اساسنامۀ حزب صورت گرفته باشد ،کمیتۀ جنبش انقالبی انترناسیونالیستی در آن شریک
است .اسناد جلسۀ گستردۀ سال  1993و قطعنامۀ میلنیوم نیز این موضوع را ثابت میکند.
( به قطعنامه هزاره و همچنان اسناد جلسۀ گستردۀ  26دسامبر " ( 1993زنده باد مارکسیزم
– لنینیزم – مائوئیزم " و "دربارۀ اوضاع جهان") مراجعه شود).
به هر صورت این صف بندی که از طرف رفقای واحد اروپا و آنهم دو نفرشان صورت گرفته
است ،نشاندهندۀ گرایش منفی به سوی پسا م ل م شمرده میشود و از نظر ما کامالً نادرست
و غیر اصولی است .همچنان رویزیونیست خواندن حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان
از طرف این رفقا کامال بعید و دور از انتظار بوده است که ما توقع چنین کاری را از رفقای
درون حزب نداشته ایم.

" کمیته حزبی جوانان – واحد منطقوی "02
 11سرطان  2 ( 1393جوالی )2014
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مبارزه علیه پسا م ل م اواکیانی یک وظیفۀ مبارزاتی مهم
و انصراف ناپذیر کمونیستی

جلسۀ واحد شماره هفتم هواداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان بتاریخ 6
جوالی سال جاری در حضور نمایندۀ حزب کمونیست ( مائوئیست ) دایر شد.
جلسه واحد شماره هفتم هواداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان ،موضع گیری
حزب کمونیست ( مائوئیست ) افغانستان علیه خط پسا مارکسیستی -لنینیستی -مائوئیستی
حزب کمونیست انقالبی امریکا و دنباله روان ایرانی آن و موضع گیری دو نفر از رفقای
واحد اروپا را که دنبالچۀ دنباله روان ایرانی آر سی پی امریکا است ،یک بار دیگر مورد
بحث قرار داد .رفقا در این جلسه به اتفاق آراء حمایت شان را از موضع گیری حزب
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کمونیست ( مائوئیست ) افغانستان علیه پسا م ل م اواکیانی اعالم کردند .رفقا در این
جلسه از موضع گیری انحرافی پسا م ل م اواکیانی بخشی از واحد اروپا اظهار تاسف
نمودند .خصوصا ً در زمانیکه موضع گیری حزب در سطح بین المللی مورد قبول کلیه
احزاب و سازمان های مائوئیستی جهان میباشد و حزب در مسیر مبارزه برای تشکیالت
بین المللی حمایت جمع کثیری از احزاب م ل م را بدست آورده است ،موضع گیری پسا م ل
م دو نفر از رفقای واحد اروپا یک گام منفی جدی به عقب محسوب می گردد .این انکشاف
غیر اصولی در بخشی از واحد اروپا از چندین جهت شدیدا ً قابل نکوهش و قابل تاسف
میباشد  .این اقدام سکتاریستی و انحرافی در وقت خیلی حساس باعث ضیاع وقت حزب
گردیده است .در زمانی که حزب و رهبری حزب باید کار برای تدویر کنگره را پیش می
برد ،درگیر بحث با این اقدام سکتاریستی و انحرافی چند رفیق یا رفیقی از اروپا گردید.
دو رفیق از رفقای واحد اروپا ،از زمان موضع گیری حزب علیه پسا م ل م اواکیانی یعنی
از سال  2009تا حال پنج سال فرصت داشتند ،ولی در این مدت این بحث ها را مطرح
نکردند .این رفقا در سال  2012در سیمینار حزبی که فرصت مساعد برای طرح و به
بحث گذاشتن این مسایل بود ،این بحث ها را مطرح نکردند و در این باره سکوت پیشه
کرده بودند .اما چرا درست در زمانی که آمادگی برای تدویر کنگره دوم حزب مطرح
میشود ،این رفقا بحث های غیر اصولی شان را به میان کشیدند؟
از جانب دیگر در زمانی که مبارزات برای ایجاد تشکیالت بین المللی م ل م جهان تشدید
یافته است ،دو رفیق از رفقای واحد اروپا نه تنها وظیفۀ مهم یاری رساندن به مبارزات
حزب برای ایجاد تشکیالت بین المللی م ل م را که به عنوان یک امر مهم مبارزاتی باید
بر عهده شان باشد ،پیش نمی برند ،بلکه متاسفانه در این وقت حساس بر علیه حزب
شمشیر کشیده اند.
رفقای واحد شماره  7هواداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان که مواضع دو
رفیق از رفقای واحد اروپا را غیر اصولی ،انحرافی ،سکتاریستی و غیر انقالبی عنوان
نموده و آنرا مضر ارزیابی می نمایند ،چنین می پندارند که این دو رفیق باور شان به م
ل م را از دست داده اند و به بهانۀ حمایت از خط پسا م ل م آر سی پی امریکا میخواهند
از مبارزات انقالبی دست بکشند.
این جلسه ،بحث های براه افتاده توسط حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان علیه خط
پسا م ل م را تائید می نماید و یکبار دیگر حمایت قاطع و بی دریغ خود را از مواضع
حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان ،که مواضع درست و اصولی است ،مورد تاکید
قرار میدهد.

واحـد شـمـاره ( 7واحـد کـانـادا)
هواداران حـزب کـمـونـیـسـت ( مـائـوئـیـسـت ) افـغـانـسـتـان
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