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ارگان مرکزی حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان

جریده شعله جاوید ارگان مرکزی حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان شعله جاوید
مقاومت  جنگ  ربشیپد  و  ربپائی  رک،  تدا خدمت  رد  عمدات  هک  است 
دارد.   قرار  خلق(  جنگ  کنونی  مشخص  شکل   ( انقالبی  و  مردمی  ملی 

)اساسناهم حزب(

وژیه اسناد تصویب شده رد دومین کنگره سراسری حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان
جـنـبـش كمـونیسـتي بیـن المـللـی

كـمـون پـاریـس و مـاركـسـیـزم:
جنبش کمونیستی بین المللی در حدود 166 سال قبل با انتشار مانیفیست کمونیست توسط مارکس و انگلس متولد گردید. 
مارکس و انگلس اتحادیۀ کمونیست ها را رهبری می کردند و "مانیفیست کمونیست" بیانیۀ اتحادیۀ مذکور بود. مبارزات 
انقالبی ای که در آن زمان در آلمان برپا گردیده بود، توسط استبداد پروسی به شکست کشانده شد و به فرجام پیروزمند 

خود نرسید. مارکس و انگلس ناچار شدند آلمان را ترک گویند و به انگلستان بروند.

آنها سال ها در انگلستان زندگی و مبارزه کردند. در انگلستان بود که مارکس اثر جاودان خود در تجزیه و تحلیل نظام 
صفحه 2 سرمایه داری یعنی "سرمایه" را به رشتۀ تحریر در آورد.......       

حـزب كـمـونیسـت )مائـوئـیـسـت( افـغـانـسـتـان
پولینوم اول كمیتۀ مركزی حزب كمونیست )مائوئیست( افغانستان:

)مائوئیست(  کمونیست  حزب  که  کاری  اولین 
کنگرۀ  آمیز  موفقیت  اختتام  از  بعد  افغانستان 
وحدت و تشکیل حزب انجام داد، برگزاری اولین 
پولینوم کمیتۀ مرکزی حزب بود.  به  دلیل اینکه 
اعضای  بحیث  وحدت  کنگرۀ  مشمولین  تمامی 
شده  تعیین  مرکزی  کمیتۀ  البدل  علی  و  اصلی 
کنگرۀ  ترکیب  همان  پولینوم  این  ترکیب  بودند، 

وحدت بود.    

داشت،  عهده  بر  پولینوم  این  که  مهمی  وظیفۀ 
تعیین اعضای دفتر سیاسی کمیتۀ مرکزی و تعیین 
صدر کمیتۀ مرکزی حزب بود. درینجا بازهم طبق 
توافق  وحدت..."  نهایی"پروسۀ  نتایج  مقتضیات 
برین شد که دفتر سیاسی کمیتۀ مرکزی حزب نیز 

.  صفحه 19 یک ترکیب ........... 
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جـنـبـش كمـونیـســتي بیـن الـمـلـلـی

كـمـون پـاریـس و مـاركـسـیـزم:

انتشار  با  قبل  166 سال  در حدود  المللی  بین  کمونیستی  جنبش 
مانیفیست کمونیست توسط مارکس و انگلس متولد گردید. مارکس 
و انگلس اتحادیۀ کمونیست ها را رهبری می کردند و "مانیفیست 
کمونیست" بیانیۀ اتحادیۀ مذکور بود. مبارزات انقالبی ای که در آن 
زمان در آلمان برپا گردیده بود، توسط استبداد پروسی به شکست 
انگلس  و  مارکس  نرسید.  پیروزمند خود  فرجام  به  و  کشانده شد 

ناچار شدند آلمان را ترک گویند و به انگلستان بروند.
آنها سال ها در انگلستان زندگی و مبارزه کردند. در انگلستان بود 
که مارکس اثر جاودان خود در تجزیه و تحلیل نظام سرمایه داری 

یعنی "سرمایه" را به رشتۀ تحریر در آورد. 
مارکس و انگلس در تشکیل انترناسیونال 
اول سهم گرفتند و تا زمان موجودیت 
درون  در  آنها  کردند.  اش  رهبری  آن 
فرصت  علیه  مبارزه  اول  انترناسیونال 
پیش  را  کارگری  جنبش  درون  طلبان 
انترناسیونال  از رهبری  را  آنها  و  بردند 
اول  انترناسیونال  وقتی  کردند.  تصفیه 
علیرغم انتقال مقر رهبری اش از اروپا 
از  نتوانست  امریکا  متحدۀ  ایاالت  به 
انحالل  افزون در سراشیب  افتادن روز 
فروپاشید،  عماًل  و  دهد  نجات  را  خود 
مارکس شخصًا مسئولیت اعالم انحالل 

آن را به دوش گرفت.
چندین سال بعد از انحالل انترناسیونال 
بادۀ  از  بورژوازی  که  حالی  در  و  اول 
کارگران  قیام  بود،  سرمست  پیروزی 
کمون  و  پیوست  وقوع  به  پاریسی 
پاریس به وجود آمد. مارکس به شدت 
از  گوناگون  به دالیل  بنا  که  کرد  تالش 
کارگران  قیام  وقت  از  پیش  برپاشدن 
موقعی  ولی  نماید،  جلوگیری  پاریسی 
قاطعانه  پیوست،  وقوع  به  قیام  این  که 

از قیام کنندگان به دفاع برخاست. 
برای  پرولتری  انقالب  ترتیب  بدین 
اولین بار در کمون پاریس خود را نشان 
داد. کمون پاریس اولین حرکت انقالبي 
و  بورژوازي  سرنگوني  براي  پرولتاریا 
سطح  یك  در  سیاسي،  قدرت  تصرف 

مسلح  کارگران  بود.  موقتي  بصورت  و  محدود 
مارچ سال 1871) 1250خورشیدی(  در  پاریسي 
قیام کرده و قواي بورژوازي را در پاریس شکست 
گرفتند.  بدست  شهر  این  در  را  قدرت  و  دادند 
نموده  را منحل  بورژوازي  پارلمان  پاریس  کمون 
مقننه  قوۀ  هم  که  را  یي  توده  قدرت  ارگان  و 
بوجود  را،  مجریه  قوه  هم  و  داشت  دست  در  را 
آورد، دستمزد مقامات دولتي و کارگران را برابر 
ساخت، راه تسلیح عمومي توده ها بجاي ارتش 
دایمي را در پیش گرفت و قدرت اقتصادي و دیني 
کلیسا را مورد حمله قرار داد. اینها دستاوردهاي 
مبارزاتي اي بودند که براي اولین بار کارگران و 

توده هاي پاییني به آن دست یافتند. 
استفاده  اکثر  حد  هایش  پیروزي  از  کمون  اما 
بصورت  را  بورژوازي  قواي  و  نیاورد  عمل  به  را 
نداد،  قرار  یورش  و  تعقیب  تحت  مداوم  و  پیهم 
بانك  ورزید،  انقالبیون کوتاهي  در سرکوب ضد 
فرانسه و سایر موسسات بزرگ مالي را مصادره 
نکرد و راه اتحاد با توده هاي دهقاني را در پیش 
نگرفت. بنا به این عوامل، کمون صرفًا در محدوده 
شهر پاریس باقي ماند و فقط 72  روز دوام نمود 
سرنگون  بورژوازي  قواي  توسط  آن  از  پس  و 
با دستاورد هاي مبارزاتي  پاریس  گردید. کمون 
دفاع  و  پرولتاریا  دیکتاتوري  استقرار  در  عظیم 
جانبازانه از این دستاورد ها، صفحۀ درخشاني از 

مبارزات پرولتاریا را در بر مي گیرد. 

کمون  های  شکست  و  ها  پیروزی  از  مارکس 

مبنای  بر  و  نمود  جمعبندی  پاریس 
دیکتاتوری  »تیوری  جمعبندی  این 
رفیق  و  او  پروراند.  را  پرولتاریا« 
فلسفی   های  تیوری  قباًل  همرزمش 
دیالیکتیك  ماتریالیزم   ( مارکسیزم 
های  تیوری  و  تاریخی(  ماتریالیزم  و 
تحلیل  و  تجزیه   ( مارکسیزم  اقتصادی 
آن  مبنای  بر  و  داری  سرمایه  نظام 
افشای راز استثمار کار توسط سرمایه( 
شدن  پرورانده  با  بودند.  پرورانده  را 
»تیوری دیکتاتوری پرولتاریا« بر مبنای 
جمعبندی از یك نمونۀ پراتیکی انقالب 
جزء  هرسه  در  مارکسیزم،  پرولتری، 
و سوسیالیزم  اقتصاد سیاسی  فلسفی، 
علم  و  ایدیولوژی  عنوان  به  علمی، 
انقالب پرولتری قد بر افراشت. برعالوه 
پرورش  و  ایجاد  در  انگلس  و  مارکس 
و  علمی  های  پیشرفت  از  مارکسیزم 
نسل  مبارزاتی کل  تجربیات  و  تولیدی 
بشر نیز استفاده کردند و نمی توانستند 

استفاده نکنند.

به  انگلس  مارکس،  درگذشت  از  پس 
عنوان همرزم نزدیك او بر سر مزارش 
تیوریك  کار  افتخار  که  کرد  اعالم 
نقش  دلیل  به  مارکس  و  او  مشترک 
عمدۀ مارکس در تدوین آن، به مارکس 
را  آن  او  دلیل  همین  به  و  دارد  تعلق  
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بدین  گذارد.  می  نام  »مارکسیزم« 
ترتیب بود که رسمیت »مارکسیزم« به 
علم  و  ایدیولوِژی  مرحلۀ  اولین  عنوان 
اعالم  انگلس  توسط  پرولتری  انقالب 

گردید.

انگلس به عنوان ادامه دهندۀ مبارزات 
تنها  نه  خودش،  و  مارکس  مشترک 

مبارزات مذکور را از لحاظ عملی ادامه داد، بلکه 
و  »سرمایه«  مثل  مارکس،  مهم  تیوریك  آثار 
غیره، را تنظیم و منتشر کرد. انگلس در تشکیل 
انترناسیونال دوم سهم گرفت و آن را تا زمانی که 

حیات داشت، رهبری کرد. 

انگلس در سال  1898)1277  از درگذشت  پس 
فعالیت هایش  به  انترناسیونال دوم  خورشیدی( 

سیر  دیگر  مبارزات  این  اما  داد،  ادامه 
تدارکات  شروع  با  نداشت.  رشد  به  رو 
جهانی  جنگ  برای  امپریالیستی 
درونی  اپورتونیزم  امپریالیستی،  اول 
انترناسیونال دوم اوج گرفت و اکثریت 
مشمولین آن را به طرف انحراف سوق 

داد.    

انـقـالب اكـتـوبـر شـوروی و لـنـیـنـیـزم:

گرچه کمون پاریس اولین انقالب پرولتري پیروزمند بود، ولی عمر 
با  حتی  دیگری  پیروزمند  انقالبی  موج  برعالوه  و  داشت  کوتاهی 
از آن سربلند نکرد.  بعد  نیم قرن  تا مدت زمان تقریبًا  عمر کوتاه 
یالیزم وارد گردید،  امپر  به مرحلۀ  از آنکه سرمایه داري  ولي پس 
انقالب پرولتری با پیروزي انقالب اکتوبر، به مثابه یك پروسه و روند 
جاري آغاز گردید و با دستاورد هاي عظیم، پیچ و خم هاي فراوان و 
عقبگرد هاي وخیم، ادامه پیدا کرد و تا امروز علیرغم شکست های 

سهمگین و سخت، با فراز و نشیب ادامه یافته است. 

بدین ترتیب با پیروزي انقالب اکتوبر در 
روسیه در سال 1917) 1296خورشیدی( 
مبارزاتي  تاریخ  در  نویني  مرحلۀ 

پرولتاریاي جهاني آغاز گردید.  

حزب  رهبري  تحت  اکتوبر  انقالب 
پیشاهنگ پرولتري بر پا گردیده و پیش 
پرولتري،  پیشاهنگ  حزب  شد.  برده 
توده هاي کارگران و سربازان را تسلیح 
قیام  رهبري  با  و  کرده  سازماندهي  و 
روسیه  امپریالیستي  دولت  مسلحانه، 
را سرنگون نمود و دیکتاتوري پرولتاریا 
را بر قرار کرد. دولت انقالبي، سه سال 
مداوم جنگ داخلي علیه بقیۀ الجیش 
ارتجاع روسیه و جنگ علیه قوت هاي 
امپریالیستي  کشور  چهارده  مهاجم 
آنها،  کردن  مار  تارو  با  و  برد  پیش  را 
سابق  تزاري  روسیه  قلمرو  سراسر  بر 
هاي  خشکي  تمامي  ششم  یك  که 
قدرت  گرفت،  مي  بر  در  را  زمین  روي 
شوروی  جماهیر  اتحاد  نوین  انقالبي 

سوسیالیستی را بر پا نمود. 

طبقات  هاي  مالکیت  اکتوبر،  انقالب 
مصادره  را  بورژوا  و  فیودال  استثمارگر 
دولتي  عمومي  مالکیت  به  و  نموده 
سوسیالیستي مبدل نمود. این انقالب، 
کارگران و دهقانان  توده هاي میلیوني 
دولتي،  قدرت  و  سیاست  میدان  به  را 

شگوفایي  و  رشد  و  ایجاد  و  اقتصاد  کنترول 
فرهنگ نوین سوسیالیستي کشاند.

انقالب  با  بود.  ملل  زندان  روسیه  امپراتوري 
اکتوبر، این زندان بزرگ فرو ریخت و ملل تحت 
ستم به حق تعیین سرنوشت شان دست یافتند. 
اتحاد جماهیر شوروي سوسیالیستي که بر ویرانه 
داوطلبانه  اتحاد  گردید،  بنا  تزاري  روسیه  هاي 
بر  و  بود  هاي شوروي سوسیالیستي  جمهوریت 

مبناي برابري حقوق میان شان تشکیل گردید. 

در  زنان  اکتوبر،  انقالب  پیشروي  و  پیروزي  با 
شوروی  جماهیر  اتحاد  وسیع  قلمرو  سرتاسر 
سیاسي،  هاي  آزادي  و  حقوق  به  سوسیالیستی 
اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي وسیع و بي سابقه 
اي  گسترده  و  عمیق  بصورت  و  آمدند  نایل  اي 
وارد  اجتماعي  حیات  گوناگون  هاي  عرصه  به 

گردیدند.  

سوسیال  حزب  تشکیل  ابتدای  همان  از  لنین 
دموکرات کارگری روسیه و ادامۀ مبارزات آن تا 
پیروزی انقالب اکتوبر و پیروزی علیه ارتش های 
سفید و مداخالت 14 قدرت امپریالیستی، تیوری 
های سیاسی، فلسفی و اقتصادی خود را بصورت 
عمده در مسیر تداوم مارکسیزم و در عین حال 
در جهت تکامل آن، پروراند و به پیش سوق داد. 

بود  لنینیزم عبارت  پراتیکی  فراز های برجستۀ 
کارگری  دموکرات  سوسیال  حزب  تشکیل  از 
 ،1905 سال  انقالب  حزب،  تحکیم  و  روسیه 

استیالی ارتجاع استولیپنی و سرکوب 
پیدایش  و  روسیه  در  انقالبی  مبارزات 
جریان فلسفی امپریوکریتیسیستی در 
امپریالیستی  تدارکات  شروع  روسیه، 
برای جنگ جهانی اول و شروع عملی 
اپورتونیزم  اوجگیری  جنگ،  آن 
جهانی  جنگ  ادامۀ  دوم،  انترناسیونال 
پیروزی  سال،  چهار  مدت  برای  دوم 
روسیه،   )1298(1917 اپریل  انقالب 
سرنگونی تزار و رویکار آمدن حکومت 
موقت در روسیه، قیام کارگران، دهقانان 
پـیـروزی  و  روسـیـه  در  سربازان  و 
 )1298(1917 اکـتـوبـر  انـقـالب 
و  بلشـویـك  حـزب  رهبری  تحـت 
مداخالت  و  های سفید  ارتش  با  جنگ 
جنگی 14 کشور امپریالیستی و پیروزی 

دراین جنگ ها.

فرازهای  این  با  نزدیك  پیوند  در  لنین 
مبارزات  اش،  مبارزاتی  پراتیکی 
سوق  پیش  به  مداومًا  را  خود  تیوریك 
داد و در هر سه جزء فلسفی، اقتصادی 
انقالب  پیروزی  پروراند.  سیاسی  و 
اکتوبر و پیروزی در جنگ علیه ارتش 
 14 نظامی  مداخالت  و  سفید  های 
تیوری  صحت  امپریالیستی،  قدرت 
مبارزاتی  پراتیك  در  را  لنین  های 
پیروزمند انقالب اکتوبر به اثبات رساند 
پرولتری  انقالب  علم  و  ایدیولوژی  و 
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مرحلۀ  به  تر،  عالی  مرحلۀ  یك  به 
مارکسیزم- لنینیزم، تکامل کرد. 

بعد از درگذشت لنین، استالین رهبری 
انقالب سوسیالیستی را برعهده گرفت 
المللی لنینیزم به  و برای رسمیت بین 
مبارزه پرداخت و درین مبارزه موفقیت 

حاصل نمود. 

در  سـوسـیـالـیـزم  سـاخـتـمـان 
بیست و دهۀ سي قرن  نیمۀ دوم دهۀ 
اتحاد  اقتصاد  شـرایطي  در  بیستم، 
به  را  سوسیالیستي  شوروي  جماهیر 
شگوفا ترین اقتصاد جهان مبدل ساخت 
به  امپریالیستي  کشورهاي  اقتصاد  که 
برنامه  اقتصاد  بود.  زده  بحران  شدت 
و  صنعت  با  سوسیالیستي  شدۀ  ریزي 

تاریخ  در  بار  اولین  براي  سوسیالیستي،  زراعت 
بشر، آن اقتصاد شگوفاي متعلق به زحمتکشان 
نابودي  در خدمت  کلمه  واقعي  معني  به  که  بود 

استثمار و تُامین عدالت اجتماعي قرار داشت.

در  سوسیالیستي  شوروي  از  دفاع  کبیر  جنگ 
مقابل تهاجم و تجاوز نازیزم، علیرغم کمبود ها 
و اشتباهات معین، یکي از حماسه هاي رزمي بي 
همتاي تاریخ بشریت محسوب مي گردد که فقط 
سوسیالیستي  دولت  یك  عهدۀ  از  توانست  مي 
و توده هاي رزمندۀ یك کشور سوسیالیستي بر 

آید.

حیات  به  دهه  چهار  تقریبًا  اکتوبر  کبیر  انقالب 
در  از  پس  انجام  سر  و  داد  ادامه  خود  بار  پر 
و  دار  و  خروشچف  توسط  استالین،  گذشت 
دسته رویزیونیستش سرنگون گردید. اشتباهات 

اجتناب  اشتباهات  و  پذیر  نا  اجتناب 
قبلي  تجربۀ  فقدان  از  ناشي  پذیر 
محاصرۀ  و  سوسیالیزم  ساختمان  در 
کمونیست  دامنگیر  که  امپریالیستي، 
مهمي  های  نقش  گردید،  شوروي  هاي 
بازي  شوروی  انقالب  شکست  در 

نمودند. 

رهبري  تحت  جهان  هاي  کمونیست 
مائوتسه دون و حزب کمونیست چین، 
با  و  کرده  جمعبندي  را  اشتباهات  این 
درس آموزي از آنها جنبش کمونیستي 
و  دادند  سوق  پیش  به  را  المللی  بین 
براي  مبارزه علیه رویزیونیزم و مبارزه 
برپایي انقالبات و ساختمان سوسیالیزم 

را ادامه دادند. 

انـقـالب 1949 و انـقـالب كـبـیـر فـرهـنـگی پـرولـتـاریـایـی چـیـن و مـائـوئـیـزم:

انقـالب چیـن که اندکي بیشتر از سه دهه بعد از انقالب اکتوبر، 
به پـیـروزي سـرتـاسـري  در سال 1949) 1328خورشیدی( 
نظام  بر  اي  گسترده  و  عمیق  کاري،  ضربات  یـافـت،  دسـت 
امپریالیستي جهاني وارد آورده و انقالبات پرولتری در  جهان را 
به نحو فوق العاده اي به پیش سوق داد. در این انقالب، توده هاي 
کمونیسـت چین،  رهبري حزب  تحت  میلیوني چین  چند صد 
انقالبي طوالني بیست و چند ساله،  از پیشبرد یك جنگ  پس 
موفق به سرنگوني نظام نیمه فیودالي ـ نیمه مستعمراتي و بر 
تمامي  پنجم  یك  که  گردیدند  در کشوري  انقالبي  نظام  قراري 
نفوس نسل بشر را در بر مي گرفت. این انقالب، چند صد میلیون 
دهقان چیني را از شر استثمار فیودالي نجات بخشیده و یکجا 
بر سرنوشت شان ساخت  کارگر چیني، حاکم  میلیون  ها  با ده 

سرزمین  در  را  گرسنگي  و  بیکاري  و 
وسیع چین نابود کرد. انقالب، شوونیزم 
مرد ساالر را قویًا مورد ضربت قرار داده 
مردان  و  زنان  میان  حقوق  تساوي  و 
عرصه  همچنان  و  قوانین  عرصۀ  در  را 
متحقق  اجتماعي  حیات  مختلف  هاي 

ساخت. 

را  انقالبي  نوین  فرهنگ  چین  انقالب 
شگوفا ساخت و قادر گردید که مفاسد 
و  فحشا  مثل  کهن  جامعۀ  اجتماعي 
اعتیاد را در ظرف چند سال ریشه کن 

سازد. 

سـاخـتـمـان  جنبش  چین  انقالب 
کـمـون های دهقانی چند صد میلیوني  
انـداخـت.  براه  چـیـن  دهـات  در  را 
دهقانان  میلیوني  صد  چند  هاي  توده 

چینی در جریان این جنبش با پیشبرد کار هاي 
دسته جمعي پر شور و شوق توده یي، کوه هاي 
سر به فلك کشیده را براي زراعت صاف و هموار 
نمودند، دریاهاي بزرگ و طغیاني را رام کردند، 
بسیار  مناطق  نهر  متر  کیلو  هزاران  احداث  با 
وسییعي را قابل کشت ساختند و صد ها جهیل 
متن  در  آوردند.   وجود  به  آبي  بند  و  مصنوعي 
بود  عظیمي  یی  توده  جنبش  اینچنین  بطن  و 
و سراسر  روستاها  در  که ساختمان سوسیالیزم 
قلمرو پهناور چین بنیاد گذاشته شده و به پیش 

هدایت گردید. 

در  ها  رویزیونیسـت  توسـط  قدرت  تصرف 
احیاي  و  سـوسـیالیزم  سـرنگوني  و  شـوروي 
سـرمـایـه داري در آن کـشـور، مائوتسه دون 
داشت  آن  بر  را  چیني  هاي  کمونیست  سایر  و 
ساختمان  و  سوسیالیستي  انقالب  تجربۀ  که 
تري  عمیق  نحو  به  را  شوروي  در  سوسیالیزم 

دهند.  قرار  جمعبندي  و  بررسي  مورد 
و  اهمیت  نیز  جهت  آن  از  مسئله  این 
هایي  رویزیونیست  که  یافت  مبرمیت 
حزب  داخل  در  خروشچف  همانند 
بلند  سر  نیز  چین  دولت  و  کمونیست 
کرده بودند و خطر آن وجود داشت که 
در چین نیز انقالب توسط آنها سرنگون 

گردد. 

هاي  کمونیست  سایر  و  دون  مائوتسه 
چیني، با بر رسي و جمعبندي از تجربۀ 
و  شوروي  در  داري  سرمایه  احیاي 
در  ها  رویزیونیست  پیدایش  همچنان 
چین،  دولت  و  کمونیست  حزب  درون 
و  برجسته  عملي  و  تیوریك  نتایج  به 
فشرده  بطور  که  یافتند  دست  مهمي 
انقالب  ادامه   « پراتیك  و  تیوري  در 
متبلور   « پرولتاریا  دیکتاتوري  تحت 
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انقالب  پیشبرد  و  برپایي  در  و  گردید 
کبیر فرهنگي پرولتاریایي خود را عماًل  

نشان داد . 

انقالب کبیر فرهنگي پرولتاریایي صرفًا 
میلیون  ها  ده  یي  توده  خیزش  یك 
نفري علیه رویزیونیست هاي النه کرده 
در حزب کمونیست و دولت چین و براي 
سرنگون ساختن آنها نبود . این انقالب 
فرهنگ  و  اقتصاد  سیاست،  توانست 
سوسیالیستي را عمیقًا و وسیعًا شگوفا 
سازد و نمونه ها و تجربه هاي درخشاني 
از حرکت هاي وسیع توده یي به سوي 
این  در  بگذارد.  نمایش  به  را  کمونیزم 
فعالیت  از  جدیدي  اشکال  انقالب 
آمد،  میدان  به  یي  توده  سیاسي  هاي 
توده  سازماندهي  از  جدیدي  اشکال 
و  گردید  تجربه  موفقانه  اقتصادي  یي 
فعالیت هاي فرهنگي، علمي، فلسفي و 
هنري وسیع توده یي، فرهنگ انقالبي 
غنا  پیش  از  بیشتر  را  سوسیالیستي 
ستم  و  استثمار  انقالب،  این  بخشید. 
را بیشتر از پیش و بصورت فوق العاده، 
قرار  ضربت  مورد  گسترده  و  عمیق 
کارگران  انقالب  این  جریان  در  داد. 
زمام  وسیعي  سطح  در  دهقانان  و 
و  ایجاد  و  اقتصاد  ادارۀ  سیاسی،  امور 
را  جامعه  در  انقالبي  فرهنگ  پرورش 
انقالبي  هاي  کمیته  گرفتند.  دست  به 
عرصه  تمامي  در  انقالب  درین  که  اي 
هاي جامعه قد بر افراشتند، نمونه هاي 
سهمگیري  از  درخشاني  و  نظیر  بي 
به  را  جامعه  امور  اداره  در  زحمتکشان 
زنان  انقالب،  این  در  گذاشتند.  نمایش 
با مردان  به آن حدي از تساوي حقوق 
مختلف دست  هاي  در عرصه  آزادي  و 
تاریخ چند  در  تا حال  واقعًا  که  یافتند 
هزار سالۀ جوامع طبقاتی بیمانند است. 
فرهنگي  کبیر  انقالب  ترتیب  این  به 
مدت  براي  توانست  چین  پرولتاریایی 
بیشتر از یك دهه از احیاي نظام کهن 
تعمیق  به  نماید،  گیري  جلو  چین  در 
در  سوسیالیستی  انقالب  گسترش  و 
چین بپردازد و باعث ادامۀ انقالب تحت 

دیکتاتوری پرولتاریا گردد. 

تشکیل  ابتدای  همان  از  دون  مائوتسه 
حزب کمونیست چین تا پیروزی انقالب 

حیاتش  مراحل  آخرین  تا  و  چین   )1328(1949
پراتیك  پای  به  پا  دهه   5 از  بیشتر  مدت  برای 
انقالبی،  تقریبًا سه دهه جنگ  انقالبی  مبارزاتی 
پیروزی  جاپانی،  ضد  مقاومت  جنگ  شمول  به 
در  سوسیالیزم  ساختمان   ،1949 سال  انقالب 
چین، شکست انقالب در شوروی و مسلط شدن 
انقالب  پیشبرد  و  آن کشور  بر  ها  رویزیونیست 
تیوریکش  مبارزات  پرولتاریایی،  فرهنگی  کبیر 
و  اقتصادی  فلسفی،  مختلف  های  عرصه  در  را 
سیاسی و در مبارزه علیه خط های انحرافی در 
درون حزب کمونیست چین پیش برد. او نیز در 
به  یکجانب  از  لنین،  همانند  تیوریکش  مبارزات 
لنینیزم  مارکسیزم-  تداوم  روی  عمده  صورت 
آن  تکامل  برای  دیگر  جانب  از  و  داشت  اتکاء 
رهبر  عنوان  به  اش  مبارزه  درین  او  کوشید. 
و در متن  انقالب چین  و  حزب کمونیست چین 
و بطن این رهبری و هویت جمعی، و نه به عنوان 
را  لنینیزم  مارکسیزم-  منفرد،  شخصیت  یك 
به  تکاملی،  سوم  مرحلۀ  به  تر،  عالی  مرحلۀ  به 
تکامل  مائوئیزم  لنینیزم-  مارکسیزم-  مرحلۀ 
مرحلۀ  این  چین  کمونیست  حزب  البته  داد. 
مارکسیزم-  را  ایدیولوژیك  جدید  تکاملی 
رسمیت  نامید.  دون  مائوتسه  اندیشۀ  لنینیزم- 
بین المللی مائوئیزم خدمتی است که به جنبش 
انقالبی انترناسیونالیستی تعلق دارد. این جنبش  
17 سال بعد از درگذشت مائوتسه دون، یعنی در 
پیشبرد  از  پس  1993)1372خورشیدی(،  سال 
میان  در  ساله  چندین  تیوریك  مبارزۀ  یك 
اعضای خود، در یك جلسۀ گستردۀ بین المللی، 
جاگزینی مائوئیزم به عوض اندیشۀ مائوتسه دون 
و رسمیت بین المللی مائوئیزم و به بیان روشن 
لنینیزم-  مارکسیزم-  المللی  بین  رسمیت  تر 

مائوئیزم را اعالوم نمود.     

کمی  زمان  مـدت  انجام  سر  چین  انقالب 
سال  در  دون  مائوتسه  درگذشت  از  پس 
کودتای  یك  با  1976)1355خورشیدی( 
داخل  های  رویزیونیست  توسط  رویزیونیستی 
حزب کمونیست چین و دولت چین، که علیرغم 
ضربات وارده بر آنها در دوران انقالب فرهنگي، 
در حزب کمونیست و دولت چین قوي باقیمانده 
های  رویزیونیست  گردید.  سرنگون  بودند، 
کودتاچی، جناح انقالبي در حزب و دولت چین را 

درهم کوبیدند و انقالب را از پا در آوردند. 

باعث  که  اي  اساسي  عوامل  همان  واقع  در 
شکست انقالب در شوروي گردیده بود، شکست 
انقالب در چین را نیز ببار آورد. اما تفاوت هاي 
شکست  دو  این  میان  نیز  اي  برجسته  بسیار 

وجود دارد. 

در شوروي، رویزیونیسـت ها به آساني به قدرت 

قدرت  تصرف  از  بعد  و  یافتند  دست 
در  یا  و  چنداني  مقاومت  آنها،  توسط 
مقابل  در  مقاومتي  هیچ  تقریبًا  واقع 
روشن  آن  دلیل  نگرفت.  صورت  شان 
شوروي  دولت  و  کمونیست  حزب  بود. 
در مقابل این خطر خلع سالح بودند و 

آمادگي قبلي نداشتند. 

کمونیست  سایر  و  دون  مائوتسه  اما 
هاي چیني خطر را از قبل درک کردند، 
آن  علیه  ده سال  از  بیشتر  براي مدت 
جنگیدند و ضربات کاري اي بر آن وارد 
کردند و توانستند انقالب را حفظ کرده 
و به پیش سوق دهند. مائوتسه دون که 
همچنان  حیاتش،  هاي  روز  آخرین  در 
کرد،  مي  احساس  را  انقالب  ضد  خطر 
و  چین  هاي  خلق  و  ها  کمونیست  به 
که  صورتي  در  که  داد  هوشدار  جهان 
زده  کودتا  به  دست  ها  رویزیونیست 
بپا  نمایند، علیه آنها  و قدرت را قبضه 

خیزند و سرنگون شان سازند. 

به همین دلیل پس از آنکه رویزیونیست 
های چینی دست به کودتا زده و انقالب 
را در چین سرنگون کردند، نتوانستند 
کنترول  مقاومت،  بدون  و  آساني  به 
بگیرند.  دست  در  را  امور  تمامي 
گرفت،  صورت  آنها  علیه  که  مقاومتي 
ها  کارخانه  تا  حزب  سیاسي  دفتر  از 
از  و  سرخ  هاي  گارد  مراکز  و  مزارع  و 
نبرد،  هاي  میدان  تا  زندان  هاي  گوشه 
وسیع و گسترده بود و براي چند سال 

ادامه یافت.

انقالب  که  وجودي  با  ترتیب  این  به 
از  آخر  تا  نتوانست  نیز  فرهنگي 
نماید،  جلوگیري  انقالب  سرنگوني 
از  گیري  جلو  براي  سیاسي  مشي  اما 
سرنگوني انقالب سوسیالیستي و حفظ 
اصلي  نکات  داد.  ارائه  را  آن  تداوم  و 
این مشي سیاسي ) ادامه انقالب تحت 

دیکتاتوري پرولتاریا ( عبارتند از: 

1 ــ  انقالب سوسیالیستي یك انقالب 
قدرت  تصرف  زمان  از  که  است  مداوم 
ساختمان  و  پرولتاریا  توسط  سیاسي 
جامعه  به  رسیدن  تا  سوسیالیزم  اولیه 
یابد.  ادامه  پیوسته  باید  کمونیستي 
در  جامعۀ  یك  سوسیالیستي  جامعۀ 
به کمونیزم  از سرمایه داري  حال گذار 
در  طبقاتي  مبارزه  و  طبقات  و  است 
و موتور محرکۀ  دارد  این جامعه وجود 
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مالکیت هاي  تکامل آن است. مصادرۀ 
نوین  شکلدهي  و  گر  استثمار  طبقات 
و  دولتي  عمومي  هاي  مالکیت  در  آنها 
زحمتکشان،  جمعي  هاي  مالکیت  یا 
مالکیت  ابتدایي  بسیار  اشکال  صرفًا 
این   . میگردند  محسوب  اجتماعي 
مالکیت  سوسیالیستي،  هاي  مالکیت 
است  ناقص  و  اعتباري  اجتماعي  هاي 
دولت  بودن  سوسیالیستي  اعتبار  به  و 
و رهبري پرولتري بر آن، مالکیت هاي 
اگر  گردند.  مي  محسوب  اجتماعي 
ماهیت سوسیالیستي دولت و پرولتري 
یعني  کنندۀ دولت  بودن حزب رهبري 
مالکیت  شود،  عوض  کمونیست،  حزب 
و  دهند  مي  ماهیت  تغییر  مذکور  هاي 
مبدل  دارانه  سرمایه  هاي  مالکیت  به 
حقیقي  اجتماعي  مالکیت  گردند.  مي 
کمونیستي مي  در جامعۀ  فقط  کامل  و 
جامعه  در  یعني  آید،  وجود  به  تواند 
تواند  نمي  آن  در  دولت  دیگر  که  اي 

موجودیت داشته باشد. 

ب  حز ، لیستي سیا سو معۀ جا ر د
کمونیست به مثابۀ حزب سیاسي بر سر 
این  هاي  تضاد  تمامي  تبلور  به  قدرت، 
جامعه در حال گذار تبدیل میگردد. از 
این جهت است که تضاد طبقاتي میان 
پرولتاریا و بورژوازي یعني تضاد عمدۀ 
کمونیست  حزب  درون  در  جامعه،  این 
متمرکزمي گردد و باعث سر بلند کردن 
ستاد بورژوازي از داخل حزب میگردد. 
سوسیالیستي،  انقالب  دورۀ  طول  در 
مي  بلند  سر  بار  بار  هایي  ستاد  چنین 
داري  سرمایه  احیاي  براي  و  نمایند 
از  کمونیست  حزب  کنند.  مي  تالش 
و  ها  ستاد  این  علیه  مبارزه  طریق 
سرنگون کردن بار بار شان است که مي 
پیشروندۀ  تواند خصلت سوسیالیستي 
و  نماید  حفظ  را  انقالب  و  جامعه 
دولت  خود،  انقالبي  خصایل  همچنان  
پیوسته  را  جامعه  کل  و  سوسیالیستي 
ارتقا و گسترش دهد. ازینجا است که بر 
پایي انقالبات فرهنگي متعدد در جامعۀ 
بدون  یابد.  مي  ضرورت  سوسیالیستي 
مبارزه،  این  پیوسته  و  مداوم  پیشبرد 
حزب  درون  در  گندیدگي  و  فساد 
قلب  خطر  و  میگردد  بیشتر  و  بیشتر 
انقالب  سرنگوني  خطر  و  حزب  ماهیت 

بروز مي نماید.     
دولتي  هاي  مالکیت  قراري  بر  ــ   2
ومالکیت هاي جمعي زحمتکشان حتي 

کامل  نابودي  مفهوم  به  جامعه،  کل  سطح  در 
مبادلۀ  نیست. سیستم  دارانه  مناسبات سرمایه 
کاالیي و رواج پول، عملکرد قانون ارزش و حق 
افراد، تضاد  بورژوایي، تضاد میان سطح در آمد 
دهقان  ده،  و  شهر  جسمي،  و  فکري  کار  میان 
مناسبات  از  جوانبي  آن  مرد،  و  زن  و  کارگر  و 
در  طوالني  مدت  براي  که  اند  دارانه  سرمایه 
جامعۀ سوسیالیستي باقي مي مانند و  به فوریت 
و با یکي دو ضربُه کاري از میان نمیروند. انقالب 
تضاد  این  به  مربوط  مشکالت  بر  پیوسته  باید 
پیوستۀ  تکامل  در جهت  را  آنها  و  آید  فایق  ها 
و  حل  کمونیزم  سوي  به  حرکت  و  سوسیالیزم 
سوي  به  پیوسته  را  ها  تضاد  این  و  نماید  فصل 
به هر  بنا  انقالب  نهایي سوق دهد. چنانچه  حل 
دلیل تیوریك و عملي و یا داخلي و خارجي، از 
این حرکت مداوم پیشرونده باز ماند و در جا زند، 
خطر رشد عوامل سرمایه دارانه در جامعه بیشتر 
میگردد و زمینه هاي عیني احیاي سرمایه داري 

بیشتر و بیشتر میگردد.                   

فرهنگي  و  فکري  روبناي  مختلف  جوانب  ــ   3
و  درجات  به  انقالب،  از  قبل  دوران  از  بازمانده 
جامعه  در  طوالني  مدت  براي  و  مختلف  سطوح 
و  دهند  مي  ادامه  خود  حیات  به  سوسیالیستي 
بلکه  روند،  نمي  میان  از  بخودي  خود  بصورت 
فقط مي توانند طي یك مبارزۀ طوالني و پیوسته 
به سوي نابودي کامل سوق داده شوند. از جانب 
گوناگون  جوانب  که  میزاني  همان  به  دیگر 
مناسبات سرمایه دارانه در جامعۀ سوسیالیستي 
موجود باشند، روبناي فکري و فرهنگي ارتجاعي 
نیز  انقالبي در خود جامعۀ سوسیالیستي  و ضد 
بناًء حفظ خصلت  است.  برخوردار  مادي  پایه  از 
انقالب و تضمین پیشروي مداوم  سوسیالیستي 
روبنا،  عرصۀ  در  دوامدار  مبارزۀ  مستلزم  آن، 
بلکه در عرصه هاي  نه تنها در عرصه سیاست، 
هست.  نیز  غیره  و  فرهنگي  فلسفي،  فکري، 
گرفته  دیده  نا  مبارزاتي  هاي  عرصه  این  اگر 
شوند و یا حتي اهمیت الزم به آنها داده نشود، 
افکار،عقاید، فرهنگ و سنن ارتجاعي مي توانند 
رشد کنند و نه تنها تًاثیرات منفي فرهنگي، بلکه 
بر سطح  نیز  اقتصادي  و  منفي سیاسي  تُاثیرات 
کل جامعه وارد نمایند و براي زمینه سازي احیاي 

سرمایه داري خدمت کنند.

ـ موجودیت نظام امپریالیستي در جهان، فشار  4ـ 
هاي سیاسي، نظامي، اقتصادي و فرهنگي عدیده 
اي را بر جامعۀ سوسیالیستي وارد مي نماید. این 
فشار ها صرفًا به خطر تهاجم و تجاوز نظامي از 
بیرون محدود نمي گردد، بلکه در اشکال متعدد 
سیاسي،  اقتصادي،  منفي  داخلي  عوامل  خود، 
فرهنگي و اجتماعي جامعۀ سوسیالیستي را نیز 

انقالب  پیشروي  اگر  نماید.  مي  تقویت 
و  گیري  جلو  باعث  جهاني  سطح  در 
منفي  تُاثیرات  این  تضعیف  اقل  حد  یا 
نگردد، عاقبت مي تواند به نحو مُوثري 
سرمایه  احیاي  و  انقالب  سرنگوني  در 
انقالب  یك  نماید.  بازي  نقش  داري 
انقالبي  پایگاه  یك  حیثیت  پیروزمند 
براي انقالب جهاني پرولتري را دارا مي 
نتواند در  انقالبي  پایگاه  این  اگر  باشد. 
جهاني  انقالب  پیشروندۀ  پروسۀ  متن 
مدت  براي  و  یابد  گسترش  و  تحکیم 
طوالني منفرد باقي بماند، عوامل منفي 
کننده در درون آن  ارتجاعي سرنگون 
رشد مي نماید و مي تواند خطر واژگوني 
براي انقالب را به وجود آورد. کمك به 
توسط  جهاني  انقالب  گسترش  و  رشد 
کمك  صرفًا  پیروزمند،  انقالب  یك 
محسوب  دیگران  به  انترناسیونالیستي 
مبارزه  از  مهمي  وجه  بلکه  گردد،  نمي 
را  انقالب  و پیشروي خود آن  بقا  براي 

نیز در بر مي گیرد. 

اینها عالي ترین تجاربي اند که پرولتاریا 
فرهنگي  کبیر  انقالب  جریان  در 
است.  یافته  دست  آنها  به  پرولتاریایي 
این تجارب نشان مي دهند که چگونه و 
از کدام طرق مي توان خصلت پرولتري 
حزب کمونیست و خصایل انقالبي دولت 
و جامعۀ سوسیالیستي را حفظ نموده و 
پیوسته ارتقا بخشد و با پیشروي مداوم 
جهاني،  کمونیستي  جامعۀ  سوي  به 
سرنگوني  و  داري  سرمایه  احیاي  از 
یقینًا  آورد.  عمل  به  گیري  جلو  انقالب 
این مسیري است که با فراز و نشیب و 
پیچ و خم هاي فراوان به پیش مي رود 
و نمي تواند صاف و هموار و یکنواخت 
اکنون  تجارب،  این  کسب  با  باشد. 
پرولتاریاي جهاني و جنبش کمونیستی 
انقالب  از  قبل  موقعیت  به  المللي  بین 
بلکه در موقعیت  اند،  بر نگشنه  اکتوبر 
تجارب  این  دارند.  قرار  بهتري  بسیار 
جریان  در  باید  و  اند  تکامل  قابل  که 
کمونیست  آینده  و  کنوني  مبارزات 
بر  در  یابند،  تکامل  بیشتر  و  بیشتر  ها 
گیرنده آموزش هایي اند که نه تنها پس 
از آن نیز  انقالب، بلکه قبل  از پیروزي 
بخش مهمي از اصول راهنماي مبارزاتي 

کمونیست ها را تشکیل مي دهند.
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ادامـۀ پـروسۀ انقـالب جـهانی پرولـتـاریایی پس از سرنگونی انـقـالب در چـیـن:

قدرت سیاسی  رفتن  میان  از  با  و  در چین  انقالب  با سرنگونی   
سرتاسری پرولتاریایی در تمامی کشورهای جهان، با وجودی که 
پروسۀ انقالب جهانی پرولتاریایی به شدت تضعیف گردید، اما به 
موجودیت خود با فراز و نشیب ادامه داد. برآمدهای آشکار امواج 
انقالبات پرولتری در چند دهۀ اخیر عبارت اند از جنگ خلق در 
فلیپین، هند، پیرو و نیپال و همچنان مبارزات مسلحانه در ترکیه 
ادامۀ  بخاطری  انقالبی  برآمدهای  این  از  یك  هر  دیش.  بنگله  و 
موجودیت امواج انقالبات جهانی پرولتری محسوب می گردد که 
هر کدام آنها در مقاطع اوجگیری خود ایجاد کنندۀ قدرت سیاسی 
انقالبی پرولتری متناسب با توان سیاسی و نظامی شان بوده اند 
و در ساحات تحت کنترل این قدرت های سیاسی اولیۀ پرولتری 
عماًل جهان متفاوت از جهان تحت سلطۀ امپریالیزم و ارتجاع در 
حال شکل گیری بوده است. این پروسه در هند و فلیپین کماکان 

حال  در  هند  در  ویژه  به  و  دارد  ادامه 
شگوفایی و ارتقا نیز می باشد.              

رهبری  تحت  فلیپین  در  خلق  جنگ 
سال  در  فلیپین  کمونیسـت  حزب 
خورشـیدی(    1348  ( میالدی    1969
و  فراز  با  حال  تا  و  گردید  شـروع 
انقالبی  جنگ  این  دارد.  ادامه  نشیب 
دروازه  تا  خود  اوجگیری  زمان  در 
پیشروی  فلیپین  پایتخت  مانیال  های 
در  فلیپین  بر  حاکم  مرتجعین  کرد. 
امپریالیستی،  های  قدرت  با  همدستی 
امریکایی،  های  امپریالیست  ویژه  به 
یکطرف  از  علیه جنگ خلق  مقابله  در 
را  فلیپین  در  ارضی  اصالحات  توطئۀ 
براه انداختند و از طرف دیگر به تقویت 
شان  سرکوبگر  نیروهای  گسترش  و 
فلیپین  کمونیست  حزب  پرداختند. 
اشتباهات  و  کمبودات  بار  زیر  در  که 
ایدیولوژیك- سیاسی خود تحت فشار 
همزمان  چالش  نتوانست  داشت،  قرار 
سرکوب و توطئۀ ارتجاع و امپریالیزم را 
بخوبی پاسخ دهد. در نتیجه جنگ خلق 
در فلیپین به عقب نشینی های عظیمی 
پرداخت، اما کماکان ادامه یافت. اکنون 
فلیپین  در  خلق  جنگ  که  وجودی  با 
افتادۀ روستایی  نسبتًا دور  در ساحات 
فلیپین ادامه دارد، اما در همین مناطق 
پرولتری  انقالبی  سیاسی  قدرت  نوعی 
دموکراتیك  سیاسی  قدرت  شکل  در 
خود  حد  در  که  است  موجود  نوین 
سیاسی  قدرت  موجودیت  نشاندهندۀ 
جهان  های  گوشه  از  یکی  در  پرولتری 

است.

 1359( سال1980  در  پیرو  در  خلق  جنگ 
خورشیدی( شروع گردید و در اوج ارتقای خود 
اگر  گرفت. حتی  بر  در  را  پیرو  قلمرو  یك سوم 
رسیدن  بر  مبنی  پیرو  کمونیست  حزب  ادعای 
این جنگ به مرحلۀ تعادل استراتژیك در اواخر 
دهۀ 80 و اوایل دهۀ 90 گذشته را نپذیریم، می 
تا  توانیم قاطعانه بگوییم که جنگ خلق مذکور 
تکامل  استراتژیك  دفاع  مرحلۀ  باالیی  مراحل 
کرد و در حال عبور از این مرحله به مرحلۀ باالتر 

تعادل استراتژیك قرار داشت. 

جنگ خلق در پیرو در مناطق تحت کنترل خود 
قدرت  نهادهای  عنوان  به  را  خلق  های  کمیته 
انقالبی شکل داد. این کمیته های خلق نهادهای 
انقالبی مشترک حزب کمونیست پیرو و متحدین 
سیاسی حزب بودند و در اساس قدرت مشترک 

پرولتاریا و دهقانان را اعمال می کردند. 

پیشـرفت  با  توام  پیرو  کمونیسـت  حزب 
سـاحات  در  کشـور،  آن  در  خـلـق  جـنـگ 
ارضی  های  مالکیت  خود  کـنتـرل  تـحـت 
فیودالی را ملغا اعالم کرد و انقالب ارضی انجام 
زمین  ارضی  انقالب  این  چهارچوب  در  داد. 

مبنای  بر  نه  دهقان  مردان  و  زنان  به 
و  سرانه  بطور  بلکه  خانوادگی  تقسیم 
بطور مساویانه به هر زن و مرد دهقان 

داده شد. 

با پیشرفت  حزب کمونیست پیرو توام 
جنگ خلق، اصالحات انقالبی اجتماعی 
در  ویژه  به  اجتماعی،  مناسبات  در 
تحت  بومیان  و  زنان  موقعیت  با  رابطه 
ستم )سرخ پوستان(، به عمل آورد. این 
زنان کمونیست مائوئیست  جنگ خلق 
عالی  رهبری  سطح  تا  را  پیرویی  آگاه 
عضویت  یعنی  پیرو  کمونیست  حزب 
حزب  مرکزی  کمیتۀ  سیاسی  دفتر  در 
را  جوان  دختران  و  زنان  و  داد  ارتقا 
انقالبی شامل ساخت.  ارتش  وسیعًا در 
پیرو زنان  بدین ترتیب جنگ خلق در 
لحاظ  از  تنها  نه  را  پیرویی  دختران  و 
نمود،  مسلح  سیاسی  ایدیولوژیك- 
بلکه آنها را از لحاظ نظامی نیز آموزش 
در  نظامی  تجهیزات  و  سالح  و  داد 
بجنگند  خود  تا  گذاشت  شان  اختیار 
توانند  می  نیز  آنها  که  دهند  نشان  و 
به  قادر  باشند  ای  انقالبی  جنگندگان 
و  ارتجاع  علیه  مسلحانه  ایستادگی 

امپریالیزم. 

زیادی  تعداد  پیرو  در  خلق  جنگ 
را  پیرو  بومی  سرخپوست  جوانان  از 
آنها  به  و  کرد  جذب  خود  صفوف  در 
و  بخشید  انقالبی  هویت  و  شخصیت 
تنها  نه  را  شان  ستم  تحت  موقعیت 
عملی  لحاظ  از  بلکه  تیوریك  لحاظ  از 
شان  برای  و  داد  قرار  ضربت  مورد  نیز 
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آنان  بر  ستم  نابودی  راه  که  داد  نشان 
یك  درفش  زیر  مبارزه  طریق  از  صرفًا 
ها  کمونیست  رهبری  تحت  انقالب 
مائوئیست  لنینیست-  )مارکسیست- 

ها( ممکن و میسر است.   

در  گونزالو  رفیق  شدن  دستگیر  با 
حزب  1370خورشیدی(،   (1991 سال 
پیرو  در  و جنگ خلق  پیرو  کمونیست 
گردیدند.  متحمل  را  سنگینی  ضربت 
گرچه سخنرانی تاریخی او از داخل یك 
مناسبی  پاسخ  زندان  درون  در  قفس 
در برابر ضربت وارده بر حزب و جنگ 
خلق بود، ولی متاسفانه نه تنها ضربت 
را  دیگری  دنبال خود ضربات  به  وارده 
دیگر  عضو  دو  عاقبت  و  داشت  پی  در 
و  حزب  مرکزی  کمیتۀ  سیاسی  دفتر 
تعداد دیگری از کادرهای مرکزی حزب 
تاثیر  تحت  بلکه  گردیدند،  دستگیر 
اپورتونیستی  خط  یك  ضربات،  این 
راست از درون حزب و از درون زندان 
با  مذاکره  طرفدار  که  سرکشید،  ها 
بود.  خلق  جنگ  ختم  منظور  به  رژیم 
حزب،  درون  از  خط  این  سرکشیدن 
جنگ  و  پیرو  کمونیست  حزب  عاقبت 
خلق در پیرو را در واقع به نحو بسـیار 
در  کوبید.  درهم  گسـترده  و  شـدید 
که  اســت  ســال  چنـدین  نتیجه، 
حزب کمونیست پیرو بجای پیشروی یا 
ابقای خود، دچار  حداقل بجای حفظ و 
کشمکش های درونی گردیده و به چند 
پارچه تقسیم گردیده است و هیچ یك 
از پارچه های آن نیز تا حال قادر نبوده 
وخیم  وضعیت  در  گشایشی  است، 
موجود حزب به وجود بیاورد. برعالوه با 
وجودی که ممکن است چندین گروپ 
چریکی  ارتش  به  متعلق  قباًل  مسلح 
خلق پیرو هنوز هم وجود داشته باشد، 
پیرو  در  عماًل  دیگر  خلق  جنگ  ولی 

جریان ندارد.    

واقـع  در  هـنـد  در  خـلـق  جـنگ 
توده  انـقـالبـی  هـای  خـیـزش  با 
جـنـبـش  بـنـام  دهـقـانـی  یی 
 1967 سـال  در  نـاگـزالـباری 
رهبری  تحت  خورشیدی(   1346(
)مارکسیست-  هند  کمونیست  حزب 
رفیق  مشی  و  خط  طبق  و  لنینیست( 
چارومازومدار شروع گردید. گرچه این 

خیزش در مواجهه با سرکوب سنگین ارتجاع بصورت عمده پس از مدتی با شکست مواجه 
های  به عمق جنگل  پیکارجوی حزب،  جوانان  از  ای  عده  نرفت.  میان  از  کلی  به  اما  شد، 
انبوه هند پناه بردند، با توده های تحت ستم آن مناطق عجین شدند و کار و پیکار انقالبی، 
هند  کمونیست  حزب  تشکیل  دادند.  ادامه  ساحات  آن  در  را  مسلحانه،  مبارزات  منجمله 
)مارکسیست- لنینیست( – جنگ خلق و حزب کمونیست هند )مرکزیت مائوئیستی( پس 
از سال ها مبارزۀ مسلحانه، یك گام کیفی مهم در پیشروی کمونیست مائوئیست های هند 
در مسیر جنگ خلق بود. اما پیشروی عمیق و گسترده درین مسیر، پس از وحدت هر دو 
حزب در یك حزب واحد به وجود آمد. این وحدت ده سال قبل صورت گرفت و در نتیجۀ 

آن حزب کمونیست مائوئیست هند تشکیل گردید. 

پیشروی های وسیعی در مسیر  مائوئیست هند در طی ده سال گذشته  حزب کمونیست 
هند  کمونیست  حزب  و  هند  مائوئیست  کمونیست  حزب  اخیراً  است.  داشته  خلق  جنگ 
)مارکسیست- لنینیست( – ناگزالباری نیز در یك حزب واحد )حزب کمونیست مائوئیست 
هند( با هم وحدت نموده و در هم ادغام گردیدند. این وحدت ایدیولوژیك- سیاسی و ادغام 
تشکیالتی یك گام پیشروانۀ مهم دیگر در مسیر انقالب و جنگ خلق در هند محسوب می 

گردد.

در نتیجۀ پیشروی های جنگ خلق در هند، ده 
ها میلیون نفر از توده های بپا خاسته در مناطق 
که  هند،  زمین  سر  گستردۀ  قلمرو  از  وسیعی 
لحاظ  این  از  و  بوده  نفوس  میلیارد  یك  دارای 
دومین کشور بزرگ جهان پس از چین محسوب 
بسیج  و  سازماندهی  بپاخاسته،  گردد،  می 
انقالبی  قدرت سیاسی  اند.  یافته  قدرت  و  شده 
با  توام  هند،  شدۀ  آزاد  مناطق  در  گرفته  شکل 
خلق  جنگ  گسترش  و  کیفی  های  پیشروی 

قرار  توسعه  و  تعمیق  حال  در  پیوسته 
دارد. سال گذشته جنگ خلق، مناطق 
را  هند  و شمال شرقی  مرکزی، شرقی 
سواحل  کوهستانات  به  و  درنوردیده 
غربی هند گسترش یافت. برعالوه این 
امیدواری وجود دارد که پس از وحدت 
و  هند  مائوئیست  کمونیست  حزب 
)مارکسیست-  هند  کمونیست  حزب 
ها  آن  ادغام  و  ناگزالباری  لنینیست(- 

 نقشه مناطق تحت نفوذ حزب کمونیست )مائوئیست( هند- اکتبر 2009
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مناطق  در  خلق  جنگ  حزب،  یك  در 
جنوبی هند نیز گسترش حاصل نماید.

اخیراً  هند  مائوئیست  کمونیست  حزب 
یك محفل یاد بود از جانباختگان جنگ 
خلق در سال گذشته برگزار کرد. تعداد 
و  تن  دوصد  مجموعًا  جانباختگان  این 
حزب،  مرکزی  کمیتۀ  عضو  یك  شامل 
جنگندگان  حزب،  اعضای  و  کادرها 
یی  توده  ملیشیای  و  چریکی  ارتش 
که  مردمی  نیروهای مسلح  است.  بوده 
ممکن  برند،  می  پیش  را  خلق  جنگ 
است تا حال در حدود یکصد هزار نفر 
توده  با  یکجا  نیروها  این  باشند.  شده 
های ساکن در مناطق پایگاهی انقالبی 
را  عملیات شکار سبز"   " اند  توانسته 
که از مدت چند سال به اینطرف توسط 
دولتی  مسلح  نیروهای  از  تن   400000
می شود،  برده  پیش  علیه جنگ خلق 

موفقانه به ناکامی بکشانند.

هند،  در  انقالبی  پایگاهی  مناطق  در 
بصورت  یی  توده  انقالبی  حاکمیت 
ابتدایی شکل گرفته و بطرف استحکام 
رود.  می  پیش  بیشتر  گسترش  و 
انقالبیون هندی تنها علیه قوای دولتی 
های  دسته  دارو  بلکه  جنگند،  نمی 
مسلح مزدور متعلق به فیودال ها را نیز 
درهم می کوبند و به حاکمیت و سلطۀ 
به  آنها  اجتماعی  و  فرهنگی  اقتصادی، 
نفع توده های دهقانی زحمتکش ضربه 

می زنند.

در حال حاضر جنگ خلق در هند مهم 
ترین مبارزۀ انقالبی در سطح جهان به 
از چند  همین جهت  به  رود.  می  شمار 
جهانی  کارزار  یك  اینطرف  به  سال 
در  خلق  جنگ  از  دفاع  "کارزار  بنام 
مرکز  که  است  گرفته  هند"شکل 
فعالیت آن در اروپا قرار دارد. حزب ما 
نیز درین کارزار سهم دارد، اما صرفًا در 
دلیل  به  متاسفانه  آن.  در  شرکت  حد 
در  حزب  تشکیالت  بودن  فعال  غیر 
اروپا ما تا حال قادر نبوده ایم در کمیتۀ 
رهبری کنندۀ این کارزار شامل باشیم. 
تشکیالت  بتوانیم  کنگره  از  بعد  اگر 
نماییم،  فعال  بخوبی  را  اروپا  در  حزب 
باید در کمیتۀ متذکره شمولیت حاصل 
فعالیت  پیشبرد  در  فعاالنه  و  نماییم 

های آن سهم بگیریم.

سال1996)1375  در  نیپال  در  خلق  جنگ 
خورشیدی( تحت رهبری حزب کمونیست نیپال 
سال  ده  مدت  به  و  گردید  شروع  )مائوئیست( 
به  مدت  این  طی  در  نیپال  انقالب  نمود.  دوام 

پیشروی های مهمی دست یافت.

و  ترین  پیشرفته  در  نیپال  در  خلق  جنگ 
گسترده ترین حد خود، 70% از مناطق روستایی 
نیپال را در بر گرفت و رزمندگان ارتش چریکی 
گرچه  رسیدند.  کتمندو  های  دروازه  تا  خلق 
زمانی حزب کمونیست نیپال )مائوئیست( اعالم 
تعرض  مرحلۀ  به  نیپال  در  خلق  که جنگ  نمود 
ارتش  مبنا  برین  و  است  رسیده  استراتژیك 
اما  زد.  تعرضی  عملیات  به  دست  خلق  چریکی 
حتی اگر این ادعا را نپذیریم، می توانیم به جرئت 
مرحلۀ تعادل  نیپالبه  بگوییم که جنگ خلق در 
استراتژیك رسیده بود و اگر بصورت سنجیده و 
علمی سازماندهی می گردید، می توانست از آن 
نماید.  استراتژیك گذر  تعرض  به مرحلۀ  مرحله 
ولی طبیعی است که اجرای عملیات های وسیع 
تعرضی در مرحلۀ تعادل استراتژیك، ضربه می 
برود. شکست  پیش  موفقانه  تواند  نمی  و  خورد 
چند عملیات وسیع تعرضی ارتش چریکی خلق 
روحیات  گسترش  و  رشد  ساز  زمینه  نیپال، 
تسلیم طلبانه در رهبری حزب و ارتش گردید و 
دست در دست گرایشات ایدیولوژیك- سیاسی 
کنندۀ  ایجاد  حزب،  رهبری  در  طلبانه   تسلیم 
گرایشات  گسترش  و  رشد  برای  مناسب  محیط 
رویزیونیستی در رهبری حزب و ارتش چریکی 

خلق گردید.

جنگ خلق در نیپال توام با پیشروی های خود، 
حاکمیت انقالبی توده یی را در مناطق وسیعی از 
انقالبی  حاکمیت  این  داد.  نیپال شکل  سرزمین 
کارگری-  مشترک  حاکمیت  اصل  در  یی،  توده 
دهقانی از طریق اتحاد مبارزاتی حزب کمونیست 
تحت  دهقانی  های  توده  و  )مائوئیست(  نیپال 
بعضی  در  بود.  آزاد شده  مناطق  در  رهبری اش 
مورد  ساحات  یعنی  نیپال،  روستایی  مناطق  از 
حکومت  نیپال،  ستم  تحت  های  ملیت  سکونت 

تحت  ها  ملیت  این  مختار  خود  های 
رهبری خود کمونیست مائوئیست های 
همان ملیت ها به وجود آمد، که  بعضًا از 
لحاظ شکلی تا حال نیز موجود هستند.

  پیشـروی های انقالب نیپال مالکیت 
از  وسـیعی  مناطق  در  فیودالی  های 
روسـتاهای نیپال را بـرچـیـد و زمین 

های تحت 

اساس  بر  را  ها  فیودال  تملك 
میان  در  کشتکار"  ان  از  شعار"زمین 
های  پیشروی  کرد.  توزیع  دهقانان 
جنگ خلق در نیپال حتی به انقالبیون 
نیپالی فرصت داد که حد اقل 5 کمون 
زراعتی را در مناطق روستایی مختلف 
ما  که  تا جایی  بیاورند.  وجود  به  نیپال 
اطالع داریم، موجودیت این کمون های 
زراعتی تا سه سال پیش حفظ شده بود. 
همچنان حتی بعد از خیانت دارودستۀ 
جنگ  و  انقالب  به  باترای  پاراچندا- 
مناطق  از  بعضی  در  نیپال،  در  خلق 
سیاست  برابر  در  مقاومت  روستایی، 
و  فیودالی  مالکیت های  اعادۀ  فیودالی 
و  یافت  ادامه  دهقانان  از  ملکیت  خلع 

بعضًا تا حال ادامه دارد.    

رویزیونیزم دارو دستۀ پاراچندا- باترای 
همان گونه که باعث انحالل جنگ خلق 
در  انقالبی  ارتش  انحالل  و  نیپال  در 
توده  انقالبی  حاکمیت  گردید،  نیپال 
یی را نیز به ارتجاع و امپریالیزم تسلیم 
نمود تا در ازای این تسلیمی و خیانت، 
قانونی  فعالیت  حق  مذکور  دستۀ  دارو 
حاکمیت  و  ارتجاعی  قوانین  تحت 

ارتجاعی را بدست آورد. 

این  دهۀ  یك  تقریبًا  عمر  حال،  هر  در 
نشاندهندۀ  یی  توده  انقالبی  حاکمیت 
نوین  دموکراتیك  سیاسی  قدرت 
و  رهبری  تحت  های  توده  و  پرولتاریا 
دیگر  یکبار  و  بود  متحدش  نیروهای 
پرولتری  انقالبات  امواج  که  داد  نشان 
با  شوروی  اکتوبر  انقالب  از  شده  آغاز 
وجود شکست های سخت و سهمگین 
یك  مثابۀ  به  و  است  نخوابیده  کاماًل 
جریان موجود در کرۀ خاکی ما کماکان 
را  خود  نشیب  و  فراز  با  و  دارد  وجود 

نشان می دهد.
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همچنان مبارزات مسلحانۀ دراز مدت یا 
کوتاه مدت انقالبی کمونیست ها و توده 
های تحت رهبری شان در بنگله دیش یا 
ترکیه نیز در حد خودشان نشاندهندۀ 
و  بوده  پرولتری  انقالبات  امواج  دوام 
نشان داده اند که عصر ما واقعًا "عصر 
است.  پرولتری"  انقالبات  و  امپریالیزم 
قدرت  به  دستیابی  گام  اولین  واقع  در 

سیاسی دستیابی به نیروی مسلح است، چرا که 
سیاسی  قدرت  ساختار  مرکز  در  مسلح  نیروی 
حزب  یك  که  است  جهت  همین  به  دارد.  قرار 
کوچك ولی مجهز و مسلح و در حال نبرد، ولو 
اینکه هنوز به پایگاه های انقالبی ثابت یا نسبتًا 
توان  تواند در حد  باشد، می  نیافته  ثابت دست 
یك  اما  نماید،  اعمال  قدرت سیاسی  نیرویش  و 
حزب سیاسی وسیع و کثیر العده ولی خلع سالح 

و صرفًا سیاسی به هیچوجه قادر نیست 
قدرت سیاسی اعمال نماید، بلکه فقط 
می تواند دست به اعتراض بزند و عماًل 
حاکمیت  سیاسی  اپوزیسیون  نقش 

ارتجاعی را بازی نماید.

پـیـدایـش، گـسـتـرش و فروپاشی جـنـبـش انـقـالبـی انـتـرنـاسـیـونـالـیـسـتـی:

سرنگونی  و  انقالب  شکست  از  پس 
گرایش  دو  چین،  در  سوسیالیزم 
بین  سطح  در  رویزیونیستی  انحرافی 
که  گرایش  یك  گرفت.  شکل  المللی 
های  و سازمان  احزاب  اکثریت  گرایش 
کمونیست سالم مانده از ضربت ناشی از 
شکست انقالب در شوروی بود، گرایش 
دنباله روی  و  رویزیونیزم چینی  بطرف 
همچنان  که  دیگر  گرایش  بود.  آن  از 
در  ولی  بود  رویزیونیستی  گرایش  یك 
نفی  گرایش  اش،  دگماتیستی  شکل 
بود  دون  مائوتسه  نفی  و  چین  انقالب 
که در اصل به حزب کار البانیه و رهبر 
آن حزب یعنی انور خوجه تعلق داشت، 
نیز  معینی  های  سازمان  و  احزاب  ولی 
میان  درین  نمودند.  روی  دنباله  آن  از 
اقلیت کوچکی از احزاب و سازمان های 
مارکسیست- لنینیست- مائوتسه دون 
در  هم  که  گرفتند  شکل  نیز  اندیشه 
مقابل رویزیونیزم چینی و هم در مقابل 
و در  ایسـتادند  رویزیونیزم خوجه یی 
مائوتسه  و  چین  انقالب  از  حال  عین 

دون به دفاع پرداختند.  

سازمان  و  احزاب  این  از  تعدادی 
 (  1980 سال  در  کمونیست  های 
1359خورشیدی( در یك کنفرانس بین 
را تحت  بیانیه ای  و  المللی گرد آمدند 
خلق  و  پرولتاریا  به  "خطاب  عنوان 
های تحت ستم جهان" تصویب نموده 
از  بیانیه  این  در  ساختند.  منتشر  و 
مبارزه علیه نظام جهانی سرمایه داری 
وابسته  فیودالیزم  نیمه  و  امپریالیستی 
ادامۀ آن  انقالب پرولتری و  از  به آن و 
در شرایط جدید قاطعانه دفاع به عمل 
آمده و پرولتاریا و خلق های تحت ستم 

جهان به این مبارزه فراخوانده شده بودند. برین 
اندیشۀ  لنینیزم-  مارکسیزم-  از  بیانیه  مبنا، 
مائوتسه دفاع نموده و علیه چهره های مختلف 
رویزیونیزم مدرن، اعم از روسی و چینی و خوجه 
یی، قاطعانه موضعگیری نموده بود. در این بیانیه 
یك  کنفرانس  مشمولین  که  بود  شده  تصویب 
و  ساخت  خواهند  منتشر  را  المللی  بین  نشریۀ 
برای تشکیل کنفرانس بین المللی دوم احزاب و 
سازمان های مارکسیست- لنینیست- مائوتسه 

دون اندیشه تدارک خواهند دید.  

سال  المللی  بین  کنفرانس  مشمولین  گرچه 
نشریۀ  نشدند  قادر  1359خورشیدی(   (1980
متذکره  کنفرانس  در  شده  تصویب  المللی  بین 
نسبتًا  کمبود  این  علیرغم  اما  نمایند،  منتشر  را 
مهم، تدارکات برای تدویر کنفرانس بین المللی 
بعد  سـال  چهار  و  رفت  پیش  به  موفقانه  دوم 
1363خورشیدی(   (1984 سـال  در  یعنی 
احزاب و سازمان  المللی دوم  بین  کـنـفرانـس 
دون  مائوتسه  لنینیست-  مارکسیست-  های 

اندیشه موفقانه دایر گردید. 

در  انترناسیونالیستي  انقالبي  جنبش  تشکیل 
سال 1984) 1363خورشیدی( و تکامالت بعدي 
المللي  بین  اهمیت  جهت  آن  از  جنبش  این 
شایسته اي دارد که پیشرفت کیفي قابل توجهي 
در راستای تامین وحدت نیروهای مارکسیست- 
مائوتسه  زمان  آن  )در  مائوئیست  لنینیست- 
در  جهان  مختلف  کشورهای  اندیشه(  دون 

کمونیستی  نوین  انترناسیونال  یك 
جهتگیری  این  میگردید.  محسوب 
مذکور  المللی  بین  تشکیالت  اساسی 
چین،  فرهنگی  انقالب  زمان  از  فراتر 
چین  1328خورشیدی(   (1949 انقالب 
از  و ادامۀ انقالب شوروی در زمان بعد 
جنگ جهانی دوم، عقب نشینی عظیم 
جنبش کمونیستی بین المللی در سال 
انحالل  یعنی  1943) 1322خورشیدی( 
گرفت  نشانه  را  سال  آن  در  کمینترن 
تشکیل  ضرورت  روی  دیگر  یکبار  و 
تاکید  کمونیستی  نوین  انترناسیونال 

نمود. 

بیانیه جنبش انقالبي انترناسیونالیستي 
ایدیولوژیك  روشن  دید  این  مبناي  بر 
مائوئیزم  که  گردید  استوار  سیاسي  ـ 
دون(  مائوتسه  اندیشۀ  زمان  آن  )در 
انقالب  علم  تکامل  در  جدیدي  مرحله 
مي  محسوب  المللي  بین  پرولتاریاي 
روشن  دید  همین  مبناي  بر  گردد. 
مورد  در  بیانیه  که  بود  ایدیولوژیك 
جنبش  یي  پایه  مسایل  سلسله  یك 
درست  مواضع  المللی  بین  کمونیستی 
و اصولي اتخاذ نمود که مهم ترین آنها 

قرار ذیل بود:

 ـ در تحلیل از اوضاع جهاني سه تضاد 
روي  و  نمود  مشخص  را  جهاني  اصلي 
گسیختگي  و  آنها  افزون  روز  تشدید 
بیشتر از پیش نظم جهاني امپریالیستي 
انقالب  امواج  ادامۀ  زیربنای  مثابۀ  به 

پرولتری انگشت گذاشت.

ـ دو مُولفه انقالب جهاني پرولتاریایي، 
در  سوسیالیستی  انقالب  یعنی 
کشورهای امپریالیستی و سرمایه داری 
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و انقالب دموکراتیك نوین در کشورهای 
نیمه فیودالی تحت سلطۀ امپریالیزم، را 
المللي  بین  استراتژي  و  نموده  توضیح 
وحدت  اساس  بر  را  جهاني  پرولتاریاي 

این دو مُولفه شرح داد. 

خصلت  و  مضمون  روي  درستي  به  ـ 
کمونیست  مبارزات  انترناسیونالیستی 
نموده  تاکید  جهان  سراسر  در  ها 
وحدت  تامین  جهانی  استقامت  و 
تشکیالتی  و  سیاسی  ایدیولوژیك- 
یعنی  المللی  بین  کمونیستی  جنبش 
را  نوین کمونیستی  انترناسیونال  ایجاد 
منفی  و  مثبت  تجارب  از  درسگیری  با 
روشن  قاطعانه  قبلی  انترناسیونال  سه 
راستا  درین  پیشروی  غرض  و  نمود 
وظایف مهمی پیش پای جنبش انقالبی 
کمونیست  سایر  و  انترناسیونالیستی 

های جهان قرار داد. 

المللي  بین  جنبش  بر  ناظر  مسایل  ـ 
کمونیستي را به درستي به بحث گرفته 
اندیشۀ  زمان  آن  )در  مائوئیزم  روي  و 
مائوتسه دون( به عنوان مرحله تکاملي 
به  تُاکید  پرولتري  انقالب  علم  نوین 

عمل آورد. 

انقالب  دون،  مائوتسه  مورد  در  ـ 
ـ  مارکسیستي  جنبش  و  فرهنگي 
زمان  آن  )در  مائوئیستی  ـ  لنینیستي 
توضیح  به  اندیشه(،  دون  مائوتسه 
فوق  موارد  و  پرداخته  اساسي  نکات 
درستي  به  را  توجه  قابل  و  مهم  العاده 

نشاني نمود. 

ـ وظایف کمونیسـت هاي انقالبي را به 
روشـني توضیح داده و جوانب مختلف 
این وظایف را در کشورهاي تحت سلطه 
بصورت  امپریالیستي  کشورهاي  و 

اصولي مشخص نمود.      

ارائه  سیاسي  ـ  ایدیولوژیك  مباني 
انقالبي  جنبش  بیانیۀ  در  شده 
محکمي  اساس  انترناسیونالیستي 
تجمع  پروسه  آن  مبناي  بر  که  بود 
راستین  کمونیستي  نیروهاي  مجدد 
انترناسیونال  ایجاد  در جهان در جهت 
هدایت  پیش  به  کمونیستي  نوین 
خط  این  روي  تکیه  همچنان  گردید. 
رفع  جهت  در  سیاسي  ـ  ایدیولوژیك 

ایدیولوژیك ـ سیاسي جنبش  سر درگمي هاي 
جدید،  کمونیست  احزاب  ایجاد  و  کمونیستي 
پروسۀ  راندن  به پیش  و  افغانستان،  در  منجمله 
اهمیت  از  جهان،  مختلف  کشورهای  در  انقالب 

اساسي و تعیین کننده اي برخوردار گردید.    

و  مثبت  های  پیشرفت  و  مبارزاتی  های  فعالیت 
از  را  انترناسیونالیستي  انقالبي  جنبش  سازندۀ 
زمان تشکیل تا موقعی که فعالیت داشت بصورت 

ذیل می توان مشخص نمود:      

جنبش  تشـکیل  از  پس  بالفاصله  تقریبًا  یك- 
المللی  بین  مجلۀ  انترناسـیونالیسـتی  انقالبی 
»جهانی برای فتح« به دسـت نشر سپرده شد. 
زبان  به  نشر  از  عالوه  که  المللی  بین  مجلۀ  این 
انگلیسی به چند زبان دیگر نیز ترجمه و منتشر 
می شد، تاثیرات بین المللی مثبت و مهمی روی 
بر  جهان  مختلف  کشورهای  کمونیستی  جنبش 

جای می گذاشت. 

سال  در  انترناسیونالیستي  انقالبي  جنبش  دو- 
1993 رسمًا پذیرفت که مائوئیزم سومین مرحله 
پرولتاریاي  انقالب  علم  و  ایدیولوژی  تکامل  در 
بین المللي است و اعالم کرد که باید مارکسیزم 
رهبري  و  فرماندهي  در  مائوئیزم  ـ  لنینیزم  ـ 

انقالب قرار بگیرد. 

در  انترناسیونالیستي  انقالبي  جنبش  سه- 
سال  گستردۀ  جلسۀ  در  که  هزاره«  »قطعنامۀ 
2000)1379خورشیدی( با اکثریت قریب به اتفاق 
آراء به تصویب رسید، با تُاکید روي ... تضاد میان 
خلق ها و ملل تحت ستم و امپریالیزم به مثابۀ 
بیست  قرن  که  کرد  اعالم  جهاني،  عمده  تضاد 
و  ها  خلق  پیشبرد جنگ  و  برپایي  قرن  یك،  و 

پیشروي به سوي سوسیالیزم و کمونیزم است. 

انقالبي  جنبش  سوي  از  که  کارزاری  چهار- 
انترناسیونالیستي در دفاع از جان رفیق گونزالو 
و جنگ خلق در پیرو، در طول چند سال پیش 
و  مهم  مبارزاتی  کارزارهای  از  یکي  شد،  برده 
هاي  دهه  در  ها  کمونیست  المللي  بین  وسیع 
تنها  نه  المللی مهمی  بین  تاثیرات  که  بود  اخیر 
روی  بلکه  المللی  بین  کمونیستی  جنبش  باالی 
بر  امپریالیستی  ضد  و  ارتجاعی  ضد  مبارزات 
جای گذاشت. درین کارزار به معنای واقعی کلمه 
میلیون ها تن از کمونیست ها، انقالبیون و توده 

های مبارز جهان سهم گرفتند. 

پنج- در طول زمان موجودیت و فعالیت جنبش 
انقالبی انترناسیونالیستی احزاب مارکسیست ـ 

لنینیست ـ مائوئیست جدیدي تشکیل 
جنبش  این  چوکات  در  و  گردیده 
حزب  دادند.  ادامه  شان  مبارزات  به 
حزب  بعداً  و  افغانستان  کمونیست 
افغانستان،  )مائوئیست(  کمونیست 
و  ایتالیا  مائوئیست  کمونیست  حزب 
مارکسیست   ( ایران  کمونیست  حزب 
احزاب  آن   ) مائوئیست  ـ  لنینیست  ـ 
شان  تشکیل  که  اند  بوده  تشکیلی  نو 
جنبش  مبارزات  محصول  مستقیمًا 
است.   بوده  انترناسیونالیستي  انقالبي 
بطور خاص باید گفت که آغاز و پیشرفت 
 ( کمونیستي  جنبش  وحدت  پروسۀ 
مارکسیستي ـ لنینیستي ـ مائوئیستي 
( افغانستان و تُامین وحدت این جنبش 
) حزب  واحد  کمونیست  در یك حزب 
آن  افغانستان(  مائوئیست  کمونیست 
کمونیستی  جنبش  مبارزاتی  دستاورد 
مستقیم  کمك  به  که  بود  افغانستان 
کمیتۀ جنبش انقالبی انترناسیونالیستی 
حاصل گردید. عالوتًا تشکیل کنفرانس 
مشترک احزاب و سازمان هاي م . ل . م 
.  افغانستان و ایران در جریان پیشرفت 
 ( کمونیستی  جنبش  وحدت  پروسۀ 
دستاورد  یك  نیز  افغانستان   ) م  ل  م 
کمونیستی  جنبش  مشترک  مبارزاتی 
اولین  برای  که  بود  ایران  و  افغانستان 
تاریخ جنبش کمونیستی در دو  بار در 
موفقانه  برگزاري  آمد.  کف  به  کشور 
این کنفرانس سطح اتحاد جنبش م ل 
م  در منطقه را ارتقا داد و سنگ بنای 
خوبی برای اتحاد بیشتر جنبش م ل م 
منطقه در آینده بود و چنانچه تداوم آن 
حفظ می شد، سطح اتحاد جنبش م ل 
م منطقه را بیشتر از پیش ارتقا می داد.  

همآهنگی  کمیتۀ  تشـکیل    - شش 
احـزاب و سـازمـان های م ل م جنوب 
فعالیت  مراحل  آخرین  در  که  آسیا، 
آن، حزب ما نیز در آن عضویت حاصل 
نمود. یکي از جنبه هاي فوق العاده مهم 
و در خور اهمیت فعالیت هاي مبارزاتي 
انقالبي  جنبش  در  شامل  نیروهاي 
نیروهای  سایر  و  انترناسیونالیستي 
جنوب  حساس  منطقۀ  در  مائوئیست 
آسیا بود که از جنگ خلق های نیپال و 
هند نیرو می گرفت و به نوبۀ خود روی 

آن ها تاثیرات مثبت می گذاشت.



     شعله جاوید       شماره )2(           دوره چهارم        عقرب ۱۳۹3           )  نوامبر ۲۰۱۴ (

-12-

هفت-جنبش انقالبی انترناسیونالیستی 
بین  مبارزاتی  کارزار  پیشبرد  از  عالوه 
و   گونزالو  رفیق  جان  از  دفاع  المللی 
کارزار  چندین  پیرو،  در  خلق  جنگ 
بین  سطح  در  نیز  را  دیگر  مبارزاتی 
نمود  هدایت  و  اندازی  راه  المللی 
بسیج  در  خود  نوبۀ  به  کدام  هر  که 
سطح  در  انقالبی  نیروهای  مبارزاتی 
و  گذاشته  بجا  مثبت  تاثیرات  جهان 
داشته  مهم  مبارزاتی  دستاوردهای 

است.

پیرو  کمونیست  حزب  دو  هر  هشت- 
)مائوئیست(  نیپال  کمونیست  حزب  و 
مربوطۀ  کشورهای  در  خلق  جنگ  که 
پیش  به  و  انداخته  راه  به  را  شان 
انقالبی  اعضای جنبش  نمودند،  هدایت 
از  کدام  هر  بودند.  انترناسیونالیستی 
یا  این دو جنگ خلق برای یك دهه و 
کمی بیشتر از یك دهه دوام نمود و به 
آمد.  نایل  چشمگیری  های  پیشرفت 
این دو جنگ خلق در زمان موجودیت 
الهام  منبع  دو  شان  های  پیشروی  و 
نیرومندی برای جنبش کمونیستی بین 
تحت  های  خلق  و  پرولتاریا  و  المللی 
از  جهان  انقالبیون  بودند.  جهان  ستم 
انقالبی  های  جنگ  این  های  پیشروی 
شان  مبارزات  و  گرفتند  می  روحیه 
علیه امپریالیزم و ارتجاع را تشدید می 
کردند. در پایگاه های انقالبی این جنگ 
از  متفاوت  دنیای  یك  انقالبی  های 
دنیای استثمار و ستم امپریالیستی، در 
حال شکلگیری بود و بخوبی و روشنی 
از  فارغ  دنیای  یك  که  داد  می  نشان 
است  ضروری  تنها  نه  ستم  و  استثمار 
بلکه ممکن نیز می باشد و می توان با 
را  باالقوه  امکان  این  و فداکاری  مبارزه 

در عمل متحقق ساخت. 

انقالبی  جنبش  کمیتۀ  تشکیل  نه- 
ای  کمیته  مثابۀ  به  انترناسیونالیستی 
همآهنگ  را  جنبش  این  مبارزات  که 
حفظ  را  آن  مبارزاتی  تداوم  و  ساخته 
می کرد، یکی از جنبه های قویًا مثبت 
جنبش  مبارزاتی  فعالیت  و  موجودیت 
این  بود.  انترناسیونالیستی  انقالبی 
جهانی  مجلۀ  انتشار  مسئولیت  کمیته 
مبارزات  داشت،  عهده  بر  را  فتح  برای 
سازماندهی  را  جنبش  درونی  تیوریك 

بین  مبارزاتی  کارزارهای  کرد،  می  هدایت  و 
جنبش  اعضای  با  مشوره  در  را  »جاا«  المللی 
را  هایی  اعالمیه  کرد،  می  هدایت  و  اندازی  راه 
تاریخی  روزهای  در  و  مختلف  های  مناسبت  به 
با  مباحثات  و  مذاکرات  در  کرد،  می  منتشر 
این جنبش  از »جاا«  بیرون  کمونیست  نیروهای 
وحدت  مرکز  مثابۀ  به  و  کرد  می  نمایندگی  را 
جنبش انقالبی انترناسیونالیستی و اعمال کنندۀ 
اتوریتۀ تشکیالتی بین المللی آن عمل می کرد و 
احزاب منحرف غیر قابل اصالح را با دو ثلث آراء 
از صفوف جنبش اخراج  مجموع اعضای جنبش 
انقالبی هند  نمود، چنانچه حزب کمونیست  می 
جنبش  از  را  )مشعل(  نیپال  کمونیست  حزب  و 
این  که  زمانی  تا  جهت  همین  به  نمود.  اخراج 
کمیته موجودیت و فعالیت داشت، موجودیت و 
حفظ  انترناسیونالیستی  انقالبی  جنبش  فعالیت 
بود؛ ولی همین که این کمیته از فعالیت باز ماند و 
فروپاشید، کل جنبش انقالبی انترناسیونالیستی 
به حالت غیر فعال افتاد و  در  واقع فرو پاشید.    

حزب کمونیست انقالبی هند که در ایالت پنجاب 
هند فعالیت داشت در همکاری با دولت ارتجاعی 
هند راه مبارزۀ مسلحانه علیه چریك های سیك 
نامید  می  خالستان«  های  »چریك  را  خود  که 
مبارزۀ  دور  یك  جنبش  کمیتۀ  گرفت.  پیش  در 
درونی علیه این تسلیم طلبی را در پیش گرفت، 
اما حزب مذکور روی حرکت انحرافی خود اصرار 
ورزید و مبارزۀ ایدیولوژیك درونی علیه آن بی 
از  گردید  مجبور  کمیته  سرانجام  ماند.  نتیجه 
اعضای  نماید. تمامی  اعضای جنبش نظرخواهی 
رای  هند  انقالبی  کمونیست  حزب  علیه  جنبش 
دادند و در نتیجه حزب مذکور از جنبش انقالبی 

انترناسیونالیستی اخراج گردید.

برپایی  از  بعد  )مشعل(  نیپال  کمونیست  حزب 
جنگ خلق در نیپال علیه آن جنگ موضعگیری 
نمود و آن را یك حرکت تروریستی اعالم نمود. 
نشرات  در  و  آشکار  بطور  مذکور  حزب  برعالوه 
و  انترناسیونالیستی  انقالبی  خود، جنبش  علنی 
تصویب  از  که پس  نمود  متهم  را  کمیتۀ جنبش 
در جلسۀ  دون  مائوتسه  اندیشۀ  بجای  مائوئیزم 
گستردۀ سال 1993)1372خورشیدی( گرایشات 
تروریستی پیدا نموده اند و در عین حال در امور 
داخلی احزاب دیگر مداخله می نمایند. مباحثات 
بود و حتی  نتیجه  درونی علیه حزب مذکور بی 
را  مذکور  مباحثات  "مشعل"  حزب  آن  از  بدتر 
نیز بطور علنی افشا نمود. در مورد اخراج حزب 
انقالبی  جنبش  از  )مشعل(  نیپال  کمونیست 
انترناسیونالیستی نیز تمامی اعضای جنبش رای 

مثبت دادند و در نتیجه حزب مذکور از 
جنبش اخراج گردید.

جنبش  مشـکالت  و  نواقص  مورد  در 
انقالبی انترناسیونالیسـتی و کمیتۀ آن 
مسایل  و  نمود  صحبت  زیاد  توان  می 

زیادی 

قرار داد. در  ارزیابی  و  بررسی  را مورد 
انقالبی  جنبش  کل  سطح  در  هم  واقع 
سطح  در  هم  و  انترناسیونالیستی 
نواقص  از لحاظ  یکایك اعضای جنبش 
و  سیاسی  ایدیولوژیك-  مشکالت  و 
همچنان نواقص و مشکالت تشکیالتی 
می توان بصورت جدی مکث نمود. ولی 
و  نواقص  آن  مورد  در  صرفًا  درینجا  ما 
مشکالت صحبت خواهیم کرد که روی 
کل جنبش تاثیرات منفی داشته است. 

جدی  مشـکالت  از  یکی    - اول 
انقالبی  جنبش  بیانیۀ  تیوریك 
که  بـود  آن  انترناسـیونالیسـتی 
جهانی  عمدۀ  تضاد  موضوع  آن  در 
نشـده  مشـخص  و  معـیـن 
سـال  المللی  بین  کنفرانس  بود. 
آن  در  که  1984)1363خورشـیـدی( 
جـنـبش انـقـالبـی انترناسیونالیستی 
تشکیل گردید، موفق نشد که اختالف 
مورد  در  را  خود  مشمولین  میان  نظر 
در  نماید.  فصل  و  حل  مسئله  این 
یك  از  صرفًا  جنبش  بیانیۀ  نتیجه 
تضاد اساسی جهانی و سه تضاد اصلی 
جهانی صحبت نمود، ولی در مورد تضاد 
و  روشن  موضعگیری  جهانی  عمدۀ 
صریح ننمود. این اختالف نظر در میان 
انقالبی  کمیتۀ جنبش  گانۀ  اعضای سه 
انترناسیونالیستی که در کنفرانس بین 
تشکیل   )1363(1984 سال  المللی 
گردید، نیز موجود بود. دو جانب هندی 
این کمیته تضاد عمدۀ جهانی  ترکی  و 
را تضاد میان قدرت های امپریالیستی 
جهان  ستم  تحت  ملل  و  ها  خلق  و 
پی  سی  آر  حالیکه  در  دانستند،  می 
مختلف  های  قدرت  میان  تضاد  امریکا 
امپریالیستی را عمده می دانست و این 
قدرت ها را در حال تدارک برای برپایی 

جنگ جهانی سوم ارزیابی می کرد. 

 این اختالف خیلی زود در کمیتۀ جنبش 
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اوج گرفت. با گذشت یکسال از فعالیت 
میان  درینمورد  مشاجرات  کمیته، 
نمایندۀ  و  امریکا  پی  سی  آر  نمایندۀ 
)مارکسیست-  ترکیه  کمونیست  حزب 
لنینیست( آنچنان باال گرفت که حزب 
را  خود  نمایندۀ  تنها  نه  اخیرالذکر 
بلکه  کشید،  بیرون  جنبش  کمیتۀ  از 
های  قدرت  میان  تضاد  پذیرش  عدم 
امپریالیستی و خلق ها و ملل تحت ستم 
جهان را به معنای عدم موضعگیری علیه 
ترتیب  بدین  و  نموده  اعالم  امپریالیزم 
آر سی پی امریکا را متهم نمود که اصاًل 
موضعگیری ضد امپریالیستی ندارد. از 
بازسازی  مرکزی  "کمیتۀ  دیگر  طرف 
)مارکسیست-  هند  کمونیست  حزب 
لنینیست(" نیز  تقریبًا در همین موقع 
دچار مشکالت درونی گردید و نمایندۀ 
از کمیتۀ جنبش فراخواند. کار  را  خود 
به  یکسال  حدود  در  جنبش  کمیتۀ 
تنهایی توسط نمایندۀ حزب کمونیست 
از  بعد  شد.  برده  پیش  امریکا  انقالبی 
اضطراری  گستردۀ  جلسۀ  یك  یکسال 
1986)1365خورشیدی(  سال  در 
جنبش  کمیتۀ  و  گردید  تشکیل 
بازسازی شد. این بار نمایندگان اتحادیۀ 
و  )سربداران(  ایران  های  کمونیست 
پهلوی  در  پوربابنگال  پرولتری  حزب 
نمایندۀ حزب کمونیست انقالبی امریکا 
در کمیتۀ جنبش جای گرفتند. در این 
ایرانی و امریکایی  ترکیب نیز طرفهای 
نظر  جهانی  عمدۀ  تضاد  با  رابطه  در 
پور  طرف  و  داشتند  را  خودشان 
خودش  نظر  دیشی(  )بنگله  بابنگالیی 
ترکیبی مدت شش  با چنین  کمیته  را. 
برگذاری جلسۀ گستردۀ  زمان  تا  سال 
فعالیت  1993)1372خورشیدی(  سال 

کرد.

 )1372(1993 سال  گستردۀ  جلسۀ 
بر  نظر  اختالف  نتوانست  نیز  جنبش 
را  جنبش  در  جهانی  عمدۀ  تضاد  سر 
شدۀ  تصویب  سند  نماید.  فصل  و  حل 
بنام  جهان  اوضاع  مورد  در  جلسه  این 
دیگر  یکبار  جهان"  اوضاع  بارۀ  در   "
موضعگیری  یك  به  قادر  مورد  درین 
همین  به  نگردید.  روشن  و  صریح 
موضوع  که  نمود  فیصله  جلسه  جهت 
بعدی  مباحثات  در  اصلی  تیوریك 

بحث  انترناسیونالیستی  انقالبی  جنبش  درونی 
روی اوضاع جهان خواهد بود. اما کمیتۀ جنبش 
یا در واقع مشمولین امریکایی و ایرانی آن مدت 
از جلسه، بحث درونی جنبش  اندکی پس  زمان 
پیرو  کمونیست  به حزب  مربوط  مسایل  روی  را 
متمرکز کردند و کل جنبش را به طرف آن جهت 
داغ در جنبش  مباحثات  به همین جهت  دادند. 
گستردۀ  جلسۀ  از  انترناسیونالیستی،  انقالبی 
سال  گستردۀ  جلسۀ  تا   )1372(1993 سال 
2000) 1379(، موضوع اوضاع جهانی نبود، بلکه 
مباحثات در مورد وضعیت حزب کمونیست پیرو 
و خط اپورتونیستی راست برآمده از درون حزب 

کمونیست پیرو بود. 

در جلسۀ گستردۀ سال 2000) 1379خورشیدی( 
نیز موضوع اصلی مورد بحث اوضاع جهان نبود، 
بلکه موضوعات مربوط به حزب کمونیست پیرو، 
اپورتونیستی  راست  و خط  پیرو  در  جنگ خلق 
آیا  اینکه  و  کمونیست  حزب  درون  از  برآمده 
قرار  یا  دارد  قرار  خط  این  پشت  گونزالو  رفیق 
بود. در هر حال در جلسۀ گستردۀ سال  ندارد، 
و  جهان  اوضاع  روی  اینکه  بدون   )1379(2000
صورت  چندانی  مباحثات  جهانی  عمدۀ  تضاد 
فیصله  آراء  اتفاق  به  قریب  اکثریت  به  بگیرد، 
میان  تضاد  جهانی  عمدۀ  تضاد  که  آمد  عمل  به 
قدرت های امپریالیستی و خلق ها و ملل تحت 
ستم جهان است. تنها نمایندۀ حزب کمونیست 
اما  داد.  رای  فیصله  این  علیه   ) م  ل  م   ( ایران 
حزب  جلسه،  از  بعد  بود.  قضیه  ظاهر  فقط  این 
نماینده اش در  توافق  امریکا  انقالبی  کمونیست 
مورد تضاد عمدۀ جهانی در جلسه را مورد انتقاد 
را  جلسه  فیصلۀ  علیه  خود  مخالفت  و  داد  قرار 

اعالم نمود. 

بدین ترتیب آر سی پی امریکا در جلسۀ گسترده 
فیصلۀ  پذیرش  با  2000)1379خورشیدی(  سال 
جلسه در مورد تضاد عمدۀ جهانی موقعیتش را 
از جلسه  در کمیتۀ جنبش حفظ کرد، ولی پس 
موافقتش را نقض کرد. در هر حال فیصلۀ جلسۀ 
کمیتۀ  توسط  درینمورد   2000 سال  گسترده 
فیصلۀ  سرنوشت  به  و  نگردید  تعقیب  جنبش 
مورد  در   )1372(1993 سال  گسترده  جلسۀ 
مبتال  جنبش،  درونی  بحث  مورد  اصلی  موضوع 

گردید. 

انقالبی  جنبش  کمیتۀ  بعد  های  سال  در 
کنندۀ  اجرا  اینکه  بجای  انترناسیونالیستی 
 1379 (  2000 گستردۀ سال  های جلسۀ  فیصله 
پیشبرد  اجرایی  عامل  یك  باشد،  خورشیدی( 

و  امریکا  پی  سی  آر  های  موضعگیری 
بود.   ) م  ل  م   ( ایران  کمونیست  حزب 
نقض  و  کمیته  گری  جانبه  یك  این  با 
صریح فیصله های جلسۀ گستردۀ سال 
انجام  سر  کمیته،  توسط   )1379(2000
تا  2005)1384خورشیدی(  سال  در 
منفی  انکشاف  سوی  به  جنبش  حدی 
طی  جنبش  کمیته  که  شد  داده  سوق 
مشی  و  خط  کل  درونی  اطالعیۀ  یك 
م ل م جنبش را تحت سوال قرار داد. 
این تمرکز گرایی یك جانبه، نه تنها در 
گستردۀ  جلسۀ  های  فیصله  با  تناقض 
سال 1993) 1372خورشیدی( و جلسۀ 
گستردۀ سال 2000) 1379خورشیدی( 
با  تخالف  در  اساسًا  بلکه  داشت،  قرار 
"بیانیۀ  در  کمیته  شدۀ  تعیین  وظایف 

جنبش ..." نیز بود.

انقالبی  جنبش  بیانیۀ  در    – دوم 
بیش  گرایی  تمرکز  انترناسیونالیستی 
از حد انترناسیونال سوم )انترناسیونال 
کمونیستی یا "کمینترن"( مورد انتقاد 
بر  که  ای  کلی  طرح  بود.  گرفته  قرار 
انترناسیونال   " از  مذکور  انتقاد  مبنای 
جنبش  بیانیۀ  در  کمونیستی"  نوین 
انقالبی انترناسیونالیستی ارائه گردیده 
یك  بلکه  نبود،  بود، یك حزب جهانی 
تشکیالت بین المللی متشکل از احزاب 
و سازمان های کشورهای مختلف جهان 
بود که توسط یك کمیتۀ مشترک اجرا 
کنندۀ تصمیمات جمعی و نیز از طریق 
احزاب  جانبۀ  چند  و  جانبه  دو  روابط 
مختلف  کشورهای  های  سازمان  و 
جهان با هم در پیوند و ارتباط قرار می 
گرفتند. طبق این طرح، جنبش انقالبی 
بین  تشکیالت  یك  انترناسیونالیستی 
که  بود  انترناسیونال  ماقبل  المللی 
آن  در  گرایی  تمرکز  طبیعی  بصورت 
باید به مراتب کمتر از یك انترناسیونال  
برین  بود.  می  شده  پرداخته  و  ساخته 
به  "بیانیه"  در  جنبش  کمیتۀ  مبنا 
عنوان یك کمیتۀ مرکزی جهانی دستور 
دهنده تعریف نشده بود، بلکه به عنوان 
مبارزات  سازماندهندۀ  کمیتۀ  یك 
مشترک مشمولین جنبش تعریف شده 
به یك  اما در عمل کمیتۀ جنبش  بود. 
کمیتۀ تمرکزگرا و دستور دهنده مبدل 
های  فیصله  پیشبرد  بجای  که  گردید 
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و  خط  اجرای  تالش  در  مداومًا  جمعی، 
امریکا  انقالبی  کمونیست  حزب  مشی 
بود، ولو اینکه در تناقض با فیصله های 

جمعی جنبش قرار می داشت.

بنابرین حزب کمونیست انقالبی امریکا 
را  مانیفیست جدید خود  آنکه  از  قبل 
به  2009)1388خورشیدی(  سال  در 
معیاری  المللی  بین  سند  یك  عنوان 
را  آن  پذیرش  عدم  و  نماید  مطرح 
جنبش  در  شامل  احزاب  سایر  توسط 
انقالبی انترناسیونالیستی بطور آشکارا 
دگماتیستی  یا  لیبرالیستی  صریح  و 
طوالنی  مدت  یك  برای  بخواند، 
انقالبی  جنبش  کل  که  کرد  تالش 
انترناسیونالیستی را طبق مشی تمرکز 
گرای خود سازماندهی و هدایت نماید، 
و  نبخشید  نتیجه  ها  تالش  این  اما 
به  را  مذکور  مشی  شد  ناچار  سرانجام 
مطرح  پرده  بی  و  صریح  کاماًل  صورت 
های  موضعگیری  و  طرحات  و  نماید 
حزبی خود را ورای تمامی فیصله های 
جمعی جنبش انقالبی انتراسیونالیستی 
جنبش  کل  از  واقع  در  و  دهد  قرار 
تابعیت بی چون و چرایی مطالبه نماید. 
از  مشی  این  که  نیست  اینگونه  البته 
پرداخته  کاماًل  مشی  یك  ابتدا  همان 
فقط  امریکا  پی  سی  آر  و  بوده  شده 
آن  طرح  برای  مساعد  فرصت  منتظر 
در  است.  بوده  المللی  بین  سطح  در 
واقع کل پراتیك آر سی پی در درون 
انترناسیونالیستی  انقالبی  جنبش 
)1383خورشیدی(تا   1984 سال  از 
دوران  )1388خورشیدی(   2009 سال 
شکلگیری این خط و مشی بوده است، 
نیز  پی  سی  آر  درون  در  که  همانگونه 
در طی همین مدت و شاید هم در طی 
مدت زمان بیشتری در حال شکلگیری 

بوده است. 

پی  سی  آر  مانیفیست  که  همانگونه  واقع  در 
آر  جدید  اساسنامۀ  المللی  بین  انعکاس  امریکا 
هژمونیستی  روحیۀ  است،  بوده  امریکا  پی  سی 
بسیار غلیظ آن حزب در شکلدهی کل جنبش 
مانیفیست  محور  بر  المللی  بین  کمونیستی 
انقالب  برپایی  دهندۀ  انعکاس  نیز  خودش 
فرهنگی در درون آن حزب و تصفیۀ تام و تمام 
و  بوده  حزب  آن  از  آواکیان  گوناگون  مخالفین 

هست.  

در  ایدیولوژیك  مشکل  ترین  مهم    -- سوم 
برداشت  انترناسیونالیستی،  انقالبی  جنبش 
ایدیولوژیك  تکامل  از  انحرافی  و  نادرست 
و جنبش  کمونیستی کشورهای مختلف  جنبش 
برداشت  این  بوده است.  المللی  بین  کمونیستی 
میان  متاسفانه هنوز هم در  انحرافی  و  نادرست 
جنبش  به  منسوب  قباًل  نیروهای  از  بخشی 
انقالبی انترناسیونالیستی و یا بقایای آنها  وجود 
دارد. منظور ما از این برداشت نادرست و انحرافی 
نام  تحت  که  است  ای  انحرافی  گرایش  کلیت 
"اندیشۀ گونزالو"، "راه پاراچندا" و "سنتزهای 

نوین اواکیان" مطرح گردیده است.

سلسله  یك  بر  مبتنی  واقع  در  گرایش  این 
تکامالت  مورد  در  پایه  بی  و  نادرست  ادعاهای 
ایدیولوژیك است. در هر سه مورد، "اندیشه"و 
عنوان  به  ابتدا  نوین"در  های  "سنتز  و  "راه" 
خاص  مسایل  و  مربوطه  احزاب  خاص  مسایل 
از  پس  ولی  گردید،  مطرح  مربوطه  کشورهای 
کشورهای  و  احزاب  خاص  مسایل  همین  مدتی 
معین، بال و پر بین المللی پیدا نمود و به عنوان 
خدمات بین المللی برای کل جنبش کمونیستی 

بین المللی ارائه گردید.

تطبیق  که  بود  گفته  زمانی  دون  مائوتسه 
انقالب  در شرایط مشخص  لنینیزم  مارکسیزم- 
آن  به  بخشبدن  چینی  شکل  مستلزم  چین 
در  ما  نظر  مورد  گرایش  اساسی  مشکل  است. 
هر سه شکل خود، یکی گرفتن شکل و مضمون 
یا  نیپالی  یا  پیرویی،  شکل  است.  ایدیولوژی 
لنینیزم-  مارکسیزم-  به  بخشیدن  امریکایی 
یا  نیپالی  پیرویی،  مضمون  معنای  به  مائوئیزم 
باید  واقع  در  نیست.  آن  به  بخشیدن  امریکایی 
صریحًا گفت که طرح چنین ادعایی سرانجام به 
همانگونه  گردد،  می  منتهی  عیان  رویزیونیزم 
نیپال  متحدۀ  کمونیست  حزب  مورد  در  که 
)مائوئیست( و حزب کمونیست انقالبی امریکا به 

رویزیونیزم عیان منتهی گردیده است. 

طرح  که  گفت  صریحًا  باید  واقع  در 
در  رهنما"  "اندیشۀ  بنام  چیزی 
یا  امریکا  متحدۀ  ایاالت  نیپال،  پیرو، 
مضمون  معنای  به  دیگری  کشور  هر 
ایدیولوژیك پیرویی، نیپالی، امریکایی 
اساسًا  ایدیولوِژی  یك  و  است  غیره  و 
انترناسیونالیستی را مضمون کشوری و 

ملی می بخشد. 

ایدیولوژی  همان  رهنما"  "اندیشۀ 
رهبری کننده است و در افراطی ترین 
یك  ایدیولوژی  کلیت  در  خود  شکل 
حزب به مضمون عمده بدل می گردد. 
"مارکسیزم-  افراطی  شکل  در  مثاًل 
گونزالو  اندیشۀ  مائوئیزم-  لنینیزم- 

)عمدتًا اندیشۀ گونزالو(". 

آنچه که درین مورد باید تاکید نمود این 
لنینیزم-  است که تطبیق مارکسیزم- 
انقالب  مشخص  شرایط  در  مائوئیزم 
یك کشور حتی تا سطح تصرف قدرت 
های  م  ل  م  توسط  سرتاسری  سیاسی 
آن کشور بخودی خود نمی تواند تکامل 
ایدیولوژیك به وجود بیاورد، بلکه آنچه 
به وجود  ایدیولوژیك  تکامل  تواند  می 
بیاورد، این است که این تطبیق مشخص 
ای  ایدیولوژیکی  به دستاوردهای  واقعًا 
نایل شده باشد که در سطح بین المللی 
قابل تعـمیم باشد. در غیر آن ادعاهای 
اینکه  بی پایۀ پراتیکی و تیوریکی جز 
المللی  بین  ایدیولوژی  تطبیق  همان 
نیز دچار نقصان  را  در شرایط مشخص 
هیچ  بسازد،  ناپذیر  جبران  ضربات  و 

دستاورد دیگری نخواهد داشت. 

به همین جهت بود که حزب کمونیست 
 1324(  1945 سال  ادعای  چین 
 " اینکه  بر  مبنی  را  خود  خورشیدی( 
هدایت  تحت  چین  کمونیست  حزب 
های  ایده  و  لنینیزم  مارکسیزم- 
سال   24 تا  دارد"،  قرار  دون  مائوتسه 
نکرد.  مطرح  و  گذاشت  مسکوت  دیگر 
آنها در واقع زود متوجه شدند که بکار 
از  دون"بعد  مائوتسه  های  برد"ایده 
مجاز  وقتی  فقط  لنینیزم  مارکسیزم- 
خواهد بود که واقعًا یك کیفیت تکامل 
یافتۀ ایدیولوژیك قابل تعمیم در سطح 
حزب  باشد.  شده  حاصل  المللی  بین 
کمونیست چین چنین کیفیتی را حتی 
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 1328(1949 سال  انقالب  پیروزی  با 
سراغ  خود  در  نیز  چین  خورشیدی( 

نکرد. 

در واقع پس از برپایی و پیشبرد موفقانۀ 
در  پرولتاریایی  کبیر  فرهنگی  انقالب 
چین و طرح تیوری "ادامۀ انقالب تحت 
مائوتسه  توسط  پرولتاریا"  دیکتاتوری 
دون بود که حزب کمونیست چین کل 
سیاسی  و  اقتصادی  فلسفی،  خدمات 
لنینیزم  مارکسیزم-  به  دون  مائوتسه 
را در حدی دید که بتواند بر مبنای آن 
"اندیشۀ مائوتسه دون "را به دنبال آن 
بیاورد، ولی صد البته نه به مثابۀ تطبیق 
شرایط  در  لنینیزم  مارکسیزم-  صرف 
مشخص انقالب چین بلکه بخاطر اینکه 
واقعًا مائوتسه دون مارکسیزم- لنینیزم 
و  اقتصادی  را در هر سه جزۀ فلسفی، 
سیاسی به مرحلۀ عالی تر تکامل داده 

بود. 

نهم  کنگرۀ  به  سیاسی  گزارش  در 
سال  در  که  چین  کمونیست  حزب 
برگزار  1348خورشیدی(   (1969
نبود  این  صرفًا  موضوع  دیگر  گردید، 
که حزب کمونیست چین تحت هدایت 
مارکسیزم- لنینیزم- اندیشۀ مائوتسه 
روشن  بصورت  بلکه  دارد،  قرار  دون 
که  بود  شده  مطرح  آن  در  صریح  و 
اندیشۀ مائوتسه دون تکامل همه جانبۀ 
مارکسیزم- لنینیزم است و اهمیت بین 

المللی دارد.

معهذا این فرمولبندی کنگرۀ نهم حزب 
بصورت  مشکل  دو  از  چین  کمونیست 
توام و در پیوند با هم رنج می برد. یکی 
"عصر  پیائوئیستی  لین  تیوری  مشکل 
زوال امپریالیزم" بود و دیگری هم دید 
به یك فرمولبندی  دگماتیستی نسبت 
لنینیزم   « گفت  می  که  استالینی 
انقالبات  و  امپریالیزم  عصر  مارکسیزم 
مشکل  برمبنای  است.  پرولتری« 
کمونیست  حزب  نهم  کنگرۀ  در  اول، 
مائوتسه  "اندیشۀ  که  شد  گفته  چین 
زوال  عصر  لنینیزم  مارکسیزم-  دون" 
دهم  کنگرۀ  در  ولی  است.  امپریالیزم 
لین  زاییدۀ  این  چین  کمونیست  حزب 
حذف  حزب  اساسنامۀ  از  پیائوئیستی 
چین  کمونیست  حزب  معهذا  گردید. 

بر مبنای دید دگماتیستی نسبت به فرمولبندی 
کنگرۀ  در  نتوانست  تنها  نه  استالین  الذکر  فوق 
و  نماید  "مائوئیزم" صحبت  از  نهم خود صریحًا 
از عبارت "اندیشۀ مائوتسه دون" استفاده نمود، 
بلکه در کنگرۀ دهم نیز کماکان از همان عبارت 
استفاده نمود و نه از "مائوئیزم". این مشکل را 
و  حل  نتوانست  آخر  تا  چین  کمونیست  حزب 

فصل نماید. 

توسط  جنبش  "مائوئیزم"  المللی  بین  رسمیت 
پیشگامی  به  البته  و  انترناسیونالیستی  انقالبی 
گونزالو  رفیق  شخص  و  پیرو  کمونیست  حزب 

تامین گردید.  

تشکیل  از  قبل  حتی  پیرو  کمونیست  حزب 
انترناسیونالیستی"،  انقالبی  "جنبش 
بجای  را  "مائوئیزم"  عبارت  بار  اولین  برای 
"اندیشـۀ مائوتسـه دون" بکار برد. قبل از آن 
همچنان  ]و  روسی  مدرن  های  رویزیونیسـت 
کلمۀ  یی[  خوجه  های  دگمارویزیونیست 
به اصطالح  معنای یك عبارت  به  را  "مائوئیزم" 
انحرافی و دارای بار منفی استعمال می کردند و 
در مقابل، طرفداران "اندیشـۀ مائوتسـه دون" 
به شدت آن را رد می کردند و خود را مائوتسه 

دون اندیشه می خواندند. 

اما در جنبش انقالبی انترناسیونالیستی پذیرش 
به  دون"  مائوتسه  "اندیشۀ  بجای  "مائوئیزم" 
آسانی میسر نگردید، بلکه پس از چندین سال 
انقالبی  کمونیست  حزب  شد.  حاصل  مبارزه 
حزب  فرمولبندی  علیه  حتی  ابتدا  در  امریکا 
مخالف  موضعگیری  به  شدیداً  پیرو  کمونیست 
پرداخت و آن را لین پیائوئیستی خواند. احزاب 
و سازمان های دیگر عضو جنبش نیز سال ها از 
از  پس  فقط  زدند.  باز  سر  "مائوئیزم"  پذیرش 
سال  در  امریکا  انقالبی  کمونیست  حزب  آنکه 
کمونیست  سازمان  1367خورشیدی(،   (1988
های انقالبی افغانستان در سال 1369 )سال 1990 
( و اتحادیۀ کمونیست های ایران در سال 1370 
)1991( "مائوئیزم" را پذیرفتند، پذیرش آن ]به 
سرعت[ در سطح جنبش عام گردید و سرانجام 
جنبش   )1372  (1993 سال  گستردۀ  جلسۀ  در 
جلسه،  همین  در  حتی  رسید.  تصویب  به  رسمًا 
حزب کمونیست نیپال )مشعل( از مخالفت دست 
نکشید و نمایندۀ این حزب در جریان رای گیری 

در مورد آن رای منفی داد.  

پیرو  کمونیست  حزب  بزرگ  خدمت  این  معهذا 
معینی  تا حد  المللی  بین  کمونیستی  به جنبش 

از دید نادرست سه جهانی رنج می برد. 
در فیصله های کنگرۀ حزب کمونیست 
پیرو در سال 1986 )1365( گفته شده 
بود که یکی از اجزاء "مائوئیزم" تقسیم 
مائوتسه دون  به سه جهان توسط  دنیا 

است. 

اما غـیـر از این خـدمـت بزرگ آنچه 
بنام  پیـرو  کمونیسـت  حزب  توسـط 
گردید،  مطرح  گونزالو"  "اندیشـۀ 
بود  نادرستی  نظرات  گیرندۀ  بر  در 
ها  آن  از  بعـضی  های  نادرستی  که 
انقالب جهانی را  وحشتناک بـود. مثاًل 

در حال تعرض استراتژیك دیدن. 

خود  حالی  در  پیرو  کمونیست  حزب 
بنام  را  اش  رهبری  تحت  مبارزات  و 
"فرکسیون سرخ" در جهان معرفی می 
کرد که در آخرین حد پیشرفت جنگ 
را  جنگ  این  اش،  رهبری  تحت  خلق 
دید  می  استراتژیك  تعادل  مرحلۀ  در 
در  جنگ  این  و  بود  نادرست  آنهم  که 
دفاع  باالی  مراحل  به  فقط  امر  واقعیت 
استراتژیك رسیده بود و اگر به پیشروی 
داشت  وجود  امکان  این  داد  می  ادامه 
استراتژیك  تعادل  به مرحلۀ  که سریعًا 
معلوم  صورتی  چنین  در  نماید.  عبور 
های  واقعیت  کدام  مبنای  بر  که  نبود 
انقالب جهانی  عینی موجود در جهان، 
در حال تعرض استراتژیك قرار داشت؟  

ساختن  "نظامی  فرمولبندی  مثاًل  یا 
حزب". ....  

اجزای دیگری از "اندیشـۀ گونزالو" از 
قبیل: 

فرمولبندی "عمدتًا مائوئیزم" که گرایش 
به جداسـازی ]نادرست["مائـوئیـزم" 
مارکسیزم-  یا  لنینیزم  و  مارکسیزم  از 

لنینیزم را در بر دارد؛ 

رهبریت کبیر خطا ناپذیر )جفاتورا( در 
برگیرندۀ  در  که  شخصیت  یك  وجود 

صریح کیش شخصیت است؛

و  ارتش  حزب،  المرکز  متحد  رهبری 
جبهه که ]در طرحات حزب کمونیست 
در  قدرت  تمرکز  معنای  به  عماًل[  پیرو 
واقعیت  در  و  است  جفاتورا  یك  دست 
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وجود  پیرو  کمونیست  حزب  مبارزاتی 
هم نداشت؛ ... 

فرمولبندی "جنگ خلق تا کمونیزم"که 
دموکراتیك  انقالب  های  دوره  سراسر 
ادامۀ  و  سوسیالیستی  انقالب  نوین، 
انقالب سوسیالیستی تحت دیکتاتوری 
پرولتاریا تا رسیدن به کمونیزم را دوره 
دید  می  جنگی"  "کمونیزم  پیهم  های 
اضطراری"کمونیزم  های  قانونمندی  و 
جامع  فرمولبندی  جای  به  را  جنگی" 
دیکتاتوری  تحت  انقالب  "ادامۀ 

پرولتاریا" می نشاند، و ... 

روشنی  و  صریح  نادرست  نظرات  نیز 
بودند که ]هم[ به انقالب پیرو و جنگ 
خلق در پیرو زیان رساندند و زمینه را 
از  بروز خط راست تسلیم طلبانه  برای 
به  ]و هم  درون حزب مساعد ساختند 

جنبش کمونیستی بین المللی[. 

حزب کمونیسـت پیـرو تا زمـانـی که 
تطبـیـق  به  فـروتـنـی  و  تواضع  بـا 
خالقانۀ مارکسیزم- لنینیزم- مائوئیزم 

در شرایط 

پرداخت،  می  پیرو  انقالب  مشخص 
پیشرفت  در حال  پیرو  در  جنگ خلق 
و اعتال قرار داشت، اما موقعی که بلند 
پروازی های بی پایۀ مبتنی بر "اندیشۀ 
اندیشۀ  "عمدتًا  ویژه  به  و  گونزالو" 
پذیری  ضربه  گردید،  شروع  گونزالو" 
های عمیق و وسیع حزب و جنگ خلق 
نیز شروع شد. در واقع همین خام بازی 
ایدیولوژیکی  های  اندازی  خام  و  ها 
پیش از وقت و فاقد پایه های پراتیکی 
و منطق تیوریکی اصولی و کافی زمینه 
را برای برآمد خط اپورتونیستی راست 
تسلیم طلبانه از درون حزب کمونیست 
که صریحًا  مساعد ساخت، خطی  پیرو 
جنگ  پیشرفت  امکان  عدم  مورد  در 
خلق در پیرو داد سخن داد و در فرجام 
را  خلق  جنگ  پیشرفت  عدم  تنها  نه 
نیز  را  آن  ادامۀ  بلکه  ساخت،  متحقق 

]در مرحلۀ فعلی[ نا ممکن ساخت. 

ختم  مورد  در  خط  این  هدف  سرانجام 
جنگ نیز حاصل شد، اما بدون مذاکره 
با رژیم و بدون شرکت حزب کمونیست 

پیرو.  در  آمیز"  صلح  سیاسی  "پروسۀ  در  پیرو 
خط  این  طلبانۀ  تسلیم  هیاهوهای  از  دشمن 
شکست  به  را  خلق  جنگ  و   ... کرد  استفاده 

کشاند. 

ادعا  راست  طلبانۀ  تسلیم  اپورتونیستی  خط 
داشت که بدون صدر گونزالو و رهبری او، امکان 
پیرو وجود  پیشرفت و گسترش جنگ خلق در 
ندارد. بنابرین باید با رژیم مذاکره کرد و از جنگ 
دست کشید و به پروسۀ سیاسی صلح آمیز در 
پارلمانتاریستی(  سیاسی  های  فعالیت   ( پیرو 
ها  فعالیت  همین  به  دوره  یك  برای  و  پیوست 
دیگری  دورۀ  در  لزوم  صورت  در  و  کرد  اکتفا 
بررسی  به  را  خلق  مجدد جنگ  برپایی  موضوع 
گرفت. سخنگویان این خط در درون ]و بیرون[ 
ها[  آن  از  بعضی  حداقل  ]یا  رژیم  های  زندان 
ادعا داشتند که صدر گونزالو شخصًا پشت خط 
مذاکره و اختتام جنگ خلق قرار دارد. در واقع 
طرح همین موضوع توسط آنها و همچنان تلویحًا 
حزب  میان  در  که  بود  جنبش  کمیتۀ  توسط 
انقالبی جنگ خلق  کمونیست پیرو، جنگندگان 
در پیرو و توده های پیرویی و همچنان در سطح 
بین المللی، سردرگمی عمیق و وسیعی در مورد 
و  پیرو  در  خلق  جنگ  پیرو،  کمونیست  حزب 
شخص رفیق گونزالو به وجود آورد و یك روحیه 
باختگی عمومی را دامن زد، روحیه باختگی ای 
که قویًا به نفع دشمن و به ضرر انقالب تمام شد.

با  پیرو  کمونیست  حزب  اینکه  بااالخره  )9(و  
کل  سطح  در  موثر  قویًا  حزب  یك  که  وجودی 
هیچگاه   ، بود  انترناسیونالیستی  انقالبی  جنبش 
فعالیت  رهبری  و  جنبش  کمیتۀ  در  نشد  حاضر 
های آن مستقیمًا نقش بگیرد و حد اقل یکی از 
آورد.  در  کمیته  آن  عضویت  به  را  نمایندگانش 
شکی نیست که حزب مذکور در اجرای این کار 
مشکالتی داشته است، ولی اگر قویًا می خواست 
کمیتۀ  در  حتمًا  باید  که  شد  می  صدد  در  و 
جنبش حضور داشته باشد، می توانست بااالخره 
مشکالت متذکره را حل و فصل نماید. اگر حضور 
تامین  جنبش  کمیتۀ  در  پیرو  کمونیست  حزب 
می گردید، این امکان وجود داشت که هم سیر 
طور  پیرو  کمونیست  حزب  خود  در  تحوالت 
جنبش  کل  سطح  در  هم  و  بخورد  رقم  دیگری 

انقالبی انترناسیونالیستی. 

از  بعد  که  )مائوئیست(  نیپال  کمونیست  حزب 
تسلیم شدن به دشمن خود را حزب کمونیست 
از  قبل  حتی  نامید،  )مائوئیست(  نیپال  متحدۀ 
انکه "راه پاراچندا" را علم نماید، از یك سلسله 

مشکالت ایدیولوژیك رنج می برد. 

سال  گستردۀ  جلسۀ  در  حزب  این 
حزب  را  خود  زمان  آن  در  که   (  1993
مائوئیستی  نیپال- مرکزیت  کمونیست 

می نامید( 

از طرف حزب کمونیست نیپال )مشعل( 
بر  حزب  با  که  گرفت  قرار  انتقاد  مورد 
سر اقتدار در کوریای شمالی رابطه دارد 
و یکی از اعضای کمیتۀ مرکزی خود را 
سونگ  کیمیل  تولد  سالگرد  جشن  در 
به آن کشور فرستاده است. نمایندگان 
مرکزیت مائوئیستی در جلسه، شرکت 
تولد کیمیل  آن فرد در جشن سالگرد 
او  که  گفتند  اما  نکردند،  رد  را  سونگ 
و  زده  اقدام  این  به  دست  سرانه  خود 
خود  این  علیه  العمل  عکس  در  حزب 
اخراج  مرکزی  کمیتۀ  از  را  او  سری، 

کرده است. 

مرکزیت  نمایندگان  همین  برعالوه 
قبول  مذکور  جلسۀ  در  مائوئیستی 
پارلمانی  انتخابات  در  که  داشتند 
در  و  اند  کرده  شرکت  نیپال  گذشتۀ 
نماینده  نفر   8 نیپال  موجود  پارلمان 
)مشعل(  نیپال  کمونیست  دارند. حزب 
در  نماینده  نفر  هفت  زمان  همان  در 
حزب  دو  هر  داشت.  نیپال  پارلمان 
نیپالی در آن زمان تحریم و یا شرکت 
امر  یك  را  پارلمانی  انتخابات  در 
]به   ... آوردند  می  حساب  به  تاکتیکی 
دو  از  یکی  شرایط،  حسب  آنها[  نظر 
قابل  توانست  می  متذکره  تاکتیك 
تحریم  ترتیب  این  به  و  باشد  استفاده 
نمی  را  پارلمانی  انتخابات  استراتژیك 

پذیرفتند. 

دو  هـر  نـمـایـنـدگـان  عـالوتًا 
نیپـالی جـنگ خلق و جنبش  حـزب 
می  هم  از  جدا  چیز  دو  را  یی  توده 
دانستند و در واقع فرمولبندی مائوتسه 
دون در مورد جنگ خلق به عنوان شکل 
عمدۀ مبارزات توده یی و ارتش خلق به 
عنوان شکل عمدۀ تشکل توده یی در 
سلطۀ  تحت  فیودالی  نیمه  کشورهای 
امپریالیزم را قبول نداشتند. درینمورد 
نیز آنها روی استراتژی مبارزاتی جنگ 
خلق تکیۀ استوار نداشتند و می گفتند 
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که حسب شرایط می توان روی جنگ 
برپایی  راه  توان  می  و  کرد  تکیه  خلق 
در  را  یی  توده  های  جنبش  پیشبرد  و 

پیش گرفت.     

نیپال  کمونیست  حزب  که  مادامی 
)مائوئیست( فرمولبندی "راه پاراچندا" 
را مطرح کرد، یك سلسله فرمولبندی 
بر  های غیر اصولی و نادرست دیگر را 
و همۀ  الذکر عالوه کرد  انحرافات فوق 
آن ها را ابتدا به عنوان تطبیق خالقانۀ 
در  مائوئیزم  لنینیزم-  مارکسیزم- 
شرایط مشخص انقالب نیپال علم نمود، 
ولی بعد از به میان کشیدن "دموکراسی 
"راه  که  کرد  ادعا  یکم"  و  بیست  قرن 
بین  برد  و  اهمیت  دارای  پاراچندا" 
های  فرمولبندی  باشد.  می  نیز  المللی 
غیر اصولی و نارست دیگر عبارت بودند 

از:

)مائوئیست(  نیپال  کمونیست  حزب 
خلق  جنگ  الجیشی  سوق  مسیر 
از  شهرها  محاصرۀ  یعنی  نیپال  در 
پیشبرد جنگ چریکی  و  دهات  طریق 
روستایی و تکامل آن به جنگ متحرک 
قبول  را  شهرها  تصرف  سپس  و  منظم 
دو  خلق  جنگ  برای  بلکه  نداشت، 
مسیر سوق الجیشی مختلف در نظر می 
برای  روستایی  چریکی  جنگ  گرفت: 
روستاها  تصرف  و  روستاها  در  جنگ 
شهرها  در  یی  توده  عمومی  قیام  و 
دوآلیزم  این  در  شهرها.  تصرف  برای 
کدام  که  شد  نمی  گفته  استراتژیکی 
الجیشی  سوق  مسیر  دو  این  از  یکی 
به  بلکه  تابع است،  و کدام یکی  عمده 
هر دو مسیر سوق الجیشی یك اندازه 
اهمیت داده می شد و تقدم و تاخر آنها 
به  داشت،  ارزش  زمانی  لحاظ  از  فقط 
روستایی  چریکی  جنگ  که  معنا  این 
ابتدا می آمد و قیام عمومی توده یی در 

شهرها به دنبال آن.

استراتژیکی،  دوآلیزم  همین  مبنای  بر 
خلق  جنگ  نیپال،  کمونیست  حزب 
مرحله  نادرست  بصورت  را  نیپال  در 
بندی کرد و در حالی که این جنگ در 
نیپال در مرحلۀ تعادل استراتژیك قرار 
داشت، به غلط آن را در مرحلۀ تعرض 
به یك  در حالی  و  دانست  استراتژیك 

سلسله عملیات نظامی فیصله کن دست زد که 
جنگ خلق و نیروهای مسلح تحت رهبری اش 
نداشتند.  آمادگی  آن  پیشبرد  برای  کلی  بطور 
این تعرضات استراتژیك نه تنها از لحاظ شرایط 
داخلی نیپال بلکه از لحاظ شرایط منطقه یی نیز 
مناسبت معقول و سنجیده شدۀ نظامی نداشت. 
میلیون  یك  هند،  ارتجاعی  ارتش  موقع  آن  در 
سربازش را از مرزهای پاکستان عقب کشیده بود 
و حتی چهل هزار نفر از نیروهایش را از کشمیر 
نیز بیرون کرده بود. در نتیجه ارتش هند آمادگی 
داشت که بطور گسترده از ارتش دولت ارتجاعی 
داد.  انجام  را  کار  این  و  نماید  پشتیبانی  نیپال 
ارتش هند در دو عملیات نظامی تعرضی ارتش 
نزدیکی های مرز  نیپال که در  آزادیبخش خلق 
ارتش  از  بود،  افتاده  براه  نیپال  جنوب  در  هند 
آنها  و  نمود  پشتیبانی  نیپال  ارتجاعی  دولت 
مشترکًا هر دو عملیات را درهم کوبیدند که در 
نتیجۀ آن ارتش آزادیبخش خلق نیپال به شدت 
دچار شکست شد و هزاران نفر تلفات داد. طبعًا 
فضای روحیه باختگی ناشی از این نوع شکست 
ها و تلفات وسیع فقط می تواند زمینه ساز رشد 

و گسترش تسلیم طلبی باشد و بس.

در  حداقل  )مائوئیست(  نیپال  کمونیست  حزب 
سطح منطقه یی و در مبارزه علیه توسعه طلبی 

های هند به عنوان دست 

منطقه،  در  امریکا  امپریالیزم  غیر مستقیم  دراز 
بصورت  را  جهانی  سه  های  تاکتیك  از  استفاده 
بطور  آن  از  منظور  که  کرد،  می  مطرح  صریح 
با  یی  منطقه  همسویی  جستجوی  تلویحی 
"تاکتیك  این  فرق  منتها  بود.  چین  و  پاکستان 
تاکتیك  و[  ]استراتژی   " با  جهانی"  سه  های 
در  هسیائوپینگی  تین  قبلی  جهانی  سه  های" 
این بود که در این "تاکتیك ها" جای سوسیال 
می  امریکا  امپریالیزم  را  شوروی  امپریالیزم 

گرفت. 

صریحًا  )مائوئیست(  نیپال  کمونیست  حزب 
تکامل  نیپال  در  انقالب  پیروزی  که  کرد  مطرح 
جانبۀ  هم  تکامل  یعنی  ایدیولوژیك  جانبۀ  همه 
می  طلب  را  مائوئیزم  لنینیزم-  مارکسیزم- 
مطرح  تلویحًا  واقع  در  فرمولبندی  این  نماید. 
می کرد که مارکسیزم- لنینیزم- مائوئیزم نمی 
تواند انقالب نیپال را به پیروزی برساند. بنابرین 
حزب  در  ایدیولوژی  فرمایشی  تکامل  گرایش 
تقال  و  شد  پیدا  )مائوئیست(  نیپال  کمونیست 
برای جستجوی زورکی تکامل ایدیولوژیکی جای 
تالش علمی آگاهانه و منطقی برای این تکامل را 

گرفت. 

کمونیست  حزب  که  بود  راستا  درین 
نیپال )مائوئیست( برای حل "مشکالت" 
نادرست  بصورت  سوسیالیستی  جامعۀ 
و غیر اصولی به طرح ریزی پرداخت و 
"دموکراسی قرن بیست و یك"  نقشۀ 
را خط کشی نمود. به این ترتیب نقش 
در  کمونیست  حزب  رهبری  نهادینۀ 
و  گردید  انکار  سوسیالیستی  جامعۀ 
نظام رسمی چند حزبی "حقیقی" برای 
تا  شد  پیشنهاد  سوسیالیستی  جامعۀ 
مبارزۀ  مانع  حزبی  یك  استبداد  گویا 
توده ها علیه تسلط احتمالی رویزیونیزم 
بر حزب کمونیست بر سر اقتدار نگردد. 
اما در عمل، این نقشه برای معامله گری 
بورژواکمپرادوری  ارتجاعی  احزاب  با 
وابسته به توسعه طلبان هندی و قدرت 
امپریالیزم  ویژه  به  امپریالیستی،  های 

امریکا، مورد استفاده قرار گرفت. 

)مائوئیست(  نیپال  کمونیست  حزب 
میان  به  را  ها  توده  تسلیح  مسئلۀ 
کشید، اما نه بر محور ارتش آزادیبخش 
این  در  آن.  با  ضدیت  در  بلکه  خلق، 
طرح واحدهای ارتش آزادیبخش خلق 
سازمان  محصور  های  بارک  در  نیپال 
ملل متحد قید شدند و در عوض مقدار 
نظامی  مهمات  و  ها  سالح  از  زیادی 
اهالی  میان  در  خلق  جنگ  به  متعلق 
نیپال  روستایی  مناطق  شدۀ  نا  تنظیم 
و  مسلح  ها  توده  گویا  تا  گردید  پخش 
مجهز شوند و در موقعش دست به قیام 
بود  آن  اقدام  این  عملی  نتیجۀ  بزنند. 
به  نیپال رو  که ارتش آزادیبخش خلق 
شده  مسلح  های  توده  و  رفت  انحالل 
هم نتوانستند هیچ اقدامی در راستای 

قیام عمومی به عمل آورند. 

)مائوئیسـت(  نیپال  کمونیسـت  حزب 
نوین  دموکراتیك  انقالب  مرحلۀ 
انقالب  به  گذار  برای  نیپال  در 
را،  کشور  آن  در  سوسیالیستی 
]استراتژیك[ مرحلۀ  چندین  به 

مرحلۀ  یك  اول  بار  نمود.  تقسیم 
بورژوادموکراتیك  "ضروری"انقالب 
پذیرفت.  را  شاهی  ضد  و  فیودالی  ضد 
اعالم  و  شاه  سرنگونی  از  پس  اما 
دیگر  مرحلۀ  نیپال، یك  در  جمهوریت 
فیدرال  دموکراتیك  نظام  ایجاد  برای 
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خلق را در نظر گرفت تا گویا جمهوری 
طریق  از  را  خلق  فیدرال  دموکراتیك 
مجلس  در  اساسی  قانون  یك  تصویب 

موسسان نیپال در عمل پیاده نماید. 

)مائوئیسـت(  نیپال  کمونیسـت  حزب 
از لحاظ رعایت اصول انترناسـیونالیزم 
پروا و سـهـل  بی  پرولتری یك حزب 

انگار 

مورد  در  ما  اعتراض  حزب  این  بود. 
نیپالی  مسلح  مزدوران  موجودیت 
توسط  شده  اشغال  افغانستان  در 
و متحدین  امریکایی  امپریالیست های 
شان را به هیچ گرفت و عکس العملی از 
خود نشان نداد. این حزب در عهد نامۀ 
مجلس  انتخابات  برای  اش  انتخاباتی 
در  بحثی  و  طرح  هیچ  نیپال  موسسان 
مورد انترناسیونالیزم پرولتری و تنظیم 
آن  اساس  بر  المللی  بین  مناسبات 
این اصل اساسی کمونیستی  و  نداشت 

را به کلی به فراموشی سپرده بود. 

حزب کمونیست نیپال )مائوئیست( پس 
از غرق شدن در طرحات رویزیونیستی 
انحرافی  گام  یك  اش  طلبانه  تسلیم  و 
جناح  یك  با  و  برداشت  نیز  دیگر 
افتخار  به  و  شد  متحد  رویزیونیست 
حزب  از  را  خود  نام  "پیروزی"  همین 
حزب  به  )مائوئیست(  نیپال  کمونیست 
)مائوئیست(  نیپال  متحدۀ  کمونیست 
تغییر داد تا بیشتر از پیش در منجالب 

رویزیونیزم و انحراف غرق گردد. 

پاراچندا-  رویزیونیزم  ترتیب  بدین 
نیپال  کمونیست  حزب  بر  باترای 
طرحات  و  گردید  مسلط  )مائوئیست( 
در  خلق  جنگ  کل  آن،  طلبانۀ  تسلیم 
شکست  به  را  نیپال  انقالب  و  نیپال 
نیز  المللی  بین  سطح  در  و  کشاند 
ضربات مهمی بر کل جنبش مائوئیستی 

جهان وارد نمود.

جناح  انشعاب  که  گفت  باید  تاسف  با 
تحت رهبری کیرن از حزب کمونیست 
متحدۀ نیپال )مائوئیست( و ایجاد یك 
حزب جدید که همان نام قبلی "حزب 
نیپال )مائوئیست(" را برای  کمونیست 
امیدواری  برگزیده است، علیرغم  خود 

های اولیه، گسست قاطع از انحرافات حزب قبلی 
را نمایندگی نمی نماید. این حزب نیز انحرافات 
زیادی از حزب سابق را با خود حمل می کند. این 
حزب انتخابات دوم مجلس موسسان در نیپال را 
اما این تحریم نتیجۀ چندانی برای  تحریم کرد، 
توده یی"  عمومی  "قیام  مذکور  که حزب  آنچه 
برای تاسیس جمهوری دموکراتیك فیدرال خلق 

می خواند، ببار نیاورد. 

برعالوه حـزب مـذکـور از لحـاظ مـنـاسـبـات 
بین المللی خـود نـیـز مـشـکالت عـظیـمـی 
با  امپریالیستی  یی ضد  اتحاد جبهه  دارد. طرح 
کوریای  و  چین  مثل  رویزیونیستی  های  قدرت 
قدرت  این  از  روی  دنباله  جز  چیزی  به  شمالی 
بین  های  سیاست  دنبالچۀ  به  شدن  مبدل  و  ها 
المللی آن ها منجر نخواهد شد. اقدامات محدود 
برای تصرف زمین های مصادرۀ شدۀ  این حزب 
طلبانۀ  تسلیم  های  سیاست  به  بنا  که  قبلی 
شان  سابقۀ  مالکین  به  باترای  پاراچندا-  باند 
مشوق  محدودی  بصورت  بود،  شده  برگردانده 
دهقانان در پیوستن به این حزب و سیاست های 
آن خواهد شد، اما این اقدامات نمی تواند جای 
اقدامات منظم در مسیر انقالب ارضی در جریان 
یك  بر  متکی  و  بگیرد  را  خلق  جنگ  پیشبرد 
قدرت مردمی مسـتقر در روسـتا باشد، بلکه در 
بر خواهد  را در  اکونومیستی  نهایت یك مفهوم 

داشت.

پسا  رویزیونیستی  خط  بروز  میان  درین 
درون  از  مائوئیستی  لنینیستی-  مارکسیستی- 
حزب کمونیست انقالبی امریکا و مسلط شدن آن 
بر حزب مذکور، بدترین نمونه در جنبش انقالبی 
انترناسیونالیستی بوده و هست. ما در مورد این 
حزب  نشرات  در  کافی  بقدر  رویزیونیستی  خط 
که  بینیم  نمی  لزومی  درینجا  و  ایم  زده  حرف 
باز  را  باب بحث مفصل در مورد آن  یکبار دیگر 
تسلسل  حفظ  بخاطر  است  الزم  ولی  نماییم. 
مهم  و  برجسته  خصوصیات  دیگر  یکبار  بحث، 

این رویزیونیزم را درینجا ذکر نماییم.

به  کلی  بطور  اواکیانی  م  ل  م  پسا  رویزیونیزم 
از  هم  مائوئیزم،  لنینیزم-  مارکسیزم-  حذف 
لحاظ لفظی و هم از لحاظ ماهوی از ادبیات حزبی 
جدیدش[،  بیانیۀ  و  اساسنامه  در  ویژه  به   [ اش 

قرار ذیل دست زده است: 

لنینیـزم-  مارکسـیزم-  عـبـارت  حـذف 
مائـوئیـزم؛

به  خـلـق  انـقـالبـی  ارتش  حـذف 
عنوان دومین سالح انقالب؛ 

جنگ  مبارزاتی  استراتژی  حذف 
مسلحانۀ  قیام  حذف  مشخصًا  و  خلق 
عمومی توده یی؛ یعنی حذف استراتژی 
انقالب  پبروزی  برای  مبارزاتی 

سوسیالیستی در امریکا.

طرح استراتژی مبارزاتی جبهوی بجای 
استراتژی مبارزاتی جنگ خلق؛ 

برای  نوین  تیوریکی  چهارچوب  طرح 
جنبش کمونیستی بین المللی؛ 

بنیاداً  دنیای  یك  را  موجود  دنیای 
متفاوت و اساسًا متغییر از دنیای زمان 

مارکس و لنین و مائو دانستن؛ 

خاتمه یافته تلقی کردن امواج انقالبات 
پرولتری از زمان کمون پاریس تا انقالب 

فرهنگی چین؛ 

کمونیستی  جنبش  کلی  نابودی  امکان 
بین المللی را مطرح کردن؛ 

برین  از لحاظ فلسفی و  نفی جبر عّلی 
کمونیستی  انقالب  ضرورت  نفی  پایه 
در حد  را  آن  و صرفًا  کنونی  دنیای  در 

احتمال و امکان مطرح کردن؛

پرولتاریا  دیکتاتوری  ساختن  کمرنگ 
انقالب  ادامۀ  تیوری  کمرنگ ساختن  و 

تحت دیکتاتوری پرولتاریا؛

در  طبقاتی  مبارزات  ساختن  کمرنگ 
مبارزات  ساختن  کمرنگ  و  مجموع 
قالب  در  خاص  بطور  پرولتری  طبقاتی 

طرحات اومانیستی؛ و... .

در  امریکا  انقالبی  کمونیست  حزب 
رویزیونیستی  انحرافات  علیه  مبارزه 
بر  )مائوئیست(  نیپال  کمونیست  حزب 
متکی  مائوئیزم  لنینیزم-  مارکسیزم- 
بود و ]رویهمرفته[ از لحاظ پیش گامی 
درین مبارزه نقش مثبتی بازی نمود، اما 
وقتی خود طرحاتش را به میان کشید 
و از طریق اساسنامه و بیانیۀ جدیدش 
المللی مطرح کرد  بین  را در سطح  آن 
انقالبی  جنبش  کمیتۀ  به  همچنان  و 
یك  نمود،  ارائه  انترناسیونالیستی 
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از  تر  خطرناک  رویزیونیستی  انحراف 
به  را  باترای  پاراچندا-  رویزیونیزم 
ارائۀ  جهت  همین  به  گذاشت.  نمایش 
بجای  امریکا  پی  سی  آر  جدید  خط 
از  ناشی  قسمی  های  پاشیدگی  اینکه 
سطح  در  را  نیپالی  رویزیونیزم  تبارز 
ای  تازه  روحیۀ  و  نماید  جبران  »جاا« 
انترناسیونالیستی  انقالبی  جنبش  به 
جنبش  کمیتۀ  اول  قدم  در  بدمد، 
هم  از  را  انترناسیونالیستی  انقالبی 
غیر  را  جنبش  کل  سپس  و  پاشاند 
انحالل  طرف  به  و  ساخت  فعال 
انقالبی  جنبش  کمیتۀ  داد.  سوق 
انترناسیونالیستی در جریان سال های 
1387 و   1388  )2008 و 2009( کاماًل 
برای  جهانی  نتیجه  در  پاشید.  هم  از 
درونی  نشریۀ  بازماند،  نشر  از  فتح 

اعالمیه  دیگر  و  شد  متوقف  )استرگل(  جنبش 
ای توسط کمیتۀ جنبش منتشر نگردید و کارزار 
 » نگردید.  سازماندهی  آن  توسط  ای  مبارزاتی 

های  سازمان  و  احزاب  حال،  تا  زمان  همان  از 
مارکسیست- لنینیست- مائوئیست عضو جنبش 
هستند  تالش  در  انترناسیونالیستی  انقالبی 
لنینیست-  مارکسیست-  نیروهای  مجدداً  که 
بر محور  را  مائوئیست کشورهای مختلف جهان 
آورند.  گرد  جدید  المللی  بین  تشکیالت  یك 
حزب ما درین تالش ضروری و غیر قابل انصراف 
بین المللی شریك است. نتیجۀ این تالش ها تا 
المللی،  بین  و جلسۀ  سیمینار  چند  تدویر  حال 
المللی توسط  بین  اعالمیه های مشترک  انتشار 
احزاب و سازمان های مارکسیست- لنینیست- 
پیشبرد  جهان،  مختلف  کشورهای  مائوئیست 
خلق  جنگ  از  حمایت  المللی  بین  کارزار  یك 

بین  کنفرانس  یك  تشکیل  و  هند  در 
اقدامی  ترین  مهم  راستا.  درین  المللی 
گرفته  صورت  راستا  درین  که  است 
و  احزاب  ویژه  جلسۀ  تشکیل  است، 
انقالبی  جنبش   عضو  های  سازمان 
مسئولیت  تقبل  و  انترناسیونالیستی 
بین  کنفرانس  یك  تشکیل  برای  کار 
المللی بخاطر ایجاد یك تشکیالت بین 
مشمولین  توسط   ، مائوئیستی  المللی 
این جلسه است. به زودی یك سیمینار 
جلسۀ  مشمولین  سوی  از  المللی  بین 
ویژه در راستای برگزاری کنفرانس بین 
المللی دایر خواهد شد که حزب ما نیز 
باید در آن شرکت نماید و ما هم اکنون 
برای  باید  کنگره  از  بعد  بالفاصله  و 

شرکت در آن آمادگی بگیریم.

  یادداشت ضروری شعلۀ جاوید: 

 قسمت چهارم مسودۀ اولیۀ گزارش سیاسی به دومین کنگرۀ سراسری حزب به مبحث "جنبش    کمونیستی افغانستان" 
اختصاص داشت. "کمیسیون تدارک و برگزاری ... کنگره ..." یکی دو روز قبل از       برگزاری کنگره به این نتیجه رسید 
که بخاطر جلوگیری از طوالنی شدن بیش از حد جلسات کنگره الزم است این قسمت از گزارش سیاسی را به کنگره ارائه 
نکند و از کنگره بخواهد که نهایی سازی و تصویب  مبحث مذکور را بر عهدۀ کمیتۀ مرکزی بعدی حزب بگذارد. بنابرین از 
درج مبحث "جنبش کمونیستی  افغانستان" درینجا خودداری می گردد و بالفاصله بعد از بحث روی "جنبش کمونیستی 

بین المللی" به  بحث روی "حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان" پرداخته می شود.   

حـزب كمـونیسـت )مائوئیسـت( افغـانـسـتان
پولینوم اول كمیتۀ مركزی حزب كمونیست )مائوئیست( افغانستان:

کمونیست  حزب  که  کاری  اولین 
اختتام  از  بعد  افغانستان  )مائوئیست( 
موفقیت آمیز کنگرۀ وحدت و تشکیل 
حزب انجام داد، برگزاری اولین پولینوم 
کمیتۀ مرکزی حزب بود. به دلیل اینکه 
بحیث  وحدت  کنگرۀ  مشمولین  تمامی 
کمیتۀ  البدل  علی  و  اصلی  اعضای 
این  بودند، ترکیب  مرکزی تعیین شده 
وحدت  کنگرۀ  ترکیب  همان  پولینوم 

بود.    

بر عهده  پولینوم  این  وظیفۀ مهمی که 
سیاسی  دفتر  اعضای  تعیین  داشت، 

مرکزی  کمیتۀ  صدر  تعیین  و  مرکزی  کمیتۀ 
نتایج  مقتضیات  طبق  بازهم  درینجا  بود.  حزب 
که  شد  برین  توافق  وحدت..."  نهایی"پروسۀ 
یك  نیز  حزب  مرکزی  کمیتۀ  سیاسی  دفتر 
سه  هر  منسوبین  بر  مشتمل  نفره،  سه  ترکیب 
وحدت،  پروسۀ  دهندۀ  تشکیل  سابق  جناح 
برین  مبتنی  انتخاب  ترین  طبیعی  باشد.  داشته 
توافق این بود که نمایندگان عالی هر سه جناح 
پروسۀ  مشمولین  مشترک  "کمیتۀ  در  سابق 
کمیتۀ  سیاسی  دفتر  اعضای  حیثیت  وحدت..." 
مرکزی حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان 
را حاصل نمایند. اما مشکلی که درینمورد وجود 
از  مشترک..."  "کمیتۀ  در  که  بود  این  داشت 

شامل  سابق  های  جناح  از  یکی  طرف 
"سازمان  یعنی  وحدت..."  "پروسۀ  در 
نفر  دو  افغانستان"  نجات  برای  پیکار 
از  یکی  بنابرین  کردند.  می  نمایندگی 
متذکرۀ  سازمان  عالی  نمایندۀ  دو  این 
سیاسی  دفتر  در  توانست  نمی  سابق 
کمونیست  حزب  مرکزی  کمیتۀ 
)مائوئیست( افغانستان عضویت حاصل 
نماید. اینکه چه کسی بحیث عضو دفتر 
انتخاب  حزب  مرکزی  کمیتۀ  سیاسی 
موقعیت  در  صرفًا  کسی  چه  و  شود 
باقی  حزب  مرکزی  کمیتۀ  اصلی  عضو 
بماند، نه توسط پولینوم کمیتۀ مرکزی 
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انتخاب  افراد  این  خود  توسط  بلکه 
گردیدند. به این ترتیب همان گونه که 
ترکیب سه جانبۀ کنگره در ترکیب سه 
بود،  متبلور شده  مرکزی  کمیتۀ  جانبۀ 
ترکیب سه جانبۀ کمیتۀ مرکزی نیز در 
ترکیب سه جانبۀ دفتر سیاسی کمیتۀ 
برعالوه  گردید.  متبلور  حزب  مرکزی 
"کمیتۀ  عالی  حیثیت  انتخاب  درین 
وحدت..."  پروسۀ  مشمولین  مشترک 
به  گردید،  ابقا  تا حدی  نیز  در مجموع 
این معنا که فرد چهارم شامل در کمیتۀ 
متذکره که به حیث عضو دفتر سیاسی 
کمیتۀ مرکزی حزب انتخاب نشده بود، 
دفتر  مشاور  ترین  نزدیك  عنوان  به 
مشخص  حزب  مرکزی  کمیتۀ  سیاسی 
تعیینات و تصویبات بدون  این  گردید. 
رقابت انتخاباتی و به اتفاق آراء صورت 

گرفت. 

کمیتۀ  صدر  های  موقعیت  سپس، 
کمیتۀ  صدر  معاونین  و  حزب  مرکزی 
اعضای  از  تن  سه  برای  حزب  مرکزی 
در  حزب  مرکزی  کمیتۀ  سیاسی  دفتر 
تیوریکی  مباحثات  مبنای  بر  پولینوم 
وحدت  "پروسۀ  سالۀ  نیم  و  دو  تقریبًا 
جنبش کمونیستی )م ل م( افغانستان"، 
بدون رقابت انتخاباتی، تعیین و تصویب 

گردید.  

بدین ترتیب اگر کل روند انتخاب اعضای اصلی 
و علی البدل کمیتۀ مرکزی حزب، اعضای دفتر 
های  موقعیت  و  حزب  مرکزی  کمیتۀ  سیاسی 
تشکیالتی هر یك از اعضای دفتر سیاسی کمیتۀ 
مرکزی حزب را در نظر بگیریم، باید بگوییم که 
تعیین  اصول  و  اساسات  بر  مبتنی  انتخابات  این 
کمونیست  حزب  تشکیالتی  نامۀ  آئین  در  شده 
توانسته  نمی  و  نبوده  افغانستان  )مائوئیست( 
معنا گرفت  بدین  نباید  را  گفته  این  البته  باشد. 
که انتخابات متذکره نادرست و غیر اصولی بوده 
ناممکن  اصوالً  وحدت  کنگرۀ  در  واقع  در  است. 
بود که طور دیگری برای انتخاب سطوح مختلف 

رهبری حزب اقدام کرد.

اما از جانب دیگر واقعًا باید پذیرفت که محدودیت 
منتخب  مرکزی  کمیتۀ  های  ناتوانی  و  ها 
"کنگرۀ وحدت..." ناشی از همین خصلت ذاتی 
جایی  آن  از  است.  بوده  حزب  مرکزی  کمیتۀ 
معیارهای  مبنای  بر  نه  مرکزی  کمیتۀ  این  که 
حزبی  تشکیالتی  و  سیاسی  ایدیولوژیك- 
مشترک بلکه بر مبنای معیارهای جداگانۀ حزب 
کمونیست افغانستان، سازمان پیکار برای نجات 
افغانستان  کارگران  انقالبی  اتحاد  و  افغانستان 
سطوح  در  ناهمآهنگی  گردید،  انتخاب  و  تعیین 
سـیاسی  دفتر  از  مرکزی،  کمیتۀ  این  مختلف 
مرکزی  کمیتۀ  البـدل  علی  اعضـای  تا  گرفته 
در  ناهمآهنگی  این  گرچه  بود.  ناگزیر  امـر  یك 
این  مسئولیت  سـال  ده  از  بیشـتر  مدت  طول 
بعضًا  اما  گردید،  تر  کم  و  تر  کم  مرکزی  کمیتۀ 

های  بصورت  حتی  آن  از  هایی  نشانه 
آخرین  تا  تقریبًا  زشت  و  زننده  بسیار 
لحظات این ده سال مسئولیت مشهود 

بوده است.

حزب  یك  خط  که  زمانی  واقع  در 
عمده  بصورت  و  کادرها  گردید،  تعیین 
پراتیکی  وضعیت  و  مرکزی  کادرهای 
وضعیت  کنندۀ  تعیین  آنها  تیوریکی  و 
حزب  مشی  و  خط  شود.  می  حزب 
افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست 
حزب  اساسنامۀ  در  عمدتًا  و  برنامه  در 
اساسًا  مشی  و  خط  این  گردید.  تعیین 
است.  بوده  اصولی  و  درست  عمدتًا  و 
ارائه  به همین جهت مسودۀ اساسنامۀ 
بصورت  واقع  در  کنگرۀ حاضر  به  شده 
اساسنامه  همان  ادامۀ  عمده  و  اساسی 
و برنامۀ تصویب شده در کنگرۀ وحدت 
طبق  یا  و  جدید  شرایط  در  که  است 
حزب،  مبارزاتی  تجارب  جمعبندی 
خود  در  را  الزمه  اصالحات  و  تعدیالت 
و  کم  تمامی  بنابرین  است.  گنجانده 
کسرهایی که در عملکردهای مبارزاتی 
گذشته  سال  ده  از  بیشتر  طی  حزب 
به  مربوط  عمدتًا  است،  داشته  وجود 
کادرهای  تیوریکی  و  پراتیکی  وضعیت 
مرکزی  کادرهای  مشخصًا  و  حزب 
عمده  غیر  بصورت  و  است  بوده  حزب 
حزب  اساسنامۀ  نواقص  و  کمبودات  به 

ارتباط داشته است. 

اسـاس نیرومـندی حزب مـا: خـط و مشـی تعییـن شـده در اسـاسـنامۀ حـزب:
اساسنامۀ  تعیین شده در  خط و مشی 
ما  قوت  و  نیرومندی  اساس  حزب 
خط  بر  مبتنی  مشی  و  خط  این  است. 
لنینیزم-  مارکسیزم-  ایدیولوژیك 
انقالب  سیاسی  استراتژی  مائوئیزم، 
از  سریع  گذار  نوین،  دموکراتیك 
انقالب  به  نوین  دموکراتیك  انقالب 
انقالب  ادامۀ  و  سوسیالیستی 
دیکتاتوری  تحت  سوسیالیستی 
به طرف هدف  بخاطر حرکت  پرولتاریا 
جامعۀ  حزب،  غایی  هدف  است.  غایی 
استراتِژی  است.  کمونیستی  جهانی 
مبارزاتی حزب جنگ خلق است. شکل 
مشخص کنونی جنگ خلق در شرایط 
جنگ  کشور،  امپریالیستی  اشغال 

اشغالگران  علیه  انقالبی  و  مردمی  ملی  مقاومت 
اشغالگران  نشاندۀ  دست  رژیم  و  امپریالیست 
برای  که  داند  می  مکلف  را  خود  حزب  است. 
مردمی  ملی  مقاومت  جنگ  پیشبرد  و  برپایی 
بصورت  خلق،  جنگ  مجموع  در  و  انقالبی  و 
و  سیاسی  ایدیولوژیك-  تدارک  جانبه،  همه 
تدارک  یی،  توده  تدارک  حزبی،  تشکیالتی 
لوجیستیکی و تدارک عملی نظامی را پیش ببرد. 

کمونیست  حزب  عمومی  برنامۀ  اساس،  برین 
اول  فصل  عنوان  به  افغانستان  )مائوئیست( 
اصلی  مشخصات  گیرندۀ  بر  در  حزب  اساسامۀ 

زیرین است: 

ماهیت طبقاتی پرولتری حزب؛ 

مارکســـیزم- لنینیــزم- مائوئیـزم 
عمل  و  اندیشه  رهنمای  ایدیولوژی 

حزب؛ 

انترناسیونالیزم پرولتری به عنوان تبارز 
پرولتری  انترناسیونالیستی  خصلت 
رهنمای  اصل  ما،  حزب  در  کمونیستی 
حزب در مناسبات بین المللی و ضامن 
انترناسیونالیستی  دایمی  حفظ خصلت 

مبارزات حزب؛ 

برنامۀ سیاسی حزب: انقالب دموکراتیك 
نوین، گذار سریع از انقالب دموکراتیك 
ادامۀ  و  سوسیالیستی  انقالب  به  نوین 
انقالب سوسیالیستی تحت دیکتاتوری 
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هدف  بطرف  حرکت  بخاطر  پرولتاریا 
غایی؛ 

هدف غایی: جامعۀ جهانی کمونیستی؛ 

دموکراتیك  انقالب  اهداف  ترین  مهم 
اقل  برنامۀ سیاسی حد  مثابۀ  به  نوین، 

حزب در افغانستان

و

که  خلق  جنگ  مبارزاتی  استراتژی 
شرایط  در  آن  کنونی  مشخص  شکل 
جنگ  کشور،  امپریالیستی  اشغال 

مقاومت ملی مردمی و انقالبی است.

کمونیست  حزب  نامۀ  آئین  همچنین 
)مائوئیست( افغانستان، به عنوان فصل 
گیرندۀ  بر  در  حزب،  اساسنامۀ  دوم 

مشخصات ذیل است:

مارکسیستی-  تشکیالتی  اصول   --1
اصول  شامل  مائوئیستی،  لنینیستی- 

زیرین: 

سانترالیزم دموکراتیك؛ 

انتقاد و انتقاد از خود؛ 

نفی فراکسیونیزم

و

مبارزۀ دو خط.

شامل  تشکیالتی  ساختمان   --2
ساختارهای زیرین:

کنگرۀ سرتاسری؛

کمیتۀ مرکزی؛

واحدهای تشکیالتی منطقه یی؛

واحدهای تشکیالتی پایه یی؛

هسته های حزبی. 

نشریۀ  مرکزی،  نشراتی  ارگان   --3
درونی مرکزی و سایر نشریه ها.

4--  درفش.

5-- عضویت.

6-- اقدامات انضباطی.  

طبق آخرین متن تدوین َشدۀ مسودۀ اساسنامۀ 
برای  حزبی،  عمومی  نظرخواهی  از  بعد  حزب، 
دو  هر  حزب،  دوم  سرتاسری  کنگرۀ  به  ارائه 
فصل اساسنامۀ حزب )برنامۀ عمومی و آئین نامۀ 
تشکیالتی( بطور عمده مورد تائید عمومی واحد 
ها و اعضای حزب قرار گرفته است. در مسودۀ 
مذکور صرفًا یك اصل تشکیالتی )مخفی کاری( 
نامۀ  آئین  در  مندرج  تشکیالتی  اصل  چهار  بر 

تشکیالتی قبلی حزب اضافه شده است.  

عمومی  روحیۀ  با  تضاد  در  که  موردی  یگانه 
نظرات دو تن  بروز کرده است،  اساسنامۀ حزب 
از  نظرات  این  است.  اروپا  در  حزب  هواداران  از 
یکجانب مبتنی بر تائید و حمایت از رویزیونیزم 
مائوئیستی  لنینیستی-  مارکسیستی-  پسا 
اواکیانی است و از جانب دیگر از لحاظ خصوصیات 
مارکسیزم-  و ضد  رویزیونیستی  نیز  ذاتی خود 
لنینیزم- مائوئیزم است. این نظرات چندین سال 
در  مشخص  بطور  و  حزب،  منسوبین  میان  در 
داخل هواداران حزب در اروپا و حتی در موقعیت 
را  مذکور  خود  هواداران  واحد  رهبری  از  هایی 
حساس  یی  منطقه  واحد  این  عماًل  و  کرد  حفظ 
هواداران را عاطل و باطل نگه داشت تا به گفتۀ 
خود ابراز کنندگان آن در "یك موقع مناسب" 
خود را تبارز دهد. این "موقع مناسب"، خواسته 
فعالیت  آغاز  با  همزمان  تقریبًا  ناخواسـته،  یا 
های تدارکی برای تدویر کنگرۀ سـراسـری دوم 
برگزاری  و  تدارک  "کمسیون  تشکیل  و  حزب 

کنگرۀ سراسری دوم حزب..." فرا رسید. 

رهـبـری حـزب بـنـا بـه دالیل مـخـتـلـف 
کـشـوری و بـیـن المـلـلـی نخواست فوراً به 
تصفیۀ تشکیالتی حاملین این خط رویزیونیستی 
بپردازد و لذا خواست آنها برای نشر نظرات شان 
در میان منسوبین حزب را پذیرفت و هر دو سند 
ساخت  منتشر  درونی  بصورت  را  شان  ارسالی 
میان  در  عمومی  جروبحث  یك  حال  عین  در  و 
و  زد  دامن  آنها  نظرات  را حول  منسوبین حزب 
متقابل  مباحثات  به  درونی  بحثی  سند  چندین 

علیه این نظرات اختصاص یافت. 

این مباحثات متقابل نه تنها توسط دفتر سیاسی 
کمیتۀ مرکزی حزب، بلکه توسط کمیتۀ روابط بین 

هواداران  یی  پایه  واحد  حزب،  المللی 
حزب در ناروی- سویدن، واحد منطقه 
منطقه  واحد  اول،  شماره  حزبی  یی 
حزبی  واحد  دوم،  شماره  حزبی  یی 
منطقه یی شماره سوم، هستۀ کارگری 
منطقۀ  از  حزبی  جوانان  کمیتۀ  حزبی، 
منطقه یی هواداران  واحد  شماره دوم، 
حزب در کانادا و دوتن از رفقا بصورت 
برده شده و بصورت  نیز پیش  شخصی 

درونی منتشر گردید.

در جریان همین مباحثات، برای هر دو 
رویزیونیستی  خط  حامی  و  حامل  فرد 
امکان میسر  این  اواکیانی،  م  پسا م ل 
گردید که وارد یك جروبحث سازنده با 
رهبری حزب گردیده و مشکالت شان 
را حل فصل نمایند. ولی از آنجاییکه این 
افراد تمایلی برای حل و فصل مشکالت 
لذا  ندارند،  و  نداشتند  حزب  با  شان 
وارد  که  نتوانستند  و  نخواستند  اصاًل 
یك جروبحث جدی با حزب گردند. اما 
تمایل  عدم  و  پروایی  بی  این  علیرغم 
متکبرانه، فرد اصلی حامل و حامی این 
نویسندۀ  گویا  که  رویزیونیستی  خط 
اصلی اسناد ارسالی شان به حزب است 
حتی به کنگره دعوت شد و این دعوت 
او را در  اینك  اما در عمل  را پذیرفت، 
این کنگره نمی  میان شرکت کنندگان 

بینیم.       

پرداختن  گفتیم  قباًل  که  طوری  همان 
به این نظرات ضد حزبی قسمت زیادی 
حساس  دورۀ  یکسالۀ  تقریبًا  وقت  از 
دوم  کنگرۀ  برگزاری  برای  تدارک 
سرتاسری حزب را بخود اختصاص داد. 
در فرجام کل پروسۀ جر و بحث متقابل 
این  که  است  ساخته  روشن  حزبی، 
رویزیونیزم  علیه  موضعگیری  کنگره 
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 آواکیانی دیگر نخواهند توانست 
واجد شرایط حداقل شمولیت در میان 
بنابرین این دو  منسوبین حزب باشند. 
فرد بخاطر عدم جوابدهی به مباحثات 
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م  م ل  پسا  نظرات  علیه  متقابل حزبی 
به  عالقمندگی  عدم  شان،  آواکیانی 
مباحثات متقابل 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 
هر  که  بود  خواهد  مکلف  کنگره  این 
رابطه  در  افراد  این  وضعیت  زودتر  چه 

آنها  که  صورتی  در  سازد.  روشن  را  حزب  با 
ضد  موضعگیری  و  بپذیرند  را  حزب  اساسنامۀ 
حزبی پسا م ل م مستند شان را مورد انتقاد قرار 
دهند، می توانند به عنوان منسوبین حزب باقی 

بمانند. 

در هر حال، چه این افراد از واحد هواداران حزب 
بمانند،  باقی  و چه در آن  اروپا حذف گردند  در 
باید کل واحد منطقه یی هواداران حزب در اروپا 
واحدهای  باید  بازسازی  این  در  گردد.  بازسازی 

اروپا  در  هواداران حزب  فعلی  یی  پایه 
ارتباط  در  حزب  مرکزیت  با  مستقیمًا 
قرار بگیرند تا بتوانند از حالت کرختی 
گذشته  سالۀ  چند  بودن  فعال  غیر  و 
پایه  به عنوان واحدهای  و  بیرون شده 
وظایف  هواداران  رزمنده  و  فعال  یی 
شان را در منطقۀ حساس اروپا به نحو 

احسن انجام دهند.

تعدیالت، اصالحات و اضافات در اساسنامۀ حزب، معرف پیشرفت های تیوریک حزب:
یکی از مهم ترین موضوعات قابل بحث 
بحث  حزب،  دوم  سراسری  کنگرۀ  در 
اضافات  و  اصالحات  تعدیالت،  روی 
این  است.  حزب  اساسنامۀ  در  وارده 
قدم  در  اضافات  و  اصالحات  تعدیالت، 
اول توسط دفتر سیاسی کمیتۀ مرکزی 
حزب به عمل آمد و سپس  در پولینوم 
نهم کمیتۀ مرکزی حزب مورد مباحثه 
قرار گرفت. در قدم بعدی متن تصویب 
مرکزی  کمیتۀ  نهم  پولینوم  در  شده 
از  عمومی  خواهی  نظر  برای  حزب 
واحدهای تشکیالتی و اعضای حزب در 
نظرات  گردید.  پخش  حزب  کل  سطح 
و  واحدها  تمامی  از  شده  آوری  جمع 
دفتر  توسط  دیگر  یکبار  حزب  اعضای 
تنظیم  حزب  مرکزی  کمیتۀ  سیاسی 
کمیتۀ  دهم  پولینوم  در  سپس  و  شده 
مرکزی حزب مورد مباحثه قرار گرفت. 
در  حاضر  رفقای  اینك  که  را  متنی 
فیصله  متن  دارند،  اختیار  در  کنگره 
مرکزی  کمیتۀ  دهم  پولینوم  در  شده 
آخرین  عنوان  به  کنگره  است.  حزب 

و عالی ترین مرجع حزبی می تواند یکبار دیگر 
این متن را مورد دقت قرار دهد و در صورت لزوم 
اضافات  و  اصالحات  تعدیالت،  کردن  وارد  روی 
در  دیگر  اقدام الزم  هر  یا  موجود  متن  بر  دیگر 

مورد این متن تصمیم بگیرد. 

تعدیالت،  بنابرین الزم و ضروری است که روی 
اصالحات و اضافات وارد شده بر متن اساسنامۀ 
جنبش  وحدت  کنگرۀ  در  شده  تصویب 
کمونیستی )م ل م( افغانستان در جریان فعالیت 
دقت  کنگرۀ حاضر،  برگزاری  برای  تدارکی  های 
مورد مشخص  هر  در  باید  هم  دقت  این  نماییم. 
بخاطر  ولی  بگیرد،  صورت  مجموع  در  هم  و 
جلوگیری از طوالنی شدن غیر الزم وقت کنگره، 

باید مختصر و موجز باشد.

از  نسخه  یك  یك  کنگره  در  حاضر  رفقای 
و  وحدت  کنگرۀ  در  شده  تصویب  اساسنامۀ 
مسودۀ اساسنامۀ ارائه شده به این کنگره را در 
اختیار دارند. تمامی موارد تعدیالت، اصالحات یا 
متن  در  قبلی،  اساسنامۀ  متن  بر  وارده  اضافات 
مشخص  حاضر  کنگره  به  پیشنهادی  مسودۀ 
شده است. چنانچه مباحثات و یا سواالتی درین 

موارد وجود داشته باشد، باید در داخل 
موعد تعیین شده برای این مباحثات و 
سواالت مطرح شوند و جواب داده شوند. 
همچنان در صورتی که پیشنهادات تازۀ 
تعدیلی، اصالحی و یا افزایشی در یك 
الزم  باشد،  داشته  وجود  مورد  چند  یا 
تعیین  موعد  همین  داخل  در  است 
شده، مورد بحث قرار بگیرند. در پایان 
تصویب  مرحلۀ  شده،  تعیین  موعد 
به  مسوده  وقتی  رسد.  می  فرا  مسوده 
تصویب رسید، بالفاصله جای اساسنامۀ 
لحظه  از آن  و  را می گیرد  قبلی حزب 

ببعد مرعی االجرا می باشد.

با تصویب مسودۀ ارائه شده به کنگره، 
حزب  مهم  تیوریك  های  پیشرفت 
رسمیت  گذشته،  سال  ده  طی  در 
کنگرۀ  در  شده  تصویب  یی  اساسنامه 
سراسری دوم حزب را پیدا می نماید و 
پذیرش آن، در چهارچوب پذیرش کلی 
اولیۀ  شروط  از  یکی  حزب،  اساسنامۀ 

عضویت در حزب می گردد.   

پراتیک مبارزاتـی حزب كمونیسـت )مائوئیسـت( افغانسـتان در ده سـال گذشـته:
کمونیست  حزب  مبارزاتی  پراتیك 
)مائوئیست( افغانستان از زمان برگزاری  
حال  تا  وحدت  کنگرۀ  آمیز  موفقیت 
هم  مبارزاتی،  مختلف  های  عرصه  در 
و هم  و پیشرفت ها  شامل دستاوردها 
شامل ضایعات و عقبگردها بوده است. 
مهم  تیوریك  های  پیشرفت  واقع  در 
متبلور در مسودۀ اساسنامۀ ارائه شده 
به کنگره، انعکاس تیوریك دستاوردها 
و پیشرفت های پراتیکی حزب در طی 

ده سال گذشته است. 

با  حال  عین  در  و  فروتنی  و  تواضع  با  باید  ما 
خوشبینی انقالبی هم دستاوردها و پیشرفت ها 
ارزیابی  به  را  مان  عقبگردهای  و  ضایعات  هم  و 
کنگرۀ  میان  زمانی  فاصلۀ  در  بتوانیم  تا  بگیریم 
سراسری دوم و کنگرۀ سراسری سوم حزب، بر 
دستاوردها و پیشرفت های مان قویًا بیفزاییم و 

ضایعات و عقبگردها را جداً تقلیل دهیم.

انقالبی  مبارزۀ  فعلی،  شرایط  در  که  آنجایی  از 
در کل بر محور تدارک، برپایی و پیشبرد جنگ 
اشغالگران  علیه  انقالبی  و  مردمی  ملی  مقاومت 

امپریالیست و رژیم دست نشاندۀ آنان، 
پیش برده می شود، ما مجموع فعالیت 
بر محور همین  را  مبارزاتی حزب  های 
به  محوری  و  عمده  مبارزاتی  وظیفۀ 

ارزیابی می گیریم.

» جنگ مقاومت ملي مردمي و انقالبي 
توسط  که  مندانه  نقشه  است  جنگي 
توان  کم  و  ضعیف  نظامي  نیروهاي 
نیروهاي  علیه  انقالبي  و  مردمی  ملي 
اشغالگران  وسیع  و  پرقدرت  نظامي 
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و  مرتجع  ملي  خاینین  و  امپریالیست 
دست نشاندۀ شان به راه مي افتد. این 
جنگ نمي تواند به صورت خود بخودي 
آن  پیشبرد  و  برپایي  بلکه  شود،  آغاز 
مستلزم تهیه و تطبیق نقشه ها و پالن 
حزب  که  است  مشخصي  و  معین  هاي 
قادر  را  اش  رهبري  تحت  هاي  توده  و 
نمایند.  آغاز  را  جنگ  عماًل  سازد  مي 
هاي  فعالیت  موفقانۀ  پیشبرد  با  فقط 
ملي  مقاومت  جنگ  که  است  تدارکي 
مردمي و انقالبي مي تواند بر پا گردیده 
شروع  از  قبل  شود.  برده  پیش  به  و 
و پس  آن  پایي  بر  براي  تدارک  جنگ، 
و  اصولي  پیشبرد  گردید  پا  بر  آنکه  از 
محور  مثابۀ  به  باید  َآمیزآن  موفقیت 
مبارزاتي  هاي  فعالیت  اشکال  تمامي 
عدم  گردد.  محسوب  ها  توده  و  حزب 
توجه به این امر در نهایت به هیچ چیز 
کبیر  امر  به  توجهي  بي  جز  دیگري 
انقالبي  و  مردمي  ملي  مقاومت  جنگ 
مردمان  و  کشور  آزادي  و  استقالل  و 
نوین  دموکراتیك  انقالب  کاًل  و  کشور 

تمام نخواهد شد. «

اکنون مدت ده سال و چند ماه از زمان 
تدویر کنگرۀ وحدت جنبش کمونیستی 
حزب  تشکیل  و  افغانستان   ) م  ل  )م 
افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست 
ایم  نتوانسته  ما هنوز  اینکه  می گذرد. 
جنگ مان را آغاز نموده و پیش ببریم، 
فعالیت  موفقانۀ  پیشبرد  عدم  از  ناشی 
این  اساسی  علت  است.  تدارکی  های 
ناکامی  یا عدم مساعدت اوضاع داخلی 
و  آغاز  تدارک،  برای  المللی  بین  و 
و  مردمی  ملی  مقاومت  جنگ  پیشبرد 
انقالبی بوده است و یا این امر که حزب 
ما تدارک برای برپایی و پیشبرد جنگ 
به  را  انقالبی  و  مردمی  ملی  مقاومت 
عنوان محور تمامی اشکال فعالیت های 
در  موفقانه  ها  توده  و  حزب  مبارزاتی 

نظر نگرفته و پیش نبرده است. 

اوضاع  علت  به  چه  ما  شرایط   مسلمًا 
داخلی و چه به علت اوضاع بین المللی 
ها  سختی  و  ها  پیچیدگی  از  مملو 
در  توانستیم  می  ما حداقل  ولی  است. 
تمامی  علیرغم  گذشته،  دهۀ  یك  طی 

نیروهای  انحصار  این پیچیدگی ها و سختی ها، 
طالبان و هم قماشان شان بر میدان جنگ علیه 
از بین ببریم و در  اشغالگران و رژیم پوشالی را 
این سطح یا در آن سطح کاماًل بیرون از میدان 
و  ها  پیچیدگی  شاید  داشتیم.  نمی  قرار  جنگ 
ما  برای  المللی  بین  و  ملی  شرایط  های  سختی 
بر سر راه  بتواند-  موانع جدی  می توانست- و 
گسترش جنگ ما ایجاد نماید. اما این پیچیدگی 
ها و سختی ها در حدی نبوده و نیست که بتواند 
دارد.  نگه  دور  جنگ  میدان  از  کلی  بطور  را  ما 
بنابرین روشن است که ما بطور کل به عنوان یك 
پیشبرد  و  برپایی  برای  تدارک  مائوئیست  حزب 
بطور موفقانه محور تمامی اشکال  را  جنگ مان 
محور  عمل  در  و  ایم  نداده  قرار  مان  مبارزاتی 
دیگری  مبارزاتی  غیر  و  مبارزاتی  های  محور  یا 
های  عرصه  است  بهتر  درینمورد  ایم.  داشته 
قرار  توجه  مورد  به یك  را یك  تدارکی  مختلف 

دهیم:        

» اولین و مهم ترین عرصـه تـدارک براي برپایي 
ایدیولوژیك- سیاسي و  و آغاز جنگ، تـدارک 
 ) مائوئیست   ( تشکیالتي خود حزب کمونیست 
است؛ زیرا که حزب آغاز کننده و رهبري کنندۀ 

جنگ است. 

تدارک ایدیولوژیك- سیاسي و تشکیالتي خود 
حزب براي برپایي جنگ به معني آمادگي حزب 
براي آغاز جنگ از لحاظ ایدیولوژیك- سیاسي 

و تشکیالتي است.

براي  حزب  سیاسي  ایدیولوژیك-  آمادگي 
ایدیولوژیك-  خط  به  اول  قدم  در  جنگ  آغاز 
خط  است.  مربوط  حزب  نظامي  خط  و  سیاسي 
یك  باید  حزب  نظامي  و  سیاسي  ایدیولوژیك- 
مارکسیستي-  روشن  و  صحیح  اصولي  خط 
آمادگي  این  باشد.  مائوئیستي  لنینیستي-  
و  استوار  َآمادگي  از  است  عبارت  دوم  قدم  در 
جنگ  آغاز  مسئولیت  تقبل  براي  حزب  محکم 
لحاظ  از  انقالبي  جنگ  اصول  روي  ایستادگي  و 

ایدیولوژیك- سیاسي و نظامي.

آمادگي تشکیالتي حزب براي آغاز جنگ عمدتًا 
است.  مربوط  حزب  تشکیالتي  استحکام  به 
توسط  همه  از  قبل  حزب  تشکیالتي  استحکام 
ساختمان  مورد  در  حزب  تشکیالتي  سیاست 
تشکیالت  گردد.  مي  معین  حزب  تشکیالتي 
و  آغاز  براي  که  شود  ساخته  قسمي  باید  حزب 

انقالبي  جنگ  آمیز  موفقیت  پیشبرد 
باشد.  ملي و طبقاتي مناسب و موزون 
میان  موزونیت  و  مناسبت  این  اگر 
ساختمان عملي تشکیالت حزب و خط 
نظامي تدوین  و  ایدیولوژیك- سیاسي 
حزب  شده  پذیرفته  رسمًا  و  شده 
وجود نداشته باشد، خط ایدیولوژیك- 
فاقد  واقع  در  حزب  نظامي  و  سیاسي 
یك  به  و  بوده  الزمه  تشکیالتي  پایۀ 
و  تیوریك  صرف  ادعاهاي  سلسله 

تبلیغاتي مبدل مي گردد. «

برای اینکه روشن سازیم که تشکیالت 
حزب ما تا چه حدی مستحکم است و 
آغاز  برای  حدی  چه  تا  استحکام  این 
خلق  جنگ  آمیز  موفقیت  پیشبرد  و 
از  از همه  قبل  است،  مناسب  و  موزون 
طریق ارزیابی و بررسی ارگان نشراتی 
به  خود  شـمارۀ  هر  در  که  ما  مرکزی 
برای  تدارک  خدمت  در  ارگانی  عنوان 
ملی  مقاومت  جنگ  پیشبرد  و  برپایی 
انقالبی اعالم می گردد، می  و  مردمی  

تواند مورد سنجش قرار بگیرد.

 33 گذشته،  سال  ده  طی  در  ما  حزب 
خود  مرکزی  نشراتی  ارگان  از  شماره 
نشر  به دست  را  یعنی "شعلۀ جاوید" 
اطمینان  با  توان  می  است.  سپرده 
در  هم  جاوید"  "شعلۀ  که  شد  مدعی 
مائوئیستی  کمونیستی  جنبش  میان 
جنبش  میان  در  وهم  افغانستان 
کمونیستی مائوئیستی بین المللی و هم 
در میدان سیاست افغانستان بطور کلی، 
مائوئیستی  کمونیستی  نشریۀ  یك  به 
شـده  تبدیل  مراجعه  قابل  و  وزین 
است. اما با توجه به وظایف مبارزاتی ای 
که این نشریه و بطور کل حزب بر عهده 
نشریه  ازین  شماره   33 انتشار  دارد، 
کاری  کم  نشاندهندۀ  سال،  ده  طی  در 

عظیم حزب درین عرصه است. 

شعلۀ جاوید اگر نمی تواند یك روزنامه 
باشد، حداقل باید یك هفته نامه باشد 
)مثل دورۀ نشراتی اول خود(، و اگر نمی 
قطع  بطور  باشد،  نامه  هفته  یك  تواند 
اما آنچه ما در  باید یك ماهنامه باشد. 
طی ده سال گذشته در قبال این نشریه 
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لحاظ کمیتی خیلی  از  ایم،  داده  انجام 
رقت انگیز و فقیرانه است. در طی این 
حزب  مرکزی  نشراتی  ارگان  سال،  ده 
افغانستان،  )مائوئیست(  کمونیست 
حتی یك فصلنامه هم نبوده است. اگر 
چنان می بود تا حال 40 شماره از این 
می  سپرده  نشر  دست  به  باید  نشریه 
شد )4 شماره در یك سال و 40 شماره 

در 10 سال(.   

و  حزب  مرکزی  کمیتۀ  سیاسی  دفتر 
طی  در  کل  بطور  حزب  مرکزی  کمیتۀ 
ده سال گذشته چند بار تصمیم گرفتند 
غیر  نشریۀ  یك  از  را  جاوید  شعلۀ  که 
یا  و  منظم  ماهنامۀ  یك  به  موقوته 
نمایند،  تبدیل  منظم  فصلنامۀ  حداقل 
اما در این کار موفقیت حاصل نکردند. 
چیزی  چه  در  موفقیت  عدم  این  راز 

نهفته بوده است؟

بگذارید صریح باشیم و بصورت شفاف 
حرف بزنیم. این عدم موفقیت در قدم 
سیاسی  "دفتر  کاری  کم  نتیجۀ  اول 
که  است  بوده  حزب"  مرکزی  کمیتۀ 
هیئت  وظیفۀ  گذشته  سال  ده  طی  در 
سایر  و  مرکزی  نشراتی  ارگان  تحریر 
عهده  بر  را  حزب  مرکزی  های  نشریه 
کم  نتیجۀ  دوم  قدم  در  و  است  داشته 
اعضای  سایر  بیکاری  حتی  و  کاری 

کمیتۀ مرکزی و کادرهای حزب... .  

اینچنین وضعیتی برای یك حزب مملو 
مباهات  و  فخر  مایۀ  روشنفکران،  از 
عدم  این  جهت  همین  به  نیست. 
نشراتی  ارگان  با  رفقا  وسیع  همکاری 
مرکزی حزب و سایر نشریه های حزبی، 
مرکزی  کمیتۀ  سیاسی  دفتر  توسط 
کمیتۀ  های  پولینوم  از  یکی  در  حزب 
حد  هشتم(،  )پولینوم  حزب  مرکزی 
مرکزی  کمیتۀ  اعضای  با  رابطه  در  اقل 
شفاف  و  صریح  بسیار  بصورت  حزب، 
نکوهش  مورد  و  شد  گذاشته  بحث  به 
پایان  از  بعد  عمل  در  اما  گرفت.  قرار 
یافتن پولینوم هیچ تغییری در وضعیت 

حاصل نگردید.

در  ما  که  دهد  می  نشان  وضعیت  این 

برای جنگ خلق  از ده سال گذشته  طی بیشتر 
کافی  اندازه  به  آن، حتی  برپایی  برای  تدارک  و 
تبلیغات نکرده ایم و شعار نداده ایم. به عبارت 
دیگر حزب ما از لحاظ شعار دهی و تبلیغات برای 
قدر  به  نیز در طی ده سال گذشته  جنگ خلق 
کافی مستحکم نبوده است. ما باید درین کنگره 
مرکزی حزب  نشراتی  ارگان  که  بگیریم  تصمیم 
یعنی ارگان تبلیغاتی برای تدارک جنگ خلق را 
به یك  از یك نشریۀ غیر موقوته  از کنگره  بعد 
نخواهیم  احتماالً  سازیم.  مبدل  موقوته  نشریۀ 
توانست شعلۀ جاوید را فوراً بعد از کنگره به یك 
نیروهای  بخوبی  اگر  ولی  نماییم،  مبدل  ماهنامه 
الزم برای این کار را سازماندهی و بسیج نماییم، 
یك  ماه  دو  هر  در  توانست  خواهیم  قطع  بطور 
شماره از شعلۀ جاوید را به دست نشر بسپاریم. 

برای اجرای دقیق و مطمئن این  کار الزم است که 
یك هیئت تحریر موثر و فعال برای شعلۀ جاوید 
نماییم،  ایجاد  نشریه های مرکزی حزب  و سایر 
کمیتۀ  وظیفۀ  حال  عین  در  که  تحریری  هیئت 
داشته  عهده  بر  نیز  را  حزب  مرکزی  نشراتی 
دفتر  همان  تواند  می  تحریر  هیئت  این  باشد. 
تواند  می  و  باشد  حزب  مرکزی  کمیتۀ  سیاسی 
یك هیئت تحریر مستقل از دفتر سیاسی کمیتۀ 
این  ایجاد  چگونگی  حال  هر  در  باشد.  مرکزی 
هیئت تحریر باید در این کنگره بصورت مشخص 
در  فیصلۀ مشخصی  و  بگیرد  قرار  بررسی  مورد 

مورد آن به عمل آید.

یکی از عرصه های دیگر سنجش میزان استحکام 
مبارزات  پیشرفت  چگونگی  حزب،  تشکیالتی 
که  دانیم  می  همه  است.  حزب  درون  در  خطی 
نشریۀ درونی مرکزی حزب ) نشریۀ کمونیست( 
درون  در  خطی  مبارزات  پیشبرد  برای  ارگانی 
حزب، هم در عرصۀ مبارزات خطی بین المللی و 
هم در عرصۀ مبارزات خطی داخلی حزب است. 
شماره   18 صرفًا  گذشته  سال  ده  طی  در  ما  اما 
از این نشریه را به صورت درونی به دست نشر 
در  آن  شمارۀ   7 که  حالی  در  آنهم  ایم،  سپرده 
طی یکسال گذشته منتشر شده است و صرفًا 11 

شمارۀ آن در طی 9 سال قبل از آن. 

گرچه شماره های مختلف نشریۀ مرکزی درونی 
جدی  بسیار  مطالب  کمونیست(  )نشریۀ  حزب 
خطی در سطح بین المللی و در سطح داخل حزب 
را مورد بحث و حالجی قرار داده است و آنچه را 
که انجام داده است واقعًا با ارزش و قابل استفاده 

است. اما انتشار صرفًا 18 شماره از این 
این  به  سال   10 طی  در  درونی  نشریۀ 
معنا است که ما در هر شش ماه یکبار 
ایم.  ننموده  منتشر  را  نشریه  این  نیز 
برعالوه تمامی مطالب مندرج در این 18 
شماره همه در مورد مسایل خطی بین 
المللی و یا انعکاس آن در درون حزب 
است و در آن حد نیز خیلی کم و ناکافی 
نشریۀ  درین  بحثی  هیچ  مثاًل  است. 
حزب  نادرست  نظرات  مورد  در  درونی 
حالی  در  ندارد،  وجود  پیرو  کمونیست 
نادرست  نظرات  این  اواخر  درین  که 
در  روشن  و  مشخص  بسیار  انعکاسات 
افغانستان"  کارگران  "سازمان  نظرات 
بیرونی  بصورت  و  صریحًا  و  داشته 
مطرح  مذکور  سازمان  توسط  مداومًا 
مطالب  همچنان  است.  گردیده  نیز 
حزب  رویزیونیستی  انحراف  مورد  در 
کمونیست نیپال )مائوئیست( در نشریۀ 
اما  است.  کم  خیلی  کمونیست  درونی 
ضعف و کمبود بزرگ این نشریۀ درونی 
مرکزی، یا به عبارت دیگر یکی از جنبه 
عدم  استحکام خطی حزب،  عدم  های 
پیشبرد مبارزات خطی درونی حزب ما 
این نشریه در طی ده سال گذشته  در 

است.

یك مشکل جدی که در حزب ما وجود 
با  متنافر  های  خط  موجودیت  دارد، 
است  حزب  یی  اساسنامه  رسمی  خط 
بیان  اما  گیرد  می  قرار  عمل  مورد  که 
این خط ها  به عبارت دیگر  نمی شود. 

پراتیك دارند اما تیوریزه نمی شوند. 

و  پراتیك  بین  تضاد  همین  واقع  در 
اصالح سبك  کارزار  در  که  بود  تیوری 
گرفت،  قرار  هدف  مورد  حزب  در  کار 
بگیرد.  قرار  اصابت  مورد  نتوانست  اما 
که  حزب  در  کار  سبك  اصالح  کارزار 
راه اندازی آن در سیمینار وسیع حزبی 
ترین  ناموفق  از  یکی  گردید،  اعالم 
و  است  بوده  حزب  کنونی  تا  اقدامات 
گویای  روشنی  به  موفقیت  عدم  این 
ما  حزب  تشکیالتی  استحکام  عدم 
و  تیوری  تلفیق  تنها  نه  واقع  است. در 
پراتیك در حزب ما، بلکه دو اصل دیگر 
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لنینیستی-  مارکسیستی-  کار  شیوۀ 
مائوئیستی یعنی انتقاد و انتقاد از خود 
و پیوند با توده ها نیز در حزب ما ضعیف 
باقی مانده است. ازین جهت کاماًل الزم 
بعد  کار  سبك  اصالح  کارزار  که  است 
الزم  اما  یابد،  ادامه  همچنان  کنگره  از 
است شکل آن تغییر یابد. یعنی ما باید 
در  را  کارزار  این  تنها  نه  کنگره  از  بعد 
جلسات حزبی، به شمول جلسات دفتر 
سیاسی و پولینوم های کمیتۀ مرکزی، 
تیوریك  پذیرش  عدم  صورت  در  بلکه 
انتقادات و تکرار اشتباهات در پراتیك، 
در صفحات نشریۀ درونی مرکزی حزب 
نیز پیش ببریم، در غیر آن بازهم یك 
کارزار ناکام خواهیم داشت. ما از لحاظ 
پیشبرد مبارزات خطی درونی در حزب 
مواجه  نیز  دیگر  مشکل  دو  با  حال  تا 

بوده ایم: 

غیر  ترکیب  مشکالت،  این  از  یکی 
وحدت،  کنگرۀ  مشمولین  منتخب 
کمیتۀ  اعضای  منتخب  غیر  ترکیب 
وحدت  کنگرۀ  توسط  حزب  مرکزی 
سیاسی  دفتر  منتخب  غیر  ترکیب  و 
پولینوم  توسط  حزب  مرکزی  کمیتۀ 
از کنگرۀ  بعد  اول کمیتۀ مرکزی حزب 
مشمولین  آن،  بر  مقدم  بود.  وحدت 
آئین  معیارهای  طبق  وحدت  کنگرۀ 
نشده  دعوت  کنگره  به  حزبی  یی  نامه 
های  جناح  صوابدید  طبق  بلکه  بودند، 
شامل در پروسۀ وحدت به کنگره آمده 
اصلی  اعضای  کنگرۀ وحدت  در  بودند. 
و علی البدل کمیتۀ مرکزی حزب طبق 
انتخاب  حزبی  یی  نامه  آئین  معیارهای 
جناح  معیارهای  طبق  بلکه  نشدند، 
وحدت  کنگره  دهندۀ  تشکیل  های 
تعیین گردیدند. همچنان اعضای دفتر 
در  نیز  حزب  مرکزی  کمیتۀ  سیاسی 
واقع توسط پولینوم اول کمیتۀ مرکزی 
رفیق  سه  بلکه  نشدند،  انتخاب  حزب 
از سه جناح تشکیل دهندۀ حزب تازه 
کمیتۀ  سیاسی  دفتر  به  شده  تشکیل 
مرکزی حزب داخل شدند. البته در آن 
دیگری  ممکن  و  اصولی  انتخاب  موقع 
وجود نداشت و امر وحدت سه جناح در 
ترکیبات  اینگونه  ذاتًا  واحد  حزب  یك 

در کمیتۀ مرکزی و دفتر سیاسـی کمیتۀ مرکزی 
را ایجاب می کرد. 

مسلم است که با موجودیت این ترکیب کلکتیو 
رهبری حزب، بیشتر از هر چیز دیگری باید به امر 
حفظ وحدت در حزب توجه می شد. به عبارت 
این گونه ترکیب رهبری دست کاماًل  با  دیگر ما 
نداشتیم،  درونی  خطی  مبارزات  پیشبرد  در  باز 
چون هر مبارزۀ خطی درونی بی مهابا ممکن بود 
یکبار دیگر حزب را به جناح های تشکیل دهنده 
ضروری  احتیاط  و  مدارا  بناًء  نماید.  تقسیم  اش 
دورۀ  در  باید  احتیاط  و  مدارا  دورۀ  این  اما  بود. 
5 سالۀ اول خاتمه می یافت. مشکل ازینجا بروز 
کنگرۀ  تدویر  انداختن  تعویق  به  در  ما  که  کرد 
امر توجه نکردیم. در نتیجه،  این  به  دوم حزب، 
احتیاط  مستلزم  و  مدارا  قابل  رهبری  ترکیب 

بجای 5 سال مدت 10 سال دوام کرد. 

خط  تبارز  مشکل  اینکه  علیرغم  واقع  در 
انقالبی  جنبش  داخل  در  رویزیونیستی  های 
پسا  رویزیونیزم  بروز  یعنی  انترناسیونالیستی 
و  امریکا  انقالبی  کمونیست  حزب  در  م  ل  م 
حزب  در  باترای  پاراچندا-  رویزیونیزم  بروز 
باعث  که  )مائوئیست(  نیپال  متحدۀ  کمونیست 
کل  شدن  فعال  غیر  و  جنبش  کمیتۀ  فروپاشی 
و  ما  گردید،  انترناسیونالیستی  انقالبی  جنبش 
انترناسیونالیستی  انقالبی  جنبش  منسوبین  کل 
را  حزب  دوم  کنگرۀ  اگر  پیچاند،  خود  در  را 
کنگره  آن  در  و  نمودیم  می  دایر  قبل  پنجسال 
طبق  و  کنگره  در  منتخب  مرکزی  کمیتۀ  یك 
می  وجود  به  حزب  برای  یی  اساسنامه  ضوابط 
آوردیم، اوضاع حزب از هر لحاظ خیلی بهتر می 
شد، منجمله می توانستیم با دستان نسبتًا بازتر 
خطی  مبارزات  کمتر،  مراتب  به  مالحظات  با  و 
و  سازیم  شگوفا  بیشتر  خیلی  را  حزب  درونی 
موارد زیادی را از طریق نشریۀ درونی مرکزی در 

سطح کل حزب مطرح نماییم. 

کنگرۀ  در  شده  تعیین  مرکزی  کمیتۀ  ترکیب 
زده  برهم  قاطعانه  باید  فعلی  کنگرۀ  در  وحدت، 
افراد جدید  ما درینجا حتمًا آمدن  شود. منظور 
بجای افراد قبلی در کمیتۀ مرکزی حزب نیست، 
انتخاب  طریقۀ  در  اساسی  تغییر  منظور  بلکه 
کمیتۀ  البدل  علی  اعضای  و  اصلی  اعضای 
مرکزی است، چه این اعضا و اعضای علی البدل 
همان افراد سابقه باشند و چه افراد جدیدی در 
کنگره  درین  ما  شوند.  شامل  متذکره  ترکیب 

حزب  مرکزی  کمیتۀ  مشمولین  باید 
نماییم.  انتخاب  گیری  رای  طریق  از  را 
طریق  بدین  که  ای  مرکزی  کمیتۀ 
مرکزی  کمیتۀ  یك  گردد،  می  انتخاب 
ترتیب  این  به  و  کنگره  این  منتخب 
یك کمیتۀ مرکزی انتخاب شده توسط 
کمونیست  حزب  دوم  سراسری  کنگرۀ 
)مائوئیست( افغانستان خواهد بود و نه 
کمیتۀ مرکزی ای که اعضای آن توسط 
کنگرۀ  در  شامل  سابق  های  جناح 
طریقۀ  باشد.  شده  انتخاب  وحدت 
مرکزی  کمیتۀ  سیاسی  دفتر  انتخاب 
مرکزی  کمیتۀ  اول  پولینوم  در  حزب 
می  دایر  فعلی  کنگرۀ  از  بعد  که  حزب 
گردد، نیز باید همین گونه باشد، یعنی 
از طریق کاندید شدن و رای گیری در 

پولینوم انتخاب شوند.

فرمولبندی  رعایت  عدم  دیگر،  مشکل 
مبارزات  در  وحدت  مبارزه-  وحدت- 
به  خط  دو  مبارزۀ  است.  درونی  خطی 
عنوان یك اصل حزبی مائوئیستی برای 
دو  مدت  برای  افغانستان  چپ  جنبش 
دهه یك اصل ناشناخته بود. ما این اصل 
انقالبی  جنبش  از  را  مائوئیستی  حزبی 
انترناسیونالیستی آموختیم. اما با وجود 
تاثیرات خصلت های گذشتۀ  هنوز  آن 
چپی ما درینمورد در حزب وجود دارد. 
تمایل به تند گویی های افراطی، تمایل 
به تصفیه های تشکیالتی فوری و تمایل 
ثغور تشکیالتی  و  برهم زدن حدود  به 
میان  در  درونی  خطی  مبارزات  در 
رفقای ما هنوز به صورت نسبتًا نیرومند 
گذشته  مشکالت  بقایای  عنوان  به  و 
اینگونه  که  است  طبیعی  دارد.  وجود 
برخوردها می تواند- و در واقع توانسته 
به  را  خود  متقابل  برخوردهای  است- 
جز  چیزی  آن  نتیجۀ  که  بیاورد  وجود 
مشاجره  به  خطی  مبارزۀ  شدن  تبدیل 
شدن  تبدیل  و  سازنده  غیر  پرخاش  و 
به  انتاگونیستی  غیر  درونی  تضاد  یك 
و  تواند-  نمی  انتاگونیستی  تضاد  یك 

نمی توانسته- باشد.

رفع این مشکل هیچ راه دیگری ندارد 
آموزش  مبارزۀ خطی  یك  پیشبرد  جز 
دهنده در مورد شیوۀ مناسب مبارزات 
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فرمولبندی  مبنای  بر  درونی  خطی 
وحدت  مبارزه-  وحدت-  مائوئیستی 
از یکجانب و پیشبرد مبارزات قاطع و 
در عین حال سازندۀ خطی درونی و راه 
انتقادات درون  برای  باز کردن وسیـع 
حزبی اصولی و سالم در تمامی سطوح 

تشکیالت حزب. 

مناسب  و  اصولی  راه حل های  از  یکی 
درونی  خطی  مبارزات  شگوفایی  برای 
انتشار  بر  عالوه  تواند  می  حزب  در 
مرکزی،  درونی  نشریۀ  منظم  نسبتًا 
سازماندهی یك نشریۀ درونی مرکزی 
ویژۀ کمیتۀ مرکزی و پخش آن توسط 
دفتر سیاسی کمیتۀ مرکزی باشد. این 
مربوط  مسایل  آن  تواند  می  نشریه 
در  آن  پخش  که  را،  مرکزی  کمیتۀ  به 
سطوح پایین تر حزبی بنا به هر دلیلی 
بررسی  و  ارزیابی  مورد  نباشد،  الزم 
ها  ارزیابی  این  نهایی  نتایج  قرار دهد. 
جلسۀ  هر  در  تواند  می  ها  بررسی  و 
و  عمومی دفتر سیاسی کمیتۀ مرکزی 
در صورت لزوم در پولینوم بعدی کمیتۀ  

مرکزی جمعبندی گردد.

مناسب  های  راه  از  یکی  همچنان 
خطی  مبارزات  به  بخشیدن  شگوفایی 
یی  منطقه  واحدهای  سطح  در  درونی 
پخش  و  سازماندهی  تواند  می  حزبی 
توسط  یی  منطقه  درونی  های  نشریه 
کمیته های منطقه یی حزبی باشد. این 
نشریه های درونی می توانند در سطح 
پخش  مربوطه  یی  منطقه  های  واحد 
منطقه  از  بیرون  سطح  در  ولی  شوند، 
قرار  مرکزی  کمیتۀ  اختیار  در  فقط 
روابط  میان  در  آن  پخش  از  و  بگیرند 
جلوگیری  یی  منطقه  واحدهای   سایر 

گردد.    

بی  حتی  مواردی  در  و  توجهی  کم 
جانشینان  و  کادرها  تربیت  به  توجهی 
مهم  مشکل  یك  حزب،  در  انقالبی 
هرچه  اگر  که  است  ما  حزب  در 
طی  در  ما  حزب  نگردد،  اصالح  زودتر 
حزب  سرنوشت  به  آینده  های  سال 
شد.  خواهد  دچار  سیلون  کمونیست 
حزب مذکور یکی از احزاب پیشرو در 

بود،  انترناسیونالیستی  انقالبی  جنبش  تشکیل 
ولی چون نتوانست امر تربیت جانشینان انقالبی 
در حزب را متحقق سازد، بعد از درگذشت رهبر 
و  گرفت  قرار  فروپاشی  معرض  در  بنیانگزارش 
وقتی یکی دو تن دیگر از رهبران آن حزب نیز 
درگذشتند، کل حزب فروپاشید و حتی نام آن از 
لیست اعضای جنبش انقالبی انترناسیونالیستی 

حذف گردید.    

وسیع  موجودیت  حزب،  تشکیالتی  اغتشاش 
و  تشکیالتی  افشاگری  و  گری  علنی  روحیات 
بی توجهی یا حد اقل کم توجهی به حفظ اسرار 
استحکام  عدم  از  دیگری  های  جلوه  حزبی، 

تشکیالتی حزب ما هستند. 

که یك حزب  باشیم  داشـته  توجه  باید جداً  ما 
به اسـتـراتـژی مبارزاتی  باورمند  مائوئیسـتی 
و  برپایی  برای  تدارک  حال  در  و  خلق  جنگ 
باید حزب آهنینی باشد  پیشبرد چنین جنگی، 
رعایت  دقیقًا  را  تشکیالتی  نظم  آن  اعضای  که 
بگیرند،  نظر  در  قویًا  را  حزبی  انضباط  کنند، 
بصورت  را  حزبی  تشکیالتی  مراتب  سلسله 
نمونۀ  کالم  یك  در  و  کنند  پاسداری  نیرومندی 
احکام  و  اصول  رعایت  و  دسپلین  انضباط، 
بی  لیبرال  عناصر  نه  و  باشند  حزبی  تشکیالت 
انضباط که پیوسته از نظم تشکیالتی فرار نمایند.

حزب  یك  که  باشیم  داشته  توجه  جداً  باید  ما 
مائوئیستی باورمند به استراتژی مبارزاتی جنگ 
پیشبرد  و  برپایی  برای  تدارک  حال  در  و  خلق 
قانونی  غیر  و  مخفی  حزب  یك  جنگی،  چنین 
مورد  در  تشکیالتی  افشاگری  هرگونه  است. 
اینکه متوجۀ  ولو  چنین حزبی توسط هر رفیق، 
خودش باشد، نتایج وخیم امنیتی را در بر خواهد 
علنی  روحیات  این  های  جلوه  از  یکی  داشت. 
بازی  بوک  فیس  تشکیالتی،  افشاگری  و  گری 
های بسیار ساده لوحانه و ساده انگارانۀ تعدادی 

از هوادارن حزب است. 

مفهوم  به  را  صیاد   کشتن  خم  خم  رفقا  این 
توجه  و  کنند  می  تلقی  صیاد  ناتوانی  و  ضعف 
از زمان  به ویژه  افغانستان،  تاریخ  ندارند که در 
امان اهلل خان تا حال، دوره های استبداد و دوره 
پی  یکی  مداوم  بصورت  سیاسی  باز  نسبتًا  های 
دیگری تکرار شده اند و هر بار بعد از بسته شدن 
دورۀ  در  که  ای  مردمی  رزمندگان  ها،  گشایش 
گشایش نسبی گذشته بصورت تمام و کمال افشا 

شده اند از دم تیغ گذشتانده شده اند. 
این رفقا توجه ندارند که علنی گری ها 
و افشاگری های تشکیالتی شان قویًا به 
اقدامات  علیه  کشنده  زهر  یك  عنوان 
پیشبرد  و  برپایی  برای  حزب  تدارکی 
این  به  نماید.  می  عمل  خلق  جنگ 
معنا که این علنی گری ها و افشاگری 
های تشکیالتی سرنخ هایی در اختیار 
دشمن سرکوبگر قرار می دهد که برای 
آینده  اقدامات سرکوبگرانۀ  اندازی  راه 
و  به شدت مفید است  اش علیه حزب 
سرنخ  از  استفاده  با  تواند  می  دشمن 
های مذکور نقشه های ضد انقالبی اش 
را در به ناکامی کشانده شدن اقدامات 
تدارکی برای برپایی جنگ خلق طرح و 

تطبیق نماید. 

یك  کنگره  این  طریق  از  باید  حزب 
گری  علنی  علیه  قاطع  و  روشن  پیام 
صادر  تشکیالتی  های  افشاگری  و  ها 
عنوان  به  مخفیکاری  اصل  درج  نماید. 
آئین  در  حزبی  تشکیالتی  اصل  یك 
پیام  این  از  مهمی  بخش  حزب  نامۀ 
خواهد بود. درج این اصل در آئین نامۀ 
است  مفهوم  این  به  حزب  تشکیالتی 
و  گری  علنی  حاضر،  کنگرۀ  از  بعد  که 
هیچ  توسط  تشکیالتی  های  افشاگری 
رفیق حزبی تحمل نخواهد شد و حزب 
را مکلف خواهد دانست که علیه  خود 
با  تشکیالتی  ضد  های  حرکت  اینگونه 

قاطعیت برخورد نماید.   

ما باید جداً توجه داشته باشیم که یك 
حزب مائوئیستی باورمند به استراتژی 
مبارزاتی جنگ خلق و در حال تدارک 
برای چنین جنگی، باید حزب آهنینی 
باشد که اعضای آن اسرار حزبی را تحت 
هرگونه شرایطی، حتی در زیر شکنجۀ 
دشمن، و به هر قیمتی، در مورد تمامی 
مثل  خودش،  مورد  در  جمله  از  و  رفقا 
از  و  نماید  حفظ  چشمش  مردمك 
افشای آن در بیرون از حزب و حتی در 
محدوده های غیر از سطوح تشکیالتی 
جداً  تشکیالت  درون  در  آن  متعلقۀ 

خود داری نماید.

استحکام  عدم  از  دیگری  جلوۀ 
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جدی  ضعف  ما،  حزب  تشکیالتی 
گزارشدهی  و  گزارشگیری  سیستم 
است.  حزب  در  تشکیالتی  منظم 
سیستم  جدی  ضعف  از  درینجا  چرا 
منظم  گزارشدهی  و  گزارشگیری 
تشکیالتی در حزب صحبت می شود؟ 
اوالً بخاطر اینکه ما در ارتباط گیری ها 
میان رفقا ضعف جدی نداریم و اگر هم 
ارتباط  ناحیۀ  از  بیشتر  باشیم  داشته 
تشکیالتی  منظم  و  اصولی  های  گیری 
میان  ها  گیری  ارتباط  در  یعنی  است، 
زیاده  بلکه  ندارد  وجود  کاری  کم  رفقا 
دارد.  وجود  تشکیالتی  غیر  های  روی 
ها  گزارشگیری  اینکه  بخاطر  ثانیًا 
غیر  ارتباطات  در  ها  گزارشدهی  و 
تشکیالتی و افقی بسیار منظم و مفصل 
صورت می گیرد و از این ناحیه در واقع 

مشکلی وجود ندارد )!( 

گزارشدهی  و  گزارشگیری  سیستم 
حیثیت  حزب  در  تشکیالتی  منظم 
سیستم اعصاب در بدن را دارد که اگر 
درست و منظم نباشد، نه دماغ درست 
و منظم کار خواهد کرد و نه هم اعضای 
گزارشدهی  و  گزارشگیری  اگر  بدن. 
وجود  حزب  در  منظم  تشکیالتی 
و آمدها و نشست  باشد، رفت  نداشته 
و  حزب  اعضای  میان  ها  برخاست  و 
تشکیالتی حزب  مختلف  میان سطوح 
باشد،  به اصطالح شلوغ  هرقدر زیاد و 
تشکیالتی  ارتباطات  دهندۀ  تشکیل 
منظم در حزب نخواهد بود، چرا که این 
ارتباطات به مفهوم ارتباطات ارگانیك 
شبیه  ارتباطات  اینگونه  بود.  نخواهد 
بدن  مختلف  اعضای  میان  ارتباط  به 
بدن  در  از طریق سیستم دوران خون 
در  خون  دوران  سیستم  بود.  خواهد 
خون  نیز  بدن  مفلوج  اعضای  به  بدن 
آنجاییکه رشته های  از  اما  می رساند، 
دماغ  با  بدن  شده  فلج  بخش  عصبی 
آن  وضعیت  از  دماغ  نه  نیست،  وصل 
و  نماید  می  پیدا  اطالع  بدن  از  بخش 
نه می تواند به آن بخش دستور اجرای 
اگر  دیگر  عبارت  به  بدهد.  را  کاری 
گزارشدهی  و  گزارشگیری  سیستم 
اطالع  سیستم  نباشد،  منظم  حزب  در 

یابی از اوضاع حزب و سیستم رهنمود دهی نیز 
منظم و منسجم نخواهد بود. بدین ترتیب بدون 
یك سیستم گزارشگیری و گزارشدهی منظم در 
حزب، ارتباطات حزبی از باال به پایین و از پایین 
به باال، از لحاظ رهنمود گیری ها و رهنمود دهی 
ها نقص خواهد داشت و این نقص به هر اندازه ای 
که باشد، به همان اندازه رهبریت حزبی و ارتباط 

حزبی را خدشه دار خواهد کرد.  

گزارشگیری  سیستم  موجودیت  عدم  واقع  در 
عوامل  از  یکی  ما  در حزب  منظم  گزارشدهی  و 
خودسری ها و بی نظمی های تشکیالتی و بطور 
مشخص یکی از عوامل مهم اقدامات خود سرانه 
در تشکیالت حزب است، اقداماتی که می تواند 
درون  در  ناباب  عناصر  و  دشمن  عوامل  نفوذ 
ناهمآهنگی  و  سازد  آسان  را  حزب  تشکیالت 
های تشکیالتی در حزب را گسترش دهد. نتیجۀ 
تشتت  و  ناهمآهنگی  جز  وضعیتی  چنین  نهایی 
بیان  به  و  تشکیالتی  و  سیاسی  ایدیولوژیك- 
ساده تر تبارز خط یا خط های متناقض یا الاقل 
متنافر با خط رسمی اساسنامه یی در حزب، چیز 

دیگری نخواهد بود. 

اگر ما سیستم گزارشگیری و گزارشدهی منظم 
در حزب به وجود نیاوریم، اوالً نخواهیم توانست 
ثانیًا  و  بگذاریم  پا  خلق  جنگ  آغاز  مرحلۀ  به 
هم  پا  مرحله  آن  به  بتوانیم  محال  فرض  به  اگر 
بگذاریم، به زودی سرکوب و نابود خواهیم شد. 
بنابرین موضوع گزارشگیری و گزارشدهی منظم 
در حزب از یك جهت یك موضوع مرگ و زندگی 
است و باید با تمام توش و توان سعی نماییم که 
و  آورده  وجود  به  حزب  در  را  سیستمی  چنین 

بطور روزافزون استحکام دهیم... .   

معرفت  کمبود  معینی  حد  تا  احتماالً  درینمورد 
کمیتۀ  های  پولینوم  از  یکی  در  دارد.  وجود 
باید  که حزب  بود  گردیده  فیصله  مرکزی حزب 
و  گزارشگیری  مورد  در  آموزشی  جزوۀ  یك 
گزارشدهی تدوین و منتشر نماید. متاسفانه این 
بنابرین  است.  نگردیده  تطبیق  حال  تا  فیصله 
مذکور  جزوۀ  کنگره،  از  بعد  که  است  ضروری 
هرچه زودتر تدوین و منتشر گردد و در حلقات 
حزبی آموزش داده شود، تا راهی برای حل این 

مشکل در حزب باز گردد. 

یك موضوع بسیار دردآور و آزار دهنده در حزب 
ما، عدم تطبیق دقیق، بروقت و موثر فیصله های 

تشکیالتی  سطوح  تمامی  در  حزبی 
یا فیصله های حزبی را  حزب است. ما 
هم  تطبیق  اگر  یا  نماییم،  نمی  تطبیق 
دقیق  بطور  و  الزمه  وقت  در  بنماییم، 
ما  حزب  نماییم.  نمی  تطبیق  موثر  و 
قادر  گذشته  سال  ده  طی  در  معموالً 
و  موثر  اصولی،  های  فیصله  است  بوده 
عالی به عمل آورد، ولی به اندازۀ نصف 
آن هم در تطبیق عملی فیصله هایش 

موفق نبوده است. 

به  اصل  در  وضع  این  موجودیت 
با  متنافر  های  خط  عملی  موجودیت 
است،  مربوط  حزب  اساسنامۀ  خط 
ولی در  نمی شوند،  بیان  که  خط هایی 
موجودیت  شوند.  می  تطبیق  پراتیك 
خط های متنافر با خط اساسنامۀ حزب، 
است  حزب  در  خوره  موجودیت  مثل 
تدریج ساختمان  به  و  آهستگی  به  که 
اگر  و  پوساند  می  را  حزب  تشکیالتی 
جلو آن گرفته نشود در نهایت یا بدون 
ساختمان  صدا  سرو  بدون  و  دردسر 
مذکور را ویران می سازد، یا اگر چنین 
به  خود  نتوانست  آورده  پیش  وضعی 
اساسنامۀ  خط  با  متناقض  خط  یك 
حزب مبدل می گردد که تنها عملی نه 

بلکه بیان نیز می گردد.       

پیشبرد  مشـکل،  این  اساسی  راه حل 
قاطع،  اصـولی،  درونی  خطی  مبارزات 
های  خط  علیه  روشن  و  سنجـیده 
است  حزب  اساسنامۀ  خط  با  متنافر 
که باید در قدم اول در جلسات حزبی 
پیشبرده شود. اگر این شکل از مبارزات 
درونی نتیجه ندهد باید مبارزات درونی 
اگر  ولی  یابد.  ادامه  تحریری  بصورت 
نیز  تحریری  درونی  مبارزات  حتی 
جز  دیگری  راه  هیچ  ندهد،  نتیجه 
انضباطی  اقدامات  گرفتن  پیش  در 
چنین  در  ماند.  نمی  باقی  تشکیالتی 
اقدامات  که  باشیم  آماده  باید  صورتی 
رویدست  جدی  بصورت  را  تشکیالتی 

بگیریم و تطبیق نماییم.       

آغاز  براي  حزب  تشکیالتي  آمادگي   «
تشکیالتي  استحکام  به  صرفًا  جنگ 
درجه  بلکه  گردد،  نمي  خالصه  حزب 
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معیني از گسترش تشکیالتي حزب را 
نیز در بر مي گیرد. گسترش تشکیالتی 
سیاست  توسط  همه  از  قبل  حزب 
می  مربوط  حزب  تشکیالتی  گسترش 
مشخصي  و  معین  بسیار  حد  شود؟ 
نمي  حزب  تشکیالتي  گسترش  براي 
توسط  اوالً  ولي  گرفت.  نظر  در  توان 
توان  نمي  کوچك  بسیار  حزب  یك 
شرایط  در  ثانیًا  و  نمود  آغاز  را  جنگ 
افغانستان، گسترش  استبدادي جامعۀ 
شرایط  در  حزب  صفوف  وسیع  بسیار 
و  تواند ممکن  نمي  آغاز جنگ  از  قبل 
میسر باشد. از این جهت راه مُوثر براي 
حزب،  صفوف  وسیع  بسیار  گسترش 

برپایي و پیشبرد جنگ است. «

از موضوع گسترش تشکیالتی حزب و 
اینکه توسط یك حزب کوچك نمی توان 
جنگ را آغاز نمود، شروع می کنیم.در 
واقع باید گفت که ما تا حال نتوانسته 
ایم به درجه ای از گسترش تشکیالتی 
حزب دست بیابیم که بتوانیم با تکیه بر 
آن کمیت، جنگ مان را شروع نماییم... 
و  داخل  در  کوچك  حزب  یك  ما  فعاًل 
خارج از کشور هستیم و طبعًا نمی توان 
این کمیت حزبی جنگ را آغاز  توسط 
گسترش  را  مان  حزب  باید  پس  نمود. 
حزبی  الزم  کمیت  بتوانیم  تا  دهیم 
بیاوریم.  بدست  را  جنگ  آغاز  برای 
را  وظیفه  این  توانست  نخواهیم  ما  اما 
و  اینکه علل  انجام دهیم مگر  موفقانه 
این وظیفه در طی  اجرای  عوامل عدم 
ده سال گذشته را شناسایی کرده و با 
گسست قاطع از آن علل و عوامل و در 
و  اصولی  کار  های  شیوه  گرفتن  پیش 
موثر برای گسترش صفوف حزب کار و 

پیکار نماییم.

بطور  و  حزبی  رفقای  از  یك  هر 
شـامل  رفقای  از  یك  هر  مشـخـص 
و عوامل  تواند علل  این کنگره می  در 
و  مورد خود  اول در  را در قدم  مذکور 
و کل حزب  رفقا  مورد سایر  در  سپس 
و  دهد  قرار  ارزیابی  و  بررسی  مورد 
گسترش  مورد  در  که  بپرسد  خود  از 
یافته  انجام  کارهایی  صفوف حزب چه 

تعداد  که  گفت  توان  می  کامل  یقین  با  است؟ 
زیادی از رفقا یا اصاًل کاری برای گسترش صفوف 
انجام  اندکی  کارهای  یا  و  اند  نداده  انجام  حزب 
کاری  کم  این  که  گفت  باید  تاسف  با  اند.  داده 
بیکاری، صرفًا شامل صفوف  مواردی  و حتی در 
از  بعضی  حتی  بلکه  نیست،  حزب  کادرهای  و 
اعضای اصلی و علی البدل کمیتۀ مرکزی را نیز 

در بر می گیرد. 

تعداد زیادی از رفقای ما، حتی آنهایی که رئیس 
سطح  در  تنها  نه  هستند،  شان  های  خانواده 
شان  های  خانواده  درون  در  حتی  بلکه  جامعه 
اعضای  و  پردازند  نمی  انقالبی  های  فعالیت  به 
انقالبی  های  فعالیت  از  عماًل  شان  های  خانواده 
و کمونیستی دور هستند. این چنین رفقا در هر 
حالی  در  باشند،  داشته  قرار  که  حزبی  موقعیت 
که فرزندان و سایر افراد خانوادۀ خود شان عماًل 
از فعالیت های حزبی و فعالیت های دموکراتیك 
به جنگ خلق  باورمند  رهبری یك حزب  تحت 
افراد  و  فرزندان  توانست  نخواهند  دور هستند، 
چنین  به  پیوستن  به  را  سایرین  های  خانواده 
مبارزاتی تشویق و ترغیب نمایند. اگر هم بتوانند 
چنین ترغیب و تشویقی به عمل آورند، ترغیب 
و تشویق شان موثر نخواهد بود و عماًل در سطح 
عوامفریبی  و  فریبکاری  یك  عنوان  به  جامعه 

تلقی خواهد گردید. 

های  سال  در  حزب  صفوف  گسترش  مورد  در 
دموکراتیك  های  فعالیت  که  گفت  باید  گذشته 
توده یی تحت رهبری حزب، بخصوص در عرصه 
و جوانان در طی چند سال  زنان  مبارزاتی  های 
جذب  و  جلب  خوب  نسبتًا  محیط  یك  گذشته، 
دختران و پسران جوان به فعالیت های سیاسی 
انقالبی و مشخصًا جلب و جذب به حزب را فراهم 
از تازه واردان به حزب را  آورده و تعداد زیادی 
وضعیت  اما  است.  داده  تشکیل  جوانان  همین 
کادرها و رهبران حزب ما بعضًا قسمی است که 
به محض شناخت دختران و پسران جوان از آنها، 
این جوانان روحیۀ شان را از دست می دهند و 
عقب می کشند، یا توسط خانواده های شان وادار 
می شوند که عقب بکشند. این وضعیت منفی به 
ویژه در رابطه با زنان و دختران بسیار رقت آور و 
شرم آور است. حتی دیده شده است که رهبران 
شان  های  خانواده  شدۀ  جذب  جوانان  ما  حزب 
به حزب، اعم از دختر و پسر، توسط سایر رفقا، 
را بحال خود شان رها کرده اند و در نتیجه آنها 

باطل  و  عاطل  سیاسی  لحاظ  از  عماًل 
شده اند. این وضعیت بخصوص در رابطه 
با رفقایی که در موقعیت رئیس خانواده 
در  ریاست  مفهوم  به  عماًل  دارند  قرار 
ارتجاعی  شدیداً  خانوادگی  محیط  یك 
و حفظ چنین محیط است. بطور خالصه 
اساسًا  وضعیت  این  که  گفت  باید 
چندان  و  دارد  بینشی  ریشۀ  و  منشاء 
نیست،  مربوط  خانوادگی  مشکالت  به 
دیگر مشکالت خانوادگی  عبارت  به  یا 
مذکور خود زادۀ همین منشاء و ریشۀ 

بینشی است.  

در مورد سیاست حزب ما برای گسترش 
تشکیالت حزب چه می توان گفت؟ آیا 
رفقا تا حال این سوال را از خود پرسیده 
برای  مائوئیستی   حزب  سیاست  اند؟ 
بر  مبتنی  حزب  تشکیالت  گسترش 
اعتماد به توده ها و در عین حال احتیاط 
شدید در مورد عوامل دشمنان انقالب 
همه  در  را  سیاست  این  باید  ما  است. 
جا، از درون خانواده ها گرفته تا عرصه 
های مختلف اجتماعی، و حتی در درون 
زندان ها محکم بدست بگیریم و برای 
اما  بکوشیم.  گسترش تشکیالت حزب 
تعداد زیادی از اعضای حزب ما یا برای 
انجام  کاری  حزب  تشکیالت  گسترش 
نمی دهند، یا در مورد عوامل دشـمنان 
انقالب احتیاط های الزمه را رعـایـت 
حـرکت  و  برخـوردها  یا  و  کنند  نمی 
عنوان  به  حداقل  شان،  نادرست  های 
یکی از عوامل موثر در دور شدن روابط 
جذب شده از حزب عمل می نماید... . 

حاضر  کنگرۀ  از  بعد  فعلی  حالت  اگر 
یك  همچنان  ما  و  یابد  ادامه  همچنان 
کنگرۀ  در  بمانیم،  باقی  کوچك  حزب 
سوم حزب نیز یك حزب صرفًا سیاسی 
و صرفًا مبلغ جنگ انقالبی خواهیم بود 
و  نه یك حزب در حال پیشبرد جنگ 

خلق.

گسترش تشکیالت حزب صرفًا به مفهوم 
افزایش تعداد اعضای حزب و داوطلبان 
عضویت در حزب نیست. البته افزایش 
عضویت  داوطلبان  و  حزب  اعضای 
گسترش  مهم  جنبۀ  یك  حزب  در 
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گردد.  می  محسوب  حزب  تشکیالت 
اما جنبۀ مهم دیگر گسترش تشکیالت 
حزب، گسترش آن به محالت روستایی 
است. با تاسف باید گفت که ما تا حال 
درینمورد خیلی کم کار بوده ایم. حزب 
در  افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست 
است  نتوانسته  گذشته  سال  ده  طی 
شهر  عمدتًا  حزب  یك  از  را  خود 
در  مستقر  عمدتًا  حزب  یك  به  نشین 
خود  روحیۀ  نماید.  تبدیل  روستاها 
بخودی موجود در بین اعضا، داوطلبان 
عضویت و هواداران حزب، به تبعیت از 
مردم،  میان  در  موجود  عمومی  روحیۀ 
روحیۀ شهر نشینی و روحیۀ انتقال از 
قویًا  باید  ما  است.  شهرها  به  روستاها 
برای  و  کنیم  شنا  جریان  این  خالف 
گسترش هرچه بیشتر تشکیالت حزب 
روی  ای  برنامه  روستایی  محالت  به 
دست بگیریم. یقینًا یکی از جنبه های 
مهم این برنامه، انتقال اعضا و هواداران 
روستایی  محالت  به  شهرها  از  حزب 
اعضای  انتقال  کنونی  تا  برنامۀ  است. 
محالت  و  مناطق  به  شهرها  از  حزب 
ارزیابی  و  جمعبندی  باید  روستایی 
گردد و نتیجه گیری های آن در برنامه 
تشکیالت  گسترش  برای  آینده  ریزی 
مدنظر  باید  روستایی  محالت  به  حزب 

قرار بگیرد.

یك  ما  حزب  تشکیالتی  محدودیت 
داخل  در  ما  دارد.  نیز  دیگر  جنبۀ 
افغانستان صرفًا در چند منطقه، و آنهم 
حزبی  تشکیالت  شهرها،  در  عمدتًا 
مناطق کشور حضور  سایر  در  و  داریم 
جنگ  پیشبرد  و  آغاز  البته  نداریم. 
خلق مستلزم داشتن یك حزب دارای 
تمامی  در  وسیع  و  تشکیالت گسترده 
مناطق و محالت کشور نیست. در واقع 
قانونی،  غیر  و  مخفی  حزب  یك  برای 
نه مقدور است و نه الزم که در تمامی 
مناطق و محالت کشور تشکیالت خود 
را گسترش دهد. این چنین گسترشی 
پیشرفت  با  و  با جنگ خلق  توام  فقط 
جنگ خلق می تواند حاصل گردد. اما 
تشکیالت  فعلی  یی  منطقه  محدودیت 
از جنبه های ضعیف حزب  حزب یکی 

ما را می سازد. بطور مشخص می توانیم بگوییم 
دیگر  زون  چند  در  باید  ما  حزب  تشکیالت  که 
کشـور در دورۀ تدارک نیز باید گسـترش یابد 
و برنامۀ مشـخـصـی برای تحقق این ضـرورت 
است  الزم  همچنان  شود.  گرفته  رویـدسـت 
به  موجود  یی  منطقه  تشکیالتی  واحدهای 
محالت بیشتری از مناطق متعلقۀ شان گسترش 

داده شود. 

طریق جلب  از  تشکیالتی حزب صرفًا  گسترش 
و جذب روابط جدید در داخل واحدهای منطقه 
از  جدید  روابط  جذب  یا  و  حزب  به  موجود  یی 
سایر مناطق و ایجاد واحدهای تشکیالتی حزبی 
در آن مناطق ممکن و میسر نیست. ما باید برای 
گسترش تشکیالت حزب سیاست وحدت با سایر 
گروپ های مائوئیست در داخل و خارج از کشور 
گروپ  سایر  به  که  جایی  تا  ببریم.  پیش  نیز  را 
ویژه  به  غربی،  کشورهای  در  مائوئیست  های 
اروپا، مربوط است، می توان گفت که اگر بتوانیم 
سیاست وحدت با آنها را برنامه ریزی کنیم، پیش 
ببریم و متحقق سازیم، می توان امیدوار بود که 
از  به گسترش هواداران حزب در خارج  تنها  نه 
کشور دست خواهیم یافت، بلکه کیفیت فعالیت 
های هواداران حزب نیز در خارج از کشور بهبود 
حاصل خواهد کرد و بطور مشخص قادر خواهیم 
در  ساله  چند  حاصلۀ  خسارات  و  ضایعات  شد 
اروپا را که از ناحیۀ بروز تمایالت رویزیونیستی 
پسا م ل م اواکیانی متحمل شده ایم، به سرعت 
می  حداقل  کشور  داخل  در  اما  نماییم.  جبران 
سیاست  ریزی  برنامه  که  باشیم  امیدوار  توانیم 
وحدت با سایر مائوئیست ها، پیشبرد و متحقق 

ساختن 

تشکیالت  گسترش  باعث  حداقل  سیاست،  این 
حزب در یك یا چند منطقۀ دیگر کشور خواهد 

شد. 

گزاری  تاثیر  است،  تر  مهم  همه  از  آنچه  اما 
با  وحدت  اجرای سیاست  کمی  و  کیفی  عمومی 
سایر مائوئیست های کشور در سطح کل حزب، 
کل جنبش چپ و مشخصًا کل جنبش مائوئیستی 
المللی  بین  های  تاثیرگزاری  همچنان  و  کشور 
یك  کنگره  این  است  الزم  ازینجهت  است.  آن 
نماید  درینمورد وضع  و مشخص  معین  سیاست 
یا الاقل نکات اساسی و عمدۀ این سـیاسـت را 
روشـن سازد و به کمیتۀ مرکزی منتخب کنگره 
وظیفه دهد که بر مبنای نکات اساسـی وعمدۀ 

با  وحدت  جامع  سیاست  یك  مذکور 
طرح  را  کشور  های  مائوئیست  سایر 
نموده و در عمل بصورت جدی تعقیب 

نماید. 

تشکیالتی  استحکام  مورد  در  اما  و 
حزب: خط ایدیولوژیك- سیاسی و خط 
خط  حزب،  شدۀ  تدوین  رسمًا  نظامی 
مائوئیستی  لنینیستی-  مارکسیستی- 
و خط نظامی جنگ خلق است. ولی آیا 
تشکیالتی  ساختمان  عملی  سیاست 
ایدیولوژیك-  خط  این  با  ما  حزب 
سیاسی و نظامی موزون و مناسب بوده 
تشکیالت  آیا  دیگر  عبارت  به  است؟ 
حزب ما قسمی ساخته شده و استحکام 
پیشبرد  و  برپایی  برای  که  است  یافته 
کنونی  مشخص  شکل  و  خلق  جنگ 
مردمی  ملی  مقاومت  جنگ  یعنی  آن 
به  باشد؟  موزون  و  مناسب  انقالبی  و 
تا حد زیادی  جرئت می توان گفت که 

نه.   

تشکیالت  که  پذیرفت  باید  تاسف  با 
حد  تا  نیز  کیفی  لحاظ  از  ما  حزب 
زیادی قسمی ساخته و پرداخته نشده 
و پیشبرد جنگ  برپایی  برای  است که 
به همین  باشد.  مناسب  و  موزون  خلق 
مقاومت  جنگ  شعار  که  است  علت 
اشغالگران  انقالبی علیه  و  ملی مردمی 
دست  ملی  خاینین  و  امپریالیست 
و  برپایی  برای  تدارک  و  شان  نشاندۀ 
بصورت  و  عماًل  جنگی  چنین  پیشبرد 
صرف  ادعاهای  سلسله  یك  به  عمده 
تیوریك و تبلیغاتی مبدل شده و اکنون 
پس از سپری شدن مدت بیشتر از ده 
از زمان تشکیل حزب کمونیست  سال 
همچنان  ما  افغانستان  )مائوئیست( 
برپایی و پیشبرد«  برای  شعار »تدارک 

چنین جنگی را سر می دهیم... .

و  کلی  بطور  هم  ما،  حزب  تشکیالت 
هم از لحاظ منطقه یی، تا حد زیادی از 
برخوردار  الزمه  تشکیالتی  کیفیت  آن 
آن  بر  تکیه  با  بتوانیم  ما  که  نیست 
حداقل در یکی دو منطقه فعالیت های 
تدارکی  های  فعالیت  حتی  و  نظامی 
ببریم.  پیش  بطور جدی  را  مان  نظامی 
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بنابرین ما باید کوشش کنیم که اینگونه 
سطوح  در  هم  را  تشکیالتی  کیفیت 
حزب  کل  سطح  در  هم  و  یی  منطقه 
اگر  آن  غیر  در  بیاوریم،  بدست  عمدتًا 
تجارب گذشته را باز هم تکرار نماییم، 
... پیشروی چندانی بطرف جنگ خلق 

نخواهیم داشت. 

تشکیالت  توانست  خواهیم  چگونه  ما 
حزب مان را دارای یك کیفیت مناسب 
خلق  جنگ  پیشبرد  و  برپایی  برای 
یك  همه  از  قبل  موضوع  این  بسازیم؟ 
حال  عین  در  و  ایدیولوژیك  موضوع 
موضوع  است.  آموزشی  موضوع  یك 
که تشکیالت  معنا  این  به  ایدیولوژیك 
کافی  باور  ایدیولوِژیك  لحاظ  از  حزب 
و  برپایی  امکان  و  به ضرورت  محکم  و 
مردمی  ملی  مقاومت  جنگ  پیشبرد 
برای  قوی  بسیار  انگیزۀ  و  انقالبی  و 
داشته  جنگ  این  پیشبرد  و  برپایی 
ضرورت  به  محکم  و  کافی  باور  باشد. 
و  جنگ  پیشبرد  و  برپایی  امکان  و 
آن  برپایی  برای  قوی  بسیار  انگیزۀ 
مستلزم دانستن این ضرورت، خواست 
این  باالفعل ساختن  برای  بسیار محکم 
ضرورت و کسب توانمندی عملی کافی 
برای اجرای آن است که در عین حال 
قوث  های  آمادگی  داشتن  مستلزم 
عملی برای تقبل قربانی ها و فداکاری 
ما  گیرد.  می  بر  در  نیز  را  الزمه  های 
این  اینکه  جز  نداریم  دیگری  راه  هیچ 
این  و  ایدیولوِژیك  محکم  بسایر  باور 
انگیزۀ بسیار قوی روحیاتی را از طریق 
و  و عملی  تیوریك  آموزش های الزمۀ 
برای دست  تشکیالت  توانمند ساختن 
به وجود  لحاظ عملی  از  به جنگ  زدن 
بیاوریم و روحیۀ فداکارانۀ یکایك رفقا 

را در میدان عمل امتحان نماییم... .

روز  بهبود  که  اسـت  مسـلم  قدر 
تیوریکی  های  آمـوزش  کیفیت  افزون 
می  نیز  کل  بطور  حزبی  پراتیکی  و 
برپایی  برای  ما  تدارکی  مبارزات  تواند 
پیش  به  قویًا  را  پیشبرد جنگ خلق  و 
لحاظ  از  را  حزب  کل  و  دهد  سوق 
مسئولیت  تقبل  برای  ایدیولوژیك 

سازد.  تر  مجهز  و  تر  آماده  دم  هر  جنگ  های 
در  حتی  و  شرایطی  هرگونه  تحت  واقع  در 
انقالب  پیروزی  و  قدرت  کسب  از  پس  دوران 
یك  های  کادر  و  رهبران  مهم  وظایف  از  یکی 
آموزشی  های  برنامه  پیشبرد  کمونیست،  حزب 
ایدیولوژیك- سیاسی، تشکیالتی و نظامی خود 
ویژه  به  وظیفه  این  است.  حزب  اعضای  و  شان 
در دورۀ مبارزات تدارکی برای برپایی و پیشبرد 
است.  برخوردار  بیشتری  اهمیت  از  خلق  جنگ 
کم  و  مشکالت  حال  تا  متاسفانه  نیز  درینمورد 
رهبران  است.  داشته  وجود  زیادی  های  کاری 
آموزشی  لحاظ  از  زیادی  حد  تا  ما  کادرهای  و 
منظم  مطالعات  رسند،  می  خود  به  کم  خیلی 
نشرات  و  درونی  بیرونی،  نشرات  حتی  ندارند، 
دموکراتیك تحت رهبری حزب را بصورت منظم 
و پیگیر مطالعه نمی کنند، جریان حوادث جامعه 
و جهان را بصورت منظم تعقیب نمی نمایند، در 
دقیق  و  پیگیر  بخود  مرتبط  رفقای  آموزش  امر 
را  مسئولیتی  هیچگونه  بعضًا  حتی  و  نیستند 
نباید  وضع  این  گیرند.  نمی  عهده  بر  درینمورد 
بعد از این کنگره قابل تحمل باشد. درینمورد به 
ویژه کمیتۀ مرکزی منتخب این کنگره نباید مثل 
کمیتۀ مرکزی قبلی باشد و باید قاطعانه از سبك 
کار آموزشی بیحال و بیرمق کمیتۀ مرکزی قبلی 

گسست نماید... .   

» دومین عرصه تدارک براي آغاز جنگ، تدارک 
و  مردمي  ملي  مقاومت  جنگ  است.  یي  توده 
آگاهي،  بدون  و  است  ها  توده  جنگ  انقالبي 
خالقیت و سازمانیابي آنان نمي تواند آغاز گردد 
اما در مورد تدارک توده یي  برده شود.  و پیش 
براي آغاز جنگ باید بصورت جدي توجه داشت 
شرکت  براي  شان  آمادگي  لحاظ  از  ها  توده  که 
در عملیات آغازین جنگ و پیشبرد بعدي آن و 
و اطالعاتی  لوجیستیکی  حتی حمایت سیاسی، 
از جنگ، در یك سطح قرار ندارند، بلکه به بخش 
هاي پیشرو، میانه و عقبمانده تقسیم مي گردند. 
براي آغاز جنگ،  فعالیت هاي تدارکي توده یي 
مي  متمرکز  پیشرو  هاي  توده  میان  در  عمدتًا 
گردد. در واقع پس از آغاز جنگ و پیشبرد کم 
و بیش موفقیت آمیز آن است که مي توان توده 
هاي میاني را به سوي جنگ و حمایت از آن جلب 
کرد و توده هاي عقبمانده را ارتقُا داد و یا ال اقل 

خنثي نمود.«  

تدارک توده یی برای آغاز و پیشبرد جنگ خلق 

مشی  تطبیق  طریق  از  عمده  بصورت 
تدارک  مشخص  عرصۀ  در  یی  توده 
جنگ  پیشبرد  و  آغاز  برای  یی  توده 

خلق پیش می رود. 

به میان توده ها و  اول  باید در قدم  ما 
با  و  برویم  پیشرو  های  توده  مشخصًا 
نماییم و تیوری های  برقرار  آنها پیوند 
کنونی  مشخص  شکل  و  خلق  جنگ 
و  مردمی  ملی  مقاومت  جنگ  آن، 
انقالبی، را در میان آنها ببریم و آن ها 
را با ضرورت ها و مشخصات این جنگ 
آشنا بسازیم. به عبارت دیگر باید جداً 
توجه داشته باشیم که تدارک توده یی 
و  خلق  جنگ  پیشبرد  و  آغاز  برای  ما 
جنگ  یعنی  آن  کنونی  مشخص  شکل 
است  انقالبی  و  مردمی  ملی  مقاومت 
بطور  جنگ  یا  و  دیگری  جنگ  نه  و 
نوع خاصی  بردن  به معنای  این  مطلق. 
از آگاهی انقالبی در میان توده ها یعنی 
انقالبی در مورد ضرورت جنگ  آگاهی 
بردن  بدون  است.  آن  الزامات  و  خلق 
این آگاهی انقالبی در میان توده ها، به 
بتوانیم  ممکن  پیشرو،  های  توده  ویژه 
توده ها را برای برپایی و پیشبرد جنگ 
آماده نماییم، اما جنگ مذکور شکلی از 
جنگ خلق نخواهد بود، بلکه صرفًا می 
اشغال و ضد  از جنگ ضد  نوعی  تواند 

رژیم باشد. 

پیوند  ابتدای  همان  از  توانیم  مـی  مـا 
با توده ها مطالب پراگنده ای در مورد 
از توده  الزامات آن  و  جنگ و ضرورت 
ها، به ویژه توده های پیشرو، بیاموزیم، 
خودبخودی  بصورت  مطالب  این  اما 
الزامات  مطالبی در مورد جنگ خلق و 
پراگنده  مطالب  بلکه  بود،  نخواهد  آن 
از  استفاده  با  باید  که  بود  خواهد  ای 
ایدیولوژی و علم انقالب پرولتری مورد 
فشرده  و  گرفته  قرار  تحلیل  و  تجزیه 
برده  ها  توده  میان  به  مجدداً  و  گردد 
فشرده  های  ایده  این  ها  توده  تا  شود 
علمی  و  ایدیولوژیکی  لحاظ  از  شده 
به خوبی  و  دانسته  از خود  را  پرولتری 
مطالب  بتوانند  سپس  تا  نمایند  جذب 
ولو پراگنده ای بر آنها بیفزایند و یکبار 
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آن  تحلیل  و  تجزیه  ضرورت  دیگر 
توسط  شان  ساختن  فشرده  و  مطالب 
آموختن  بنابرین  بیاید.  به وجود  حزب 
ها  توده  به  دادن  آموزش  و  ها  توده  از 
در عرصۀ تدارک برای برپایی و پیشبرد 
ملزوم همدیگر  و  نیز الزم  جنگ خلق 
را دید و طرف  نباید فقط یکطرف  اند. 

دیگر را از نظر دور داشت.  

عین موضوع در مورد نظارت توده ها بر 
حزب و بسیج و سازماندهی توده ها و 
رهبری مبارزات آنها، به ویژه پیشروان 
شان، در جریان مبارزات تدارکی برای 
برپایی و پیشبرد جنگ خلق نیز صدق 
نظرات  به  است  مکلف  حزب  کند.  می 
توده ها، به ویژه توده های پیشرو، در 
خود  تدارکی  اقدامات  و  نظرات  مورد 
را  ها  گفته  این  و  داده  گوش  دقت  به 
مارکسیستی-  معیارهای  به  مطابق 
لنینیستی- مائوئیستی تجزیه و تحلیل 
نماید و نتیجه گیری های ایدیولوژیکی 
و علمی پرولتری آن را به کار بندد. اما 
پذیرش نظارت توده یی فقط وقتی می 
نماید  پیدا  واقعی  مفهوم  و  معنا  تواند 
و  بسیج  مسئولیت  و  وظیفه  حزب  که 
سازماندهی توده ها و رهبری مبارزات 
آن ها در جریان مبارزات تدارکی برای 
برپایی و پیشبرد جنگ خلق را آگاهانه 
این  و  بگیرد  عهده  بر  شجاعانه  و 
ما  بسازد.  آگاهانه  و  منظم  را  مبارزات 
باید دقیقًا توجه داشته باشیم که بدون 
علم  به  مجهز  انقالبی  حزب  رهبری 
فراز  درک  به  قادر  و  پرولتری  انقالبی 
و نشیب های مسیر مبارزات انقالبی و 
عبور از آنها، منجمله در مقطع مبارزات 
جنگ  پیشبرد  و  برپایی  برای  تدارکی 
می   شکست  ها  توده  مبارزات  خلق، 

خورند و بجایی نمی رسند. 

پیوندهای  و  وظایف  تمامی  کل  بطور 
و  مرتبط  حزب،  الذکر  فوق  یی  توده 
باالی  متقاباًل  و  با هم هستند  همبسته 
همدیگر تاثیر می گذارند. بدون اجرا و 
ایجاد این وظایف و پیوندهای توده یی، 
به فرقه ای فرو رفته در خود  یا حزب 
استراتژی  لحاظ  از  و  گردد  می  مبدل 

مبارزاتی به مشی چریکی می افتد و یا به دنباله 
و  پیشروانه  نقش  و  پرداخته  ها  توده  از  روی 
پیشآهنگی خود را از دست می دهد. فقط با اجرا 
و ایجاد این وظایف و پیوندها، ساختمان، تحکیم 
و  از یکطرف  و گسترش حزب در میان توده ها 
رهـبـری  و  ها  توده  سـازماندهی  و  بسـیج 
مبارزات  جریان  در  و  کل،  بطور  آنها  مـبارزات 
تدارکی بطور خاص، می تواند موفقانه و به طور 

مستمر پیشرفت داشته باشد.  

مشی توده یی در تمامی مراحل مبارزاتی بطور 
بطور خاص،  تدارکی  مبارزاتی  و در مرحلۀ  عام، 
های  بخش  تمامی  با  یکسان  برخورد  مفهوم  به 
های پیشرو، میانه و عقب ماندۀ توده ها نیست. 
و  سازماندهی  بسیج،  برای  اول  قدم  در  باید  ما 
ها  توده  اطمینان  قابل  بخش  مبارزاتی  رهبری 
توجه  جداً  و  بکوشیم  آنها  پیشرو  بخش  یعنی 
انرژی مبارزاتی تدارکی حزبی  باشیم که  داشته 
و توده یی ما در برخورد با روحیات نامساعد دو 
بخش دیگر توده ها، به ویژه توده های عقبمانده، 
به مقدار زیادی ضایع و بی ثمر نگردد. برعالوه 
مبارزات تدارکی حزبی و توده یی اساسًا مبارزۀ 
دشمن  عوامل  نظر  از  باید  که  است  ای  مخفی 
دارد  امکان وجود  این  آن  غیر  در  بماند،  مخفی 
که قبل از براه افتادن حرکت های عملی حزب، 
پیشگیرانه  سرکوبگرانۀ  اقدامات  به  دشمن 
بپردازد. به این جهت الزم است که ما در جریان 
در  ویژه  به  و  مجموع،  در  یی  توده  کار  پیشبرد 

مورد توده های عقبمانده، محتاط باشیم.  

مشی توده یی در شرایطی مثل شرایط حزب ما 
و کشور ما، در تمامی مراحل مبارزاتی و مشخصًا 
در مرحلۀ مبارزاتی تدارکی، اساسًا به مفهوم کار 
در بین  کارگران و دهقانان، عمدتًا دهقانان، است 
طبقات  و  اقشار  میان  در  کار  حال  عین  در  که 
بر  تکیه  گیرد.  می  بر  در  نیز  را  دیگر  مردمی 
توده های پیشرو در مبارزات، مشخصًا مبارزات 
و  کارگران  بر  تکیه  مفهوم  به  اساسًا  تدارکی، 
دهقانان پیشرو، عمدتًا دهقانان پیشرو و سپس 
پیشروان سایر طبقات و اقشار مردمی است. اگر 
کارگری-  طبقاتی  استقامت  و  جهتگیری  این 
دهقانی را به فراموشی بسپاریم، نتیجۀ کارها و 
بهترین حالت رنگ  ما در  فعالیت های توده یی 
بخود  را  روشنفکرانه  و  بورژوایی  خورده  بوی  و 
یی  توده  های  فعالیت  اینچنین  گرفت.  خواهد 
به هر چـیـز دیگـری می تواند منجر گردد جز 

کنندۀ  رهبری  نیروی  که  خلق  جنگ 
آن کارگران، از طریق حزب کمونیست 
آن  عمدۀ  نیروی  و  خود،  پیشآهنگ 

دهقانان است. 

با تاسف باید گفت که پراتیك مبارزاتی 
سال  ده  طی  در  ما  حزب  یی  توده 
الذکر  فوق  مسیر  در  عمدتًا  گذشته، 
پیش نرفته است. حزب ما هنوز هم یك 
روشنفکران  از  متشکل  عمدتًا  حزب 
پراتیك  لحاظ  از  است،  نشین  شهر 
کار  یعنی  روستایی  یی  توده  مبارزاتی 
رویهمرفته  دهقانان  میان  در  یی  توده 
یی  توده  های  فعالیت  و  است  فقیر 
شهری اش را نیز تا حال عمدتًا در میان 

روشنفکران پیش برده است. 

فعالیت  ضعیف  وضعیت  همه،  بر  مقدم 
بخوبی  کارگران  میان  در  حزب  های 
نشان می دهد که این جهتگیری عمدتًا 
دهقانی  دهقانی  غیر  کارگری-  غیر 
باعث   ... حزب  یی  توده  های  فعالیت 
چند  طی  در  نتوانیم  ما  که  است  شده 
در  را  خود  های  فعالیت  گذشته،  سال 
میان کارگران بخوبی گسترش دهیم... . 

این وضع نباید بعد از کنگره قابل تحمل 
باشد. ما باید قادر باشیم این وضع واقعی 
اسفبار حزب مان را، که انعکاس آن در 
مبحث  بر  وارده  تعدیالت  و  اصالحات 
حزب«  پرولتری  طبقاتی  »خصلت 
اولین مبحث در اساسنامۀ حزب  یعنی 
بخوبی و روشـنی مشـهود اسـت، بعد 
از کنگره از بنیاد اصالح نماییم و سعی 
پرولتری  های  جهتگیری  که  نماییم 
و سریع  تر  اصولی  را هرچه  مان  حزب 
تر به خصلت های واقعی پرولتری مبدل 

نماییم.      

برعالوه نگاهی به وضعیت فعالیت های 
و  جوانان  میان  در  ما  حزب  یی  توده 
ناگوار  عمدتًا  حالت  بخوبی  نیز  زنان 
و  ها  خصلت  لحاظ  از  ها  فعالیت  این 
روشنی  به  را  طبقاتی  های  جهتگیری 

نشان می دهد.

فعالیت های دموکراتیك توده یی ما در 
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بین جوانان، باید عمدتًا در بین جوانان 
زحمتکش، به ویژه دهقانان جوان پیش 
نشده  چنین  حال  تا  اما  شد.  می  برده 
طبقاتی  پراتیکی  وضعیت  این  است. 
است  سنگین  و  اسفبار  آنچنان  منفی 
که باری جوانان خود به تیوریزه کردن و 
تقدیس کردن این محدودیت به شدت 
زیان آور پرداختند و جوانان روشنفکر، 
را  دانشگاهی،  روشنفکران  ویژه  به 
محرکۀ  موتور  گذشته  قرن  دو  طی  در 
تکامل تمامی جوامع روی زمین قلمداد 
کردند. طرح این موضوع به حدی یك 
که  داد  می  نشان  را  خطرناک  انحراف 
نظر  و  گرفت  موضع  آن  علیه  حزب 

مذکور را مورد نقد قرار داد... . 

جاوید  شعلۀ  مقالۀ  که  بگوییم  باید  اما 
آن جهتگیری طبقاتی خورده بورژوایی 
نقد  به  هم  خوب  و  کشید  نقد  به  را 
را  وضعیت  مذکور  نقد  آیا  ولی  کشید، 
از لحاظ پراتیکی نیز اصالح کرد؟ بلی و 

البته تا حدی و نه بصورت عمده.      

از  بعد  قطعًا  باید  منفی  وضعیت  این 
بتوانیم  باید  ما  بخورد.  تغییر  کنگره 
ساختن  متمرکز  برای  قاطعی  اقدامات 
های  فعالیت  و  حزبی  های  فعالیت 
اساس  بر  یی  توده  دموکراتیك 
انجام  دهقانی   – کارگری  جهتگیری 

دهیم... .

در  حزب  یی  توده  های  فعالیت  وضع 
توده  های  فعالیت  از  بدتر  زنان،  میان 
در  است.  جوانان  میان  در  حزب  یی 
ترکیب کنگرۀ فعلی حداقل تعدادی از 
جوانان مشاهده می شود، اما متاسفانه 
وحدت  کنگرۀ  همانند  ما  فعلی  کنگرۀ 
در  است.  مردانه  کاماًل  کنگرۀ  یك 
مرکزی  کمیتۀ  سیاسی  دفتر  اطالعیۀ 
اساسنامۀ  مسودۀ  ارائۀ  به  راجع  حزب 
جدید حزب برای نظرخواهی به اعضا و 
داوطلبان عضویت در حزب، گفته شده 

بود که:

» از بخش زنان حتمًا باید چند نفر برای 
شرکت در کنگره آماده ساخته شوند.«

زنان  بخش  از  که  بینیم  می  اینك  اما 

حتی یك نفر هم در کنگره شرکت ندارند. چرا 
اکثریت  اینکه  بخاطر  اول  قدم  در  است؟  چنین 
کمیتۀ  رفقای  از  تعدادی  شمول  به  ما،  رفقای 
در  شخصیه  احواالت  لحاظ  از  حزب،  مرکزی 
برای  بتوانند در مبارزه  ندارند که  وضعیتی قرار 
تقویت و استحکام بخش زنان حزب سهم بگیرند 
و سهم هم نمی گیرند. این رفقا آزادی برای زنان 
را قبول دارند، اما در خانه های دیگران و نه در 
خانه های خود شان. زنان و دخترانی که به فعالیت 
های حزبی و یا فعالیت های دموکراتیك توده یی 
زنانه جلب و جذب می شوند، تا زمانی که از این 
وضعیت اطالع ندارند با روحیۀ عالی در مبارزات 
شرکت می کنند. اما زمانی که به دلیل بی بند و 
و عدم رعایت حدود و  ما  باری های تشکیالتی 
ثغور معلومات از چنین وضعی اطالع حاصل می 
کنند و یا رفقایی بنا به هر دلیل دیگری بصورت 
عمدی چنین اطالعاتی را در اختیار آن ها قرار 
می دهند، روحیۀ شان خراب می شود و چنین 
می پندارند که درینجا یك فریبکاری وجود دارد 
و برای آنها جایی در این چوکات موجود نیست. 
روند...  می  شان  کار  پی  و  کشند  می  عقب  لذا 
نسبتًا  یا  مناسب  وضعیت  در  که  کسانی  ثانیًا    .
مناسب قرار دارند و در این مبارزه فعاالنه یا غیر 
فعاالنه سهم می گیرند، معموالً از لحاظ عملی در 
بتوانند در قبال زنان و  وضعیتی قرار ندارند که 
پیش  در  را  رفتاری  و  رویه  دختران جذب شده 
بگیرند که باعث حفظ و تقویت روحیۀ مبارزاتی 
به  نسبت  شان  تعهد  و  وفاداری  و  گردیده  آنان 
حزب و انقالب یا حد اقل نسبت به فعالیت های 
دموکراتیك توده یی عرصۀ مبارزاتی زنان بطور 

روز افزون مستحکم تر گردد.

ریشۀ  دو  مجموع  در  احوالی  و  اوضاع  اینچنین 
یکی  دارد:  حزب  در  نیرومند  ایدیولوژیك 
حزب  در  موجود  فیودالی  ساالر  مرد  شوونیزم 
فمینیزم  دیگری  و  پراتیکی  و  عملی  لحاظ  از 
توسط  شده  زده  دامن  یا  خودبخودی  بورژوایی 
زنان  میان  در  نشانده  دست  رژیم  و  اشغالگران 
و ناکامی ما برای بیرون کشیدن زنان و دختران 
حزبی یا توده یی از این فیمینیزم و حتی تا حدی 

دمسازی و کرنش در مقابل آن... .  

این وضعیت منفی باید بطور قطع بعد از کنگره 
تغییر یابد و همۀ رفقای حزب از باالترین سطح 

تا پایین ترین سطح 

درینمورد یعنی مبارزه علیه شوونیزم مردساالر 

احساس  با  حزب  در  موجود  فیودالی 
ما  اگر  نمایند.  بخورد  جدی  مسئولیت 
بدون  انقالب  پیروزی  که  داریم  باور 
زنان  یعنی  جامعه  نفوس  نصف  شرکت 
نیست،  ممکن  انقالبی  مبارزات  در 
یك  علیه  مبارزه  که  داریم  باور  ما  اگر 
رژیم  و  اشغالگران  فریبکارانۀ  حربۀ 
زنان  تامین حقوق  یعنی  نشانده  دست 
ضروری  مهم،  مبارزۀ  یك  آنها،  توسط 
باور  ما  اگر  و  انصراف است  قابل  و غیر 
در جنگ  زنان  بدون شرکت  که  داریم 
انقالبی، این جنگ نمی تواند به پیروزی 
برسد و حتی نمی تواند به درستی آغاز 
شود و پیش برود، پس باید بطور قطع 
امان و غیر قابل  یك مبارزۀ جدی، بی 
مردساالر  شوونیزم  علیه  را  انصراف 
ببریم.  پیش  حزب  در  موجود  فیودالی 
این مبارزه فقط وقتی می تواند اساس 
و پایۀ محکم و نیرومند داشته باشد که 
سرتاسری  بصورت  ما  حزب  درون  در 
حقیقی  موضعگیری  پایین،  تا  باال  از  و 
شوونیزم  علیه  پراتیکی  و  تیوریکی 
زنان  برحق  مبارزات  برلۀ  و  مردساالر 
و  نظری  مبارزاتی  معیار  یك  عنوان  به 
عملی مهم در حزب به رسمیت شناخته 

شود و محکم بدست گرفته شود. 

یك  بتوانیم  ما  که  صورتی  در  فقط 
آمیز  موفقیت  عملی  و  نظری  مبارزۀ 
بیندازیم  براه  را  مبارزاتی  درین عرصۀ 
خواهیم  ببریم،  پیش  به  موفقانه  و 
از  روی  دنباله  علیه  مبارزه  توانست 
دامن  یا  زنان  خودبخودی  فیمینیزم 
رژیم  و  اشغالگران  توسط  شده  زده 
پیش  به  آمیز  موفقیت  بصورت  نیز  را 
هدایت نماییم. در غیر آن مبارزه علیه 
در  و  حزب  در  بورژوایی  فیمینیزم 
فعالیت های توده یی دموکراتیك زنان 
برای شوونیزم  پوششی  تواند  می  فقط 
مرد ساالر حاکم باشد و نه چیز دیگری.      

در  بورژوایی  خورده  روشنفکرانۀ  بافت 
توده  های  فعالیت  و  حزب  زنان  بخش 
غلیظی  بطور  نیز  زنان  دموکراتیك  یی 
های  فعالیت  خورد.   می  چشم  به 
بخش  همانند  نیز  بخش  این  مبارزاتی 
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جوانان، که در سطور قبلی در مورد آن 
بر یك  باید مبتنی  نیز  صحبت کردیم، 
باشد.  دهقانی  کارگری-  یی  توده  خط 
نبوده  چنین  عمدتًا  حال  تا  عماًل  اما 
بورژوای  خورده  دختران  و  زنان  است. 
داخل  در  یافته،  تحصیل  و  روشنفکر 
نظام فعلی امتیازات معین خود را دارند 
و مثل دورۀ طالبان احساس خفقان نمی 
کنند. این وضعیت خواهی نخواهی یك 
روحیۀ عدم پایداری و تزلزل در مبارزه 
علیه اشغالگران و رژیم در میان آنها به 

وجود می آورد. 

علیه  مبارزه  درست  های  راه  از  یکی 
ناسالم  گرایشات  سایر  و  گرایش  این 
ارتقای  برای  مبارزه  اصولی،  غیر  و 
انقالبی  سیاسی  شعور  جانبۀ  همه 
که  است  روشنفکری  دختران  و  زنان 
این  باید  حزب  پیوندند.  می  حزب  به 
بسازد  آگاهی  های  کمونیست  را  رفقا 
نسبتًا  های  نامساعدت  مشاهدۀ  با  که 
برای  مبارزه  راه  در  و  حزب  در  زیاد 
حزب  از  فرار  راه  زنان،  حقوق  تامین 
را  انـقـالبـی  مـبـارزۀ  از  فرار  راه  و 
این  علیه  مـبـارزه  نگیرند،  پیش  در 
یك  عـنوان  به  را  هـا  نامسـاعـدت 
درون  ضـروری  خـطـی  دو  مبارزۀ 
پـذیـرا  جامعه  سطح  در  و  حـزبی 
گردند و با آگاهی و شجاعت و یکجا با 
رفقای اصولی این مبارزه را پیش ببرند.

عـلـیـه  مـبـارزه  اسـاسـی  راه  اما 
مبارزاتی  پایداری  عـدم  و  تـزلـزل 
نیز همانند  زنان  در بخش  روشنفکرانه 
بخش مردان حزب، سمت و سوی توده 
به  بخشیدن  دهقانی  کارگری-  یی 
مشخصًا  حزب،  مبارزاتی  های  فعالیت 
فعالیت های مبارزاتی در عرصۀ زنان، و 
در نهایت بافت عمدتًا توده یی کارگری- 
دهقانی بخشیدن به تشکیالت حزب و 
فقط  است.  حزب  زنان  بخش  مشخصًا 
و  پرولتری  انقالبی  مبارزات  که  وقتی 
مبارزات انقالبی مردمی روی پایه های 
طبقاتی اصلی خود استوار و مستحکم 
حقیقی  مبارزاتی  پایداری  گردد، 
کارگری- دهقانی به وجود می آید، در 

غیر آن یك بافت روشنفکرانه و خورده بورژوایی 
هر قدر ظاهر مستحکم و پایدار داشته باشد، در 
مواجهه با سختی ها و نامالیمات مسیر پر پیچ و 
خم و مملو از فراز و نشیب مبارزات انقالبی، به 
تزلزل و عدم پایداری می افتد و عناصر متشکلۀ 
آن راه فرار از مبارزه و سختی های مبارزاتی را 

در پیش می گیرند.            

آغاز  براي  تدارک  در  دیگر  مهم  موضوع  یك 
شناسایي  انقالبی  و  مردمی  ملی  مقاومت  جنگ 
ساحات مساعد براي آغاز جنگ و تمرکز فعالیت 
هاي تدارکي در آن ساحات است. از لحاظ امکان 
داراي  کشور  مختلف  ساحات  جنگ،  این  آغاز 
مساعد،  ساحات  و  نیستند  یکسان  وضعیت 
نامساعد و شدیداً نا مساعد را در بر مي گیرند. 
مقاومت  جنگ  آغاز  براي  تدارکي  هاي  فعالیت 
ملی مردمی و انقالبی در قدم اول باید در ساحات 
مساعد متمرکز گردد. در واقع آغاز و پیشرفت 
نا  تواند  مي  که  است  جنگ  این  آمیز  موفقیت 
مساعدت ها برای آن را در ساحات نا مساعد از 
به ساحات مسـاعد  را  و آن ساحات  برده  میان 
این جنگ مبدل سـازد و همچنان نامسـاعدت 
هاي ساحات شـدیداً نا مسـاعد برای آن را کم و 

بیش تخفیف دهد . 

در قدم اول، یك ساحۀ مساعد برای آغاز جنگ 
مقاومت ملی مردمی و انقالبی و یا شکل دیگری 
از جنگ خلق، ساحه ای است که حزب درآنجا 
تشکیالت داشته باشد و یا بتواند تشکیالت خود 
را به سهولت بسازد. تشکیالت پایه یی یا منطقه 
های  فعالیت  رهبری  برای  ساحه  یك  در  یی 
مختلف مبارزاتی ضروری و الزم است و بدون آن 
نمی توان رهبری حزبی بر فعالیت های مذکور را 

تامین نمود. 

آغاز  برای  مساعد  ساحۀ  یك  دوم  خصوصیت 
دموکراتیك  جنبش  حضور  سابقۀ  خلق  جنگ 
دهۀ  های  فعالیت  زمان  در  ساحه  آن  در  نوین 
ضد  مقاومت  جنگ  دوران  و  شمسی  چهل 
نظامی  حضور  بخصوص  امپریالیستی،  سوسیال 
این  است.  چپ(  )جنبش  جنبش  این  جنگی  و 
گسترش  برای  باالقوه  زمینۀ  تنها  نه  خصوصیت 
را مساعد می سازد،  در ساحه  تشکیالت حزب 
نیز  یی  توده  تدارکی  های  فعالیت  برای  بلکه 
زمینه های مساعد و مناسبی به وجود می آورد.   

ساختمان  ساحات،  اینگونه  سوم  خصوصیت 

ارضی مناسب برای جنگ های چریکی 
ها،  کوهستان  موجودیت  قبیل  از 
و  وسیع  کشتزارهای  باغات،  جنگالت، 
شبکه های متراکم آبرسانی است. این 
میدان  تواند  ارضی می  گونه ساختمان 
گاه  ذخیره  و  مخفیگاه  نشینی،  عقب 
غیر  و  نظامی  لوجیستیکی  مواد  های 

نظامی برای جنگ را فراهم نماید.

ساحات،  اینگونه  چهارم  خصوصیت 
ضعیف بودن نیروهای نظامی سرکوبگر 
دشمن عمده در آن ها و دور بودن مراکز 
نظامی بزرگ اشغالگران و رژیم، از آنها 
است تا دشمن به محض راه افتادن یك 
سرکوب  امکان  انقالبی  جنگی  حرکت 
خطوط  قدر  هر  واقع  در  باشد.  نداشته 
تدارکی مراکز بزرگ دشمن تا رسیدن 
تر  طوالنی  ساحه  یك  به  نیروهایش 
نیروهای  سریع  سرکوب  امکان  باشد، 
می  تر  سخت  برایش  انقالبی  جنگی 

گردد. 

ساحات،  اینگونه  پنجم  خصوصیت 
بنیاد  اسالمی  نیروهای  نسبی  ضعف 
نشانده در  رِژیم دست  گرای شامل در 
نیروها  این  نیرومند  حضور  است.  آنها 
غیر  شکل  اینکه  ولو  ساحه،  یك  در 
نظامی داشته باشد می تواند در عکس 
العمل علیه حرکت های جنگی انقالبی 
سرکوبگرانه  و  نظامی  شکل  سرعت  به 

بگیرد.  

این  ساحات  اینگونه  ششم  خصوصیت 
ارتجاعی  مقاومت  نیروهای  که  است 
از قبیل طالبان و غیره در آن ها فعال 
نباشند و یا الاقل خیلی ضعیف باشند، 
در غیر آن در همان اولین لحظات آغاز 
امکان  انقالبی  جنگی  های  فعالیت 
ساحه،  سر  بر  داخلی  جنگ  و  برخورد 
و  داشت  خواهد  وجود  طرف  دو  میان 
نیروهای جنگی ضعیف انقالبی در میان 
دشمن  و  عمده  دشمن  متقاطع  آتش 
غیر عمده گیر خواهد کرد و این برایش 

خطرناک خواهد بود. 

فراهم شدن همۀ خصوصیات ششگانۀ 
فوق الذکر در یك ساحه برای نیروهای 
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می  وجود  به  آل  ایده  شرایط  انقالبی 
آورد، ولی شاید خیلی کم میسر گردد. 
خصوصیت  چهار  ساحه  یك  در  اگر 
فراهم  چهارمی  و  سومی  دومی،  اولی، 
باشد، می توان آن ساحه را عمدتًا یك 

ساحۀ مناسب به حساب آورد.

آغاز  برای  تدارکی  های  فعالیت  تمرکز 
مساعد،  ساحۀ  یك  در  خلق  جنگ 
جوانب مختلف دارد. این تمرکز در قدم 
است.  تشکیالتی  تمرکز  مفهوم  به  اول 
تشکیالت حزب در این ساحه باید حتی 
االمکان تقویت گردد و گسترش یابد تا 
جنگ  پیشرفت  و  آغاز  رهبری  بتواند 
خلق را بر عهده بگیرد. ثانیًا این تمرکز 
توده  های  فعالیت  در  تمرکز  مفهوم  به 
حداقل  یی  توده  پایۀ  یك  تا  است  یی 
برای آغاز جنگ خلق در منطقه فراهم 
تمرکز  نتوانیم  ما  که  در صورتی  گردد. 
های  فعالیت  در  تمرکز  و  تشکیالتی 
نماییم،  فراهم  ساحه  در  را  یی  توده 
ممکن نیست بتوانیم پروسۀ تدارک در 
انجام رسانیم و  به  با موفقیت  ساحه را 

به مرحلۀ آغاز پا بگذاریم... .

تدارکي  هاي  فعالیت  تمامي  پهلوي  در 
ملي  مقاومت  جنگ  آغاز  براي  دیگر 
مردمي و انقالبي، تدارک لوجیسـتیکي 

را نیز 

تدارکات  گرفت.  دیده  نا  توان  نمي 
لوجیستیکي، فراهم آوري و سازماندهي 
غیر  و  تسلیحاتي  امکانات  اقل  حد 
تسلیحاتي الزمه براي َآغاز جنگ را در 
بر مي گیرد. حد کاماًل معین و مشخصي 
توان  نمي  لوجیستیکي  تدارکات  براي 
باید گفت که  در نظر گرفت. درینمورد 
از یکجانب جنگ را نمي توان با دستان 
نظامي  امکانات  اقل  حد  بدون  و  خالي 
و غیر نظامي مورد ضرورت آغاز کرد و 
و هم  امکانات هم الزم است  این  تهیه 
شرایط  در  دیگر،  جانب  از  ولي  ممکن. 
قبل از آغاز جنگ، در واقع غیر ممکن 
غیر  و  نظامي  امکانات  بتوان  که  است 
نظامي گسترده اي فراهم آورد. در واقع 
عرصه  ترین  مهم  خود  جنگ،  جریان 
و  نظامي  وسیع  امکانات  آوري  فراهم 

غیر نظامي محسوب مي شود.

امکانات  تهیۀ  حزب،  فعلی  وضعیت  در  ولی 
بـرای  ضـرورت  مـورد  نظامی  غیر  و  نظامی 
چگونه  اصولی  بصورت  خـلـق  جـنـگ  آغـاز 
می تواند ممکن باشد؟ یگانه راه برای تهیۀ این 
امکانات نظامی و غیر نظامی، سازماندهی و بسیج 
تمامی حزب برای تهیۀ آن از هر طریق اصولی و 
اینچنین  به  زدن  برای دست  طبعًا  است.  ممکن 
از  قبل  حزبی  سرتاسری  بسیج  و  سازماندهی 
همه آمادگی ایدیولوژیك تمامی رفقای حزبی و 
در  است.  آنها ضروری  بزرگ  اکثریت  یا حداقل 
واقع مشکل اصلی ما این است که تعداد زیادی 
برخوردار  ایدیولوژیك  آمادگی  این  از  ما  رفقای 
را  آمادگی  اینگونه  قیمت  بهر  باید  ما  نیستند. 

ایجاد نماییم.  

طبق ضرورت های مبارزاتی یك حزب مائوئیستی 
، اینچنین نقشه یی ... می تواند قابل اجرا بوده 
همۀ  اینکه  شرط  به  اما  گردد،  پیاده  عمل  در  و 
امکانات  تهیۀ   ... آنها  اکثریت  حداقل  یا  رفقا 
مورد ضرورت برای به پیش سوق دادن مبارزات 
کنند  تلقی  مهم  مبارزاتی  امر  یك  را  تدارکی 
فعالیت  یك  دهند،  می  انجام  راه  درین  آنچه  و 
مبارزاتی افتخار آمیز بدانند و فداکارانه به انجام 

آن کمر ببندند... .

اینچنین نقشه یی کاماًل می تواند قابل اجرا بوده 
مجموع  اینکه  شرط  به  گردد،  پیاده  عمل  در  و 
اکثریت شان واقعًا و در  یا حداقل  رفقای حزبی 
عمل توجه داشته باشند که امکانات... مورد نیاز 
یك حزب طرفدار جنگ خلق و طرفدار تدارک 
جنگ خلق صرفًا تهیۀ حداقل امکانات مالی مورد 
نیاز برای اعاشۀ ... چند رفیق ... حـرفـه یی یا 
بلکه  نیست،  اعالمیه  و  نشریه  تعدادی  انتشار 
تدارکی  های  برنامه  پیشبرد  برای   ... امکاناتی 

جنگ خلق است. 

اینچنین نقشه یی کاماًل می تواند قابل اجرا بوده 
مجموع  اینکه  شرط  به  گردد،  پیاده  عمل  در  و 
رفقای حزبی یا حداقل اکثریت شان واقعًا منافع 
خانوادگی  و  شخصی  منافع  به  نسبت  را  انقالب 

شان در نظر و عمل ترجیح دهند. 

اینچنین نقشه یی کاماًل می تواند قابل اجرا بوده 
و و در عمل پیاده گردد، به شرط اینکه مجموع 
رفقای حزبی یا حداقل اکثریت شان در رابطه به 
تدارک جنگ خلق، برپایی جنگ خلق و پیشبرد 
صرفًا  و  باشند  قاطع  و  مصمم  واقعًا  خلق  جنگ 

صرفًا  آن  از  بدتر  حتی  و  ندهند  شعار 
شعارهای مطرح شده از جانب حزب را 
اینچنین  که  نکنند  هم  فکر  و  نخوانند 
به  و  دهان  لقلقۀ  صرفًا  که  شعاری 
اصطالح باد هوا باشد، به چه دردی می 
گزافه  و  الف  یك  اینکه  از  غیر  خورد، 

گویی بیهوده باشد. 

اینچنین نقشه یی کامال می تواند قابل 
به  گردد،  پیاده  عمل  در  و  بوده  اجرا 
شرط اینکه مجموع رفقای حزبی یا حد 
عملی  اجرای  برای  شان  اکثریت  اقل 
پیشبرد  و  برپایی  برای  تدارک  شعار 
این  و  باشند  مصمم  واقعًا  خلق  جنگ 
تصمیم شان را به هر قیمت ... در عمل 

اجرا نمایند.     

مشکل  خواهد  می  گزارش  این   ...
عالی  سطح  یك  در  را  حزب  امکاناتی 
ما در فراهم  ناتوانی  تر یعنی در سطح 
نمودن امکانات برای اجرای برنامه های 
فراهم  ویژه  به  مجموع،  در  تدارکی 
امکانات  و  لوجیستیکی  امکانات  آوری 
مورد ضرورت برای تمرکز فعالیت های 
مساعد  ساحات  در  یی  توده  و  حزبی 

مطرح نماید. 

حزب باید قادر باشد این مشکل را حل 
نماید. حزب باید بعد از کنگره بصورت 
باشد.  مشکل  این  حل  پی  در  جدی 
از کنگره بصورت جدی  بعد  باید  حزب 
انحرافات اعضای حزب در ساحۀ  علیه 
مسئلۀ  به  توجهی  بی  قبیل  از  مالی، 
عدم  و  ایدیولوژیك  لحاظ  از  مالی 
مالی،  های  مکلفیت  منظم  پرداخت 
مبارزات ایدیولوژیك- سیاسی را پیش 
ببرد و در صورت لزوم مقررات انضباطی 

را درین عرصه قاطعانه تطبیق کند. 

از  خارج  در  هواداران  واحدهای  عالوتًا 
باید مکلف ساخته شوند که راه  کشور 
این  اجرای  برای  مناسب  عملی  های 
مسئولیت در مناطق شان را بیابند و در 

عمل پیاده نمایند.
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حزب ما در پهلوی حزب کمونیست هند 
)مارکسیست- لنینیست( – ناگزالباری 
ایتالیا  مائوئیست  کمونیست  حزب  و 
یکی از سه حزب شامل در جلسۀ ویژۀ 
جنبش  عضو  های  سازمان  و  احزاب 
انقالبی انترناسیونالیستی است. پس از 
وحدت حزب کمونیست مائوئیست هند 
و حزب کمونیست هند )مارکسیست- 
لنینیست( - ناگزالباری، که اطالعیۀ آن 
در اول ماه می گذشته منتشر گردید، 
اکنون این جمع سه جانبه شامل حزب 
حزب  هند،  مائوئیست  کمونیست 
افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست 
ایتالیا  مائوئیست  کمونیست  حزب  و 
است. وحدت دو حزب مائوئیست هند 
کمونیست  )حزب  واحد  حزب  یك  در 
گام  یك  تنها  نه  هند(  مائوئیست 
تقویت  شگوفایی،  مسیر  در  پیشروانه 
جنبش  کل  و  خلق  جنگ  گسترش  و 
انقالبی هند به شمار می رود، بلکه در 
الهام دهنده  عین حال یك گام مثبت 
جهان  در  مائوئیستی  جنبش  کل  برای 
تشـکیل  برای  مبارزه  امر  و  اسـت 
و  احـزاب  المللی  بین  کنفـرانس 
سـازمان های مائوئیسـت بخاطر ایجاد 
تشـکیالت بین المللی را قویًا به پیش 

سوق خواهد داد. 

سیمینار  یك  در  شرکت  ما  اکنون  هم 
مسایل  مورد  در  بحثی   المللی  بین 
المللی  بین  سیاسی   – ایدیولوژیك 
متعلق به کنفرانس بین المللی و ایجاد 
تشکیالت بین المللی احزاب و سازمان 
مختلف  کشورهای  مائوئیست  های 
باید  و  داریم  رو  پیش  در  را  جهان 
بگیریم.  آمادگی  آن  در  شرکت  برای 
طرح  سیمینار  درین  ما  مسئولیت 
گونزالو"،  "اندیشۀ  به  مربوط  مسایل 
"راه پاراچندا" و "پسا م ل م اواکیانی" 
نکات  تعیین شده است. درین گزارش 
شده  ساخته  مشخص  بحث  این  کلی 
زیادی  بحثی  اسناد  برعالوه  است. 
درین موارد از حزب وجود دارد که باید 
منسجم  دیگر  یکبار  ها  آن  محتویات 
آنها یك سند  از همۀ  و  منظم گردد  و 

مدون وزین برای سیمینار تهیه شود. 

و  داشته  وجود  ما  برای  همیشه  که  مشکلی 
اصولی  درست،  پیشبرد  دارد،  وجود  کماکان 
ترجمۀ  یعنی  است،  اسناد  ترجمۀ  کار  بموقع  و 
اسناد ما به انگلیسی و ترجمۀ اسناد ضروری بین 
با  اکثراً  کار ضروری  این  اجرای  دری.  به  المللی 
موارد  در  اینکه  بدتر  و  گیرد  می  صورت  تاخیر 
زیادی اصاًل صورت نمی گیرد. نتیجۀ این کار بی 
اطالعی روابط بین المللی از اسناد ما و وضعیت 
بین  اسناد  از  کلی  بطور  حزب  خبری  بی  و  ما 

المللی و وضعیت رفقای بین المللی است. 

المللی  بین  روابط  و  مناسبات  ایجاد  واقع  در 
سازنده برای کل حزب و تالش در جهت ارتقای 
حزب،  اعضای  –سیاسی  ایدیولوژیك  سطح 
بدون پیشبرد فعاالنۀ کار ترجمۀ دو جانبه ممکن 
و میسر نیست. بنابرین رفقا نباید این عرصه از 
فعالیت های مبارزاتی حزب را کم اهمیت تلقی 
کنند. ناگفته روشن است که یکی از وظایف بین 
المللی حزب و اعضای حزب تبلیغ برای مبارزات 
افغانستان  در  ما  المللی  بین  همسنگر  احزاب 
است و پیشبرد این کار بدون ترجمۀ اسناد آن 
ها به دری یا پشتو ممکن و میسر نخواهد شد. 
های  پیشروی  مورد  در  ما  مشخص  بطور  مثاًل 
تبلیغات  حال  تا  آنچنان  هند  در  خلق  جنگ 
حکم  در  باید  واقع  در  که  ایم  داشته  ناچیزی 
از  عدم تبلیغات تلقی گردد. در عین حال یکی 
وظایف بین المللی دیگر حزب ما مساعد ساختن 
بخاطر  المللی  بین  همسنگر  احزاب  برای  زمینه 
پیشبرد تبلیغات برای حزب ما و مبارزات انقالبی 
افغانستان در کشورهای خودشان و در سطح بین 
حزب  در  باید  ترجمه  کار  بنابرین  است.  المللی 
وسـعـت داده شـود و نه تنها رفقایی که تا حال 
بیشـتر  اند  بوده  فعال  بیش  و  کم  عرصه  درین 
نیز  دیگری  رفقای  بلکه  شوند،  فعال  پیـش  از 
کار  این  پیشبرد  در  که  شوند  تنظیم  و  تشویق 

ضروری و مهم سهم بگیرند.

المللی  بین  فعال  کار  نیازمند یك  فعاًل  ما  حزب 
و  المللی  بین  سیمینار  برگزاری  با  رابطه  در 
کنفرانس بین المللی در راستای ایجاد تشکیالت 
بین المللی احزاب و سازمان های مارکسیست- 
مائوئیست کشورهای مختلف جهان  لنینیست- 
مبارزاتی  دستاوردهای  راستا  درین  ما  است. 
خوبی داشته ایم، اما صریحًا باید گفت که وظایف 
قابل اجرای ضروری زیادی همچنان اجرا ناشده 
باقی مانده است. مثاًل ما در عرصۀ ارتباط گیری 

با احزاب مائوئیست کشورهای مختلف 
تا حال بخوبی فعال نبوده ایم. قارۀ اروپا 
اینگونه  برقراری  برای  مناسبی  جای 
ارتباطات و ادامۀ آن محسوب می گردد. 
متاسفانه واحد هواداران حزب در اروپا 
پسا  ایدیولوژیکی  مشکالت  دلیل  به 
مارکسیستی- لنینیستی- مائوئیستی، 
نقشه  طبق  و  عمداً  دارد  امکان  که 
ما  برای  ایرانی  توسط پسا م ل م های 
تنها درین عرصۀ  نه  باشد،  ایجاد شده 
مبارزاتی تا حال غیر فعال بلکه کاًل فلج 
بوده است. اجرای وظیفۀ انصراف ناپذیر 
این کنگره برای نقطۀ اختتام گزاردن بر 
هواداران حزب  ایدیولوژیکی  مشکالت 
در اروپا نه تنها باید منجر به شگوفایی 
حزب  هواداران  واحد  این  مبارزاتی 
نتیجۀ  باید  حال  عین  در  بلکه  گردد، 
شدن  فعال  جهت  در  مفیدی  و  اصولی 
آن در جهت اجرای فعاالنۀ فیصله های 
و  حزب  نمایندگان  مشترک  جلسۀ 
مسئولین آن واحد هواداران در راستای 
فعالیت های بین المللی در اروپا داشته 

باشد. 

.......
رفـقـا! 

یقینًا تمامی رفقای شرکت کننده درین 
کنگره، پس از استماع این گزارش، هم 
کمبودات  و  مشکالت  مختلف  جوانب 
مختلف  جوانب  هم  و  را  شان  حزب 
مبارزاتی  های  ضرورت  و  ها  نیازمندی 
حزب شان را بیشتر از پیش دریافته اند. 
پیش  در  که  سترگی  مبارزاتی  وظایف 
پای حزب و یکایك اعضای حزب و به 
قرار  حزب  آیندۀ  رهبری  کلکتیو  ویژه 
انقالبی،  ژرف  هوشیاری  نیازمند  دارد، 
آمادگی مبارزاتی جانبازانه و تالش روز 

افزون نظری و عملی مبارزاتی است. 

امیدواریم بتوانیم برای پاسخدهی دهی 
بخوبی  آینده  مبارزاتی  های  چالش 
مشترک  مبارزاتی  امر  و  شویم  آماده 
مان را قویًا و با تمام قوت به پیش سوق 

دهیم.  

در مــورد وظــایــف بــیــن الــمــلــلـی كنونی حــزب:
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منتشر شد!  
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