حزب کمونيست انقالبی ازطريق مبارزه ايدئولوژيک سياسی وطرد انواع
اپورتونيسم ورويزيونيسم ووحدت اصولی وديالکتيکی بخشھای مختلف
جنبش کمونيستی)م ل م( کشورايجاد می شود؛ نه باصرف شعاردادن!
ھرکمونيست وپرولترانقالبی بدرستی باين امرآگاھی دارد که حزب کمونيست عالی ترين شکل سازمان طبقاتی پرولتاريا
وعمده ترين سالح برای انقالب کردن است .حزب ابزاری است دردست پرولتاريا برای بدست آوردن ديکتاتوری وتحکيم
آن بعد ازبدست آوردن قدرت سياسی .برای رھبری مبارزات طبقاتی طبقه پرولتاريا وسايرزحمتکشان وسرنگونی حاکميت
طبقات ارتجاعی وقطع سلطه امپرياليسم وتأسيس ديکتاتوری طبقه کارگربه سالح حزب کمونيست انقالبی ضرورت است.
ھمه رھبران بزرگ پرولتاريای جھان به اين مسئله تاکيد کرده اند که :پرولتاريا برای تصرف قدرت سياسی ازچنگ طبقات
حاکم ارتجاعی به حزب مبارزانقالبی نيازدارد؛ حزبی که دارای خط انقالبی ورھبران آن دارای آگاھی وصالحيت علمی
انقالبی باشند که بتوانند توده ھای خلق را درمبارزات شان ھدايت کنند .استالين می گويد ":حزب بمثابه پيش آھنگ طبقه
کارگرمتشکل ازپيشروترين ،آگاه ترين وقاطع ترين عناصرپرولتاريا است .حزب کمونيست منحيث دسته پيش آھنگ
وجزئی ازطبقه است ودرتمام رشته ھای حياتی خود بآن وابستگی دارد .حزب جدا ازتوده ھاودورازتوده ھا چه خواھد کرد
وچه خواھد شد؟! حزب بايد با توده ھای خلق درارتباط مستقيم باشد ودارای اعتباراخالقی وسياسی دربين توده ھای خلق
باشد".
ما نيزبادرک اھميت ومبرميت حزب کمونيست انقالبی برای رھبری مبارزات انقالبی توده ھای خلق درجھت سرنگونی
ديکتاتوری طبقات ارتجاعی وقطع سلطه امپرياليسم وتاسيس دولت دموکراتيک نوين وبنيان گذاری جامعه سوسياليستی،
درطی سالھا برای تشکيل حزب کمونيست انقالبی مبارزه کرده ايم که دراسناد ما درج است .ما درتمام اسناد خود ھميشه
روی ضرورت ايجاد حزب کمونيست وماھيت خط ايدئولوژيک سياسی وخصلت طبقاتی حزب تاکيد نموده ايم .چنانچه
درسند ی که درماه اکتوبر سال  2010منتشرشد ،چنين تذکررفته است ":ايجاد حزب کمونيست انقالبی يکی ازوظايف عمده
ومھم کمونيستھااست .بدون داشتن اين سالح رھبری مبارزات انقالبی پرولتاريا وسايرزحمتکشان درراه پيروزی انقالب،
ممکن نيست .تجارب انقالبی پرولتاريای جھان نشان می دھد که حزب انقالبی طبقه کارگربا خط روشن پرولتری انقالبی
يک پيشرفت مھم را درمبارزه کمونيستھای ھرکشوری نشان می دھد .ماروی اصل وحدت اصولی وديالکتيکی نيزتأکيد
نموده ودرنوشته متذکره به ھشت مورد ازمسايلی اشاره کرده ايم که توجه به آنھا برای رسيدن بوحدت اصولی وديالکتيکی
وتشکيل حزب کمونيست انقالبی واستحکام خطی وتشکيالتی حزب ،ضروری است )صفحات  5 ،4و."(6
بازھم تکرارمی نماييم که :حزب کمونيست انقالبی)حزبی که دررھبری اش خط انقالبی مارکسيستی -لنينيستی -مائوئيستی
قرارداشته باشد( عالی ترين ومھمترين ستاد انقالبی پرولتارياست که می تواند مبارزات انقالبی توده ھای خلق رادرپروسه
انقالب ملی  -دموکراتيک)انقالب دموکراتيک نوين( وانقالب سوسياليستی وتارسيدن به جامعه کمونيستی رھبری نمايد.
وتشکيل چنين حزبی ازعھدۀ کمونيستھا وپرولتاريای واقعا ً انقالبی است .تئوری ھای انقالبی) م -ل -م( به تنھائی خالقيت
ايجاد نمی کنند وموجب انقالب نمی شوند .فقط اين کمونيستھا وپرولتاريای انقالبی ھستند که با کسب آگاھی انقالبی
مسئوليت ايجاد حزب ورسالت ووظيفه انتقال تئوريھای انقالبی به توده ھای خلق وبسيج وسازماندھی آنھا ورھبری
مبارزات شان را برای انقالب کردن بعھده دارند .دراينجا بين خط ايدئولوژيک سياسی وحزب وبين اين دو وکمونيست ھای
انقالبی يک رابطه ديالکتيکی وجود دارد که بايد جداً مد نظرقرارگيرد .بدون خط انقالبی پرولتری ووجود کمونيست ھای
انقالبی امکان تشکيل حزب کمونيست انقالبی وجود ندارد .سازمانھا ،گروه ھا وافرادی که تشکيل حزب کمونيست انقالبی
رابدون درنظرداشت اين رابطه وبگونه مکانيکی مطرح می کنند؛ يا ھنوزدرک درستی ازماھيت وخصلت طبقاتی چنين
حزبی ندارند ويافقط می خواھند تشکلی رابنام "حزب کمونيست" داشته باشند .ورنه درافغانستان درطی بيش ازچھل سال
عالوه برتشکالتی چند بنام سازمانھای پرولتری) م ل ا وم ل م( ،دوحزب کمونيست)م ل م( نيزتشکيل شده است که اکنون
تشکلی بنام " حزب کمونيست)مائوئيست(" افغانستان موجود است .ولی بازھم جنبش کمونيستی)م ل م( افغانستان ضرورت
به تشکيل يک حزب کمونيست انقالبی واقعی دارد .بخشھای ازجنبش کمونيستی کشوردرطی بيش ازچھاردھه برای ايجاد
حزب کمونيست واقعی تالش ومبارزه کرده اند .امادرھرمقطع زمانی موجوديت انحرافات ايدئولوژيک سياسی دردرون
جنبش کمونيستی مانع ازوحدت اصولی آنھا شده است.انواع انحرافات اپورتونيستی ورويزيونيستی ازيک طرف مانع عمده
رابرسرراه تشکيل حزب بوجود آورده اند وازجانب ديگرضربات وصدمات شديدی به پيشرفت مبارزات توده ھای خلق ما
درطی اين مدت واردکرده اند .سابقه مبارزاتی ھريک ازگروه ھا وافراد منسوب به جنبش انقالبی پرولتری کشوردرعرصه
ھای تئوری وپراتيک درج تاريخ جنبش کمونيستی کشوراست .درطول چھاردھه عللی چند درعدم موفقيت بخشھای مختلف
جنبش کمونيستی)م ل م( درتشکيل حزب کمونيست انقالبی نقش داشته اند ً◌-1 .ضعف تئوريک واشتباھات وانحرافات
روشنفکران انقالبی که به مسئله وحدت ايدئولوژيک سياسی وتشکيل حزب کمونيست انقالبی برخورد مکانيکی داشته اند تا
برخوردعلمی وديالکتيکی به آن -2 .ظھوروتسلط اپورتونيسم ورويزيونيسم وتسليم طلبی ملی وطبقاتی دربرخی
ازسازمانھای جنبش کمونيستی)م ل م( وقرارگرفتن آنھا دراين منجالب -3 .رخنه ونفوذ عناصرعامل دشمن خاصتا ً باندھای
رويزيونيست وجنايتکارحاکم خلقی پرچمی ھا" ،سازائی ھا" درعده ای ازسازمانھا که ضربات سھمگينی برجنبش انقالبی
پرولتری وارد کرده اند ،ومضافا ً ده ھا تن ازبھترين افراد انقالبی جنبش شکاراين باندھای جنايتکاروسوسيال فاشيستھای
روسی شده وبه جوخه ھای اعدام سپرده شده ويا درزندانھا شکنجه شده اند .وھمچنين تعداد زيادی ازعناصرانقالبی توسط
باندھای سياه اسالمی درجبھات جنگ ودرکشورھای پاکستان وايران ترورشده اند -4 .عدم پذيرش مسئوليت اشتباھات
وانحرافات ايدئولوژيک سياسی ازجانب بخشھای ازجنبش وجدی نگرفتن اصل " انتقاد وانتقاد ازخود"  - 5 .فرارصدھاتن
ازمنسوبين جنبش دموکراتيک نوين به کشورھای خارجی که نسبت به مبارزه بی عالقه شده ويا ترک مبارزه کرده اند.
بازھم تکرارمی نماييم که بدون توجه دقيق به ماھيت خط رھبری کننده حزب ودرنظرگرفتن معيارھای انقالبی پرولتری
برای اعضای متشکله آن که درنظروعمل واقعاً◌ً انقالبی باشند وحاضرباشند که خودرا وقف راه انقالب کنند؛ تشکيل حزب
کمونيست واقعی وپيشرفت مبارزات انقالبی توده ھای خلق امرمشکلی است.

1

علت پرداخت باين موضوع اينست که :دراين اواخردرنوشته ای تحت عنوان" علم چيست وايدئولوژی چيست؟ بقلم
فوالدگر)مربوط تشکل "مائوئيستھای افغانستان" که درويب سايت" شورش" به نشررسيده است( ،دربخش سوم صفحه ششم
اين نوشته درباره رابطه مارکسيستھا وايدئولوژی مارکسيسم چنين آمده است ":برای آنکه يک مارکسيست بود بايد به
ايدئولوژی مارکسيسم اعتقاد داشت يعنی ازديدگاه فلسفی مارکسيسم به روابط اشيا وپديده ھا نگريست ،وازسياست
مارکسيستی پيروی نمود ودقيقا ً به اجرای سياست ھائی دست زد که دربرنامه حزب پرولتری آمده اند .مھمترازاين پراتيک،
اينست که مارکسيست واقعی کسی ھست که درصورت وجود يک حزب واقعی پرولتری عضوآن باشد .يک عضو حزب
کمونيست به اين دليل عضو حزب است وموازين ومعيارھای آنرا ازھرجھت رعايت ميکند که اين کاربخشی ازايدئولوژی
اوست .اگرتشکيالت کمونيستی را ازمارکسيسم جدا کنيم وبه ھمين صورت معيارھای تشکيالتی راازآن بگيريم ،مارکسيسم
را درھمان حد وحدود معرفت نگه کنيم ،درآن صورت مارکسيسم را تا حد يک " طريقه" و" مذھب" پائين می کشيم که
معتقد بودن به آن شرط است وبس .ما درافغانستان چنين مثالھايی را داريم ،ھمين ھائيکه درافغانستان تشکيل حزب
کمونيست افغانستان را شعارنمی دھند ودرراه آن کارنمی کنند ،بدون ھيچ گونه مانعی درھمين ورطه سقوط می کنند.
دراينجااست که آدم ميتواند ھرمقاله نويسی را که با ترمينالوژی مارکسيستی آشناست مارکسيست بخواند".
آقای فوالدگردرھمين نوشته اش وچند سطرقبل ازاين موضوع با بيان بديھيات علمی مدعی شده است که به مسايل وپديده ھا
برمبنای علمی وديالکتيکی برخوردمی نمايد.ولی زمانی می خواھد به يکی ازقضايای مھم درون جنبش کمونيستی
کشوربپردازد؛ ازاين اصل دورشده ،حقايق را تحريف می کند وبه خيال پردازی متوسل می شود .اوالً◌ً  :آقای
فوالدگرمثالھای مورد نظرش را درجنبش کمونيستی افغانستان مشخص نکرده وباايماء وکنايه صحبت می کند واين گونه
برخورد به مسئله شيوۀ پرولتری نيست .زيرا کمونيستھای راستين نظريات ،مواضع وقضاوتھا ی خود را با استناد
برواقعيتھای عينی استوارساخته وبدون ھيچ گونه ملحوظ ويا ھراسی جھت وياجھات مورد نظرشانرابگونه صريح مورد نقد
اصولی قرارمی دھند .برخورد به مسايل با چنين شيوۀ نه اينکه ھيچ گونه مئوثريت وآموزندگی وسازندگی را دربرندارد که
اغتشاش وتوھم بيشتردرجنبش انقالبی خلق می کند .باين صورت ھيچ کسی درجنبش کمونيستی)م ل م( افغانستان نمی داند
که اين ادعای آقای فوالدگردرباره کدام تشکل وفردی ودرچه موردی مصداق دارد وتا چه اندازه اصولی است! ثانيا ً :اين
گونه کلی گوئيھا ومشخص نکردن موارد)مثالھای مشخص آن( ،يک حکمی است که برذھنيت استواراست تابا واقعيت
عينی .وصدورچنين احکامی بامنطق ديالکتيک نيزبيگانه است .ثالثا ً :بيان اين مطلب نه تنھا نتيجه بی مسئوليتی
دربرابربخشھای مختلف جنبش کمونيستی) م ل م( کشوراست که انکارصريح ازحقيقت فعاليتھای مبارزاتی اصولی بخشھای
ازجنبش کمونيستی کشوردراين زمينه می باشد .رابعا ً :آقای فوالدگربا تبخترکامل غيرازتشکيل خودش ديگربخشھای جنبش
کمونيستی )م ل م( را که شعارتشکيل حزب نمی دھند متھم می نمايد که » :مارکسيسم را تا حد يک "طريقه" و"مذھب"
پائين کشيده اند و" آدمھای مقاله نويس آشنا با ترمينالوژی مارکسيستی« ھستند .حال می پردازيم به موضوع مطروحه آقای
فوالدگر .تشکل"مائوئيستھای افغانستان" درطی يکی دوسال اخيرمتواترايجاد حزب کمونيست افغانستان راشعارميدھد .ولی
بگونه حقيقی درراه ايجاد حزب کمونيست)م ل م( انقالبی عمل نکرده است .وی بايد توجه نمايد که حزب کمونيست تنھا با
شعاردادن ايجاد نمی شود واين گونه شعاردادن ھابيشتربدرد تبليغات می خورد ،تا زمينه سازايجاد حزب کمونيست.
تشکل"مائوئيستھای افغانستان" بيشترشعارمی دھد وکمترازموجوديت انحرافات ايدئولوژيک سياسی درجنبش ومبارزه
ايدئولوژيک سياسی برای وحدت اصولی وديالکتيکی بخشھای مختلف جنبش صحبت می نمايد .اما بنظرما ايجاد چنين
حزبی ازطريق ارزيابی وتحليل درست واقعی وعينی ازوضعيت بخشھای مختلف جنبش کمونيستی)م ل م( کشورومشخص
کردن نقاط قوت وضعف ھريک ازاين تشکالت وافراد؛ يعنی ارزيابی ازماھيت خط ايدئولوژيک سياسی وعملکرد آنھا
ومشخص کردن اشتباھات وانحرافات شان ونقد اصولی آنھا)چه دربرنامه وچه درعرصه مبارزه طبقاتی( وانجام مبارزه
ايدئولوژيک سياسی درجھت طرد خطوط اپورتونيستی ورويزيونيستی وکوشش برای وحدت اصولی وديالکتکی با بخشھای
اصولی وانقالبی جنبش ،امکان پذيراست .ولی اين گروه درعمل گام موثری دراين راستا برنداشته است واگربرداشته است
بدون درنظرداشت پيش شرط ھا ومعيارھای اصولی وانقالبی برای تشکيل حزب کمونيست انقالبی بوده است .آقای
فوالدگرچه درزمان عضويت درتشکالت سلف اش وچه درتشکل کنونی اش به اصل کمونيستی" انتقاد وانتقاد ازخود"
کمتروقعی گذاشته وانتقاد ازاشتباھات وانحرافاتش برای آن درطی سالھا "مصيبتبار" بوده است .تشکيل" مائوئيستھای
افغانستان" وھرفرد وتشکل ديگری که با چنين شيوه ای شعارتشکيل حزب کمونيست می دھد کارخود آنھاست .ليکن
اگرفردی ويا گروھی به شيوۀ آنھا عمل نمی کند يعنی به سبک آنھا " شعار" نمی دھد ويا روی اصوليت انقالبی پرولتری
ووحدت اصولی درايجاد حزب کمونيست تأکيد واصرارمی نمايد ،درباره آن)آنھا( چنين حکمی صادرمی کنند نادرست
است.
مابا درک ازضرورت ايجاد حزب پيش آھنگ طبقه کارگرونقش پيش آھنگ انقالبی درخلق شرايط ذھنی وتکوين اوضاع
انقالبی درجامعه ،بارھا براين امرتأکيد کرده ايم که حزب کمونيست مھمترين سالح انقالب برای کمونيستھای انقالبی وخلق
يک کشوراست وماھيت خط ايدئولوژيک سياسی حزب وخصلت طبقاتی اعضای متشکله آن درسرنوشت مبارزه توده ھای
خلق وپيروزی مبارزات آنھا نقش تعيين کننده دارد .البته اين بدان مفھوم نيست که حزب کمونيست اگردرابتدای ايجادش
براصول ومعيارھای انقالبی پرولتری منطيق باشد ديگرمسئله تمام است واين حزب بدون ھيچ گونه مشکلی)يعنی
ديگردچارانحراف وفساد نشده( درپيروزی مراحل انقالب وتارسيدن به جامعه کمونيستی کارمی دھد .نه؛ به ھيچ صورت
چنين نيست .حزب کمونيست منحيث يک پديده زنده دارای تضاداست وتضاد ومبارزه درآن تاموجوديت تضاد درجامعه
وجھان ادامه می يابد .اين سالح بايد ھميشه صيقل داده شود؛ يعنی مبارزه بين دوخط بايد درحزب ادامه يابد .ھمين وحدت
نخستين برای تشکيل حزب ھم ازمبارزه می گذرد ويا نتيجه منطقی وديالکتيکی مبارزه ايدئولوژيک سياسی اصولی
است.ما درجنبش کمونيستی کشورخاصتا ً درطی سه دھه اخيرشاھد وحدتھای چند بين گروه ھا وافراد مختلف ازمنسوبين
جنبش دموکراتيک نوين بوده ايم ،ولی متأسفانه ھنوزبوحدت اصولی دست نيافته ايم .به سابقه تشکالت سلف ھمين "تشکل
مائوئيستھای افغانستان" توجه کنيد که ھميشه درلفظ شعاروحدت رابرای ايجاد حزب کمونيست با سروصداھای فراوان
مطرح کرده اند ،ليکن درعمل ماشاھد ايجاد حزب کمونيست واقعی نبوده ايم .ومثال آن ھم ھمين"حزب
کمونيست)مائوئيست(" کنونی است باماھيت وخصلت طبقاتی مشخص آن.
مانظرداريم که مبارزه درراه ايجاد حزب کمونيست انقالبی يکی ازوظايف عمده ومھم کمونيستھاست وازفوريت
برخورداراست؛ايجاد چنين حزبی درموردش نمايندگی ازپيشرفت کيفی جنبش انقالبی پرولتری دريک کشورمی نمايد.

2

ھراندازه بخشھای مختلف جنبش کمونيستی درمبارزه ايدئولوژيک سياسی وطرد انواع خطوط اپورتونيستی ورويزيونيستی
وتروتسکيستی دست آوردھای داشته باشند ،زمينه برای وحدت اصولی درجنبش کمونيستی آماده می گردد .درآنصورت بلند
کردن شعارايجاد حزب کمونيست انقالبی ازماديت الزم برخورداربوده واثربخش است .اينکه فردی ويا تشکلی اقدامات
عملی مبتنی براصوليت انقالبی پرولتری درجھت ايجاد حزب کمونيست ننمايد وفقط متواترشعارتشکيل حزب کمونيست
بدھد؛ ھرگزحزب کمونيست واقعی ايجاد نمی شود .اگربدون درنظرداشت ماھيت وکيفيت انقالبی خط ايدئولوژيک سياسی
وماھيت فکری سياسی وطبقاتی اعضای متشکله آن  ،تأکيد برروی ايجاد حزب گذاشته شود؛ خود مفھوم عمده کردن تشکيل
برخط ايدئولوژيک سياسی رھبری کنندۀ آنرا افاده می کند .عدم توجه به خط ايدئولوژيک سياسی وتأکيد يک جانبه بر"
حزب" خود يک انحراف ايدئولوژيک سياسی است .تاريخ جنبش بين المللی کمونيستی شاھد است که اپورتونيستھاو
رويزيونيستھای رنگارنگ درون احزاب کمونيست درتمام دورانھا درھريک ازکشورھای جھان ،چه آنھائی که انقالبات
پرولتری وانقالبات دموکراتيک توده ای درآنھا به پيروزی رسيده بودند وچه دراحزابی که به قدرت دولتی دست نيافته
بودند؛ بيش ازھمه روی مسئله "وفاداری به حزب ورھبران" نسبت به ماھيت وخصلت طبقاتی حزب وخط رھبری کننده
تأکيد صورت می گرفت .ديده شد که رويزيونيستھای رنگارنگ ازاين طريق توانستند توده ھای انقالبی حزب وتوده ھای
خلق را درجامعه اغوا کند وانقالبات پرولتری وديکتاتوريھای پرولتاريا را سرنگون سازند .اين قماش رھبران بجای تأکيد
روی خصلت واستحکام خط رھبری کننده حزب ازحزب نھاد"مقد سی" ساخته وباقی اعضای حزب وتوده ھای خلق را به
اطاعت کورکورانه ازفرمانھا ودساتيرشان مجبورکرده می نمايند .البته مسئله اھميت وضرورت حزب دررھبری مبارزات
انقالبی توده ھای خلق ورھبری انقالب بعد ازپيروزی وساختمان جامعه سوسياليستی ورفتن بسوی جامعه بدون طبقه نھايت
حياتی است .وعملی کردن دساتيرحزب واقعا ً انقالبی ورعايت وبکارگيری اصل سنتراليزم دموکراتيک ازوظايف مھم تمام
اعضای حزب ازباال تاپائين است .اين تأکيد ما روی ماھيت خط ايدئولوژيک سياسی حزب به ھيچ صورت کم بھاء دادن به
نقش حياتی حزب کمونيست دررھبری مبارزات توده ھای خلق وبه پيروزی رساندن انقالب نيست.اما باين امربايد جداً
توجه داشت که اصول تشکيالتی پرولتاريا کامالًمرتبط ومتأثرازتکامل خط ايدئولوژيک سياسی وپيشرفت وارتقاء علم
انقالب است .امروزکمونيستھای جھان گنجينه ای پربھائی ازعلم انقالب پرولتری) م ل م( وتجارب مثبت ومنفی ازمبارزات
انقالبی توده ھای خلق وپيروزی وشکست انقالبات آنھا خاصتاًدرقرن بيستم واوايل قرن بيست ويکم دارند؛ بايد ازاين
پيروزيھا وشکست ھا آموخت وعمدتاً برعلل اين شکستھا پرداخته وسعی کنيم به کمک علم انقالب پرولتری وديالکتيک
ماترياليستی آنھارامورد تجزيه وتحليل قراردھيم .حزب کمونيست انقالبی منحيث پيشوای سياسی طبقه کارگروبخشی
ازطبقه است که وظيفه دارد تا انديشه ھای انقالبی پرولتری را دربين طبقه کارگروسايرزحمتکشان برده ومروج ومبلغ
انديشه ھای انقالبی پرولتری درجامعه باشد .حزبی انقالبی رزمنده که بتواند دربين توده ھای خلق اعم ازکارگران ،دھقانان
فقيروکارگران فالحتی وسايرزحمتکشان کارکند وآنھا را دراطراف حزب جمع کند ،ھسته ھای ارتش انقالبی خلق را بنيان
گذارد ودرجھت تشکيل جبھه متحد ملی مترقی کارنمايد.
درافغانستان بعد ازانحالل "سازمان جوانان مترقی" درمقاطع زمانی مختلف چند سازمان ،محفل وافرادی دراين راه مبارزه
کرده اند .ولی درتمام اين مدت مشکل عمده را انحرافات ايدئولوژيک سياسی درون جنبش تشکيل ميداده که بخشھای ازاين
تشکالت حاضرنبودند باين موضوع بگونه جدی بپردازند ،باين عبارت که اشتباھات وانحرافات خودراصادقانه پذيرفته
وآنھارا تصحيح نمايند ،تازمينه برای تشکيل حزب کمونيست با خط روشن انقالبی وتشکيل مستحکم پرولتری ايجاد گردد.
ما درطی سالھابرای تشکيل چنين حزبی مبارزه کرده ايم واسناد مبارزاتی ما درمراحل مختلف درجنبش کمونيستی
کشورگويای اين مطلب است .تشکل مائوئيستھای افغانستان بدون توجه به تاريخ مبارزات ايدئولوژيک سياسی دردرون
جنبش کمونيستی)م ل م( کشوربرای تشکيل حزب وموجوديت اشتباھات وانحرافات درون جنبش که درطی بيش ازچھاردھه
مانع بزرگی برسرراه تشکيل حزب کمونيست انقالبی بوده اند؛ با تکرارشعارايجاد حزب می و می خواھد طوری وانمود
کند که دراين زمينه"پيشگام" بوده وگويا درجنبش کمونيستی )م ل م( افغانستان اين يگانه تشکلی است که شعارتشکيل حزب
کمونيست را بلندکرده است .به اين شيوه عمل کردن بيشترفضل فروشی کوته نظرانه است تاانجام مبارزه ايدئولوژيک
سياسی اصولی برای تشکيل حزب کمونيست انقالبی.
پديده حزب کمونيست ھم مانند ديگرپديده ھای اجتماعی دارای خصوصيات خويش است وبرپايه قوانين وروابط درونی
خاص خودش تشکيل می شود وتکامل می کند؛ لذا شناخت ازاين پديده ،امرحتمی وضروری است .بعبارت ديگرشناخت
درست وعلمی ازتاريخ جنبش کمونيستی کشوروتحوالت آن درطی بيش ازچھاردھه وموقعيت کنونی جنبش ووضعيت کيفی
وکمی آن وموجوديت انحرافات درون جنبش وحل آنھاازطريق مبارزه ايدئولوژيک سياسی اصولی ورسيدن بوحدت
کمونيستی ،درايجاد حزب کمونيست کمک به سزای می کند .اما اگرتحقيق درباره اين پديده وشناخت ھمه جانبه ازآن روشی
براساس ديالکتيک ماترياليستی بکارگرفته نشود ،نتيجه الزم ومقتضی ازآن بدست نمی آيد.
آقای فوالدگربه موجوديت اختالفات ايدئولوژيک سياسی ناشی ازاشتباھات وانحرافات اپورتونيستی بخشھای مختلف جنبش
کمونيستی افغانستان توجھی نکرده ودراين زمينه دچارسطحی نگری شده است .وبااين شيوه برخورد به اين موضوع ،
ھيچگاھی به وحدت اصولی وديالکتيکی بين اين بخشھا نمی انجامد .فقط تشکيل حزب راشعاردادن ،ديگربخشھای جنبش
رابه باد اتھام بی اساس گرفتن وکنايه گفتن ،حقيقت مبارزاتی ديگربخشھارادرراه ايجاد حزب انکارکردن وخود رايگانه علم
بردارتشکيل حزب کمونيست جلوه دادن؛ به ايجاد حزب کمونيست انقالبی نمی انجامد .تجارب مبارزات ايدئولوژيک سياسی
بخشھای مختلف جنبش کمونيستی)م ل م( کشوردرطی بيش ازچھاردھه و درمراحل مختلف دراين زمينه وجود دارد .بازھم
روی اين موضع اصرارمی نماييم که :با وحدتھای مکانيکی وتجمع کميتھای بدون کيفيت انقالبی به ايجاد حزب کمونيست
انقالبی واقعی نمی انجامد .بدون تصفيه حساب باانحرافات اپورتونيستی ورويزيونيستی وفراھم کردن زمينه برای وحدت
اصولی نمی شود بپای ايجاد حزب کمونيست انقالبی رفت .ھمه کمونيستھای انقالبی جھان اين امررا قبول دارند که تشکيل
حزب کمونيست مھمترين پيشرفت درتدارک ديگرسالح ھای انقالب است .لذا حزبی بايدايجاد شود که درتدارک زمينه ذھنی
انقالب ورھبری مبارزات توده ھای خلق عليه ارتجاع وامپرياليسم درجامعه مئوثريت الزم را داشته باشد .بقول لنين":
سازمانی ازانقالبيون که قادربه تأمين انرژی ،پايداری وادامه کاری درمبارزۀ سياسی باشد".
گروه پيکاربرای نجات مردم افغانستان) م ل م(
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