حزب کمونيست نپال )مائوئيست( باترک جنگ خلق وگزينش راه
»انکشاف صلح آميزانقالب« درپرتگاه رويزيونيسم سقوط نمود.
خلق نپال جنگ انقالبی را دراوايل سال  1996تحت رھبری حزب کمونيست نپال)مائوئيست( آغازکرد .استراتژی
واھداف حزب کمونيست نپال)مائوئيست( سرنگونی حاکميت طبقات ارتجاعی فئودال وبورژوازی بوروکرات
کمپرادوروقطع سلطه امپرياليسم ودولت توسعه طلب ھند ازنپال وتشکيل دولت دموکراتيک نوين واعمارجامعه
سوسياليستی ورسيدن به کمونيسم مشخص شده بود .خلقھای نپال درطی يکدھه بامبارزات قھرمانانۀ شان ضربات سختی
بررژيم فئودال کمپرادوری نپال واردآورده وبربيش ازھشتاددرصد خاک نپال تسلط يافتند .خلق انقالبی به لحاظ سياسی
ونظامی به موفقيت ھای شايانی دست يافته وباپياده کردن برنامه ھای مترقی درعرصه ھای اقتصادی ،اجتماعی ،سياسی
وفرھنگی درمناطق تحت کنترول شان ھسته ھای ازحاکميت خلق راايجادکردند .خلق نپال درعرصه نظامی به پيشرفت
ھای قابل توجھی دست يافته وتاحدزيادی شھرھا به محاصره نيروھای انقالبی خلق درآمده وجنگ انقالبی راازمرحله
تعادل استراتژيک به مرحلۀ تعرض استراتژيک تکامل دادند .پيشرفت وتکامل اين جنگ انقالبی دراين منطقه ازقاره آسيا
بادرنظرداشت تحوالت دراوضاع بين المللی درھشت سال اخيرازاھميت فراوانی برخورداربود.درجوارنپال درکشورھند
جنگ خلق تحت رھبری حزب کمونيست ) م ل م( جريان داشت که تاکنون به پيشرفتھای مھمی دستيافته است .وطبق
گزارش مرکزخبرگزاری  Maoist Revolutionairبتاريخ  28اکتوبر 2008عمليات نظامی مائوئيست ھا در182
ضلع ھندعمدتا ً دراياالت جارخاند ،بيھار ،اندراپراديش ،چاتيسگر ،مادھيا پراديش ،مھاراشترا وبنگال غربی جريان داشته
وروبه گسترش است .دراوضاع وشرايط ھشت سال اخيرقدرتھای امپرياليستی تحت رھبری ابرقدرت اضالع متحده
امريکا برخلقھای افغانستان وعراق يورش نظامی برده واين دوکشوررابه سلطه استعماری درآورده اند .استبداد وجنايات
وحشيانه امپرياليسم امريکا ومتحدين آن عليه خلقھای افغانستان وعراق نه تنھا باعث خشم ونفرت مردمان اين دوکشور
شده است که نفرت وانزجارخلقھا وملل ونيروھای مترقی جھان رانيزعليه امپرياليسم جھانی عمدتا ً امريکا برانگيخته
است.گفته می توانيم که ازآغازقرن بيست ويکم بصورت عينی شرايطی درجھان بوجودآمده است که جنبش کمونيستی
جھانی درصورت آمادگيھای فکری وتشکيالتی ميتوانست دربسيج خلقھا وملل تحت ستم وتشديد مبارزه عليه امپرياليسم
جھانی ونظامھای ارتجاعی ازآن استفاده نمايد.الکن برخالف اميد وانتظارکمونيستھای انقالبی وپرولتاريا وخلقھای
زحمتکش ونيروھای مترقی جھان که پيشرفت جنگ خلق وانقالب نپال رانقطۀ اميدی درجھت پيشرفت انقالب جھانی می
دانستند؛ رھبران حزب کمونيست نپال)مائوئيست( بايک چرخش تقريبا ً غيرمنتظره به راست باامضای قرارداد صلح
وھمکاری با دولت نپال انقالب خلق نپال رادرسراشيب شکست قرارداده وموجب نااميدی ھمه خلقھا ونيروھای مترقی
جھان گرديدند.
حزب کمونيست نپال )مائوئيست( درماه نومبرسال  2005ميالدی موافتنامه  12ماده ای را باھفت حزب پارلمانی
وقرارداد صلح رابادولت نپال بتاريخ  21نومبر 2006بامضارساند .باين صورت رھبران اين حزب استراتژی جنگ
خلق وتداوم مبارزه مسلحانه رابرای پيروزی مرحله انقالب دموکراتيک نوين کنارگذاشته وبابلندکردن شعار»انعطاف
درتاکتيک وپافشاری دراستراتژی« به خلع سالح ارتش آزاديبخش خلق تن درداده وباشرکت درپارلمان ودولت موقت
راه تسليم طلبی طبقاتی وپارلمانتاريسم رادرپيش گرفتند .بعبارت ديگرباترک راه انقالب پرولتری راه بورژوازی
راانتخاب کرده وباين صورت انقالب خلق نپال رابه شکست کشاندند.
حزب کمونيست نپاال)مائوئيست( درانتخابات مجلس مئوسسان که درماه اپريل  2008برگزارشد ،بيش ازاحزاب بزرگ
ديگررأی بدست آورد.بتاريخ  28ماه می  2008دراولين نشست مجلس مئوسسان پادشاه خلع شد و نپال کشورجمھوری
دموکراتيک فدرال اعالم گرديد .پراچندا رھبرحزب کمونيست نپال)مائوئيست( درماه آگست ازمجموع  577رأی
نمايندگان مجلس مئوسسان  464رای را بدست آورد وبحيث صدراعظم نپال دردولت ائتالفی انتخاب گرديد .او درمراسم
تحليف برخالف مرسوم نه بنام »خدا« که بنام خلق نپال قسم ياد کرد .ولی قابل تذکراست که درمورد رھبران حزب
کمونيست نپال )مائوئيست( اين شيوه سوگند يادکردن ديگردارای ھيچگونه ماھيت وکيفيت انقالبی نبوده وبيشترشکل
نمايشی دارد؛ زيرا پراچندا وسايررھبران بلندپايه حزب جنگ خلق وانقالب روبه پيشرفت خلق نپال را به شکست
ونابودی کشانده و ديگربه خلق نپال وآرمان آن باورمند نيستند .وازجھت ديگرتنھا » آته ايست« بودن دليل انقالبی بودن
يک شخص ،يک سازمان ويا يک حزب سياسی شده نمی تواند.

پراچندا وسايررھبران بلندپايه حزب کمونيست نپال)مائوئيست( درطی سه سال اخيرتحوالت وانکشافات نپال را انقالب
ضدفئودالی ويا انقالب بورژوازی خوانده وباين صورت توده ھای خلق نپال را که درطی يک دھه درکارزارمبارزه
مسلحانه قربانی داده وفداکاری کرده اند وعالوتاًجنايات وتجاوزات وتعرضات وحشيانه وضدانسانی زيادی ازطرف قوای
نظامی وامنيتی رژيم سلطنتی برآنھا صورت گرفت ،ودربدل اين ھمه مبارزه خونين و فداکاری بی شائبه منتظردولتی
بودند که نمايندگی ازخواستھا وآمال شان بکند وبعبارت ديگرباطرد حاکميت طبقات ارتجاعی وسلطه امپرياليسم ودولت
ھند حاکميت خلق درنپال برقرارشود .اما چنان که سيرتحوالت سه سال اخيربه وضوح نشان می دھد ؛ نه ازحاکميت
مردم ،نه ازاستقالل ملی ونه ازآزادی ودموکراسی مردمی خبری است .ھنوزنپال کشوری است نيمه فئودالی ونيمه
مستعمره وتفاوت آن اينست که درتحوالت اخيررژيم شاھی فئودال کمپرادوری به رژيم جمھوری فدرال فئودال
کمپرادوری تغييرشکل يافته است .بعبارت ديگرثمرات يکدھه مبارزات انقالبی خلق نپال وھمه ايده آلھا وآرزوھای آنھا
نقش برآب گرديد .درحقيقت رھبران حزب کمونيست نپال)مائوئيست( انقالب خلق نپال راباارتجاع وامپرياليسم ودولت
ھند موردمعامله قرارداده اند .ولی ھنوزھم رھبران اين حزب باترفند وفريبکاری به مردم نپال وعده ووعيد می دھند که
»اين انقالب) بورژوازی( درآينده نظام سوسياليستی رامی آورد .«.ولی تاکنون ھيچ يک ازوعده ھای را که پراچندا
ورھبران حزب به مردم داده اند ،جامه عمل نپوشيده است .آنھم که اين وعده ھا درصورت تحقق ،به لحاظ محتوی
ازحدود حقوق بورژوائی افراد فراترنمی رود.
بتاريخ  24آگست پراچندا به چين سفرنمود .رھبران چين ازاو به گرمی استقبال کرده وروی تحکيم روابط نپال وچين
تأکيد کردند ووعده ھمکاری وکمک درعرصه ھای مختلف رابه پراچندا دادند .بالمقابل پراچند گفت که ":دوستی بين چين
ونپال ازآزمون زمان گذشته است" .پراچندا تغييرات نپال رابرای رھبران دولت ارتجاعی چين تاريخی خوانده وکمک
وھمکاری آنھا را درتحکيم ملی وانکشاف اقتصادی آرزونمود .اين سفرپراچندا بخشی ازسرآغازمرحله حکومت اوبود.
تاريخی خواندن تغييرات نپال نيزبخشی ازترفندھای عوام فريبانه رھبران حزب کمونيست نپال)مائوئيست( است که به
مزاق رھبران رويزيونيست وارتجاعی دولت چين نيزبرابربوده وبه ھمين لحاظ اين تغييرات را»مھم« تلقی کردند.
تغييراتی که باسرنگونی انقالب مردم و ترک راه کمونيسم انقالبی وقرارگرفتن درراه بورژوازی صورت گرفته است؛
بيقين که مورد دلچسبی شديد وتحسين رھبران مرتد چين واقع می شود .رھبران چين که بعد ازدرگذشت مائوتسه دون
رھبر بزرگ انقالب وخلق چين درسال  1976طی يک اقدام ضدانقالبی) کودوتا ( ،دولت سوسياليستی وانقالب خلق چين
راسرنگون کردند وچين رادرراه سرمايه داری قراردادند؛ بيقين که ازعقب گردانقالب درنپال توسط پراچندا
وسايررھبران اين حزب مشعوف گرديده وبه ھمين سبب کمک وھمکاری اقتصادی وحمايت سياسی شانرابا وعده داده
اند .درحاليکه» کمک وحمايت« دولت چين ماھيتا ً ھمان کمک وحمايت دولت ھای امپرياليستی است.
بتاريخ  25آگست  2009سايت " " nepalnews.comگزارش داد که حزب کمونيست نپال )مائوئيست( دررھبری دولت
قراردارد الکن افراد ارتش آزاديبخش خلق درقرارگاه ھا به شکنجه ورفتارغيرانسانی مواجه اند .اين منبع به ادامه
نوشت :دراين اواخرھفت نفرازافراد) (PLAازبخش چھارم قرارگاه" ھاتی خور" ازضلع ناوال پاراسی که ازطرف
آمرين شان درکمپ تھديد شده بودند ،فرارکرده اند .قرارراپورھا يک عضوفراری) (PLAبطورمخفی ھمراه مطبوعات
تماس گرفته وگفته است که اعضای بلندرتبه قرارگاه ھا اعضای ارتش آزاديبخش خلق رابه حدافراط مورد شکنجه روحی
وجسمی قرارميدھند .ھمچنان گفته شد که  6نفرديگرفرارکرده ودرکتماندوھمراه ) -UNMINمامورين ملل متحددرنپال(
تماس گرفته اند .اوھم چنان ادعا کرد که ھزارنفرازجمله  2800عضوازيک کمپ ارتش آزاديبخش خلق نقشه دارند که
فرارکنند .اين اعمال وحشتناک مامورين ) (PLAوحزب ازخبرنگاران وفعالين حقوق بشرمخفی نگھداشته می شود".
البته درواقعی بودن اين گزارش کمترشکی وجود دارد؛ زيرا زمانی رھبران وکدرھای حزب کمونيست نپال )مائوئيست(
مارکسيسم -لننيسم -مائوئيسم راکنارگذاشه وبه ايدئولوژی بورژوازی گرائيده اند؛ يا به بيان ديگرراه انقالب وخلق
رارھاکرده وراه ضدخلق راگزيده اند ديگرھرادعای دوستی آنھا باخلق نپال وخلقھای جھان کذب است.
رفتاروبرخوردآنھابازيردستان شان نه برمبنای فرھنگ مترقی وانقالبی خلق که برمبنای فرھنگ بورژوازی صورت می
گيرد .ديگررھنمای عمل آنھادردرون حزب ودربين خلق نپال نه ايدئولوژی وسياست پرولتری که ايدئولوژی وسياست
بورژوازی است ،يعنی اعمال ستم چندجانبه واستثمارخلق .اعضای ارتش آزاديبخش خلق نپال که درراه انقالب قربانی
ھا داده اند تاخلق نپال ازستم واستثمارطبقات فئودال وکمپرادوروسلطه امپرياليسم ودولت ارتجاعی ھند نجات يابند ولی
برخالف اکنون تحت ستم رھبران حزب شان قرارگرفته وازحقوق اجتماعی وانسانی شان محروم اند .ارتشی که درطی
يکدھه درراه پيروزی انقالب قھرمانانه رزميد ولی امروزبوسيلۀ ھمين رھبران موردتوھين وتحقيروتھديد وشکنجه
جسمی وروحی قرارمی گيرد .اززمانی که رھبران اين حزب به انقالب پشت کرده اند ودرشھرھادرچوکی ھای صدارت
ووزارت وواليت وسفارت وغيره رسيده وبه نازونعمت درکنارفاميل ھای شان لميده اند؛ اعضای ارتش آزاديبخش خلق
درقرارگاه ھا وکمپھا ازابتدائی ترين امکانات زندگی محروم بوده ودربدترين شرايط معيشتی وگرسنگی کشيدن وپذيرش
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رنج ودرد بيماريھای مختلف وتحت ستم وشکنجه رھبران شان زندانی اند .نوبه منصب رسيده ھای حزب کمونيست نپال
)مائوئيست( آنقدراعضای ارتش آزاديبخش خلق را تحت فشاروشکنجه قرارمی دھند که ديگرسلحشوری وآزادمنشی
وافکارانقالبی آنھا تضعيف گردد .اين شيوه آگاھانه وعمداً ازطرف رھبران حزب به پيش گرفته شده است .درغيرآن
ارتش خلق درشرايط برخورداری ازآزادی ودموکراسی مردمی،شايد دربرابرانحرافات رھبران شان بطورعلنی اعتراض
می کردند .اين شيوۀ برخورد بانيروھای ارتش آزاديبخش خلق ناشی ازخصلت اين رھبران بورژواشده است .اينھا
ديگردوستان خلق نپال وخلقھای زحمتکش جھان نيستند .اينھا درمسند قدرت دولتی فئودال کمپرادوری نشسته
وبابرخورداری ازحمايت امپرياليسم جھانی ودولت ھای ارتجاعی ھند وچين برتوده ھای خلق نپال حکم ميرانند
وديکتاتوری برآنھا اعمال می کنند .خلق ھای نپال درطی يکدھه برای نجات شان ازسلطه ارتجاع وامپرياليسم ودولت ھند
به عالی ترين شکل مبارزه طبقاتی وبا شيوه انقالبی عليه دولت ارتجاعی نپال مبارزه کردند؛ ولی ھمه دست آوردھای
مبارزات وقھرمانی ھای آنھا بوسيلۀ رھبران منحرف شان به شکست کشانده شد.
پراچندا رئيس حزب »کمونيست نپال )مائوئيست(« بتاريخ  17سپتمبر 2008به ھند سفرنمود؛ اوطی خطابه ای دريک
جلسه که بوسيلۀ» «Nepal-Baharat Janamanchدردھلی سازمان داده شده بود گفت ":اسامبله قانون گذاردراين باره
که دريک ونيم سال آينده جمھوری مردم تأسيس شود مذاکره ميکند ،اوعالوه نمودکه برخورد ايدئولوژيک بابورژواھا
وفئودالھا ھم چنان ادامه دارد .گفته شد که صدراعظم داھال نسبت به اعاده يک ديکتاتوری درنپال وامکان مداخله
امپرياليسم ومراکزقدرت بزرگ درنپال ظنين است .اوھم چنان طالب پشتيبانی ازگروه ھای کمونيست ھندی گرديد.
پراچندابازھم به تبليغات گمراه کننده دست يازيده وصحبت از"جمھوری مردم" دارد .درحاليکه اووديگررھبران حزب
ديگرازاين موضوع فرسنگھا فاصله گرفته اند وبفرض اگرموفق به چنين نام گذاری بی محتوی ھم شوند؛ ماھيتا ً فرقی
نخواھدداشت .زيراجمھوری مردم واقعی بعدازسرنگونی طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادوروطرد سلطه امپرياليسم
وتاسيس دولتی برمبنای حاکميت توده ھای مردم نپال يعنی دولت ديکتاتوری دموکراتيک خلق تحت رھبری طبقه
پرولتاريا امکان پذيرمی گردد .وصحبت ازمداخله امپرياليسم ومراکزقدرت بزرگترھم که اشارۀ تلويحی پراچندا به جانب
دولت ھنداست؛ نيزبه منظورمعينی صورت گرفته است .اوبااين ترفند ميخواھد به خلقھای منطقه وجھان طوری وانمود
سازد که اودرراه انقالب خلق روان است وھمين حکومت تحت رھبری او بخشی ازاين انقالب است واين قدرتھا آنرانمی
خواھند وباآن مخالفت می کنند .درحاليکه پراچندا وسايررھبران حزب باکنارگذاشتن کمونيسم وراه انقالب خلق نپال
ديگرمورد تأئيد امپرياليسم جھانی وطبقات ارتجاعی نپال ودولت توسعه طلب ھند ودولت ارتجاعی چين قرارگرفته اند.
وتازمانی که آنھا درمسيرکنونی به حرکت ادامه ميدھند ،ازحمايت امپرياليسم جھانی و"مراکزقدرت بزرگتردرمنطقه"
برخوردارخواھندبود .درموردديگراوبدون تفکيک ازگروه ھای کمونيست ھند ياد کرده وازآنھا طالب کمک ميشود که
احزاب وگروه ھای رويزيونيستی رانيزدربرمی گيرد .البته اين حزب ديگرمشکلی باانواع رويزيونيسم ندارد .ووحدت آن
با حزب کمونيست نپال) مشعل( وھمکاری نزديک با حزب رويزيونيست )  - UMLاتحاد مارکسيست -لنينيست ھا(
دردولت موئيد آنست.مطلب ديگری که دراين خطابه قابل توجه است که رھبران حزب کمونبيست نپال )مائوئيست(
باتوقف جنگ خلق ،کنارگذاشتن انقالب قھری جھت سرنگونی طبقات ارتجاعی وامپرياليسم راه» انکشاف صلح
آميزانقالب« رادرپيش گرفته وميخواھند بابرخوردايدئولوژيک عليه طبقات ارتجاعی فئودال وبوروکرات
کمپرادور»مبارزه« کنند .آنھم که ازمبارزه عليه طردسلطه امپرياليسم ودولت ھند سخنی بميان نمی آورد.
بتاريخ  20سپتمبر" 2008ماتريکايادوا" عضوکميته مرکزی وعضوبيروی سياسی حزب»کمونيست نپال)مائوئيست(«
وزيرامورمسائل ارضی نپال باين سبب استعفا داد که پراچندارئيس حزب وصدراعظم نپال ازاقدام اومبنی برمصادره
اراضی خاندان سلطنتی سابق نپال وتوزيع آنھابه دھقانان بيزمين ،جلوگرفته وباوتوصيه کرده است که اين اراضی
رابامعذرت خواھی به صاحبان اصلی آن بازگردانده وياازمقام وزارت کناربرود .برخالف اوازعملکرد ش دفاع کرده
وازمقامش کناررفت .ھم چنان ماتريکاياداوعالوه نموده  ":دروضعيتی که ممکن نيست درجھت تحقق بخشيدن اھداف
جنگ خلق آرمان شھدا وجنبش توده ھاکارکرد وبه آرزوی حزب جامه عمل پوشانيد ،بخوداجازه نمی دھم که درپست
وزارت باقی بمانم".
توضيح :نظرواقدام اين مقام بلندپايه حزب کمونيست نپال )مائوئيست( درظاھرچيزی ودرماھيت چيزديگری رابيان می
کند .اين مسئله بايد اين طورتوضيح شود که اگرچه اين اقدام اوبظاھرراديکال جلوه می کند اما اودرکنارسايررھبران
حزب ازابتدا به اصل موضوع انحرافات وچرخش استراتژيک حزب اش اعتراضی نکرده وبه مخالفت برنخا سته وبپای
تمام تصاويب وفيصله ھای حزب درطی سه سال اخيرصحه گذاشته وتا شرکت دردولت ارتجاعی وبحيث وزيرچنين
دولتی درکنارسايراحزاب ارتجاعی مئوتلف اين پروسه راھمراھی کرده است .يااوازروی توھم ھمين دولت فئودال
کمپرادوروابسته امپرياليسم ودولت ھند را دولتی دانسته که ازطريق آن ميتواند به "اھداف جنگ خلق ،آرمان شھدا،
جنبش توده ھاوآرزوی حزب" ،تحقق ببخشد که امرمحالی است .يااينکه اوبحيث يکی ازاعضای بلندپايه حزب مسيری که
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حزب اش درآن قرارگرفته است؛ مانند پراچندا وديگررھبران حزب؛ اين پروسه را ادامه انقالب خلق نپال ميداند! ويا
اينکه احيانا ً اوحاال باين درک ونتيجه رسيده است که اين دولت سازش طبقاتی خالف آرمان ومنافع مردم نپال است؛
دراين صورت بايد درموضع مخالفت جدی باآن برآمده وباشيوۀ انتقادازخود دربرابرخلق نپال ،صف خودرابحيث يک
"انقالبی" ازصف حزبی که نظراً وعمالً درمنجالب رويزيونيسم سقوط کرده است ،جداسازد .اينست برخورد درست
واصولی وانقالبی .درغيرآن باقی ماندن درچنين حزبی ودرچنين موقعيت حزبی چه چيزی راتداعی مينمايد.
"پراچندا صدراعظم نپال بعدازبازگشت سفرتاريخی  18سپتمبر 2008ازھند دست آوردھای سفرخودراچنين برشمرد :اين
سفررابطه دوستانه بين ھندوستان ونپال را به سطح عالی تری تکامل داده است ".ھند سد"ناوموره" را باظرفيت 240
ميگاوات برق تعميرمی کند .مبلغ  320مليون روپيه بطورکمک عاجل برای خريد موادارتزاقی برای آسيب زدگان
مناطق" بونساری" و"سپ تاری" درنپال تخصيص داده است .ھم چنان ھندوستان مبلغ) 4ر (2ميليارد روپيه را برای
مصارف نفت سه ماه آينده به نپال کريديت داده است".
مالحظه می شود که پراچندا سلطه اقتصادی ھرچه بيشتردولت ھند واستثمارخلق نپال راکه سلطه سياسی ونظامی
وفرھنگی بيشتراين قدرت توسعه طلب منطقه رانيزدرقبال دارد ،بحيث دست آورد توصيف مينمايد .درحاليکه اين گونه
سرمايه گذاريھای اسارت آور ِويا»کمکھا« بيش ازپيش موجب تحکيم سلطه دولت ھای امپرياليستی وارتجاعی برخلق
وکشورنپال می گردد.
بتاريخ  23سپتمبر 2008پراچندا صدراعظم نپال دررأس ھيئتی جھت سخن رانی در 63اومين اسامبله عمومی ملل متحد
به نيويورک سفرنمود .دراين سفرپراچندا وجورج بوش رئيس جمھورامريکا روی روابط دوجانبه بين دوکشورصحبت
کردند .رئيس جمھورامريکا ضيافتی به افتخاررھبری ھيئت نپال ترتيب داده بود .پراچندا دروقت مالقات باجورج بوش
به ضرورت استحکام بيشترروابط بين امريکا ونپال تأکيد کرد .وازرئيس جمھورامريکاخواست تا» انقالب اقتصادی«
نپال راکمک کند .رئيس جمھوربوش به صدراعظم نپال اطمينان داد که تحوالت سياسی نپال راکمک خواھدکرد .ھم
چنان جورج بوش گفت که امريکا نام حزب کمونيست نپال)مائوئيست( را ازليست تروريست حذف می کند.
توضيح :ھمينکه رئيس جمھورامريکا ازپراچنداصدرحزب کمونيست نپال)مائوئيست( به گرمی استقبال کرد ،وعده کمک
به پروسه تحوالت سياسی نپال را داد ودولت امريکا حاضرشد تا نام حزب کمونيست نپال) مائوئيست( راازليست
»تروريزم« حذف کند ودولت ھند کمک ھای دوستانه را به پراچندا وعده داد؛ مسايل زيادی رادرموردخصلت وماھيت
فکری رھبران اين حزب واھداف وخط مشی ھای آنھا آشکارمی سازد .سردمداران امپرياليسم وارتجاع جھانی بخوبی
می دانند که رھبران حزب کمونيست نپال)مائوئيست( ديگرشم انقالبی نداشته ودرآستان امپرياليسم وارتجاع
سرفرودآورده اند ونام انقالب وکمونيسم رابه منظورفريب خلق نپال وزحمتکشان جھان بکارمی برند؛
ازاينروآنھاراپذيرفته ووعده کمک به آنھا می دھند .ديگرھيچ ترديدی باقی نمی ماند که رھبران اين حزب راه انقالب خلق
نپال وانقالب جھانی را کنارگذاشته وطريق ارتجاع وامپرياليسم راگزيده اند .رھبران اين حزب دچاررويزيونيسم شده
وفقط درلفظ صحبت ازانقالب ومنافع مردم دارند .اينھا اگرزمانی به دربارامپرياليسم می رسند صحبت از»انقالب
اقتصادی« مينمايند واگرخواسته باشند توده ھای خلق نپال وجھان رااغواکنند ،ازانقالب دموکراتيک نوين وسوسياليسم
صحبت می کنند .درھمين مورد که پراچندا صحبت از» انقالب اقتصادی« مينمايد؛ خودرامفتضح می سازد .زيراانقالب
اقتصادی بدون انجام انقالبی ملی دموکراتيک) انقالب دموکراتيک نوين( وتاسيس حاکميت خلق ممکن نيست .باتشکيل
دولت دموکراتيک خلق تحت رھبری طبقه کارگراست که امکان انقالبی کردن ھمه عرصه ھا منجمله عرصه اقتصاد
درجامعه ميسرمی شود .درھمين دورسفرپراچندا به امريکا وزيرخارجه امپرياليسم فدراسيون روسيه طی مالقاتی با
پراچند قول داد که روسيه کمک ھايش راادامه می دھد تانپال توانائيھای دفاعی اشراباالببرد ،ھم چنان کمک به انکشاف
بخش صنايع ،ترانسپورت ،توريزم ومنابع آب رابه اووعده داد .ديده می شود که پراچندا می خواھد بااتکاء به »کمک ھا«
وسرمايه گذاريھای چندين کشورامپرياليستی وارتجاعی »انقالب اقتصادی« موردنظرش را به پيش برد .درحاليکه نپال
بيش ازپيش به وابستگی وتحت سلطه کشورھای امپرياليستی وارتجاعی درمی آيد.اين اقدام يکباردگرماھيت ارتجاعی
دولتی رابنمايش ميگذارد که پراچندارھبريک »حزب مائوئيستی« درررأس آن قراردارد.
طبق خبرگزاری رويتردراين سفرامريکا صدراعظم پوشپا کمال داھال درسخن رانی دراسامبله عمومی ملل متحد سعی
کرد تا رھبران جھان را اطمينان دھد که حکومت او به دموکراسی وتطبيق اقتصاد ليبرال متعھداست .ھم چنان اودريک
گردھم آئی" جامعه آسيائی " گفت که ":اغتشاش وسوء تفاھم جدی راجع به مواضع ما درتمام اصالحات انکشاف
اقتصادی وجوددارد ،اوعالوه نمود :ما عليه شيوه توليد سرمايه داری مبارزه نمی کنيم .پراچندا اضافه کرد :نپال درراھی
است که موقع رشد سريع اقتصادھای ھند وچين است وفضای رابوجود می آوردبرای رشد سريع وتأمين عدالت درنپال.
کسانی ويا تشکالت معينی درافغانستان وسايرکشورھای جھان که ھنوزھم نسبت به تحوالت سه سال اخيرنپال ومواضع
حزب کمونيست نپال)مائوئيست( متوھم مانده اند ونمی خواھند اين انحرافات را اپورتونيسم ورويزيونسيم بپذيرند؛ آيا اين
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موضوعات وموضوعات ديگری ازاين قبيل که درگذشته نيزمطرح شده است؛ خواھد توانست قناعت آنھارا فراھم سازد
ويا ھنوزھم درانتظار"فکتھا واسناد قوی" ديگری ھستند تا انحرافات رويزيونيستی رھبران اين حزب وبه شکست کشاندن
انقالب خلق نپال راثابت سازد؟!
نکاتی ازبيانيه پراچندا صدرحزب کمونيست نپال)مائوئيسـت( وصدراعظم نپال در 63ومين اجالس عمومی ملل متحد
بتاريخ 27سپتمبر:2008
 -1اين يک فرصت تاريخی برای من است که دراين اسامبله باعظمت بحيث اولين صدراعظم نپال وجديد ترين
جمھوری درجھان سخنرانی می کنم .چنانکه من اينجا دربرابررھبران جھان ايستاده ام ،من وحزب من مبارزه
طوالنی برای آزادی مردم معمولی ازچنگال عمرطوالنی زندان،محروميت ،به حاشيه رانده شدن وکامالً فراموش
شده ازحکومت موجود انجام داده ايم .شرکای دھاتی وزنان زحمتکش کوه ھا ودره ھا ،شب وروزدرزمين
ودرمناطق شھری کارمی کنندوھنوزھم قادرومطمئن به ضروريات ساده زندگی برای خود وفاميل خود نيستند به
آرزوی اينکه روزی آنھابتوانندبقدرکفايت يک زندگی با حقوق برابروموقعيت ھای برابروبحيث شھروند محترم
درکشورداشته باشند .مادرنقطه عطف مھم تاريخ سياسی نپال ھستيم .من وحزب من مفتخريم که نيروی رھبری کننده
تغييرمثبت تاريخی ھستيم .امروزمن يک آرزوی بزرگ درچشم ھای روشن يک بچه"داليت" ازمناطق دوردست
غرب ،زنان پايمال شده ازملت ھای بومی درشرق ،دختر)بچه( بی خانمان"تارو" ومادھيزی بيزمين وديگردھقانانی
که درتپه ھادرزيرسقف خس پوشکھا می بينم .من ھميشه آنھارابا عقيده محکم وباصداقت وخلوص به يک سفرجديد
صلح دوام داروباپيشرفت منصفانه دريک نپال جديد رھبری کرده ام .بنابرين من افتخاردارم واين امتيازبزرگ برايم
داده شده که درودھا وبھترين آرزوھای مردم وحکومت جمھوری دموکراتيک فدرال نپال را به اين اسامبله باعظمت
باخود بياورم .پروسه صلح نپال بی نظيراست ومشخصات آن برمبنای دموکراسی چند حزبی ،جامع ،سازش،
گفتگوی دوجانبه،با شناسائی داوری مطلق مردم استواراست.
پراچندادراسامبلۀ ملل متحد که سردم داران کشورھای امپرياليستی ودولتھای ارتجاعی درآن جمع شده بودند )سازمانی که
که وسيله ای دردست قدرت ھای امپرياليستی خاصتاً ابرقدرت امريکا است( آنراباعظمت خواند .به يقين که اين
»عظمت« چيزی جزعظمت بورژوازی امپرياليستی وارتجاع جھانی نيست .بازھم آقای پراچندا ازاين تريبون ميخواھد
بارديگرخلقھا وملل تحت ستم واستثمارجھان را اغواکند .اوالً :اين موسسه راباماھيت مشخص آن برای خلقھا وملل
جھان» باعظمت« جلوه می دھد وثانيا ً :درحاليکه اين حزب دست آوردھای مبارزاتی خلق مظلوم نپال را)که دردھات
ودره ھا وکوه ھا درسخت ترين شرايط زحمت می کشند ويک آينده ظلمتباروپرمشقت پيش روی دارند( برباد داده
ودررأس دولت فئودال کمپرادوری قرارگرفته است ،بازھم پراچندا ميخواھد بنام زحمتکشان نپال تجارت سياسی نمايد.
آقای پراچندا که ازنقطه عطف تاريخی درنپال صحبت دارد؛ فکرنمی کند که کدام» نقطه عطف تاريخی«؟ ھمان نقطه
عطفی که اين رھبران بايک چرخش صد وھشتاددرجه باکنارگذاشتن جنگ خلق وخلع سالح ارتش آزاديبخش خلق
وويرانکردن پايگاه انقالب دردھات ،انقالب خلق نپال را به شکست کشانده وھمه آرزوھای آنھارانابودکرده اند .زھی
پرروئی!
پراچندا گفت ":ماازملل متحد قدردانی می کنيم که کمک خودرادرپروسه صلح ادامه داده است،خاصتا ً نظارت ومديريت
سالح ھا وافراد) .منظورپراچندا جمع آوری اسلحه ارتش آزاديبخش خلق توسط ھيئت ملل متحد درنپال است(."...
پراچندا می ميگويد :نپال آماده است تاسرمايه گذاری درپروژه ھای ھيدروالکتريک رادرنپال تشويق نمايد .اودرمورد
نفرات ارتش نپال درقوای»صلح « ملل متحد چنين می گويد :نپال بطورمنظم قوای حفظ صلح خودراازسال 1958
بادعوت ملل متحد فرستاده است .ما پنجاه ومين سالگرد ادامه ماموريت نپال را درشرکت عمليات قوای صلح ملل متحد
تجليل می کنيم .دراين فرصت تکرارمی کنم که نپال تعھد خود را درآماده کردن ارتش برای صلح جھانی ادامه خواھدداد.
امروزنپال پنجمين کمک کننده بزرگ عسکروافرادپوليس درعمليات حفظ صلح ملل متحد است .ما اين آمادگی رابرای
صلح وامنيت بين المللی درسطح کم مورد رسيدگی قرارميدھيم".
پراچندا دراخيربيانيه اش گفت " :امروزملل متحد ضرورت دارد تا خودرا اصالح ودموکراتيزه کند تا دربرابرچالش ھای
متعدد که عليه صلح وامنيت بين المللی است موثريت داشته باشد .به نيابت ازمردم وحکومت نپال قول ميدھم که ھمراه
ھمه شما درچالش ھای جھانی که انديشه ملل متحد است باھمکاری وھمبستگی متقابل کارنمايم .اين است چيزی که ما به
آن ايمان داريم وموافق به اصول پاليسی خارجی نپال است".
آيا ملل متحد چگونه وبرمبنای کدام اصل اصالحات دموکراتيکی راانجام خواھدداد؟ آيا مفھوم اين"چالشھا" ازچه
قراراست.درحاليکه اين موسسه درطی دوھه اخيرجاده صاف کن تجاوزامريکا ومتحدين آن به عراق درسال  1991بوده
ودرسال  2001جوازتجاوزواشغالگری نظامی واستعمارگری درافغانستان راصادرکرد ودربرابرتجاوزات دولت ھای
امريکا وانگلستان برعراق جرئت کوچکترين اقدامی رانداشته وندارد .درحاليکه بزرگترين منبع کشيدگيھای بين المللی
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وتجاوزبرخلقھا وملل مظلوم جھان و»چالش« دربرابرملل متحد قبالً ودرشرايط موجود ھمين قدرتھای امپرياليستی خاصتا ً
امريکا ودولت صھيونيستی اسرائيل بوده وھستند .ملل متحد کوچکترين اقدامی بنفع توده ھا وملل تحت ستم
دربرابرقدرتھای امپرياليستی جھان انجام نداده ونمی دھد .آياآقای پراچندا ميخواھد اين موسسه دستايرامپرياليسم
رادرھمين زمينه ھا ھمکاری وکمک نمايد ويامنظورديگری دارد؟!
آقای پراچندا به اين سبب ازملل متحد قدردانی مينمايد که بعدازانحراف حزب کمونيست نپال)مائوئيست( وکنارگذاشتن
جنگ خلق وشکست انقالب مردم نپال درخلع سالح ارتش آزاديبخش خلق نپال رھبران حزب را کمک وھمکاری کرده
است .بيقين که اين ھمکاری نه به جھت داری ازخلق نپال که درھمکاری وکمک به رھبران اين حزب که راه مردم
رارھا کرده اند وکمک به طبقات ارتجاعی نپال وامپرياليسم بين المللی بوده است .درماھيت اش اين بزرگترين خدمتی
است که رھبران حزب کمونيست نپال)مائوئيست( به ارتجاع وامپرياليسم بين المللی وبرضدخلق نپال انجام داده اند.
حزب کمونيست نپال)م( زمانی که درموضع انقالبی ودردفاع ازخلقھای جھان قرارداشت شديداً باموجوديت عساکرنپال
درچوکات قوای»حفظ صلح ملل متحد« )بادرنظرداشت اينکه اعمال وبرنامه ھای اين قوا برضدمنافع خلقھا وملل تحت
سلطه ودرجھت خدمت به اھداف امپرياليسم بين المللی انجام می گيرد( شديداً مخالفت می کرد .ولی حاال که سنگردفاع
ازمنافع خلق نپال وخلقھای جھان راترک کرده است؛ ازتاريخ ھمکاری عساکرنپال باملل متحد تجليل بعمل آورده وتجديد
تعھد می کند که اين قرارداد وھمکاری ادامه خواھديافت .خيانتھا وجناياتی که قوای »حفظ صلح« ملل متحد درماموريت
ھای باصطالح حفظ صلحش درمناطق مختلف جھان انجام داده است به ھيچکس پوشيده نيست .خاصتا ً درجنگھای بالکان
درنيمه دوم دھه نود ميالدی باموجوديت اين قوا ،ناسيونال فاشيستھای صرب بيش از 7ھزارزن ومردوکودک کروات
رابقتل رساندند وصدھا مورد ازتجاوزجنسی را عليه زنان انجام دادند .ولی اين قوای باصطالح صلح نظاره گرآن ھمه
جنايات وحشيانه وضدانسانی بودند .قوای حفظ صلح ملل متحد درمناطق معينی ازجھان درواقع بنحوی درنقش حافظ
منافع قدرتھای امپرياليستی عمل می کنند ودربعضی مناطق طرفداران يک جناح دولت را برضدجناح ديگرکمک می
نمايند .بعالوه سالھاست که بخش ويژۀ ازارتش نپال بنام »گورخا« بحيث اجيربه خدمت ارتش امپرياليسم انگلستان
قرارداشته وازآنھا عليه خلقھا وملل تحت ستم کارمی گيرد .ودراين اواخرپراچندا سربازگيری گورخاھارابرای ارتش
بريتانيا به ھيئت پارلمانی اين کشورکه ازنپال ديدن کرد ،وعده داد .ھمچنان ارتش نپال درخدمت ارتش ھای امپرياليسم
امريکا وانگلستان وسايرکشورھای امپرياليستی ھمين اکنون درافغانستان وعراق موجوداند ودرکشتارخلق ھای افغانستان
وعراق باارتش ھای اشغالگرھمکاراند .ھمچنان پراچندا ھمبستگی خودراباسران کشورھای عضوملل متحد اعالم کرد.
موضوع ديگراينکه اوازتشويق سرمايه ھای امپرياليستی درپروژه ھای ھيدروالکتريک نپال صحبت نمود .ازيک جھت
از»انقالب اقتصادی« صحبت دارد که بقول اودرخدمت انقالب دموکراتيک نوين است وازطرف ديگراين »انقالب
اقتصادی« راميخواھد با سرمايه گذاری ھای امپرياليستی انجام دھد .اين ديگروقاحت است.
پراچندا درملل متحد به ستايش اين موسسه پرداخت .درشرايط واوضاع کنونی جھان که ھمه روزه خلقھا وملل تحت
سلطه درزيرچکمه ھای ارتش ھای امپرياليستی بخاک وخون کشيده می شوند واستقالل وحق حاکميت ملی اين کشورھا
سلب شده وبه زيرسلطه استعماری قدرت ھای امپرياليستی درآمده اند؛ ولی آقای پراچندا کوچکترين اشارۀ بآنھا نمی کند؛
ازاستبداد وسلب حقوق وآزادی ھای مردم درکشورھای تحت سلطه نام نمی برد؛ ازگسترش فقروگرسنگی درجھان که
منشاء دربی عدالتی ھا وچپاول وغارت منابع وثروتھای اين کشورتوسط قدرتھای امپرياليستی وسياست ھای اقتصادی
تباه کن صندوق بين المللی پول وبانک جھانی وديگرمنابع سرمايه ھای امپرياليستی دارد که صدھا مليون انسان
رادرکشورھای تحت سلطه بخاک سياه نشانده اند؛ بازھم آقای پراچندا» رھبر حزب مائوئيستی« بآنھا کاری ندارد؛ ساالنه
مليون ھا انسان درکشورھای تحت سلطه ازگرسنگی وامراض قابل عالج به کام مرگ می روند؛ اوبه شيوع امراض
مھلک عمدتا ً ايدزومالريا وتوبرکلوزکه ساالنه مليونھا تن انسان زحمتکش ومظلوم رابکام مرگ می اندازد اشارۀ نميکند؛
ازموضوع حفظ محيط زيست ونقش کشورھای سرمايه داری درملوث کردن وبه خطرانداختن آن يعنی ازتوليد گازھای
گلخانه ای گرفته تا سوخت ھای فوسيلی وبکاربرد موادراديواکتيوعمدتا ً درافغانستان وعراق کوچکترين حرفی بميان نمی
آورد .اوازجنايات امريکا وناتودرافغانستان وعراق وازجنايات دولت صھيونيستی اسرائيل اين دست نشانده امپرياليسم بين
المللی خاصتا ً امريکا درشرق ميان عليه خلق مظلوم فلسطين نامی نمی برد .او ميداند که اينھا ھمه مسايلی اند که مستقيما ً
دولت ھای امپرياليستی عمدتا ً اياالت متحده امريکا عامل آنھا اند ويادآوری ازاين موضوعات موجب ماللت
خاطرسردمداران امپرياليسم جھانی می شود وآقای پراچنداھم برای اينکه خاطرآنھارانيازرده باشد ازآنھا صحبتی بزبان
نيآورد .کجاست آن ادعای »کمونيست انترناسيوناليست« بودن که جنايات سخيف وھولناک امپرياليسم وارتجاع بين
المللی راعليه خلق وملل مظلوم افشا نکرده وبدفاع ازحقوق خلقھا وملل مظلوم برنمی خيزد .پراچندا نه اينکه افشاگری
نمی کند حتی حاضرنمی شود ازآنھا باصطالح انتقادسالم بنمايد.
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پراچندا درسخنرانی اش بتاريخ  25سپتمبر International Action. Center2008نظرمختصری به تاريخ جنگ
خلق انداخته وگفت که :زمانی درسال 1996بعدازآنکه حکومت نپال ازتظاھرات کتله ھای مردم شديداً ممانعت کرد
آغازشد .اوگفت :که اين حزب فعاليت کرد تا به مردم نپال توضيح دھد وآنھا باتغييرصلح آميزمخالف نبودند ،الکن ھمه
راه ھا مسدود بود ازاينرو مبارزه مسلحانه ضروری بود".
ازاين گفته پراچندا چنين استنباط می شود که اوقبل ازآغازجنگ خلق درنپال نيزمعتقد به »تغييرازطريق صلح آميز« بوده
است .درحاليکه دريک جامعه طبقاتی تغييراساسی بنفع طبقات خلق ازطريق صلح آميزويا مسالمت آميزامکان پذيرنيست.
دراين جوامع طبقات حاکم ارتجاعی به حمايت وکمک امپرياليسم ازطريق قھرضدانقالبی ديکتاتوری شانرابرطبقات خلق
اعمال می کنند .به آن نيروھای انقالبی ومترقی وتوده ھای خلق که خواھان تغييرات بنيادی اقتصادی واجتماعی درجامعه
اند ،امکان مبارزه نمی دھند .فقط امکان فعاليت رابه نيروھای می دھند که برنامه ھای رفورميستی واصالحی دارند.
مبارزه پارلمانی درعالی ترين شکل آن ازمبارزه برای اصالح نظام حاکم فراترنمی رود .ازاين نظرپراچندا برمی آيد که
چون درآن شرايط درنپال امکان مبارزه صلح آميزبرای آن وجودنداشته ازآنرودست به مبارزه مسلحانه وجنگ خلق زده
است .وزمانيکه طبقات ارتجاعی اين امکان رابرايش آماده کردند؛ جنگ خلق را که به بھای خون ھزاران تن ازخلق نپال
وبھترين کادرھا واعضای حزب درمسيرتکاملی اش به مرحله تعرض استراتژيک رسيده بود توقف داده وارتش خلق
راخلع سالح کرده ودردولت ارتجاعی وپارلمان شرکت کرده است .درحاليکه برای کمونيست ھای انقالبی سرنگونی
طبقات ارتجاعی حاکم جزازطريق قھرانقالبی توده ھای خلق ويامبارزه قھرآميزممکن نيست .درکشورھای تحت سلطه
سرنگونی سلطه فئوداليزم وکمپرادوريزم وبورژوازی بوروکرات وامپرياليسم ازطريق جنگ انقالبی خلق) جنگ توده ای
طوالنی( ومحاصره شھرھا ازطريق دھات امکان پذيراست ودرکشورھای سرمايه داری ازطريق جنگ انقالبی ايکه
ازشھرھا آغازمی شودميسراست .درشرايط کشورھای سرمايه داری شرکت کمونيست ھای انقالبی درپارلمان به
منظورافشاگری نظام حاکم است .واستفاده ازدموکراسی بورژوائی برای تبليغ وترويج انديشه ھای انقالبی پرولتری
دربين کارگران وسايراقشارزحمتکش وارتقای سطح آگاھی سياسی ومتشکل کردن آنھا يعنی آمادگی ايدئولوژيک سياسی
وتشکيالتی تافرارسيدن شرايط برای قيام وپيکارانقالبی سرنوشت سازاست .لنين می گويد" :دموکراسی بورژوائی وسيله
ايست برای طبقه کارگرتا بااستفاده ازآن ازمنافع طبقاتی ووظايف تاريخی خودآگاه شود".
اين نظرپراچندا بدون ھيچگونه ابھامی عمق ديد انحرافی وی را ازانقالب پرولتری آشکارمی سازد .اواعتقاد باين دارد
که تغيير)تحول انقالبی( ازطريق مسالمت آميزنيزامکان پذيراست وياازطريق پارلمانتاريزم می شود به انقالب خلق تحقق
بخشيد!اين نظربدون ھيچگونه ابھامی رفورميسم ورويزيونيسم است .درحاليکه طبقات ارتجاعی باقھرضدانقالبی
ديکتاتوری شانرا برطبقات خلق اعمال می کنند وحاضرنيستند تابه رضا ورغبت ازمسند قدرت پائين آيند وبايد آنھارا
باقھرانقالبی ازمسند قدرت بزيرکشيد.
بتاريخ  18اکتوبر 2008يکی ازرھبران عالی رتبه حزب کمونيست نپال)مائوئيست( موھان بايديا درجريان جلسه کميته
مرکزی آشکارکرد که اختالفات ايدئولوژيک جدی بين دوجناح حزب کمونيست نپال)مائوئيسـت( وجود دارد .گفته شد که
ريشه اين اختالفات دراين است که موھان بايديا يک"جمھوری مردم" ميخواھد وپوشپاکمال داھال"جمھوری
دموکراتيک" .ھم چنان گزارش شد که پراچندا چنين می گويد :جمھوری دموکراتيک برای حاال وجمھوری مردم بحيث
ھدف درازمدت است ،ھمرای يک قانون اساسی طرف دارمردم تاختم دورانتقالی .وبمقابل آن موھان بايديا اصراربه
جمھوری مردم دارد باتأثيرات فوری .پيشنھاد موھن بايديا که توسط رھبران بزرگ حزب پشتيبانی می شود ،دولت نظام
ھای سياسی واقتصادی راکنترول کند ودولت بايد کنترول قوی برتمام منابع اقتصادی قايم نمايد .رھبران کميته مرکزی
حزب می گويند که :دولت بايد عدالت رابرای تمام طبقات حاشيه ای مانند دھقانان ،کارگران وداليت تأمين کند.
ھمچنان اين رھبرکميته مرکزی پيشنھاد می کند که تمام فعاليت ھای اقتصادی مانند صنايع بايد تحت رھبری منظم
ومستقل دولت عمل کند .اين است که دولت ميتواند سوسياليست باشد وتوزيع عادالنه به تمام بخش ھای جامعه بنمايد.
اواصراربراين دارد که حزب درطول يکدھه برای جمھوری مردم جنگيد .حزب نميتواند که ازدست دادن صدھا
کدرحزب را بخاطرآن دست کم بگبرد".
مالحظه می شود که دراين اختالفات پراچندا »واقعيت موجود« نپال را بيان می کند يعنی »جمھوری دموکراتيک
فدرال« تحت رھبری طبقات فئودال وبورژوازی بوروکرات کمپرادور .واحياناً درشرايط بعدی آن ،درصورت انجام
اصالحات ارضی درنپال که ماھيتا ً اصالحات ارضی بورژوازی وغيردموکراتيک خواھد بود ونقش فئوداالن دردولت
بعدازاصالحات ارضی به شيوه سابق نخواھد بود باين عبارت که ديگرفئودالھای بورژواشده دريک دولت بورژوازی
بوروکرات کمپرادورشرکت خواھندداشت .درحاليکه بفرض اگررھبران حزب کمونيست نپال)مائوئيست( قصد فريب
واغوای مردم راندارند؛ به لحاظ ماھيت طبقاتی مقوله» جمھوری خلق« حاکميت خلق)ديکتاتوری طبقات انقالبی تحت
رھبری پرولتاريا( معنا ميدھد که بعدازپيروزی انقالب دموکراتيک نوين ميسرمی شود .ولی رھبران حزب کمونيست
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نپال )مائوئيست( ميخواھند با تغييرظاھری نام دولت خلق نپال را فريب دھند .ازجھت ديگراين رھبران ازاين دولت
باماھيت مشخص آن طالب تأمين عدالت برای طبقات دھقان وکارگروسايرزحمتکشان نپال اند!.
ھم چنان موضوع پيشنھاد رھبری دولت برفعاليت ھای اقتصادی وخاصتاً صنايع؛ بازھم تحت چنين شرايطی درماھيت
خودتقويت بورژوازی بورکراتيک است وصحبت ازسوسياليسم وتوزيع عادالنه دراين شرايط بازی باکلمات وترفندی
بيش نيست که جھت فريب زحمتکشان نپال بکاربرده می شود .ويادآوری ازدست دادن صدھا کدرحزبی درجريان جنگ
خلق ھم به منظورتسکين توده ھای خلق که دراين راه قربانی ھای بيشمارداده اند وانواع ستم وجنايت رژيم سلطنت
فئودال کمپرادوری رادرطی يکدھه متحمل شده اند ،صورت می گيرد .درحاليکه ديگراين حزب ازراه تحقق آرمان خلق
نپال وآن کدرھای حزب که درراه انقالب جانھای شانرا فداکرده اند انحراف کرده وراه ضدآنرابرگزيده است.
نکاتی ازمصاحبه باسانتا عضوکميته مرکزی حزب کمونيست نپال)مائوئيست( با" "Nepals National Newspaper
بتاريخ اکتوبر ":2008ماتوسط نيروھای ارتجاعی احاطه شده ايم"؛ وادامه می دھد :حزب کمونيست نپال )مائوئيست(
اکنون درمرحله انقالب صلح آميزاست .انقالب درخودش معنا ميدھد که برانداختن دشمن بطريق سياسی ازقدرت دولتی.
انقالب معنا ميدھد که دشمن رابايد به زورازقدرت انداخت .ھرچند درک يکجانبه ازانقالب لزوماً تعبيرشکل زورازھمين
خط سيراست .شکل مبارزه مصمم شدن توسط آرزوی ذھنی ازقوای مبارزنيست الکن البته به توسط وضعيت عينی
وموازنه قوادريک دورمعين.دريک موقعيت معين ووضعيت معين ،انقالب ميتواند ازطريق صلح آميزانکشاف کند .سھم
مادردورمذاکره درگذشته ودرپروسه فعلی صلح مثال ھای ھستند ازانکشاف صلح آميزانقالب .معھذا ،اين غلط است که
بطورکتگوری دومرحله مجزا انقالب راازھم تفکيک کنيم ،به زورياصلح آميز .دشمن ،درھرموقعيت ويژه انقالب ،قطعی
نيست ،آيا انقالب ازراه زوروياغيرزورانکشاف می کند.الکن توسط کدام طبقه ،سپس دروضعيت اقتصادی اجتماعی
درکشورمعين رول قطعی رادرقدرت دولتی بازی می کند .گرچه دستگاه فئودالی پادشاھی منسوخ شده است ،الکن
فئوداليسم تاکنون باقدرت درنظام توليدی کوچک موجوداست،اثرات کلتورآن برخلق نپال ازبين نرفته است.ھرچند،
بورژوازی بوروکرات کمپرادوربوسيله امپرياليسم وعمدتا ً توسعه طلبان ھند درکشورما نفوذدارد ،درمقابل دموکراسی
آرزوی خلق نپال ،استقالل،قلمرووتماميت ارضی؛ درموقيت خاص کنونی اين دشمن اساسی انقالب دموکراتيک نپال
است.
خبرنگارازباسانتا درمورد ماھيت مبارزه درمرحله کنونی انقالب سوال نمود ":اين يک جنگ د اخلی است يا جنگ
آزاديبخش؟"
پاسخ باسانتا ":بعدازانجام انتخابات اسامبله قانون گذاری واعالم جمھوری دموکراتيک فدرال نپال ،معادله سياسی بايک
وسعت تغييرکرد .بدون يک پيروزی قطعی عليه فئوداليزم وامپرياليسم ،عمدتا ً توسعه طلبی ھند ،درحالت ما انقالب
دموکراتيک نوين درنپال نيمه فئودال ونيمه مستعمره پيروزنه شده است .اکنون بورژوازی کمپرادوردرجبھه مقدم مبارزه
طبقاتی درنپال قراردارد .پس ازآن ،سيمای ملی انقالب دموکراتيک نوين اصوالً نمايان می شود".
سوال ":اگرمبارزه طبقاتی پايان نيافته است ،پس چرا رئيس حزب وصدراعظم رفيق پراچندا مکرراً راجع به موازنه
رابطه بين کارگران ومديريت صحبت ميکند؟"
پاسخ:مااکنون درمرحله انقالب دموکراتيک نوين ھستيم نه يک مرحله سوسياليستی.بنابرين ،حل تضاداساسی ،که يک
طرف آن کتله ھای وسيع دھقانان ونيروھای ميھن پرست وطرف ديگرفئوداليسم وامپرياليسم وديگران است .اين پيش
شرط ضروری است برای انجام انقالب دموکراتيک نوين درنپال.ازاينرواين واضح است که تضادبين کارگرو
بورژوازی ملی تضاداساسی نيست ،بنابرين اکنون بطورصحيح ضرورت عمده يک رابطه متوازن آشکاربين آنھاست".
سوال ":درموردحفظ رابطه متوازن بادوکشورھمسايه ،ھند وچين چگونه نظرداريد؟"
پاسخ":نپال دربين دوملتھای بزرگ ھند وچين واقع است .درگذشته ،اين يک اشتباه بوده که يک بخش ارتجاع ورق چين
رابازی می کرد درصورتيکه بخش ديگرورق ھند رابازی می کرد که ھند يک شريک بزرگتردرقدرت ارتجاعی است.
الکن بادرنظرداشت وضعيت جغرافيائی – سياسی نپال ،به لحاظ سياسی واقتصادی ما نمی توانيم پيشرفت کنيم وادامه
بدھيم تاکه ما بيک اندازه رابطه ديپلوماتيک با اين کشورھا ادامه ندھيم".
سوال ":درمورد تصميم درنشست کميته مرکزی راجع به تعيين حدود نقش درمسئوليت ھای بين حزب وحکومت".
پاسخ ":شرکت ما دردولت يک تاکتيک سياسی است ھدف ما انجام انقالب دموکراتيک نوين بوسيله دوباره سازی قدرت
دولتی بنابرين اين يک جبھه ازمبارزه طبقاتی است".
پاسخ":ھرچند ،دروضعيت حاضروظيفه ومسئوليت حزب ماست که عمدتا چگونه می توانيم يک نقش انقالبی
رادرحکومت بازی کنيم اين قطعی نيست .بعضی اغتشاشات دربين طبقات ،توده ھای انقالبی دربين جنبش کمونيستی بين
المللی بروزمی کند".
سوال ":شما فکرمی کنيد که تجديدنظردراسناد حزب درباره دموکراسی قرن بيست ويک ضروری است؟"
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پاسخ ":دموکراسی قرن بيست ويک عقيده جديد ما ازدموکراسی است که راجع می شود به دوره بعد ازانقالب
دموکراتيک وديکتاتوری پرولتاريا تحت مرحله دموکراتيک نوين وسوسياليسم برحسب تقدم وتأخر ،نه درقبل ازانقالب.
ماھنوزانقالب راانجام نداده ايم .چون فعالً درحال تمرين ھستيم ثابت نيست که ما عقيده خودراراجع به اسناد دموکراسی
درقرن بيست ويک پيشکش کنيم .بنابرين ضرورت تجديدنظردرعقيده دموکراسی قرن بيست ويک وانکشاف بيشتراين
ممکن درروزھای آينده پيش آيد موقعيکه ما دموکراسی نوين وسوسياليسم راتجربه ميکنيم ودرراه کمونيسم روانيم.
باسانتامی گويد ":انقالب دموکراتيک درنپال دريک موقعيت ويژه قاطع است درتصرف قدرت مرکزی تحت رھبری
حزب .مرتجعين واپورتونيست ھای سراسرجھان نمی خواھند که انقالب درنپال پيروزشود .بنابرين اين راست است که ما
بوسيله مرتجعين احاطه شده ايم تاانقالب قبل ازآن که تولد شود سقط شود.ليکن علی رغم کوشش آنھاحزب کمونيست نپال
)مائوئيست( خلق ستمديده نپال با ايدئولوژی علمی مارکسيسم -لنينيسم -مائوئيسم وراه پراچندا مجھزھستند وميتوانند که
تمام احاطه ھا وتوطئه ھا راناکام کنند وپيروزی انقالب دموکراتيک نوين اجتناب ناپذيراست.
باسانتا توقف جنگ خلق وخلع سالح ارتش خلق وشرکت دردولت وپارلمان ارتجاعی وبعد قرارگرفتن دررأس دولت
فئودال کمپرادوری وابسته امپرياليسم ودولت ارتجاعی ھندرامرحله انقالب صلح آميزميخواند .مقوله »انقالب صلح آميز«
يا»انکشاف صلح آميزانقالب« که توسط رھبران حزب کمونيست نپال )مائوئيست( بکاربرده می شود درماھيت آن ھمان
رفورميسم وپارلمانتاريزم است .ھمچنان اوازبرانداختن دشمن بطريق سياسی وانکشاف انقالب ازطريق صلح آميزصحبت
دارد که خود جزرد انقالب قھرآميزياسرنگونی دشمنان طبقاتی خلق بوسيله قھرانقالبی چيزديگری نيست .که بازھم اين
نظردارای عين ماھيت» انقالب صلح آميز« بوده وصاف وساده رويزيونيسم است .آقای باسانتامسيرتحوالت ووضعيت
رادرنپال ازماه نوامبر 2005تاکنون مثالی برای »انکشاف صلح آميزانقالب« ميدھد؛ درحاليکه به لحاظ ايدئولوژيک
سياسی وعملکردھای اين حزب درطی اين مدت جزقرارگرفتن درمنجالب اپورتونيستم ورويزيونيسم چيزديگری نبوده
است .رھبران اين حزب جنگ خلق يعنی عالی ترين شکل مبارزه طبقاتی رانابودکرده ودرمسير»مبارزه مسالت آميز«
و»پارلمانتاريسم« قرارگرفته وآنرا» انکشاف صلح آميزانقالب« مسمی کرده اند که يک من درآوردی است .اگرچه
باسانتا اقرارمی کند که درشرايط فعلی نپال فئوداليسم پابرجاست ولی درتحليل ديگرش می گويد ":اکنون بورژوازی
کمپرادوردرجبھه مقدم مبارزه طبقاتی قراردارد« .اين به چه مفھوم است؛ ازاين نظراينطوربرداشت می شود که
درشرايط کنونی نپال تضادخلق با بورژوازی کمپرادوربايدتضادعمده باشد! اين موضع باسانتا ازآنجا نشئت ميکند که
رھبران حزب کمونيست نپال)مائوئيست( خلع شاه ازرأس دولت فئودال کمپرادوری نپال را سرنگونی فئوداليسم
بخوردتوده ھای مردم ميدھند .وباسانتا شرکت دردولت فئودال کمپرادوری را»يک جبھه مبارزه طبقاتی « وايفای نقش
انقالبی دردولت ميخواند .درحاليکه ديگرحزب کمونيست نپال)مائوئيست( بخشی ازطبقه حاکم راتشکيل می دھد ولی
درعين حال مخالفت اشرا بابورژوازی بوروکرات کمپرادور)جناح رقيب(» مبارزه طبقاتی درجامعه « جاميزنند .واينکه
صحبت ازمبارزه برضد فئوداليسم  ،امپرياليسم ودولت ارتجاعی ھند بميان نيست بحث ديگری است .درحاليکه اين
رھبران باانحراف استراتژيک شان يک شريک استراژيک طبقات حاکم فئودال وکمپرادوردردولت کنونی نپال اند .چناکه
خودآقای باسانتا می گويد ازطريق »دوباره سازی قدرت دولتی« باين معنا که ميخواھند بارنگ وروغنکاری وحک
واصالح رژيم کھنه بعداً آنرابرای خلق نپال»دولت دموکراتيک نوين« جابزنند .اوھمچنان ازايفای نقش انقالبی
درحکومت صحبت داشته وانتقادات اصولی خلق نپال وجنبش کمونيستی جھانی) م ل م( را دربرابرانحرافات رھبران اين
حزب »ظھوراغتشاشات« ارزيابی می کند.
موضوع ديگری که قابل تذکراست :پراچندا واکثريت رھبران حزب خلع پادشاه را ازرأس دولت فئودال کمپرادوری
انقالب ضدفئودالی خوانده ودرشرايط کنونی نپال ھدف مبارزه اشرامبارزه عليه بورژوازی بوروکرات
کمپرادورقرارداده وھم ازمبارزه ضدامپرياليستی صحبتی بزبان نمی آورند .بفرض اگرفئوداليسم درنپال سرنگون ميشد؛
الکن درکشورھای نيمه فئودالی ونيمه مستعمره ومستعمره اصوالً انجام انقالب ملی دموکراتيک)انقالب دموکراتيک
نوين( يک پروسه واحداست .دراين جوامع فئوداليسم وبورژوازی بوروکرات کمپرادوروامپرياليسم دشمنان اصلی توده
ھای خلق اند که بايدسرنگون شوند .وبرنامه حد اقل کمونيست ھا سرنگونی اين سه دشمن است .اينکه طبق » راه
پراچندا« باجنگ خلق اول فئوداليسم را»سرنگون کردن« وارتش خلق را خلع سالح کردن وبعد راه پارلمانتاريسم
ويابقول رھبران حزب کمونيست نپال )م( راه »انکشاف صلح آميزانقالب« رادرپيش گرفتن وبافئوداالن وبورژوازی
بوروکرات کمپرادورتحت سلطه امپرياليسم دريک دولت شرکت کردن ومدعی » انقالب اقتصادی« شدن وبه کمک دولت
ھای ھند وچين وقدرت ھای امپرياليستی راه انکشاف سرمايه داری را درپيش گرفتن واينرا رسيدن به سوسياليسم
خواندن؛ بدون ھيچ ترديدی رويزيونيسم است.
باسانتا می گويد :ماخلق ستمديده نپال را باايدئولوژی علمی ) م ل م( مجھزساخته ايم که ميتواند تمام احاطه ھا وتوطئه
ھاراناکام کنند وپيروزی انقالب دموکراتيک نوين اجتناب ناپذيراست .اينھم يک عوامفريبی بيش نيست؛ زيرا اگراينھا
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واقعا ً به اين باورباشند که خلقھای نپال رابآن حدی ازآگاھی ايدئولوژيک سياسی رسانده اند که ميتوانند توطئه ھای دشمنان
راخنثی کنند؛ پس چراتوده ھای خلق دربرابرانحرافات شان قيام نمی کنند؟ درحاليکه خودديگربه م ل م وبه خلق نپال
ايمان ندارند وبه يقين که کوچکترين انتقاد توده ھای خلق رادربرابرشان باقساوت تمام سرکوب خواھندکرد .باآنکه خلق
نپال بابرخورداری ازرشد سياسی نسبی جنگ خلق رادرطی ده سال به پيش برد ودراين جريان کدرھای حزبی ھم به
لحاظ ايدئولوژيک سياسی تربيت شدند .ولی ديده می شود که بازھم ھمين رھبران طرازباالی حزب اند که باسوء استفاده
ازاعتماد خلق ھای نپال وکدرھای حزبی انحرافات شانراتوجيه کرده وآنھارافريب می دھند .واينکه تا چه زمانی اينھا
خواھند توانست ازاين شيوه کاربگيرند آينده تعيين خواھد کرد .ازطرفی ھم ديده می شود که رھبران حزب عمدتا ً پراچندا
بجای رعايت سنتراليزم دموکراتيک بيشترماننديک ديکتاتورعمل می کند وبرخوردپراچندا دربرابرعملکرد رفيق
وزيرش) وزيراصالحات ارضی( موئيد آنست .البته جای شک نيست که عرصه مبارزه طبقاتی وکارزارداغ مبارزه
نظامی) جنگ خلق( درطی يکدھه تاحدی خلق نپال رابه لحاظ ايدئولوژيک سياسی بيدارساخته است اما بازھم ھمين
رھبران حزب اند که به لحاظ فھم آنھا ازتئوری ھای انقالبی وپيچ وخمھای سياست ازتوده ھای خلق بظاھر»پيشرفته
تر«اند وميتوانند آنھارا اغواکرده وانحرافات شانراباتئوری بافی تعبيروتوجيه کنند .واگرخلق نپال بآن سطح آگاھی ازعلم
انقالب پرولتری) م ل م( قرارمی داشتند که رھبران شان مدعی اند؛ به يقين که بعدازانحرافات رھبران حزب با طردآنھا
ازسقوط انقالب شان جلوگيری می کردند.
تجربه تاريخ جنبش کمونيستی بين المللی ومراحل مختلف تکامل علم انقالب پرولتاريائی نشان ميدھد که درتمام دوره
ھاودرکشورھای مختلف ازجمله روسيه ،چين ،ويتنام شمالی ،آلبانی ،وچندکشورديگردراروپای شرقی وکوريا ی شمالی
دست آوردھای مبارزات انقالبی طبقه پرولتاريا وسايرطبقات زحمتکش باثرانحرافات رويزيونيستی رھبران احزاب
کمونيست درقدرت نابود گرديده اند .رويزيونيست ھای خروشچفی درحزب کمونيست اتحادشوروی وقت بعدازمرگ
استالين برحزب ودولت تسلط يافته وانقالب پرولتری ودولت سوسياليستی راسرنگون کردند .ھم چنان احزاب کمونيست
ودولت ھای دموکراتيک توده ای درکشورھای اروپای شرقی نيزبدنباله روی ازخط رويزيونيستی وضدانقالبی رھبران
کرملين دست آوردھای مبارزات خلقھای کشورھای شانرانابودکردند .رھبران احزاب کمونيست ويتنام،کوبا وکوريای
شمالی نيزبه پيروی ازرويزيونيسم خروشچفی انقالبات دموکراتيک مردمی رادرکشورھای شان منھدم کردند .درسال
 1976بعدازمرگ مائوتسه دون رويزيونيست ھای» سه جھانی« درون حزب کمونيست چين انقالب ودولت سوسياليستی
را سرنگون کرده وچين رادرراه سرمايه داری قراردادند .ورھبران حزب کمونيست آلبانی تحت رھبری انورخوجه
بادچارشدن به دگما رويزيونيسم دولت سوسياليستی را درآن کشورسرنگون کردند .به ھمين صورت خاصتاًدرطی شش
دھه اخيرده ھا حزب وسازمان وگروه کمونيستی انقالبی خارج قدرت درکشورھای مختلف جھان باثرانحرافات
اپورتونيستی ورويزيونيستی رھبران شان ازخط انقالبی پرولتری)م ل م( منحرف شده وبه احزاب وتشکالت
رويزيونيستی وبورژوازی تغييرماھيت داده اند.
روشنفکران انقالبی مردمی درافغانستان درطی حدود چھل سال است که برای ايجاد حزب کمونيست انقالبی مبارزه
ميکنند تا بتوانند مبارزات طبقاتی وملی مردم را رھبری کرده وباسرنگونی دولت فئودال کمپرادوری وابسته
ونوکرامپرياليستھای غربی وسوسيال امپرياليسم شوروی وقت دولت دموکراتيک نوين وجامعه سوسياليستی ايجادکنند.
ولی درمراحل مختلف روشنفکرانی باانحرافات اپورتونيستی ورويزيونيستی شان سازمانھای انقالبی پرولتری راازمسير
انقالبی آنھا منحرف کرده وبه سازمان اپورتونيستی ورويزيونيستی مبدل کرده اند .وياروشنفکران بورژوازی باانقالبی
نمائی دراين سازمانھا جای گرفته وآنھارابه انحراف کشانده اند .درشرايط کنونی حزب »کمونيست)مائوئيست(«
افغانستان درمنجالب انحرافات اپورتونيستی ورويزيونيستی غرق است.جنبش کمونيستی کشورضعيف بوده ومتشکل
ازگروه ھا ،محافل وافراد است که به سطوح مختلف برای ايجادحزب کمونيست انقالبی مبارزه می کنند .دراوضاع
کنونی کشورکمونيست ھای انقالبی دردوجبھه درگيرمبارزه اند :مبارزه عليه سلطه استعماری قدرتھای امپرياليستی
ودولت دست نشانده متشکل ازنمايندگان طبقات ارتجاعی ومزدورفئوداليسم وکمپرادوريسم ومبارزه ايدئولوژيک سياسی
عليه انحرافات اپورتونيستی ورويزيونيستی رنگارنگ وطرد آنھا ازجنبش انقالبی پرولتری کشوروايجادحزب کمونيست
انقالبی .بدون مبارزه بارويزيونيسم مبارزه عليه امپرياليسم وارتجاع ممکن نيست .چراپرولتاريا وخلقھای تحت ستم
واستثمارجھان به تشکيل چنين حزبی انقالبی نيازدارند؟ زيرا يگانه طبقه ای که ميتواند خود وتوده ھای زحمتکش را
ازسلطه وستم امپرياليسم وارتجاع نجات دھد طبقه کارگراست.طبقه کارگردراتحادباطبقات واقشارزحمتکش ديگرميتواند
مقاومت طبقات ارتجاعی وامپرياليسم رادرھم شکند .طبقه کارگردراين مبارزه به سالح مبارزاتی نيازدارد واين سالح
مبارزاتی مقدم برھمه حزب انقالبی پيش آھنگ طبقه کارگراست که بوسيله ايدئولوژی انقالبی) م ل م( رھبری شود وبعد
تشکيل ارتش انقالبی وتشکيل جبھه متحد ملی ازتمام نيروھاوعناصرمترقی ودموکرات)خاصتا ً درکشورھای تحت
سلطه(است  .باتأکيد بايدگفت که بدون رھبری طبقه کارگرھرمبارزه طبقات خلق تحت ستم واستثماربه شکست مواجه شده
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و دست آوردھای مبارزاتی آنھارانيروھای ارتجاعی ويااحزاب وسازمان ھای بورژوا رفورميست تصاحب کرده و ستم
کشی وبھره دھی توده ھای خلق ادامه ميابد.
اگرچه شکست انقالبات پرولتری تاامروزصدمات بزرگی به زحمتکشان ونيروھای مترقی جھان زده وھربارتوده ھای
خلق وروشنفکران مردمی رادرابھام وسردرگمی نسبت به پيروزی انقالب فروبرده است؛ اما روشنفکران واقعا ً انقالبی
وبخش پيشروطبقه کارگرتوانسته اند وخواھند توانست با کمک دانش انقالبی اين توھم راازاذھان توده ھای خلق بزدايند.
کمونيست ھای راستين جھان ازشکست اين انقالبات می آموزند .چناکه مائوتسه دون ازشکست انقالب درروسيه آموخت
ودرجھت نجات انقالب چين ازحاکم شدن رويزيونيسم انقالب فرھنگی پرولتاريائی رابراه انداخت .اين نکته قابل دقت
است که بعدازپيروزی انقالب برای جلوگيری ازتسلط نيروھای بورژوازی برحزب ودولت بايد ھرچه گسترده ترخط
ايدئولوژيک سياسی انقالبی دررھبری حزب ودولت حاکم شده وتوجه ويژه به ارتقای سطح آگاھی ايدئولوژيک سياسی
توده ھای خلق مبذول گردد .تجربه پرولتاريای بين المللی نشان می دھد که خطرظھوروقدرت گيری بورژوازی نوخاسته
ازدرون حزب کمترازنفوذ بورژوازی امپرياليستی ازبيرون ونيروگيری طبقات شکست خورده نبوده ونيست .وگاھی ھم
زيادتربوده است .البته اين نکات ھمه مسايل برای حفظ انقالب ازگزند امپرياليسم بين المللی وخطراحيای بورژوازی
درون حزب نيست .بھرصورت بادرنظرداشت ملحوظات فوق درتمام کشورھای جھان اين وظيفۀ روشنفکران واقعاً
انقالبی پرولتری است تا درپرتوعلم انقالب پرولتاريائی) م ل م( درايجاد حزب انقالبی پرولتری مبارزه کرده وسعی کنند
تا بارساندن آگاھی سياسی انقالبی به طبقه کارگروجذبً بخش پيشروآن درمقامات رھبری حزب وادامه مبارزه بين دوخط
حزب انقالبی راتقويت کرده واستحکام بخشند .ھمچنان بارعايت معيارھای انقالبی پرولتری درانتخاب اعضا،می شود
تاجای امکان ازنفوذ ورسوخ عناصرروشنفکرانقالبی نماوعامل دشمن درحزب وظھوربورژوازی نوخاسته درحزب
جلوگيری کرد .بابکاربرد اين سه اصل ميتوان حداکثرخط وتشکيالت حزب راازگزند دشمنان خارجی وداخلی نجات
داد ".حزب دارای خصلت توده ای است امايک حزب توده ای نيست .حزب يک سازمان برگزيده ای ازبھترين ھا
وافرادامتحان پس داده است که واجد شرايط اند".
باسانتا می گويد که :مادرمرحله انقالب دموکراتيک نوين ھستيم؛ درحاليکه رھبران حزب مردم رافريب می دھند؛ زيرا
ازموقعی که اين حزب ازراه انقالب منحرف شده ودردولت ارتجاعی شريک شده اند؛ اصوالًنمی تواند صحبتی ازادامه
مرحله انقالب دموکراتيک نوين درميان باشد .ھمين ازانقالب صحبت کردن وبورژوازی عمل کردن خود اپورتونيسم
ورويزيونيسم است .وقتی خبرنگارارباسانتا درمورد "موازنه رابطه بين کارگرومديريت" سوأل نمود اوبه پاسخ چنين
گفت:
تضادبين کارگروبورژوازی ملی تضاداساسی نيست؛ ازاينرو ضرورت عمده يک رابطه متوازن آشکاربين آنھاست".
بازھم مغلطه وبازھم به گمراھی کشاندن توده ھای خلق نپال .درحاليکه درشرايط کنونی نپال بورژوازی بوروکرات
کمپرادوروسرمايه ھای امپرياليستی ودولت ارتجاعی ھند وفئودالھا درحاکميت اند ونظام فئودالی ھم پابرجاست؛ پس
چگونه ممکن است که موضوع رابطه بين کارگرومديريت به شيوه مترقی وبه نفع طبقه کارگرمطرح باشد .چنانکه
درکشورھای نيمه فئودالی ونيمه مستعمره بعدازپيروزی انقالب دموکراتيک نوين آن بخش ازبورژوازی ملی که
درمبارزه عليه فئوداليزم وبورژوازی بوروکرات کمپرادوروامپرياليسم دريک جبھه متحد ملی باطبقات خلق قرارمی
گيرد ورھبری پرولتاريا رادردولت دموکراتيک نوين) ديکتاتوری مشترک طبقات انقالبی( خاصتا ً درعرصه اقتصادی
می پذيرد؛ درآنزمان است که تنظيم مديريت بين بورژوازی ملی وطبقه کارگرامکان عملی شدن ميابد .ناگفته نماند که با
پيروزی انقالب دموکراتيک نوين وحل تضادعمده واساسی جامعه ازطريق انقالب)يعنی سرنگونی فئوداليسم
وکمپرادوريزم وامپرياليسم( تضادھای بين خلق و پرولتاريا وبورژوازی ملی دردوران ديکتاتوری دموکراتيک خلق به
شيوه ھای خاص خودشان قابل حل اند .ودرسرتاسردوران تاريخی سوسياليسم،طبقات وتضادھای طبقاتی وجوددارند.
تضادھای اساسی جامعه سوسياليستی ھمچنان عبارت اند از :تضادبين مناسبات توليدی ونيروھای مئولده وتضادبين روبنا
وزيربنای اقتصادی}.مائوتسه دون چھاررساله فلسفی{ .وتضادبين پرولتاريا وبورژوازی تضادعمده دوران سوسياليسم
است .ومبارزه طبقاتی تحت ديکتاتوری پرولتاريا ادامه ميابد .درحاليکه درشرايط کنونی درجامعه فئودال کمپرادوری
تحت سلطه امپرياليسم ودولت توسعه طلب ھند درنپال تضاد اساسی جامعه الينحل باقی است .باين صورت چگونه ممکن
است که بتوان ازايجاد » رابطه متوازن بين کارگرومديريت«  ،طبقه کارگروطبقه بورژوازی ملی صحبت نمود.

بتاريخ  21اکتوبر 2008مطالب آتی ازطريق سايت نپال نيوزبه نشررسيد:
"حزب کمونيست نپال )مائوئيست( گرفتاردريک مبارزه بين دوخط است درباره راھی که پيش روی خلق نپال است.
دريکطرف آنھای ھستند ،مانند رفيق کيران که می خواھد اقدام عاجل به تأسيس يک رژيم دموکراتيک نوين شود.
درطرف ديگرازقبيل رفيق پراچندا ،رئيس حزب وصدراعظم است که بنظرمی رسد منصفانه طرفداريک دورطوالنی
دموکراسی پارلمانی بورژوائی مآالً رھبری شده که نوع دموکراسی نوين است .پراچندا به بعضی ازگروپ ھای
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کمونيست ديگرپيشنھادکرده است،آنھای که مخالف جنگ خلق بودند ،که با حزب کمونيست نپال)مائوئيست( ترکيب شوند
تا حزب کمونيست جديد نپال راتشکيل دھند .برخی ديگرازرفقای رھبری شديداً مخالف چنين ملغمه ای اند .گفته شد که
درکنفرانس حزب که در  6نومبر 2008آغازميشود اين موضوعات موردبحث قرارخواھد گرفت".
بازھم رھبران »حزب کمونيست نپال)مائوئيست(« ميخواھند بابکاربرد مقوله ھا وعبارات ميان تھی خلق نپال راازمسايل
اساسی انقالب شان که ازمسيراصلی آن منحرف کرده وبه شکست کشانده اند ،گمراه سازند .زيرا ازاين دوطرح؛ طرح
پراچندا که ھمان مسيرانحراف حزب ازراه انقالب پرولتری است ،واضح است يعنی» دورطوالنی دموکراسی پارلمانی
بورژوائی مآالً رھبری شده«) بورژوازی بوروکرات کمپرادورتحت سلطه امپرياليسم( ،يعنی شرايطی که حزب درطی
سه سال اخيردراين مسيرقرارگرفته است وماھيت رويزيونيستی اين نظرکامالً آشکاراست و پراچنداآنرا»نوع دموکراسی
نوين« ميخواند! وطرح ونظرپيشنھادی کيران عضوبرجسته ديگرحزب که درشرايط کنونی وبادرنظرداشت ماھيت
مشخص دولت ارتجاعی خواھان»تأسيس رژيم دموکراتيک نوين « است؛ بشکل ديگری انحراف رويزيونيستی راتداعی
ميکند .زيرا کيران خصوصيت مرحله کنونی وماھيت وخصلت طبقاتی دولت ارتجاعی کنونی رادرنظرنگرفته وخواھان
تأسيس رژيم دموکراتيک نوين است .اين دونظرودوطرح به لحاظ ماھيت ايدئولوژيک سياسی يکی اند وفقط به لحاظ
شکل ازھم متفاوت اند .چون طرح پراچندا»واقعيت کنونی« نپال راتعريف می کند ازاينرو»منصفانه« خوانده شده است.
ايدئولوژک سياسی
موضوع ديگراينکه پراچندا به بعضی ازگروه ھای »کمونيست« ديگربدون درنظرگرفتن مسايل
ِ
وموقعيت طبقاتی واستراتژی واھداف اين گروه ھا واحزاب پيشنھاد ترکيب باحزب کمونيست نپال)مائوئيست( راداده
است .البته وحدت ايدئولوژيک سياسی وتشکيالتی باحزب کمونيست )مشعل( دراين اواخرنمونۀ آنست ويافراخوان
پراچندابه حزب کمونيست متحده)مارکسيست لنينيست( نپال مثال ديگرآنست .لزومی به توضيح بيشتراين موضوع ديده
نمی شود وانحراف ازخط م ل م وراه انقالب پرولتری انگيزه واساس اين گونه وحدت ھای ميکانيکی راتشکيل ميدھد که
دربخش ديگراين نوشته به آن پرداخته شد است.
ھمچنين گفته می شود که ":مابايدمحطاط باشيم وکوشش کنيم که بفھميم ھمزمان باانکشاف سياسی وشکل عاليم شباھت
تاريخی ھمراه اتفاقات گذشته را .الکن دراين موقع ممکن است که برخی مقايسه ھای باوضعيت روسيه درسال 1917
مفيد باشد".
يک رفيق ممتازبه من گفت درصورتيکه مائوئيست ھا يک حکومت تشکيل کردند ،آنھا تاحال قدرت دولتی ندارند .يک
مطلب بزرگ سوال تماميت ارتش آزاديبخش خلق با ارتش شاھی سابق است .قوماندانھای ارتش نپال وحزب ارتجاعی
کنگره نپال باچنين تغييری مخالفت می کنند .آنھا می گويند که افرادی ازارتش آزاديبخش خلق ميتوانند درخواست پيوستن
به ارتش نپال رابدھند .وافراد ارتش آزاديبخش خلق طبق مقررات وضوابط نظامی ارتش نپال پذيرفته می شوند .که شايد
بخشھای ازاينھا واجد چنين شرايطی باشند.الکن اين طرح جنراالن ارتش برای حزب کمونيست نپال )مائوئيست( قابل
قبول نيست زيراکه رھبران اين حزب يک انتيگريشن)يا ادغام کامل( ارتش آزاديبخش خلق را باارتش شاھی نپال
براساس برابری می خواھند .به ھمين رابطه بھادورتاپا وزيردفاع دولت نپال بتاريخ  3اپريل  2009چنين گفت":
 integrationو,rehabilitationارتش آزاديبخش خلق درچوکات زمانی تثبيت شده توسط کميته  AISCتکميل
خواھدشد.
بازھم رھبران حزب کمونيست نپال)مائوئيست( نظردارند که :امروزدرحقيقت اين موضوع ويژه مھم درنپال يک حالتی
است از»قدرت دوگانه« مانند روسيه بين فبروری واکتوبرسال  .1917آنوقت درآنجا يک حکومت بورژوازی ليبرال بود
که برماشين کھنه دولتی تزاررياست می کردالکن درعين وقت سويتھا )شورای سربازان ،کارگران ودھقانان(
وجودداشت که قدرت قابل مالحظه مردمی رااعمال می کرد .درنپال اگرچه درنتيجه انتخابات مجلس قانون گذارحزب
کمونيست نپال)مائوئيست( يک حکومت اقليت راتشکيل داد ،اساس ماشين دولت کھنه ارتجاعی بجا باقی مانده است.
ارتش نپال ،پوليس وادارات عامه بدون بازسازی باقی مانده است .مخالفت وضديت فعالً دربرابر) ،(PLAانجمن جوانان
کمونيست مبارزواتحاديه ھای نيرومند بازرگانی تحت رھبری مائوئيست ھا ادامه دارد .موضوعات کليدی درنپال اتفاق
خواھدافتاد يانه)آيا( ارتش وپوليس کھنه سابقه بيطرف خواھند شد ياخلع سالح .ازجھت ديگربعضاخطرروکردن کودتای
نظامی موجوداست.
مشابھت ديگربا  1917به نظرمی رسد که جناح ھای " منشويک" و"بلشويک" دردرون حزب کمونيست نپال
)مائوئيست(پديدارمی شوند .ازيکطرف ھستند کسانی که آينده نپال رابا اصالحات منصفانه دريک دورطوالنی انکشاف
سرمايه داری که بتواند اساس رابرای گذاربه سوسياليسم آماده کند ،می بينند .ازطرف ديگررفقای ھستند که انکشاف
اقتصاد سرمايه داری را که بدقت توسط دولت نظارت شود ونسبتاًبه سرعت وسايل انکشاف سوسياليستی را آغازکند،
ميخواھند .اين يک سيمای مثبت اين جدال است که مبارزه بين دوخط درحزب علنی وبازاست .آنجا کوشش برای"
وحدت يکپارچه" تحميلی نيست .وحدت ازطريق مبارزه بوجودمی آيد".
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بازھم اين تشبيه سازی رھبران حزب کمونيست نپال )مائوئيست( خود شيوۀ ديگری ازگمراه کردن خلق نپال وصفوف
حزب است که آگاھانه صورت می گيرد .درحاليکه بعدازپيروزی انقالب بورژوادموکراتيک فبروری سال 1917
درروسيه که طبقه کارگرپيش آھنگ آن بود وبررأس جنبش مليونھا توده دھقان که جامۀ سربازی پوشيده و"برای صلح،
نان ،آزادی" مبارزه می کردند قرارگرفته بودند .و سلطۀ پرولتاريا پيشرفت انقالب بورژوادموکراتيک راتأمين کرد.
الکن نمايندگان ليبرال دومای دولتی بارھبران »سوسياليست ھای انقالبی« ومنشويک ھا حکومت مئوقت بورژوازی
راتشکيل دادند وکادتھا،اکتيابريستھا ونمايندگان ديگرطبقۀ سرمايه داران درحکومت مئوقت داخل شدند .ودرکنارحکومت
بورژوازی حاکميت ديگری يعنی شورای نمايندگان کارگران وسربازان تحت رھبری بلشويک ھا نيزوجودداشت .بدين
طريق يک نوع حاکميت دوگانۀ درھم پيچيده ازدوديکتاتوری :يعنی ديکتاتوری بورژوازی دروجودحکومت مئوقت
وديکتاتوری پرولتاريا ودھقانان دروجود شورای نمايندگان کارگران وسربازان ايجادشد .وباين طريق حاکميت دوگانه
پديد آمد.وحزب کمونيست )بلشويک( باارزيابی ازشرايط وماھيت حکومت مئوقت موضع مشخص انقالبی دربرابرانقالب
فبروری يعنی پيروزی انقالب بورژوادموکراتيک درروسيه داشت ونظروطرح انقالبی مشخص رابرای پيروزی انقالب
سوسياليستی درروسيه پيش گذاشت وبرای تحقق آن مبارزه کرد که پيروزی انقالب اکتوبرسال  1917وتشکيل دولت
سوسياليستی آنرابه ثبوت رساند.دربين ماه فبروری واکتوبر"قدرت دوگانه" اين طورتعريف ميشد :دولت مئوقت
بورژوازی و)شوراھای گارگران و سربازان( .درحاليکه درشرايط نپال حزب کمونيست نپال )مائوئيست( دردولت
مئوقت باطبقات ارتجاعی شرکت کرده وبعدازانتخابات مجلس موسسان رھبری چنين دولتی رابعھده گرفته است .کجای
اين شرايط با شرايط زمان بين انقالب فبروری واکتوبرروسيه آنزمان وبه لحاظ ماھيت ايدئولوژيک سياسی وطبقاتی
چگونه حزب کمونيست نپال )مائوئيست( باحزب بلشويک ،مشابھت دارد؟!
موضوعی که صحبت ازمشابھت ديگربااوضاع روسيه درسال  1917دارد ،پديدارشدن جناح ھای»منشويک«
و»بلشويک« دردرون حزب است .صرف نظرازمسايل ديگرکه قبالً تذکارشد ،ما ھنوزعمالً وبطورمشخص وعلنی وجود
چنين جناح ھارادرحزب کمونيست نپال )مائوئيست( مشاھده نمی کنيم .البته محتوی اختالفات عدۀ ازرھبران بلندپايۀ
حزب که درمطبوعات گزارش شده است دراين سنددرج است .که آنھم درسطح بسيارضعيفی بازتابی ازجدل بين رھبران
حزب است .ولی اين مبارزه ھنوزبشکل مبارزه انقالبی بين دوخط دراين حزب پديدارنشده است .اما جای شک نيست که
ھستند کدرھا وتوده ھای حزبی وخلق نپال که تاجای انحرافات رھبران شانرادرک می کنند واميداست که روزی باتشديد
مبارزه بين دوخط ،رھبران منحرف شانرا طردکرده وباقراردادن خط انقالبی درفرماندھی حزب وارتش خلق مبارزه
انقالبی رادوباره آغازکرده وبه پيش بروند.
نظريک نپالی که به WPRM Britainنوشته است" :من ازنپال ھستم ،من وبخشی ازمردم ما حقيقتاً متعجبيم چيزی که
مائوئيست ازوضعيت بعدازپيوستن به حکومت صحبت می کند .اين شگفت انگيزاست چگونه يک حزب انقالبی می تواند
مائوئيسم را رھاکند ودموکراسی چندحزبی رابپذيرد .آنجا فرصت ياامکانيت ديکتاتوری پرولتاريا وپيشنھادبرای تغييرنام
حزب صورت می گيرد.بابورام بھاتاری وزيرماليه دولت نپال ازبانک جھانی درخواست ميکند که نپال راحمايت کند
ونپال به اصالحات وشروط بانک جھانی موافقت می کند .ھمينطورپراچندابه رژيم ھند اطمينان امنيت صنايع می دھد که
معنايش) نه کدام اعتراض،نه اعتصاب ،نه حقوق کارگر(".
بتاريخ 22نومبر 2008پراچندا درکنفرانس ملی کادرھای حزب گفت ":درميان طرح دوراپورسياسی مختلف
درکنفرانس ،کنفرانس استحکام بيشترحزب مائوئيست راخواستارشد .بعضی ايده ھای راجع به دوبخش شدن مائوئيست
ھا ھرگزعملی نخواھد شد .اوگفت :آنجا الترناتيفی برای مائوئيست ھا برای انکشاف نپال نيست .تنھا اين حکومت انقالبی
ميتواند آينده بھترراتأمين کند".
بتاريخ اول جنوری  2009احزاب مخالف درپارلمان منجمله حزب کنگره ملی نپال صدراعظم راتحت فشارقراردادند تا
خواستھای آنھارابرآورده سازد .صدراعظم پراچندا موافقت کرد که بالدرنگ آغازمی کند ودرطی سه ماه پروسه
بازگرداندن دارائی ھای ضبط شده راتکميل می کند وساختارشبه نظامی ھای ليگ جوانان کمونيست را درطی سه ھفته
منحل می نمايد .اين دومورد بازھم عقب نشينی ھرچه بيشترحزب کمونيست نپال )مائوئيست( را ازمواضع پيشين آن
دربرابرطبقات ارتجاعی نشان ميدھد .
بتاريخ 3جنوری موھان بايديا رئيس اداره تشکيالت حزب کمونيست نپال)مائوئيست( که تشکيالتی ازھمه قدرتمندتراست
گفت ":دارائی وخانه ھای فئودالھا که ضبط شده است پس داده نمی شود .مادراينمورد ھيچگونه مصالحه نخواھيم کرد
بويژه حزب باجنگ خلق فئوداليسم راختم کرده است .اوگفت :دارائی ھای متعلق به فئودالھا توسط قوانين مقتضی بين
مردم فقيرتوزيع می شود .اواخطارکرد که به حکم تأمين حقوق مردم حزب ميتواند ھرزمان ازحکومت خارج شده
وبطرف مردم برود  ".بازھم به نظراين رھبر حزب توجه کنيد که مدعی است که فئوداليسم راختم کرده اند وھرزمان که
خواستند بطرف مردم می روند!.
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بتاريخ  16جنوری  2009اعالم شد که حزب کمونيست نپال)مائوئيست( وحزب کمونيست نپال مرکزواحد) مشعل( با
ھم يکجا شده وحزب واحدی را بنام)) Unified CPN(Maoistحزب کمونيست متحد )مائوئيست(اعالن کردند.
ھردوحزب متحد تصميم گرفتند که "راه پراچندا" رابحيث اصل رھنما رھا کنند .برای شناخت بيشترماھيت خط
ايدئولوژيک سياسی ومواضع انحرافی حزب کمونيست نپال) مشعل(  ،نظروموضع جنبش انقالبی انترناسيوناليستی را
مورد مطالعه قرارمی دھيم .جنبش انقالبی انترناسيوناليستی درشماره  24جھانی برای فتح منتشره سال  1998انحرافت
حزب کمونيست نپال)مشعل( راکه يکی ازتشکالت شرکت کننده درجنبش انقالبی انترناسيوناليستی بود برشمرده
وآنراازاين جنبش اخراج نمود.
"در 26دسامبر 1993درسده مائوتسه دون جنبش انقالبی انترناسيوناليستی باتصويب ) مارکسيسم -لنينيسم -مائوئيسم( به
مثابه ايدئولوژی خود گام تاريخی به پيش برداشت .اين بحث ازمدتھا پيش به صورت يک مباحثه پرشوردرون صفوف
اين جنبش جريان داشت چند سالی بطول انجاميد .حزب کمونيست نپال)مشعل( درجريان اين بحث بارھا وآشکارا با) م ل
م( بمثابه موضع جنبش ما مخالفت کرده است".
 -1حزب کمونيست نپال ) مشعل( ھمچنان برنفی مائوئيسم بمثابه سومين وعاليترين مرحله تکامل علم انقالب ادامه داد
وبه ضديت باجنگ خلق برخاست.باوجوداين ،اختالفات جنبش مابااين حزب را نمی توان به مخالفتش باجنگ خلق
تقليل داد .بلکه اين مخالفت فشرده ونتيجه ناگزيرمسيرقھقرائی اپورتونيستی است که ازمدتھا پيش آغازکرده است،
مھم است که اين دوره ازمبارزه ميان جنبش ما وحزب کمونيست نپال) مشعل( به نتيجه برسد.
 -2درباره عصر :يک بحث کليدی اين حزب عليه م .ل .م اين است که لنينيسم ،مارکسيسم عصرامپرياليسم است
وازآنجا که عصرتغييرنکرده ،پس صحبت ازم .ل .م بمثابه يک مرحله جديد وباالترعلم) علم انقالب پرولتاريائی-
تبصره ازماست(بمعنای نفی لنينيسم است .اين حزب چنين می گويد ":کليه احزاب سياسی که ازمقوله گمراه کننده
مائوئيسم حمايت می کنند معترفند که عصرکنونی ،عصرامپرياليسم وانقالبات سوسياليستی است .اما ھيچ يک ازآنھا
موضوع حساس عصرلنين رادرک نمی کنند ".اين حزب ادامه می دھد که ":تعريف اينان ازمائوئيسم بمثابه مرحله
سوم آشکارا اين درک راالقاء می کند که لنينيسم ...جای خودرابه مائوئيسم داده ياتوسط آن کنارزده شده
است)".قطعنامه ای ازحزب کمونيست نپال )مشعل( درباره مائوئيسم ،سپتمبر.(1992
 -3دوديدگاه دربرخوردبه خدمات مائو :اين حزب درسند اش" درباره مائوئيسم" چنين نظری ارايه داده است ":شما
می گوئيد که مائو درعرصه ھای فلسفی ،اقتصاد سياسی وسوسياليسم علمی خدمات عظيمی انجام داده که حايز
اھميت تاريخی است :"....گزارش لنين به کنگره انترناسيونال سوم ازاھميت تئوريک عظيمی برخورداربوده
ودرواقع اصل واساس انقالب دموکراتيک نوين مائوراتشکيل می دھد".
 -4حزب کمونيست نپال )مشعل( بانفی جھانشمول بودن تئوری جنگ خلق مائو وتقليل آن به يک تاکتيک صرف
درشمارطيفی ازراه ھای مسالمت آميز....
 -5متھم کردن مائوتسه دون به اينکه؛ اودرجريان انقالب فرھنگی پرولتاريائی نتوانست اھميت مبارزه عليه اپورتونيسم
سنتريستی را بدرستی دريابد؛ باين صورت) مشعل( نظردارد که مائويک سنتريست بود.
 -6حزب )مشعل( پيگيرانه جنگ خلق را بيک مسئله تاکتيکی تقليل داده وخط حزب کمونيست نپال) مائوئيست( را به
حيث خط افراطی چپ کوبيده است.
دروحدت ايدئولوژيک سياسی وتشکيالتی حزب کمونيست نپال)مائوئيست( وحزب کمونيست نپال) مشعل( معلوم می
شود که حزب)...مشعل( بايد باصطالح مائوئيسم راپذيرفته تاباکنارگذاشتن »راه پراچندا« امکان وحدت اين دوحزب
ميسرشده باشد .الکن چيزی که دراين وحدت مھم است اينست که انحرافات حزب کمونيست نپال )مائوئيست( زمينه
رابرای بوجودآمدن اين وحدت مھياساخته است .زيراانحرافات نظری وعملی حزب کمونيست نپال) مائوئيست( درطی
سه سال اخيرنشان می دھد که معيارھای انقالبی پرولتری دروحدت ديالکتيکی کمونيستھا ھم درنزداين حزب تا اين سطح
به جھت انحرافی تغييريافته است که توانست باچنين شيوه ميکانيکی باحزب کمونيست نپال ) مشعل( به وحدت برسد.
بتاريخ 16فبروری  2009پراچندا صدراعظم نپال درھشتمين کنوانسيون حزب کمونيست) اتحادمارکسيست -لنينيست(
بااغتنام فرصت بااصرارکمونيست ھای نپال رابه وحدت فراخواند .اوگفت ":مادررنگھا تفاوت داريم ماازيک طبقه
ھستيم ".اوعالوه نمود ":کمونيست ھا درنپال قھرمانانی ھستند که تايکديگررابخوابانند .اين ناشی ازفقدان روحيه وحدت
واجماع است".
مالحظه می شود که ديگربرای آقای پراچندا ازکمونيسم انقالبی وعلم انقالب پرولتاريائی) م ل م( فقط ھمين قدرباقی
مانده است که گروھی وياحزبی نام خودراکمونيست بگذارد واينکه به لحاظ ماھيت خط ايدئولوژيک سياسی واستراتژی
واھداف برای پيروزی انقالب چگونه است فرقی نمی کند .آقای پراچندا فقط تفاوت رنگھارامی بيند نه ماھيت فکری
وطبقاتی را اوفقط بشکل پديده توجه دارد نه به ماھيت وجوھرپديده .ديگرمفھوم طبقه وتفاوت وتضادطبقاتی ومبارزه
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طبقاتی برای اوماھيت اشراازدست داده است .وبزعم وی ھمينکه گروھی رنگ عوض کند جوھروماھيت اونيزعوض
می شود .ولی ازجھتی پراچندا دراين موردديگرراست ميگويد؛ زيرا اوخط حزب راتاآن حدی به لژن کشانده وماھيت
خط حزب راتاآن حدعوض کرده است که به لحاظ ايدئولوژيک سياسی وماھيت طبقاتی باحزب کمونيست نپال
)اتحادمارکسيست لنينيست( وحزب کمونيست نپال) مشعل( که احزاب رويزيونيستی اند ھم طبقه شده است وبرمبنای
ھمين طرزتفکرچندی قبل با حزب کمونيست نپال )مشعل( بوحدت ايدئولوژيک سياسی وتشکيالتی رسيد.
بتاريخ  27فبروری  2009پراچنداگفت ":نوشتن يک قانون اساسی طرفدارمردم برای تکميل انقالب سياسی درنپال
ضروری است .اوادعاکرد که :حزب مامسئوليت اخالقی دارد تاجنبش کمونيستی جھان را رھبری کند ،نه تنھا برای
نپال ».جنبش کمونيستی درروسيه وويتنام باين سبب ناکام شدکه رھبران روحيه واقعی انقالب رانتوانستند بفھمند .اوگفت:
نپال يک انقالب بی مانند)يگانه( است باآب وھوای قرن بيست ويک وفق دارد".
توجه کنيد به اين نظررھبران حزب کمونيست نپال)م( .اوالً :آيا قانون اساسی ايکه درشرايط کنونی درمجلس موسسان
فعلی باترکيب طبقاتی مشخص آن تدوين وتصويب شود واقعاً ميتواند طرفدارمردم باشد؟ ثانيا ً :بفرض اگريک قانون
اساسی بروی کاغذ دارای محتوی »مترقی « ھم باشد ،آيا بدون انجام انقالب اجتماعی درجامعه ميتواند درتغييرجامعه
بنفع توده ھای خلق نپال موثريتی داشته باشد وآنھاراازستم واستثمارطبقات ارتجاعی وامپرياليسم نجات دھد؟ که ھرگزنه!
وادعای رھبری جنبش کمونيستی جھانی برای رھبران حزب کمونيست نپال)مائوئيست( باماھيت ايدئولوژيک سياسی
وموقعيت طبقاتی فعلی شان ديگريک مضحکه است .ودرمورد دوم :البته مسئله رھبران حزب کمونيست ويتنام
وانحرافات رويزيونيستی آنھا مشخص است .ولی انتقاد ازرھبران انقالب روسيه اگرمنظوراوروسيه ای قبل ازسال
 1953باشد نيزيک ادعای پوچ است .پراچندا دراينجا ازچين نامی نمی برد؛ شايد بزعم او رھبران چين»توانسته اند
روحيه واقعی انقالب رادرچين بفھمند«!
پراچندا شرايط کنونی نپال را انقالب بی مثال ميخواند که بگفتۀ اوبا آب وھوای قرن بيست ويک وفق دارد.جنبش انقالبی
انترناسيوناليستی که حزب کمونيست نپال)مائوئيست( عضوآنست بادرنظرداشت پيشرفت جنگ خلق ورشد انقالب درنپال
وپيشرفت مبارزات انقالبی خلقھا واحزاب م ل م درديگرمناطق جھان منجمله ھند ،کردستان ترکيه وپيرو قرن بيست
ويکم را قرن پيروزی انقالبات پرولتری وگسترش کمونيسم درجھان می خواند .چنانچه حزب کمونيست انقالبی امريکا
درنامه تاريخی اکتوبر 2005خويش به رھبران حزب کمونيست نپال)مائوئيست( بويژه پراچنداصدراين حزب چنين می
نويسند ":ازپيشرفت انقالب درقرن بيست ويکم تقديرمينمائيم .درسھای اولين موج انقالب پرولتری ھمراه درکمون پاريس
وادامه آن تا شکست انقالب پرولتری درچين بايد جمع بندی شود وصدرحزب ما باب آواکيان درسھای اين تجربه بزرگ
رادرمرکزتوجه اش قرارداده است ".ولی برخالف آقای پراچندا انحرافات رويزيونيستی حزب اش وشکست انقالب
رادرنپال» انقالب يگانه« خوانده که باآ ب وھوای قرن بيست ويک وفق دارد!.
اوضاع جھانی ووضعيت امپرياليسم بين المللی باآغازقرن بيست ويکم  :بعدازواقعۀ  11سپتمبر  2001درنيويورک
وواشنگتن وانھدام برجھای مرکزتجارت جھانی )سيمبول »عظمت« جھان سرمايه داری( ابرقدرت ظاھراً بی رقيب
امريکا نقشه توسعه امپراتوری جھانی اشرا به منصه اجراقرارداد .درابتدا دومنطقه مھم واستراتژيک جھان درقاره آسيارا
که ازنظرذخايرنفت وگاز،بازارھای اقتصادی ونيروی کارارزان وھم به لحاظ اھميت جيوپوليتيکی وسوق الجييشی اين
مناطق که امپرياليسم امريکا ميتواند امپرياليسم فدراسيون روسيه وکشورچين را که دارای اقتصاد روبه رشد درمنطقه
وجھان است ،به محاصره بکشد ،موردحمله قرارداد .امپرياليسم امريکا باکمک متحدين اش کشورھای افغانستان وعراق
را اشغال نظامی نموده وتحت سلطه استعماری قرارداد .کشورايران وکوريای شمالی راازجمله اھداف بعدی اشغال
درنظرگرفت که درصورت موفقيت سريع دراين دوکشور ،امکان حمله به ايران وکوريای شمالی بسيارمحتمل بود .ولی
طوريکه مالحظه می شود حمله براين دوکشورھنوزاز دستورکارقصرسفيد خارج نشده است .اما برخالف تصورات
سردمداران قصرسفيدامريکا اقدامات وحشيانۀ آنھا عليه خلقھای افغانستان وعراق ،نه تنھا اعتراضات ونفرت خلقھا ی اين
دوکشورکه کشورھای اين مناطق وخلقھا وملل سراسرجھان را عليه امريکا ومتحدين آن برانگيخت.باين نکته نيزبايدتوجه
داشت که باثربحران مالی واقتصادی عميق وگسترده که دامنگيردولت امريکا شده است؛ ديده می شود که دولت امريکا
پالن عاجلی درحمله به کشورھای ايران وکوريای شمالی راندارد .قابل تذکراست که بحران مالی واقتصادی درامريکا
ازسال  2002وجودداشته ودرسال  2008ميالدی بود که عمق وشدت آن برمالگرديد .اين بحران ساختاری جھان
سرمايه داری منحصربه امريکانبوده بلکه تمامی سرمايه بين المللی را دربحران عميقی فرورفته است .امپرياليسم بين
المللی باتمام امکانات وچاره جوئی ھا تاحال نتوانسته است ازگسترش روزافزون اين بحران جلوگيری کند .باوجود ھزينه
کردن چند تريليون دالرازذخايرارزی کشورھای سرمايه داری بازھم رشد اقتصادی درکشورھای سرمايه داری
سيرنزولی دارد .درنتيجۀ بحران جھانی دھامليون کارگروکارمند درسراسرجھان خاصتا ً درکشورھای سرمايه داری
کارھای شانراازدست داده اند.ھمه روزه دھا ھزاربيکارديگربراين رقم افزوده می شود .درامريکا ماھانه 600
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ھزارنفرودراتحاديه اروپا  250ھزارنفروھمين طوردرجاپان ،چين وھند وديگرکشورھا ماھانه ھزاران کارگروکارمند
شغل ھای شانراازدست می دھند .بازارھای مالی واقتصادی جھان تقريبا ً درحال رکود وسقوط اند .مليونھا
کارگربيکارشده روزتاروزبه معضالت فقروتنگدستی مواجه می شوند .که خودزمينه سازاوجگيری نارضائی ھا
واعتراضات گسترده توده ھای مليونی کارگران وزحمتکشان درسراسرجھان گرديده وھرچه بيشتربه تشديد تضادبين
طبقات زحمتکش وسرمايه داران منجرخواھدشد  .دراوضاع کنونی جھان اينھا زمينه ھای اند که دربوجودآمدن شرايط
عينی دراين کشورھا کمک کرده اند .وپرولتاريای آگاه وکمونيست ھای انقالبی جھان بايد ازاين اوضاع وشرايط درجھت
ارتقای سطح آگاھی سياسی وبسيج طبقه کارگروسايرطبقات واقشارزحمتکش عليه سرمايه داری جھانی سود بجويند.
آيا جنبش انقالبی انترناسيوناليستی وجنبش کمونيستی جھانی درشرايط فعلی اين آمادگی رادارند؟ جنبش کمونيستی جھانی
درشرايط موجود دروضعيت نامناسبی قراردارد.انحرافات اوپورتونيستی ورويزيونيستی حزب کمونيست نپال)مائوئيست(
به سقوط جنگ خلق وشکست انقالب درنپال انجاميد .شکست انقالب درنپال وبحران جنبش انقالبی انترناسيوناليستی
درشرايط کنونی دومعضله ويادومانع بزرگی است که پرولتاريا وخلقھای زحمتکش جھان نمی توانند بامبارزات انقالبی
ومترقی ھم آھنگ شان عليه امپرياليسم وارتجاع بی المللی مبارزه کنند .اين وضعيت درجنبش کمونيستی جھانی موجب
شده است که باوجودشرايط عينی مساعد دراکثريت کشورھای جھان کمونيستھای انقالبی وپرولتاريا نتوانند
دربوجودآوردن شرايط ذھنی وتشديد مبارزات انقالبی موثريت خودرابنمايش بگذارند .ناگفته نماند که بحران درون جنبش
انقالبی انترناسيوناليستی موجب سکوت دربرابرانحرافات حزب کمونيست نپال)مائوئيست( گرديده وعقب گرد
استراتژيک اين حزب ھرچه بيشترحالت ابھام وسردرگمی درجنبشھای انقالبی ومترقی درکشورھای مختلف جھان
رابوجودآورده است .چنانکه متذکرشديم دراوضاع کنونی جھان امپرياليسم جھانی به بحران ساختاری عميقی گرفتارآمده
است وبحران درون جنبش بين المللی کمونيستی پرولتاريا وزحمتکشان جھان رادروضعيت بالتکليفی قرارداده است.
وسکوت جنبش انقالبی انترناسيوناليستی دربرابرانحرافات رويزيونيستی حزب کمونيست نپال)مائوئيست( بربحران
جنبش کمونيستی جھانی افزوده است .واين سکوت نمی تواند ناشی ازانحرافات ايدئولوژيک سياسی دراين جنبش نباشد.
تداوم وضعيت کنونی درجنبش کمونيستی جھانی اين بحران راعميقترخواھد کرد .اگرجنبش انقالبی انترناسيوناليستی
مبارزه ايدئولوژيک سياسی)مبارزه بين دوخط( را برای بيرون رفت ازاين بحران به پيش نبرد؛ کارگران جھان بدون
رھبری انقالبی وبدون کسب آگاھی انقالبی وابرازخالقيت وابتکارمبارزاتی درجھت بسيج وسازماندھی توده ھای مليونی
خلق عليه امپرياليسم وارتجاع بين المللی بالتکليف باقی مانده وفرصت ھای بوجودآمده درشرايط کنونی جھان ازدست
خواھندرفت .وميدان برای اپورتونيستھا ورويزيونيست ھای رنگارنگ خالی خواھدماند که بتوانند بيش ازپيش اذھان
کارگران وتوده ھای زحمتکش جھان را باافکاراپورتونيستی ورويزيونيستی مسموم کنند.
اينک بعد ازگذشت تقريبا ً سه سال ازانحرافات رھبران حزب کمونيست نپال)مائوئيست( وبه شکست کشاندن انقالب خلق
نپال وتقريبا ً سکوت اکثريت قاطع اعضای جنبش انقالبی انترناسيوناليستی دربرابراين انحرافات؛ ما نظرانتقادی حزب
کمونيست انقالبی امريکا را طی مقاله ای زيرعنوان" انتقاد حزب کمونيست انقالبی امريکا ازحزب کمونيست
نپال)مائوئيست(" را می خوانيم که درماه نومبر 2008منتشرشده و بتاريخ  24مارچ  2009در"سايت کاساما" باين
آدرس) (www.Kasamaproject.orgبه نشررسيده است.
نکات برجستۀ ازاين مقاله:
"جنبش انقالبی انترناسيوناليستی به انحرافات حزب کمونيست نپال )مائوئيست( برخوردانتقادی اصولی نکرده است.
رفقای ما درنپال درباتالق گيرکرده اند وبيم غرق شدن آنھاست .عکس العمل رفقای جنبش انقالبی انترناسيوناليستی
درديگرکشورھا دراين حالت عاجل واضطراری چيست؟ درصورتيکه تعداد کمی سعی می کنند که به بھترين نحوی که
ميتوانند آنھاراکمک کنند .متأسفانه برخی ديگربطرف رفقای که درحال غرق شدن اند گل می اندازند ).اين مطلب بايد
اشارۀ باشد به احزاب وسازمان ھای عضوجنبش انقالبی انترناسيوناليستی وتشکالت خارج "ريم" که بجای انتقاداصولی
ازانحرافات اپورتونيستی ورويزيونيستی رھبران حزب کمونيست نپال)مائوئيست( وبه شکست کشاندن انقالب خلق نپال؛
باستايش وتقديروباپيام ھای تھنيت وتبريک ،انحرافات آنھارا بدرقه کرده اند} .ازجمله حزب »کمونيست)مائوئيست(«
افغانستان عالوه براستقبال وتھنيت گوئی فراوان از» پيروزی انقالب « درنپال مدعی شد که »کارزاروسيعی« را دراين
زمينه براه انداخته است ،{.که درحقيقت تأئيد اين نظريه ھا ومواضع انحرافی آنھابوده است -تبصره ازماست( ،وقتی
است که آنھا به انتقاد ضرورت دارند وبه يک ريسمان قوی تاخودراازباتالق بيرون بکشند .اين ريسمان ضروری فعالً:
چيزديگری نيست جزخط ايدئولوژيک سياسی انقالبی ،اين موضع است ،نقطه نظروميتود ....جريان مبارزه بين دوخط
درحزب کمونيست نپال)مائوئيست( جای گرفته است ،دراين زمينه يک سوأل بزرگترکه آيا ،و به کدام مبنا يک موج نوين
انقالب پرولتری درجھان ميتواند به جلورود.
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بتاريخ  19مارچ  2008حزب ما يک نامه انتقادی به رفقای حزب کمونيست نپال)مائوئيست( فرستاد چنانکه احزاب
وتشکالت ديگرعضو"ريم" اظھارکرده اند ،عميق ترين نگرانی ما راجع به جھت يابی ايدئولوژيک سياسی حزب
کمونيست نپال )مائوئيست( وراه اساسی که درطی سه سال اخيرتعقيب کرده است،بود .نقاط مرکزی اين مکتوب عقيدۀ
مابود؛ يعنی حقيرشمردن مبارزه بزرگ وقربانيھای سھمگين وبزرگ خلق نپال درطی ده سال جنگ خلق وسيستم دولتی
که درنپال مستحکم شده ،اين دموکراسی نوين نيست .شکل خاص ديکتاتوری پرولتاريا که مختص کشورھای مانندنپال
است نيست ،الکن بيشتريک دولت بورژوازی "،جمھوری دموکراتيک فدرال" که سرمايه داری موجود وروابط توليدی
نيمه فئودالی غالب درنپال راحفظ وتحميل خواھد کرد ،ميباشد.ارتش آزاديبخش خلق بوسيله)انتيگريشن( درارتش
ارتجاعی ازبين برده شد ويابه مقاصد ديگری منحل شد ،اراضی تقسيم شده بوسيله انقالب به دھقانان دوباره به مالکان
سابق شان برگردانده شد ،قدرت ھای امپرياليستی غرب ودولت ھای ارتجاعی مانند چين وھند دوستان بزرگ خلق نپال
تلقی می شوند ،وپيشنھادھای مبھوت کننده تئوريک پيش گذاشته شده اندمانند" ديکتاتوری مشترک پرولتاريا وبورژوازی"
درعوض استدالل برای پروگرامی که انقالب رابه پيش برد ،رھبران حزب کمونيست نپال)مائوئيست( ومامورين دولت
باصدای بلند پيشنھادھا وپاليسی ھای ھمين طوروقيحانه رابمقابل اصول انقالب پرولتری ومنافع توده ھای نپال
وسراسرسرجھان حمايت می کنند که ھرکمونيست حقيقی را دچارشوک کرده است .رفقای ما يا جنبش ما که می شنوند
ايشان اندوھگين وقھرمی شوند .ما می شنويم ازبعضی اطمينان ھا دريافت می کنيم که تمام اينھا يک »دولت انتقالی«
است که ميتواند به حقيقتی گذارکند .يابعضی اوقات ما گفته ايم ،الکن اين است يک زرنگی ومھارت »فريب دشمن«
ماداميکه آمادگی ھا ادامه دارد که انقالب را به يک پيروزی نھائی برساند .الکن درحقيقت ھرقدم که دراين راه خراب
گذاشته می شود مشکالت ايدئولوژيک سياسی وتشکيالتی ونظامی بيشتری درراه انقالب بوجود می آورد .امروزبسياری
ازکمونيست ھا درنپال ودرجای ديگری که ھستند تصديق می کنند که تشکيل» جمھوری دموکراتيک فدرالی« وسيله ای
نيل به چيزی بسوی انجام کاری بازحمت واقعيت ھای کمونيستی نيست الکن يک قدم بسياربزرگ بسوی عقب
دورازانقالب ودورازانجام پرزحمت موفقيت جنگ خلق ،يک گام بزرگ بسوی تحکيم وتثبيت موقعيت دوباره ارتجاع
وسيستم امپرياليستی جھانی درنپال است.
مشکل خطی حزب :اين بسيارعالی است که بسياری رفقای ما به موضع خودبرگشته اند موقعيکه آنھا خيره می شوند
باينکه انقالب سقوط کرده است ....سوال قابل فھم است ،چگونه اشياء به اين نقطه بسيارمھم می رسند ،اساساً چه الزم
است که عقب گرد اين خط السيروبربادی ثمره ھای انقالب درنپال را که چنين به سرعت خراب شدند نجات داد.وضعيت
فعلی تصادفی نيست ،نه يک افراطی گری محض است ،ازجھت ديگرپاليسی درست .اين فقط بارديگر»مانوربه راست«
نيست که ميتواند به آسانی بوسيلۀ تعقيب »مانوربه چپ« بعدی اصالح گردد .نمايش جاری ازتوحيد ھمکاری طبقاتی يک
نتيجه خط ايدئولوژيک سياسی که حزب را رھبری می کند به دورگذاشته ،مخصوصا ً اززمانيکه تأسيس »دولت انتقالی«
ھدف فوری حزب تعريف می شد ،آنست يک »جمھوری دموکراتيک«.اگرخط حاضردررھبری حزب کمونيست
نپال)مائوئيست( طرد نگردد ،اين فرصت برای خلق نپال وبرای جنبش کمونيستی کامالً◌ً ازدست خواھدرفت.
مادرموقعيت فکری ای نيستيم ياطرح مشخص مرحله تاکتيکی .وما درجنبش بين المللی رفقای رانمی بينيم که بتوانند نقش
ايفاکنند .مابايد تمام توجه خودرا درمسايل خط ايدئولوژيک سياسی متمرکزکنيم نه درمسايل ثانوی تاکتيکھا يا گويا
"مانوردادن" .
انقالب نپال بايد به دموکراسی نوين تحول کند .الکن مقصد ازانقالب دموکراتيک نوين اين است که دقيقا ً به سوسياليسم
گذارکند ،نه شتاب بسوی سرمايه داری درنپال وانتيگريشن بيشتربه سيستم امپرياليستی جھانی".وظيفه فوری که تمام
کمونيست ھا بآن مواجه اند که انقالب رادرنپال حفظ کنند .عزيزان درنپال برای طرد خط غلط درحزب کمونيست نپال
)مائوئيست( مبارزه کنند .يکبارديگرما گفتارمائوتسه دون رانقل ميکنيم ":اگرخط مادرست نباشد يک وقتی سقوط غيرقابل
اجتناب است ،حتی ھمراه کنترول مرکزی ،محلی ورھبری ارتش .اگريک خط صحيح باشد ،حتی اگردرابتدايک
عسکرھم نباشد ،ماعساکرخواھيم داشت ،حتی اگرقدرت سياسی نباشد ،قدرت سياسی بدست خواھدآمد".
امروزسوال مسيرآينده نپال است مبارزه درقلمروخط سياسی ايدئولوژيک اگرخط صحيح کمونيست انقالبی بتوانددربين
حزب پيروزشود انرژی وآرزوی ھای مردم که بوسيله جنگ خلق ايزوله شده است ميتواند فعال ورھبری شود ،اين است
يک امکانيت واقعی که پيروزی درسرتاسرکشور ،تمام ملت پيروزخواھدشد ومسيرراه بسوی سوسياليسم بازمی شود".
بتاريخ 3اپريل  2009خبرنگاربن پرسون از" مرکزخبرگزاری  "Maoist Revolutionمصاحبه ای داشت با suresh
 Kumar aleعضوحزب کمونيست نپال)مائوئيست( وعضومجلس موسسان)اسامبله قانون گذار(؛ سورش کمار
از"تاکتيک جديد وبسيارمختلف حزب يادکرد وگفت :درگذشته انقالبيون آنرابکارنگرفته اند وآن عبارت است از»تاکتيک
رھبری انقالب ازداخل حکومت«  ،اوھمچنان خلع سالح ارتش آزاديبخش خلق راتغييرتاکتيک حزب ميداند ومدعی است
که بااين تغييرتاکتيکی مقاصد واھداف حزب تغييرنکرده است".
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درحاليکه »تاکتيک رھبری انقالب ازحکومت« انحراف صريح ازاصول علم انقالب پرولتاريائی بوده وشکل جديدی
ازانحراف رويزيونيستی است که رھبران حزب کمونيست نپال )مائوئيست( به آن دچارشده اند .برخالف اين ادعا
استراتژی جنگ خلق که به مقصد وھدف پيروزی انقالب دموکراتيک نوين وتشکيل دولت دموکراتيک خلق بود کامالً
کنارگذاشته شده وخلع سالح ارتش خلق وتالش اذغام آن درارتش ارتجاعی که مفھوم منحل کردن کامل آنراميرساند،
وانحالل ھسته ھای حکومت خلق ومنحل کردن ليگ جوانان کمونيست واعاده امالک وجايداد فئوداالن؛ اقداماتی اند که
خلق نپال بگونه ھمه جانبه خلع سالح شده است وباين صورت عمالً ديگرراه وامکانی برای تحقق برنامه حداقل حزب
يعنی انقالب دموکراتيک نوين وبرنامه حداکثرآن پيروزی انقالب سوسياليستی و رسيدن به جامعه کمونيستی باقی نمانده
است .ديگرکدام مقاصد واھداف ازحزب باقی مانده است که تغييرنکرده ويانابود نشده باشند؟ اين گونه نظرات واعمال
جزتجديد نظردراصول واحکام )مارکسيسم -لنينيسم -مائوئيسم( چيزديگری بوده نمی تواند.
بتاريخ  7اپريل  2009مکتوب سرگشاده اعتراضيه بزبان انگليسی از»حزب کمونيست)مائوئيست( افغانستان« به »حزب
کمونيست نپال)مائوئيست(« ازطريق ويب سايت" " _ Revoluti-Maoisمنتشرشد وبه تاريخ  8اپريل بخشی ازاين
مکتوب درسايت "شعله جاويد" بزبان فارسی نشرگرديد .اين حزب می نويسد ":مزدوران مسلح نپالی بخشی ازنيروھای
اشغالگرخارجی درافغانستان .تقريبا ً ھمزمان باافشای موجوديت نيروھای مربوط به شرکت ھای امنيتی خصوصی
امريکائی درافغانستان ،موجوديت مزدوران مسلح نپالی مربوط به اين شرکت ھا درافغانستان نيزآفتابی گرديد .ازآن زمان
تاحال اين موضوع چندباردرصفحات ارگان مرکزی حزب)شعله جاويد( انعکاس يافته است .ماانتظارداشتيم که دولت
جديدنپال -که تحت رھبری حزب کمونيست نپال )مائوئيست( قراردارد -روی اين موضوع بصورت جدی توجه نموده
وبرای بيرون بردن مزدوران مسلح نپالی ازافغانستان قاطعانه دست به اقدام بزند .اما متأسفانه نه تنھا درين مورد تاحال
اقدامی صورت نگرفته است ،بلکه پس ازالغای سلطنت وبرقراری جمھوری دموکراتيک فدرال درنپال ،حضوراين
مزدوران مسلح درافغانستان پررنگ تروگسترده ترنيزشده است .تاھمين اواخرتعداداين نيروھا تنھا دريکی ازميدان ھای
مھم کشور)ميدان ھوائی شيندند ھرات( بالغ برھفتصد نفربرآوردمی گرديد .دسته ھای مسلح نپالی درميدان ھوائی قندھار،
مرکزپی آرتی غزنی ،بعضی ازنقاط حساس امنيتی کابل وسائرجاھا نيزحضوردارند .بايک برآورد تخمينی ميتوان
مجموع مزدوران مسلح نپالی درافغانستان را  1500تا  2000نفرتخمين نمود ".اين حزب به ادامه مينويسد »:قبالً حزب
کمونيست نپال)مائوئيست( قول داده بود که مبارزه برای بيرون بردن اين نيروھا ازافغانستان را بصورت جدی پيش
خواھدبرد....مااصالً بصورت مشخص نمی دانستيم که چرا وچگونه يک حزب کمونيست مائوئيست که بايد به
انترناسيوناليسم پرولتری تعھد وپابندی داشته باشد ،می تواند موضوع شرکت شھروندان کشورش را درکارزار
تجاوزکارانه واشغالگرانه امپرياليستی ،به رھبری امپرياليسم امريکا بپذيرد وعمالً مجری آن باشد ....در"عھدنامه
...برای انتخابات مجلس موسسان " تنھا يک بند دربخش چھارم آن وجوددارد که احتمالً موضوع" مرکزسربازگيری
گورخه" رامطرح کرده است ،بدون آنکه بصورت روشن روی حضورمزدوران مسلح نپالی درعراق وافغانستان
ومخالفت عليه اين حضورتماس گرفته باشد.
ً
حزب »کمونيست )مائوئيست(« افغانستان به ادامه می نويسد :فعال رئيس حزب کمونيست نپال)مائوئيست( صدراعظم
نپال است ،وزارت دفاع متعلق به يکی ازرھبران حزب کمونيست نپال) مائوئيست ( است ،وزارت ماليه وموقعيت ھای
مھم کابينه مربوط به اين حزب است .خالصه حکومت ائتالفی تحت رھبری حزب کمونيست نپال )مائوئيست( است،
ليکن شھروندان اين حکومت يک بخش وجزء قوای اشغالگردرافغانستان وعراق است -حزبی که جنگ خلق را برای ده
سال درنپال رھبری کرد -حاال توافق شرم آورراباقوای اشغالگرانجام داده است .ماخصوصاً ازاعضای حزب کمونيست
نپال)مائوئيست( ،ازليگ جوانان کمونيست ،ازسربازان ارتش آزاديبخش خلق ،تمام قوای گوريال وسازمانھای توده ای
تحت رھبری حزب کمونيست نپال )مائوئيست( می خواھيم تابررھبری اين حزب فشارواردکنند تابه اين وضعيت شرم
آورخاتمه بدھد .ازجھت ديگرقوای مسلح مزدورنپالی بطوريکه اآلن آنھا خون مردم افغانستان رابنفع امپرياليست ھای
اشغالگرمی ريزند بزودی آنھا خون اعضای حزب کمونيست)مائوئيست( افغانستان راباخون تمام توده ھای که مربوط به
حزب ماھستند خواھندريخت«.
»حزب کمونيست)مائوئيست(« افغانستان درطی سه سال ھمه نظرات وعملکردھای حزب کمونيست نپال )مائوئيست(
راموردتائيد قرارداده و به توصيف وتبليغ ازپيروزی ھای اين حزب مصروف بوده است؛ فقط اينک بيک مورد ازعمل
عملکردھای ضدمردمی حکومت تحت رھربی اين حزب انگشت گذاشته واين حزب وحکومت تحت رھبری آنرا مورد
»انتقاد« قرارداده است .حزب کمونيست )مائوئيست( افغانستان پديده ھا وقضايارا باديد ميکانيکی وجدا ازھم مورد
مطالعه وبررسی قرارداده وبجای آنکه به علت توجه کند دراين موردبه معلول چسپيده است .درحاليکه ھمه اقدامات
وعملکردھای رھبران حزب کمونيست نپال)مائوئيست( بعدازامضای معاھده  12ماده ای بااحزاب پارلمانی وامضای
معاھده صلح بادولت نپال وشرکت درپارلمان ودولت موقت وتارھبری حکومت ارتجاعی تاامروزناشی ازانحرافات
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اپورتونيستی ورويزيونيستی رھبران اين حزب بوده وموضوع توافق به ادامه کارمزدوران مسلح نپالی باارتش ھای
اشغالگروکمپنی ھای »امنيتی« که خودبخشی ازفعاليت ھای ) (CIAامريکارا تشکيل ميدھد وياتحت رھبری آن اين افراد
عليه مردم افغانستان وعراق عمل می کنند نيزناشی ازانحرافات ايدئولوژيک سياسی رھبران اين حزب است .ولی حزب
کمونيست )مائوئيست( افغانستان به انحرافات رويزيونيستی رھبران حزب کمونيست نپال )مائوئيست( که جنگ خلق،
ھسته ھای دولت دموکراتيک نوين دردھات وارتش خلق وھمه دست آوردھای مبارزات انقالبی خلق نپال رانابودکرده
اند ،جزئی ترين توجھی نکرده وتنھا بيک موضوع انگشت گذاشته است .وازاينکه »ح ک )م( ا« تنھا روی اين موضوع
انگشت گذاشته منظورآن مشخص است؛ چون اين موضوع نزد اکثريت روشنفکران مترقی مردمی درافغانستان
وکشورھای ديگرموردسوال قرارمی گيرد؛ که حزب کمونيست نپال)مائوئيست( که مدعی پيروی ازخط )م ل م( واصل
انترناسيوناليسم پرولتری است ودررھبری حکومت نپال قراردارد پس چراعساکرش بحيث مزدوردرچوکات ارتشھای
امپرياليست ھای اشغالگردرافغانستان وعراق به کشتارخلقھا مصروف اند ويادر»سازمانھای امنيتی« تحت کنترول سيا
دولت امريکا عليه خلقھای اين دوکشورعمل می کنند ،وچراين حزب واين حکومت به اصل انترناسيوناليسم پرولتری بی
اعتنا است .ازاينرواغواگرانه اقدام به صدورچنين نامه ای سرگشاده کرده است .جدی نگرفتن واعتنانکردن حزب
کمونيست)مائوئيست( افغانستان درموردانحرافات رويزيونيستی حزب کمونيست نپال )مائوئيست( وسقوط انقالب خلق
نپال نيزازموضع انحرافی اپورتونيستی ورويزيونيستی اين حزب ناشی می شود .زيرا اين حزب قبل ازاينکه حزب
کمونيست نپال)مائوئيست( درپرتگاه اپورتونيسم ورويزيونيسم قرارگيرد؛ حزب کمونيست)مائوئيست( افغانستان
درمنجالب اپورتونيسم ورويزيونيسم افتاده بود .بھمين مبناست که به لحاظ ايدئولوژيک سياسی باانحرافات رويزيونيستی
حزب کمونيست نپال )مائوئيست( مشکلی ندارد.
موضوع ديگردرحاليکه حزب» کمونيست)مائوئيست(« افغانستان ازچند سال باين طرف دچاراپورتونيسم رويزيونيسم
بوده وبرمبنای ھمين انحرافات باپيش برد برنامه ھای امپرياليستی ) NGOئی( موازی بادولت دست نشانده درتحکيم
سلطه استعماری امپرياليست ھای اشغالگرودولت مزدورآنھا عمل کرده و می کند .ولی گردانندگان اين حزب باانتشاراين
مکتوب سرگشاده بازھم ميخواھند به پرولتاريا وتوده ھای زحمتکش جھان طوری وانمود کنند که گويا آنھا بقول
خودشان»بزودی« درموقعيتی قرارخواھند گرفت که امپرياليست ھای اشغالگرکه مزدوران مسلح نپالی جزء آنھاست،
خون اعضای اين حزب و»توده ھای« مربوط به آنرانيزخواھندريخت! نه خيرآقايان! تازمانی که شما به لحاظ
ايدئولوژيک سياسی ودرعرصه پراتيک درمنجالب فعلی قرارداريد؛ امپرياليستھای اشغالگرودولت مزدورشان ھمچنان
کمکگاروحامی شما خواھندبود .رھبران وکدرھای اين حزب سالھاست که انقالب راکنارگذاشته وباشطارت تمام
مصروف ثروت اندوزی ھستند ولی جھت فريب روشنفکران وتوده ھای مردم ناآگاه از» تدارک جنگ خلق« صحبت
کرده وگاھی ھم » شعارانقالب« سرمی دھند .درحاليکه اينھا نظراً وعمالً به راه انقالب پشت کرده وراه بورژوازی
برگزيده اند .بکاربرد عبارت اينکه » بزودی آنھا)مزدوران مسلح نپالی درارتشھای اشغالگر( خون اعضای ح ک)م( ا
وخون توده ھای مربوط به اين حزب راخواھندريخت « اين ھم يک ترفند تبليغاتی بيش نيست که قصد دارند بدين وسيله
تود ه ھای خلق وروشنفکران مردمی رااغواکنند .بايدتذکرداد ھمان طوريکه رھبران حزب کمونيست نپال )مائوئيست(
مدعی اند که ازطريق »انکشاف صلح آميزانقالب« و» رھبری انقالب ازحکومت« ،رھبری ازمسندھای عالی قدرت
دردولت فئودال کمپرادوری تحت سلطه امپرياليسم ودولت ارتجاعی ھند به انقالب دموکراتيک نوين وجامعه سوسياليستی
می رسند؛ سرکرد گان »حزب کمونيست)مائوئيست(« افغانستان نيزمی خواھند ازطريق ) ان جی او( داری وخدمت به
امپرياليسم وارتجاع به انقالب دموکراتيک نوين خدمت کنند!.
انکشافات تازه درحکومت وعرصه سياسی نپال:
طبق گزارش "سايت نپال نيوز" بتاريخ  5ماه می صدراعظم نپال پراچندا استعفای خودراازمقامش اعالم نمود ورئيس
جمھوراستعفای اورا پذيرفت .پراچندااستعفای خودرا بعدازآنکه رام باران يادوف رئيس جمھورنپال فيصله حکومت مبنی
برعزل روکمان گود کاتاوال رئيس ستادارتش نپال راويتوکرد ،اعالم نمود .ھمچنان قرارگزارش مطبوعات رئيس
ستادارتش نپال ازپذيرش مکتوب عزل او ازطرف کابينه امتناع کرد.
پراچندااستعفای خودرا درخطاب به ملت بعدازآنکه دوحزب شريک درحکومت ائتالفی )CPN(UML
و  Sadbhawana Partyتصميم گرفتند که بعنوان اعتراض ازحکومت خارج شوند ،ايرادکرد .پراچندا گفت ":من آماده
ھستم که به منظورحفاظت جمھوری تأسيس شده که ھنوزدرمرحله کودکی است ،وبخاطروطن ھرنوع قربانی الزم را
بدھم .اودرخطابه اش عالوه کرد که :اين تقاضا نمی کند که درحکومتی باقی بمانم درصورتيکه واضحا ً دوقدرت
دولتی)قوه اجرائيه ورئيس جمھور( درکشورموجودباشد .صدراعظم داھال گفت :اعتنا نکردن رئيس جمھوربه فيصله
حکومت درعزل رئيس ستادارتش عمل "غيرقانونی"است .اين اقدام ضربه جدی به دموکراسی ،به پروسه صلح وبه
حکم جمھوری جديداً تأسيس شده وبزيرسوال بردن تصميم اصالحی اوست .اوگفت :يک رئيس جمھورقانونی حق ندارد
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که تصميم يک حکومت انتخابی رامانع شود ،داھال ھمچنان رئيس جمھوررا به تحريک احزاب مئوتلفه })CPN(UML
و { Sadbhawana Partyدرخروج ازحکومت ائتالفی ،نيزمتھم نمود .ھمچنان اوگفت :حزب اومتعھد به دموکراسی،
حقوق بشرومطبوعات آزاداست ،داھال ھمچنان اصرارکرد که احزاب سياسی درروزھای آينده ضرورت حرکت به جلو
دراجماع وھمکاری بين ھمديگررادارند".
دراين جريان ديده می شود که عدم پذيرش فيصله کابينه توسط رئيس ستادارتش ،خروج ھمزمان احزاب مئوتلفه از
حکومت بعنوان اعتراض عليه اقدام کابينه وصدراعظم درعزل رئيس ستادارتش واقدام عاجل رئيس جمھوردرپذيرش
استعفای صدراعظم پراچندا وفعاليتھای اعتراضی حزب کنگره ملی عليه حکومت برھبری پراچندا؛ تا حدزيادی يک
توطئۀ قبالً طراحی شده رادرسقوط حکومت تحت رھبری حزب کمونيست نپال )مائوئيست( می رساند .بھرصورت اين
مسايل درحکومتھای ارتجاعی امرمعمولی است که زمانی اختالفات وتضادھای درونی احزاب داخل وخارج حکومت
شدت ميابد جناح خارج حکومت وباھمکاری جناحی ازداخل حکومت دست به اقدامات حتی توطئه گرانه عليه حزب حاکم
زده وحکومت اورامجبوربه استعفامی کنند.الکن موضوع عمده دررخدادھای سياسی روزھای اخيردرنپال قبل ازھمه
نتايج عملی انحرافات رھبران حزب کمونيست نپال)مائوئيست( را به نمايش می گذارد .اينھا که زيرنام » انکشاف صلح
آميزانقالب« و» رھبری انقالب ازدرون دولت« انقالب خلق نپال رابه شکست کشاندند وبااحزاب رويزيونيست وفئودال
کمپرادوری کنارآمده ووارد حکومت وپارلمان شدند .بعدازانتخابات مجلس مئوسسان دررأس حکومت قرارگرفتند؛ اينک
مالحظه می شود که حتی امکان پيشرفت آنھا درکمترين حدی ھم دراجرای برنامه ھای رفورميستی آنھا درچنين نظامی
باماھيت طبقاتی مشخص آن وجودندارد .اينھاکه انقالب خلق را درچنين پرتگاه خطيری کشانده اند؛ حداقل جھت اغوای
توده ھای خلق نپال خاصتا ً آن بخشھای که درطی سالھای جنگ آزاديبخش خلق باآنھا بوده اند ضرورت به انجام يک
سلسله رفومھای بورژوائی درجامعه دارند تادرآينده بتوانند آرای توده ھای مردم رادربرابراحزاب حريف شان بدست
آورند .اما ديده می شود که درنظام فئودال کمپرادوری تحت سلطه امپرياليسم ودولت ارتجاعی وتوسعه طلب ھند؛ حتی
امکان انجام چنين رفورمھای ھم برای آنھا موجودنيست.زيراطبقات فئودال وکمپرادورونمايندگان طبقاتی آنھا درپارلمان
وحکومت ،رفورم ھای سطحی راھم درجامعه مطابق به منافع طبقاتی خودشان ومنافع سرمايه بين المللی می پذيرند.
وضعيت بحرانی ايکه درشرايط کنونی رھبران حزب کمونيست نپال)مائوئيست( به آن گرفتارآمده اندبازھم
يکبارديگراپورتونيستھاورويزونيستھای رنگارنگ رادرسراسرجھان که مدعی اندازطريق رفورميسم وپارلمانتاريسم
ميتوانند به دموکراسی وسوسياليسم برسند مفتضح ورسوامی سازد .بيش ازھمه مھم اينست که انکشافات سياسی
اخيردرنپال بايد خلق نپال وآنعده ازاعضای حزب کمونيست نپال)مائوئيست( را که ھنوزکامالًتسليم خط انحرافی رھبران
شان نشده اند؛ بيدارسازد وانحرافات وپوچی نظرات وعملکردھای سه سال اخيررھبران شانرا درک کرده ودرپرتوعلم
انقالب پرولتاريائی) م ل م( وبرمبنای اصوليت انقالبی پرولتری رھبری منحرف راازحزب طرد کرده وراه انقالب را
درپيش گيرند.
 12می 2009
گروه پيکاربرای نجات مردم افغانستان) مارکسيست -لنينيست -مائوئيست(
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