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پست الکترونيکی مائوئيست ھای دنيا،
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مائوئيست ھای افغانستان

يادداشت:
"نامه سرگشاده حزب کمونيست مائوئيست ھندبه حزب کمونيست نيپال)مائوئيست( يکی ازاسناد معتبر
مبارزه عليه رويزيونيزم درنيپال ميباشد .اين سندازمارکسيزم -لنينيزم -مائوئيزم دفاع کرده وبه اين دليل
از اھميت تئوريک برخوردارميباشد .مائوئيست ھای افغانستان به اين سندبمثابه يکی ازسنگ بناھای
بزرگ مبارزه سياسی – ايدئولوژيک عليه رويزيونيزم می بينند .بھمين دليل اين سندراترجمه ودراختيار
جنبش کمونيستی افغانستان قرارميدھند.اين سندازاين به بعد بصورت ادامه داردرارگان نشراتی
مائوئيست ھای افغانستان نشرخواھدشد .اينک مقدمه آن به اينگونه دردسترس خوانندگان محترم
قرارميگيرد.

بعدازيکدھه وبويژه تشکيل دادن حکومت بامفتضح ترين مرتجعين ،خشم بيکران خلق نيپال را برانگيخته
است.چندين موضوع بايدازجانب مائوئيست ھای انقالبی دررابطه باخط سياسی ايکه حزب کمونيست
نيپال)مائوئيست(تعقيب ميکندمورد گفتگوقراربگيرد ،خط وسياستی که ازاساس درمغايرت بااصول مارکسيزم
– لنينيزم – مائوئيزم وآموزش رھبران بزرگ مارکسيست قراردارند ،مسايلی ازقبيل انترناسيوناليزم
پرولتری ،مرحله اصلی وفرعی درانقالب درممالک نيمه مستعمره – نيمه فئودال؛ درک تز لنينی دولت
وانقالب وخصلت دموکراسی پارلمانی درکشورھای نيمه مستعمره – نيمه فئودالی آسيا،افريقاوامريکای
التين؛ معنی تغير ناپذيربودن استراتيژی وانعطاف پذيری تاکتيک ھا؛ وسايرمسايلی ازاين قبيل .حزب
شماھمچنين يکعده مسايلی راتحت نام عنوان بکار بردخالقانه مارکسيزم– لنينيزم – مائوئيزم علم کرده است،
دموکراسی درقرن  21ام يادموکراسی چندحزبی ،خط پراچندا،فدراسيون شورايی جنوب شرق آسيا ،تئوری
امتزاج و...غيره را ميتوان نام برد.
اين درست است که مارکسيزم اصول متحجرنه ،بلکه رھنمای عمل است وآن مارکسيست – لنينيست ھای
انقالبی ايکه آنرادرحروف می پذيرندولی درعمل نفی ميکنند،ھيچگاھی قادربه درک مضمون اساسی آن
نميشوند،آنھا نميتواننددرک کنندکه رفيق لنين بااين گفتار داھيانه"تحليل مشخص ازاوضاع مشخص عصاره
مارکسيزم است"چه منظوری داشت .اينگونه دگماتيست ھا نميتوانندپراتيک مارکسيزم – لنينيزم – مائوئيزم
رادرشرايط مشخص انقالبی کشورشان بکارببندند ،آنھا قادرنميشونددرجھت اعتالی انقالب در کشور ھای

شان کارکنند.بدون شک دگماتيزم ،زھرکشنده ای درجنبش ھای مارکسيستی  -لنينستی محسوب
ميشودوبھمين لحاظ مبارزه عليه دگماتيزم بايدبخشی انفکاک ناپذيرمبارزه ايدئولوژيک حزب کمونيست باشد.
تحت نام مبارزه بادگماتيزم تاکنون انحرافات جدی ای درجنبش کمونيستی جھانی) (ICMرخ داده است که
خطرات آنھااگرعميقتر و گسترده ترازانحراف راست ورويزيونيزم نباشد،حداقل مساوی به آن است .بسياری
ازاحزاب کمونيست تحت نام بکاربردخالقانه مارکسيزم دردام اپورتونيزم راست ،پلوراليزم بورژوازی ،يورو-
کمونيزم،تعصب عليه استالين،انارشيزم،پست مدرنيزم ورويزيونيسم تم ام عيارافتاده اند .خطراپورتونيزم
راست يارويزيونيزم بمثابه بزرگترين خطردرجنبش کمونيستی بين المللی )(ICMبعدازمرگ رفيق استالين
وغضب رھبری حزب کمونيست اتحادشوروی وتصرف قدرت دولتی ظاھرگرديد .رفيق مائوتسه دون ورفقای
کمونيست اصيل ديگردراين دوران مبارزه شديدايدئولوژيک–سياسی ايراعليه آن وھمچنين رفرميزم درداخل
حزب کمونيست چين ازپيش بردند .معھذا عليرغم مبارزه رفيق مائوتسه دون وسايرمارکسيست – لنينيست
ھای انقالبی ديگرعليه رويزيونيزم درسراسرجھان ،رويزيونيزم بطور موقت برجنبش کمونيستی
جھانی)(ICMمسلط شد .گفتگوی سياسی -ايدئولوژيک درموردبکاربردخالقانه مارکسيزم – لنينيزم –
مائوئيزم درپراتيک مشخص انقالب نيپال بايدبادرک درست اين مبارزه بين المللی که حتی اززمان رفيق لنين
درميان بوده ،انجام يابد.
"عليه دگماتيزم مبارزه کنيد!"دربين مائوئيست ھای انقالبی اکنون به يک اصطالح شيک وسخن
مدروزتبديل شده است .آنھا ازبه دور انداختن پرنسيپ ھای"کھنه"لنين ومائو تسه دون وبسط وتوسعه دادن
مارکسيزم– لنينيزم– مائوئيزم"درشرايط نوين"که گويادرقرن 21ام بظھوررسيده است ،حرف ميزنند.
برخی ازآنھاميگويندکه مارکسيزم– لنينيزم– مائوئيزم راباايجاديک خط يايک انديشه"غنابخشيده وتکامل
داده"ا ند،اگرچنداين ادعا درمحدوده انقالب درکشورخودشان مطرح ميشود ،ولی آنھاآنرا صبغه جھانی داده
وجھانشمول ميخوانندوازاين موضع يک ذره ھم عقب نشينی نميکنند.براين زمينه است که افرادورھبران
موردستايش وتمجيدقرارميگيرند .دراين پراتيک رھبران منحصربفرد تکريم وحتی تا حد خدايان مصئون
ازاشتباه باالبرده ميشوند.اين تکريم وستايش فعاليت جمعی کميته ھای حزبی وبطورعام حزب رادرمجموع
کمک نميکندومساله خط درآنھا درحاليکه رھبران تاحدخدايان مصئون ازاشتباه بيشترفرياد زده
ميشودباالبرده ميشوند،به مشکل مطرح ميگردد .درچن ين شرايطی حتی برای کميته مرکزی ،چه رسدبه
کادرھا ،بی نھايت مشکل است که عليه يک انحراف جدی سياسی – ايدئولوژيک ،يا دراستراتيژی وتاکتيک
حتی زمانی که آنھا بطورروشن درجھت مخالف منافع انقالب حرکت ميکنند ،مبارزه کند".کيش فردی" که
زيرپوشش"خط" يا"انديشه" تقويه ميشود،درصورتيکه بانی آن نيزآن فردباشد ،اورا بمثابه کسی که اشتباه
وانحراف ناپذيراست ،تادرجات بااليی موردحمايه قرارميدھد.
حزب ما ،حزب کمونيست ھند)مائوئيست( وحزب شما ،حزب کمونيست نيپال)ماوئيست( ازتاريخ طوالنی
ارتباط برادارانه برخورداراست ،اين تاريخ به سال ھای1980يعنی زمانيکه رھبری فعلی حزب شمابخشی
ازيک حزب رويزيونيست باپالمانتاری بود ،برميگردد .مابا عالقمندی زايدالوصفی شاھدمبارزه ايدئولوژيک
برحقی بوديم که اين رھبری آنراعليه رويريونيزم ازپيش برده وبطورصاف وپوست کنده ازآن جداشده
ودرفبروری سال1980دست به ابتکارجنگ خلق زد .ھيئات عاليرتبه کميته ھای مرکزی ھردوحزب به
تبادل نظروانتقال تجارب مبارزه عليه رويزيونيزم پرداختند ،مفھوم جھانی ومعاصرمائوئيزم رابه بحث
گرفتند ،درباره اھميت تاريخی وجھانی انقالب کبيرپرولتاريايی چين ،تجارب شورش افتخارآفرين نگزالباری
وتجارب جنگ خلق درھندرابگفتگوگرفتند .ھنگاميکه حزب شما تصميم قاطع به جنگ خلق گرفت وپيشرفت
ھای عظيمی رادرمدت کوتاھی بدست آرد ماازشدت احساسات درپيراھن نميگنجيديم ،در تمام اين مدت-
اززمان اقدام وتدارک تاآغازجنگ خلق ودرطول آن-حزب مابامحکوم کردن توسعه طلبان ھند تالش صادقانه

درجھت ھمبستگی باانقالب درنيپال،حزب شماراموردحمايه قرارداده است .بمثابه قسمتی ازاين فعاليت ھا
کميته ھای مرکزی احزاب ما ابتکار تاسيس کمپوزارادرسال  2001روی دست گرفت تابطورمتحدانه عليه
توسعه طلبان ھندومداخالت امپرياليزم درجنوب آسيا مبارزه کنند.و ھمچنين بحيث قسمتی ازوظايف
انترناسيوناليزم پرولتری ما درھرزمينه وتاجائيکه ممکن بوده جنگ خلق رادرنيپال کمک کرده ايم.
حزب مادرموازات کمک به انقالب درنيپال ھرموقعی که اشتباه عملی ونظری ايرادرحزب کمونيست
نيپال)مائوئيست(مشاھده کرده است وھمچنين احتمال اينکه آن اشتباه به چه نتائجی منجرخواھدشد واينکه
آن اشتباه ازچه بررسی ويابرداشت نادرست منشاگرفته است ،را بشماانتقال داده است .ماھيچ زمانی درامور
سياسی -سازمانی شما مداخله نکرده به جنجال ھای داخل حزبی شما سھم نگرفته ايم .الکن ھرزمانی که
ازماخواسته شده وياھرموقعی که ماخطريک انحراف جدی سياسی ياايدئولوژيک را احساس کرده
ايم،پيشنھادات بردارانه ما راطی مالقات ھای دوجانبه نمايندگان عالی کميته مرکزی احزاب ما مطرح ساخته
ايم .فقط زمانی که يک سلسله مواضع سياسی -ايدئولوژيک بطورروبازودرسطح عام ازجانب حزب شما
مطرح گرديده ويا تبصره ھائی علنی ای ازجانب صدرحزب شما پراچندا درموارد مختلف دررابطه باحزب
ماوسياستی که ازپيش ميبرد ،صورت گرفت وياگفتگوھای پلميک درسطح بين المللی داير گرديده حزب مابه
بحث علنی سياسی -ايدئولوژيک پرداخته است.اين بحث ھاھرکدام ازسال 2001بدينسوباروش صميمانه
درتابعيت ازمعيارھای انترناسيوناليزم پرولتری انجام يافته اند.
اماامروزبررسی ھمه جانبه وبحث عميقتربرروی تئوری وپراتيکی که حزب شماآنراازپيش ميبرد،
سنتزنمودن تجاربی که درجريان جنگ خلق درنيپال بدست آمده ودرسھائی مثبت ومنفی ايکه اين جنگ به
مائوئيست ھای انقالبی درجھان معاصرمی آموزد ،به يک ضرورت گسترده مبدل شده است .ما برای آغاز
يک بحث پلميک بين حزب شماوسايرمائوئيست ھای انقالبی جھان اين نامه سرگشاده را به حزب شمامی
فرستيم .اين کار بدان جھت الزم است که اقدامات کامال جدی ای درجريان توسعه وگسترش انقالب درنيپال
رخ داده که درک ماراازامپرياليزم وانقالب پرولتری وااستراتيژی وتاکتيکی که بايدبواسطه انقالبيون
مائوئيست درجھان کنونی پيگيرانه تعقيب شوند،مخدوش ساخته است؛ ھمچنين انحرافات بزرگی
ازايدئولوژی مارکسيزم – لنينيزم – مائوئيزم نيزبوقوع پيوسته است .اينھا ديگر مسايل داخلی وتنھا به
حزب شمامربوط نميشوند.
مضاف براين ،براه انداختن چنين بحثی درحاليکه رويزيونيستھا ومرتجعين حاکم برھند به اين تبليغات

مشغول اندکه"مائوئيست ھای ھندبايدازمائوئيست ھای نيپال بياموزندکه آخراالمربرسرعقل آمده ودرک کرده
اندکه تالشھای شان ازطريق جنگ وقيام مسلحانه بی ثمربوده وازاين طريق ھرگزنميتوانندبه اھداف
خيرخواھانه سوسياليسم شان برسند"نيزيک امرضروری بنظرميرسد.رويزيونيستھا بمثابه قھرمانان دفاع
ازدموکراسی پارلمانی اکنون آنرادرھرمحفلی موعظه ميکنند،آنھاحتی اززمان قيام نگزالباری به اينطرف
درھر جائيکه برسر قدرت بوده اند،باسياست بازی سوسيال – فاشيستی شان بمثابه منفذکاھش فشار ،برای
فرونشاندن خشم انقالبی توده ھاو ھدايت کردن آن درکانال سازش وآشتی نقش شان رابازی کرده اند.
آنھاھميشه ازطريق خنثی ساختن قھرانقالبی توده ھاوتبديل کردن آن به سياست بازی ،باخلوص نيت به
طبقات حاکم وامپرياليزم خدمت کرده اند— تمام اين نيرنگ ھا تحت پوشش دست يابی به دموکراسی مردمی
وسوسياليزم انجام يافته اند .رويزيونيست ھا تبليغ ميکنند که مائوئيست ھای نيپال سرانجام راه درست
راپيداکرده اند واين حادثه بايد چشمان مائوئيست ھای ھندرانيزبازکندتاحداقل سالح شان رابرزمين
بگذارندواز"رويای غيرقابل حصول دست يافتن بقدرت سياسی ازطريق سرب ھای داغ" شان
بگذرندوبالمقابل کوشش کنندکه به آن ازطريق صندوق ھای انتخابات آنگونه که رفقای شان امروزدرنيپال
ميکنند،برسند.

ماازصميم قلب اميدميکنيم که کميته مرکزی وتمام اعضای حزب کمونيست نيپال)مائوئيست(به اين بحث
ايدئولوژيک –سياسی عالقه جدی نشان داده وبراساس تئوری رھنمای ما مارکسيزم– لنينزم–مائوئيزم
ودرس ھای که ازانقالبات ديگردرجھان آموخته ايم،موضع درست انقالبی اتخاذنمايند .ماھمچنين اميدواريم
که مائوئيستھای انقالبی درسراسرجھان دراين بحث سھم گرفته وتجارب انقالب پرولتری جھانی راغنای
بيشترببخشند.
درھمين زمينه ماھمچنين باي د باتاسف ابرازنمائيم که شمابه پيشنھادمامبنی برتبادل نظردوجانبه باکميته
مرکزی حزب شمابعداز انتخابات اپريل سال  2008وقعی نگذاشتيد .ماحتی تاماه دسامبرازجانب کميته
مرکزی حزب شماپاسخ نامه ماراکه دراول ماه مه فرستاده بوديم دريافت نداشتيم .بھمين صورت شمابه
پيشنھادمبنی برتدويرجلسه کمپوزابمنظورادامه وحدت مبارزاتی نيروھای مائوئيست وضدامپرياليست
درآسيای جنوبی عليه توسعه طلبی ھندوامپرياليزم وبويژه امپرياليزم امريکا،ھيچگونه عکس العملی نشان
نداديد.
ما باالخره درماه دسامبر 2008ازدفترامورخارجی حزب شما نامه ايرا دريافت کرده وبه تعقيب آن درجلسه
ايکه که نماينده گان ما ترتيب آنراداده بودند ،شرکت کرديم .بيروی سياسی ماصحبت ھائيراکه بين ماونماينده
شماصورت گرفته و ھمچنين مدارکی که درمورد تحوالت جاری درحزب شمادردسترس ما بودند ومواضع
شما رادرقبال مسايل مختلف بدقت به بحث قرارگرفته وبراساس مارکسيزم – لنينيزم – مائوئيزم وتجارب
انقالبات ديگردنيا وشرايط کنونی نيپال وجھان معاصر ،ازآنھا استنتاج نموده است.
قبل ازھمه؛ ماخيلی خوشحاليم که درحزب شما يک مبارزه جدی داخل حزبی برروی مسايل تعين کننده
دررابطه باتداوم انقالب درنيپال به راه افتاده ااست .وجوديک چنين مبارزه يی درداخل حزب ازمدت ھابه
اينطرف وياحداقل اززمانيکه رھبری حزب شما درصددتعقيب خط فاجعه آميز"رفيق
دزدويارکاروان")hunting with the hound and running with the hare
ترجمه :با سگ بشکار رفتن وباخرگوش به دويدن پرداختن( بودن برآمده وازيکطرف بااحزاب مرتجع
فئودال -کمپرادوربخاطرسرنگونی سلطنت متحدگشته وازجانب ديگردم ازاعتالی انقالب درنيپال
ازطريق"واردساختن آخرين ضربت"ميزند،ضرورت جدی ھرلحظه بوده است.مضاف براين تصور حزب
شماازدموکراسی -چندحزبی يادموکراسی درقرن بيست ويکم ،فدراسيون اشتراکی آسيای جنوبی وموضع
ضدپرولتری آن ازبررسی ھائيکه ازاستالين صورت گرفته وتئوری فيوژن)تئوری امتزاج(و...غيره
موضوعات قابل بحث بحساب ميروند.حزب مادر مورداين مطالب ازھمان سالھای 2002وبويژه ازسال
2006ازطريق ارگان نشراتی ومصاحبه ھائيکه سخنگوی حزب انجام داده اظھار نظرکرده است.
ماھمچنين باصراحت نشان داده ايم که موضع شمادرمورددولت وانقالب ،مسئله خلع سالح وقطع مبارزه
مسلحانه ارتش رھائی بخش خلق وبردن آنھادربارک ھاتحت نظرسازمان ملل متحدومسئله ادغام دوارتش
دريکديگر،متوقف ساختن بسيج انقالبی"سازمان جوانان کمونيست" ،ترک کردن پايگاه ھای سرخ يعنی
ازدست دادن حاصل دھساله جنگ خلق ،فرونشانی روحيه و مخدوش ساختن سياست مبارزه عليه توسعه
طلبی ھندوستان و...غيره ،موضع غيرمارکسيستی ميباشند .به ھرحال دراينموارد ازجانب شماھيچگونه بحث
جدی ای صورت نگرفته است.لذا،اگرمبارزه ای درداخل حزب شمابرروی اين مسايل ظھورميکند ،موضوعی
خيلی دلگرم کننده خواھدبود.
ازاينھااگربگذريم  ،بعدازسفرخطرناکی که حزب شما درطی سه سال پشت سر گذاشته ،اکنون زمان آن فرا
رسيده که اعضا وکادرھای حزب شماموضع خطرناک رفرميستی حزب شماراباجديت موردارزيابی قرارداده
ونتائيج مصيبت باری خط غيرانقالبی ای راکه رھبری حزب شماتحت رھبری رفيق پراچنداازپيش برده
طردنموده وبدوراندازند.يک چنين بررسی آزادانه وصادقانه دقيق سياسی -ايدئولوژيک ازرھبری حزب،

وانحراف جدی آن ازاصول مارکسيزم– لنينزم -مائوئيزم زيرنام بکاربستن خالقانه مارکسيزم–لنينزم-
مائوئيزم به برقراری خط درست انقالبی ای که بتواندانقالب رادرنيپال اعتال بخشيده وبه پيروزی رھنمون
گردد ،منتج خواھدشد .مااطمينان داريم که خط درست انقالبی ازطريق مبارزه جدی ودقيق ايدئولوژيک -
سياسی داخلی حزب شما ايجاد خواھدشد .بھمين قسم ماميخواھيم عدم توافق جدی ماراازبه اصطالح وحدت
حزب شمابا ماشال درحال انشعاب  ،موھن بيکرام سينگ ابرازنمائيم .ما فکرميکنيم وحدت با دسته ھای
راست گرايی ازاين قبيل به آرمان انقالب درنيپال نفع نرسانيده بلکه آنرادرمرداب رويزيونيزم ورفرميزم
بيشترفروميبرد .اينگونه وحدت که براساس" ترکيب يک ازدو"بوجود آمده ،رفرميزم واپورتونيزم راست را
درداخل حزب کمونيست نيپال)م( يا حزب کمونيست متحده نيپال مائويست /ويا مائوتسه انديشه که دراين
اواخر ناميده ميشود ،تقويه ميکند.
مااکنون مسايل جدی وانحراف رفرميستی ای که درجريان انکشاف انقالب درنيپال رونما گرديده اند را ،به
بحث ميگيريم .باتعجب که يک قسمت ازھمين انحراف ازمارکسيزم – لنينيزم – مائوئيزم بواسطه حزب شما
تحت عنوان تکامل مارکسيزم –لنينيزم – مائوئيزم وغنابخشيدن به آن تئوريزه گرديده و"خط پراچندا" نام
شده است!

