در 13امین سالگرد جنگ خلق درنیپال

ماهیت رویزیونیستی
حزب کمونیست نیپال)مائویست(
راافشا کنید.
آغاز سخن،
مادربخش اول این نوشته تحت عنوان"م روری برک ارزارحزب کمونیس ت)مائویس ت(افغانس تان تح ت ن ام"دف اع
ازانقلب درنیپال"به این مسئله اشاره کردیم که این حزب درشماره 19شعله جاویدارگان نشراتی اش تبریک نامه
ایرابه نشر سپرده که آنراعنوانی حزب کمونیست نیپال)مائویست(فرستاده است .دراین تبریک نامه گفته میشود:
رفقای عزیز !
تبریک ات ص میمانۀ م ارابه مناس بت پی روزی ح زب کمونیس ت نیپ ال)مائوئیس ت(درانتخاب ات مجل س
موسسان وتمنیات نیک مارادرجهت پیروزی های مبارزاتی بازهم بیشترتان،به شما ،تمامی اعضای
حزب ،اردوی آزادیبخش خلق ،چریک های توده یی،جمعیت جوانان کمونیست ،سازمانهای توده یی
تح ت ره بری ح زب وک ل خل ق نیپ ال ،تق دیم م ی نم ائیم .م ا درط ی ده س الی ک ه جن گ خل ق درنیپ ال
جریان داشت و دوسال بعد از آن ،به ویژه درطی چندماه گذشته ،مداوماسعی داشته ایم فرازونشیب
ه اوخم وپی چ ه ای مب ارزات انقلب ی درنیپ ال راباامی دواری ودرس آم وزی ازنزدی ک تعقی ب نم ائیم.
ح زب مادرسراس ریک م اه گذش ته )م اه اپری ل( ی ک کارزارمب ارزاتی حم ایت ازانقلب نیپ ال راپی ش
برده اس ت .ای ن کارزارمب ارزاتی درعی ن حم ایت ازانقلب نیپ ال ش امل پیش بردجروبحثهای درون ی
درموردش یوه ه اوراه ه ای مب ارزاتی اتخاذش ده درراس تای برگ زاری انتخاب ات مجل س موسس ان
وجمهوری دموکراتیک فیدرال نیزبوده است .جوانب بیرونی ودرونی این کارزارمبارزاتی رابعد از
تنظی م وجمعبن دی نه ایی ب ه ش ماوکمیتۀ جنب ش انقلب ی انترن ا -سیونالیس تی تق دیم خ واهیم ک رد)ش عله
جاوید -شماره نزدهم(
.
امامافکرنمیکنیم درجهتی که حزب کمونیست نیپال)م(روان است"پیروزی های مبارزاتی بازهم بیشتر"درانتظارخلق
نیپال وطبقه کارگرباشد.تازه همین پیروزی درانتخابات مجلس موسسان نیزبه خلق نیپال و طبقه کارگرتعلق ندارد.
پیروزی ها وشکست هادارای ماهیت تاریخی -طبقاتی اند وبهمین طریق بنا بماهیت طبقاتی و جهت حرکی تاریخی
آنهاموردقضاوت کمونیست ها قرارمیگیرند.
بهمین دلیل هم هست که حزب کمونیست)مائویست(افغانستان درنامه تبریکیه اش ازسه مرحله صحبت میکند :از
سال 1996تا سال )2006دوران جنگ خلق که شکل ومضمون مبارزه بامارکسیزم – لنینیزم – مائویزم منطبق
است(ازسال  2006تاسال )2008یعنی بعدازکنفرانس چنگ ونگ وپروسه سازش ومعامله گری این حزب با
احزاب نماینده فئودال -کمپرادورهاوامپریالیزم(وچندماه اخیر)بعدازشرکت حزب کمونیست نیپال)م( درحکومت موقت
وامضای معاهدات رسمی بااحزاب ارتجاعی وتعهدسپردن به برگرداندن دارائی هاواملک فئودال ها ،ملکین بزرگ،
رب اه خ واران ،انحلل قدرت س رخ درروس تاوکاردرجهت غیرقانونی اعلم ک ردن س ازمان جوان ان کمونیس ت( .ح زب
کمونیست )مائویست( افغانستان این مطلب رااینطور میگیود):مادرطی ده سالی که جنگ خلق درنیپال جریان داشت
ودوسال بعدازآن،به ویژه درطی چندماه گذشته مداوماسعی داشته ایم فرازونشیب هاوخم وپیچ های مبارزات انقلبی
درنیپال راباامیدواری ودرس آموزی ازنزدی ک تعقی ب نمائیم( .ولی نمیگویدکه ازکدام آنها درس گرفته اس ت؟ ازده
سال اول که توده های کارگرودهقان نیپالی باسلح درصددایجادجهان نوین بودندیاازدوسال اخیرکه رهبران حزب
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کمونیست نیپال)م(به انقلب خیانت ورزیده ویاازچندماه اخیرکه این خیانت آنهارامحبوب امپریالیست ها و توسعه
طلبان هند ساخته است؟
ب ه اینطری ق ح زب کمونیس ت)مائویس ت(افغانس تان انقلب وخی انت ب ه انقلب راب ا یک دیگرخلط میکن دودرجهت دف اع
ازماهیت ضدانقلب ،انقلب رانیزیزیرخاک میکشاند.حزب کمونیست)مائویست(افغانستان میداندکه نطفه اپورتونیزم
راست دردرون حزب کمونیست نیپال)م(خیلی قبل ازسالهای 2006بسته شده بود،این مشی ضدانقلبی رشدنموده
تواناشده ودرسال  2006یعنی درکنفرانس"چنگ ونگ"بامشی انقلبی جنگ خلق روبروگشته وآنراشکست داد.
اساسی ترین درسی راکه هرکمونیست ازدیالکتیک ماتریالیستی آموخته -اینست که هیچ مشی سیاسی)درحقیقت
هیچ شیی(درظرف یک یاچندروزیاچندهفته بوجودنمی آید،قوی نمیشودوبه پیروزی نمیرسد.هرمشی)درحقیقت هر
شیی وهرتغیر(ازقانون دیالکتیک"تغیرات کمی به کیفی "پیروی میکند.خلص اینکه؛حزب کمونیست)مائویست(
افغانستان بخوبی ازماهیت اپورتونیستی حزب کمونیست نیپال)م(آگاه است ولی بنابه عدم احساس مسئولیت درقبال
جنبش کمونیستی افغانستان وآگاهی سیاسی توده های انقلبی وبنابه بیگانگی باانقلب،انقلب وضدانقلب را
یکسان حمایه میکند.

مائویزم یا رویزیونیزم؟
قبل ازآنکه پیشتربرویم وبحث مشخص ماراتعقیب کنیم لزم میدانیم قسمتی ازگفتاررهبران حزب کمونیست نیپال)م(
رامرورکنیم تایقین حاصل نمائیم که آیااین حزب سزاواردریافت"تبریک ات ص میمانۀ"هس ت؟ آی ا" پی روزی ح زب
ان برای خل ق نیپ ال وطبق ه کارگرجه ان نفع ی دارد؟
کمونیس ت نیپ ال)مائوئیس ت(درانتخاب ات مجل س موسس "
و"پیروزی های بیشترآنها"درهمین جهت ،به ارتش آزادی بخش خلق"چریک های توده یی،جمعیت جوانان
کمونیست ،سازمان های توده یی وکل خلق نیپال"تعلق خواهدداشت؟مانخست چندنقل وقول ازاندراموهن
سیگدال)معروف به باسانتا( وپوش پاکمال دال)معروف بپراچندا(وبابورام باترای رانقل میکنیم وبعدازآن تئوری
های"نوین"این حزب رادر موردقهرانقلبی بگفتگو میگیریم.
The main specificity of today’s imperialism has been to exploit and oppress the
broad masses of people of the earth economically, politically, culturally and
militarily in the form of a single globalized state.’This is definitely a new and
creative opening thatPP has put forward on the analysis of imperialism in the
beginning of the 21st century.” Page 84: “Our Party, under the leader-ship of
Chairman Comrade Prachanda,believes that the analysis of imperialism made by
Lenin and Mao in the 20th century cannot scientifically guide the Maoist
revolutionaries to develop correct strategy and tactics to fight in the 21st
)century( Dimension of Prachanda Path, The Worker #10, pp. 82-90
ترجمه:
مشخصه کنونی عمده امپریالیزم امروز عبارت از بهره کشی و اعمال ستم اقتصادی ،
سیاسی ،نظامی وفرهنگی برتوده های وسیع روی زمین ازطریق یک دولت واحدجهانی
شده میباشد .این مسئله یقیناگشایش نوین وخلقی است که"راه پراچندا" دراوایل قرن
بیست ویکم درتحلیل ازامپریالیزم ارائه میکند"ص ."84حزب ماتحت رهبری صدر رفیق پرا-
چندامعتقداست که تحلیل هائی که لنین ومائوازامپریالیزم درقرن 20ارائه کرده اند ،نمی
توانندبطورعلمی انقلبات مائویستی رارهبری و تاکتیک واستراتیژی درستی راانکشاف
دهند).ابعاد راه پراچندا ،کارگر شماره  10صفحه (90-82
what we think is that situation has undergone a considerable change, so the
communist rev- olutionaries must not stick to what Lenin had said about insurrection
and what Mao had said on Protracted People’s War.”; p. 88
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ترجمه:
ما فکر میکنیم که اوضاع آنقدر تغیر کرده است که انقلبیون کمونیست دیگر نباید به چیزی
هائی که لنین درمورد قیام ومائو درباره جنگ طولنی ،گفته اند بچسبند .صفحه  88همانجا.
On Lenin and Mao, p. 71 “Since MLM is a progressive science, the people’s war calls
for ideology and leadership that is capable to complete a new People’s War in the 21st
century. Our Party’s CC Extended Meeting last September held that the ideologies of
Lenin and Mao have become old and inadequate to lead the present international
revolution Our Experiences of Ten Tumultuous Years of People’s War, The Worker#10,
pp. 68-73.
ترجمه:
ازجائیکه مارکسیزم – لنینیزم –مائویزم یک علم پیشرو است،جنگ خلق خواهان آنچنان ایدئولوژی
و رهبری ای میباشدکه بتواند یک جنگ خلق نوین را در قرن 21ام رهبری کند .کمیته مرکزی حزب
ما در جلسه ما سیپتمبر سال گذشته اعلن کرد که ایدئولوژی لنین ومائو کهنه شده وتوانائی
رهبری قیام بین المللی را در حال حاضر ندارند".کارگر شماره 10ص(73-68.
Though Mao made some bold experiments to revive and develop socialist
democracy,his efforts did not result in any qualitative advance. Why did socialist
democracy ultimately fail? Why did it have to bear the stigma of ‘totalitarianism’ from
its adversaries? If the revolu- tionary communists of the 21st century have ‘to win the
battle for democracy’, as Marx and Engels had declared in the famous Communist
Manifesto, we must dare to question the past practice in socialist democracy and take
some bold initiatives.” ) Prachanda’s speech at the Hindustan Times Leadership
Summit in New Delhi, November 18, 2006. “Democracy: The Forbidden Fruit or Nectar
for Progress?” “ http://www.nepalmonitor.com
ترجمه:
اگرچند مائو برای احیا وانکشاف دموکراسی سوسیالیستی تجارب چندی را بی باکانه انجام داد،
اما تلش های اوبهیچ نتیجه ایکه ازنظرکیفیت عالی باشد ،نرسید .چراسرانجام دموکراسی
سوسیالیستی سقوط کرد؟ چرا بایستی داغ ننگین"توتالیتاریزم"راازجانب مخالفینش حمل کند؟
اگر کمونیست های انقلبی بخواهنددرقرن 21ام"نبردبرای دموکراسی راببرند"بایدهمانطوریکه
مارکس وانگلس درمانیفست کمونیست اعلم میکنند ،باید جرائت کنیم که دست به اتخاذ ابتکارات
شجاعانه زده وپراتیک دموکراسی سوسیالیستی رادرگذشته بزیرسوال ببریم" پراچندا 18 .نوامبر
2006http://www.nepalmonitor.com
Mao Zedong's People's Republic cannot fulfill the needs of today's world. It cannot address
today's political awareness appropriately. Mao said cooperative party theory; we called it
competitive party theory. Interview by Kishor Nepal with Prachanda, Maoist_ Revolution
digest in June 2006
ترجمه:
جمهوری توده ای مائوتسه دون پاسخگوی ضرورتهای امروزنیست.این)جمهوری(نمیتواندآگاهی
سیاسی درخورامروزراارائه کند .مائوتئوری حزب همکارراپیش میکشدوماتئوری حزب سبقت جورا
مطرح میکنیم .مصاحبه کیشورنیپال باپراچندا جون 2006

ارگان نشراتی حزب کمونیست نیپال)م(ازاینگونه"تئوری"هاپراست.آنچه ازاین سبکسریهای رویزیونیستی برمی
آید ،اینست که دیگردرنیپال نه انقلبی درجریان است ونه کمونیستی ازآن دفاع میکند.ممکن است یک خط انقلبی
ولی بی نهایت ضعیف درداخل این حزب وجودداشته باشدامادرمجموع خط بورژوایی میدان رابرده وخلق را به
بیراهه سازش طبقاتی وانقیادکشانیده است.احزاب بنام کمونیست ولی درماهیت خادم بورژوازی درسراسرجهان
به پایکوبی پرداخته وازپیروزی این حزب درانتخابات مجلس موسسان به وجدآمده اند.احزاب کمونیست دنیاازترس
بدنامی کمونیزم درموردیاوه سرائی آنهاسکوت اختیارکرده اند .حزب کمونیست)مائویست(افغانستان چن ان نش ان
میدهدکه گویاازموضعگیریهای این حزب علیه تئوری امپریالیزم لنین،ودموکراسی نوین مائوتسه دون بی خبراست.
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اگرقب ول کنی م ک ه ح زب کمونیس ت)مائویس ت(افغانس تان واقع اازاین چرن دگوئی ه ای رویزیونیس تی ب ی خبرباش ددر
آنصورت "درطی ده سالی که جنگ خلق درنیپال جریان داشت ودوسال بعد ازآن،به ویژه درطی
چن دماه گذش ته"چ ه چی زی را" ازنزدی ک تعقی ب"ک رده اس ت؟ مض اف برای ن؛ک دام کمونیس ت حمل ه رویزیونیس تی
وزیتعقی ب میکن د؟ب ه اینص ورت باتاس ف می بینیم ک ه ن ه ح زب
برلنی ن ومائوتس ه دون راب"ا امی دواری ودرس آم "
کمونیس ت نیپ ال)م(س زاوار وشایس ته"تمنی ات"نی ک و"تبریک ات ص میمانه"کمونیس ت هااس ت ون ه کس انیکه ب ه
آنها"تمنیات نیک"شان راروان میکنند ،به آزادی خلق ،تئوری های علمی کمونیزم وپیشوایان پرولتاریا اهمیت
میدهند.

کارزار مبارزه با تئوری قهر انقلبی بواسطه حزب کمونیست نیپال )م(،
مادرنوشته های قبلی ماگفته بودیم که انحرافات ایدئولوژیک -سیاسی حزب کمونیست نیپال)م(رابیشترموردبحث
قرارداده وگروپ خون حزب کمونیست نیپال)م(راباگروپ خون مارکسیزم–لنینیزم–مائویزم درکل،مقایسه خواهیم
کرد .برای اینکاربه گفتاریکی ازتئوریسین های این حزب که درین روزهابیشترازدیگران مینویسد ،مراجعه میکنیم
این آقا“اندراموهن سیگدال“نام داردورفقایش اورابنام مستعار"باسانتا"میشناسند.آقای سیگدال یکی ازرهبران بلند
پایه حزب کمونیست نیپال)م( میباشد .او درسخنرانی هایش درملعام وازطریق رسانه های عمومی وانترنت بر لنین
ومائوتسه دون حمله میکندوآموزه های آنهارا"کهنه"و"ناکارآئ"میخواند .ما دراین جا شمه ای ازگفتاراو را که
جنبش کمونیستی بین المللی راتمسک قرارداده وبرلنین ومائوتسه دون،استراتیژی وتاکتیک انقلب کبیراکتبر جنگ
کبیرخلق درچین ،حمله میکند ،نقل میکنیم.
On Problems in the ICM: “The second [wrong trend] …is not to concentrate on how revolutionary struggle can be developed in one’s country by developing correct strategy and
tactics, but to talk more of world revolution, enjoy classical debate, eulogize strategy and
tactic of the past successful revolutions, teach other fraternal parties as if they know everything about the concrete situation in that country and stick to what Lenin and Mao had said
before. This trend represents dogmatism.” International Dimension of Prachanda Path The
Worker #10, pp. 82-90
ترجمه
درباره مسایل جنبش کمونیستی بین المللی :ثانیا]روند نادرست[ ...اینست که خودرا برروی این
مسئله متمرکز نساخت که چگونه یک مبارزه انقلبی بااتخاذتاکتیک واستراتیژی درست دریک
کشور دیگر میتواندانکشاف یابد ،بلکه درعوض ازانقلب جهانی حرف زد ،بحث های کلسیک را مز
مزه کردوبمداحی وستایش استراتیژی وتاکتیک های پیروزمندگذشته پرداخت وبه احزاب برادر
بنای سبق دادن رانهاد ،توگوبی که آنهاهمه چیز را درموردشرایط مشخص آن کشور میدانندوبه
آن چیزهائی که لنین ومائوتسه دون گفته اند،چسبیده اند.این روندنادرست دگماتیزم میباشد.
)ابعادبین المللی خط پراچندا .کارگر شماره  ،10ص (90-82

می بینیم که آقای سیگدال چنان کمونیستی کبیری است که چنین فکرمیکند.ازنظراین کمونیست کبیر،انقلب
پرولتری ،مسئله داخلی یک کشوراست وشرایط داخلی مملکتی مانندنیپال میتواندتعین کننده مسایل آن باشد .آقای
سیگدال انقلب درنیپال راحق"ملی"ودرک مسایل واتخاذ تاکتیک درست واستراتیژی آنراازجمله انحصارات حزبش
میداند .جنبش کمونیستی دنیاباید"خفه خون بگیردوفضولی نکند"زیرا"شرایط نیپال رانمیداند" .این است عصاره
افکارتئوریسین بزرگ نیپال که ازآن طرف لنین ومائوتسه دون می برآید.
درزمانیکه سرمایداری بیشترازهروقت دیگرجهانی شده وطبقه کارگروخلقهای تحت ستم گیتی رابیشترازهرزمان
دیگردرتاریخ به زنجیرکشیده،آقای سیگدال فکرمیکند"نیپال تافته جدابافته"از این شرایط است.درزمانیکه رشد
سرمایداری انحصاری وغارت سرمایه های مالی گفتارلنین ومائوتسه دون رادر موردخصایل ووجوهات امپریالیزم
هم ازنظراقتصادی وهم ازنظرسیاسی تصدیق میکند،اوآنهارا"کهنه" و"ناکارآئی" میخواند .پرولتاریابه استثنای
تئوری ایکه لنین ومائوتسه دون درموردامپریالیزم برگنجینه مارکسیزم افزوده اند ،دیگرهیچ تئوری ندارند .بدون
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تئوری نمیتوان تاکتیکی اتخاذنمود)نیپال پیش روی ماست ودیگرکورهم می بیندکه در آنجاچه
میگذردودلیل اصلی آن درچیست( .زیراتمام تاکتیک حزب کمونیست بواسطه تئوری واستراتیژی مبارزاتی
بواسطه برنامه حزب کمونیست رهبری میشود .حالفرض میکنیم که کمونیست هاگفتندکه"مابه آنچه که لنین ومائو
گفته اند،نمی چسپیم"،آیاآقای سیگدال،میتواندکوچکترین رهنمودی رادراختیارآنهاقراربدهدکه آنهاباآن به نبردبا
امپریالیزم بروند؟ بعدازنفی لنین ومائوتسه دون چه تئوری ای باقی میماند؟
ما برروی این بحث نمیکنیم که بر اساس متدولوژی دیالکتیک ماتریالیستی ،تئوری های علمی کهنه نمیشوند .علوم
وبویژه علوم طبیعی پیش روی ماست .تئوری بقای ماده همانطوریکه هیراکلیوس در 2000سال بطورخیلی
ابتدائی بیان کرده بود؛ هنوزهم صادق است .آنچه هیراکلیوس گفته بود فقط حقیقت ناتراشیده بود ودرتداوم شناخت
بشرازطبیعت درطی 2000سال فقط این حقیقت صیقل داده شد .اگرآلبرت انشتاین همان حقیقت ناتراشیده
هیراکلیوس راردمیکردوآنرا"کهنه"و"ناکارآئی"میخواندبهیچصورتی قادربه تدوین قانون نسبیت نمیشد.مااین بحث
رابا آقای سیگدال نمیکنیم وبرای یک گفتگوی اکادمیک میگذاریم ودراینجا به این بسنده میکنیم که آقای سیگدال
نمیداندکه چه میگوید.
سیگدال درمورد قهر انقلبی نیز صاحب تئوری است .او می نویسد:
Generally speaking, the revolution is meant to violently overthrow the class enemy from the
state power. However, one must not one-sidedly understand that the revolution-necessarily
takes a violent form all through its course. The form of struggle is determined not by the
subjective wish of the struggling forces but of course by the objective condition and the
balance of forces at the given period. At a certain juncture and certain condition, the
revolution can develop in a peaceful way. Our participation in the two negotiations in the
past and the present peace process are examples of peaceful development of revolution.
ترجمه:
بطورعام،قدرت سیاسی رابایدازطریق برانداختن قهری دشمنان طبقاتی بدست آورد،
امااین مسئله نباید بطور یکجانبه درک شودکه انقلب ازاول تاآخرحتمابایدباقهر انجام
یابد.اشکال مبارزه براساس خواست های ذهنی نیروهای مصاف کننده تعین نمیشوندبلکه
بادرنظرشرایط عینی وتعادل نیروهای شامل درمبارزه دریک مقطع معین تعین میگردد.
دریک مقطع خاص وتحت یک شرایط ویژه میتوان بطورصلح آمیزانقلب راانکشاف
داد.سهمگیری مادر دودورمذاکرات در گذشته وهم چنین درپروسه صلح کنونی نمونه های
خوبی ازانکشاف صلح آمیز انقلب میباشند.
منبع  :ارتباط الکترونیکی مائویستهای دنیا.

اگردقت کنیم ،می بیبنیم که آقای سیگدال میگوید:
مسئله قهردرانقلب شکل عام بدست آوردن قدرت سیاسی است؛ این است اولین مطلبی که آقای سیگدال
میخواهدبه ماسبق بدهد .واضیحاکه چنین است .اگرهدف استراتیژیک بدست گرفتن قدرت سیاسی رافراموش کنیم،
همانطوری که آقای سیگدال ودیگررهبران حزب کمونیست نیپال)م(آنرافراموش کرده اند ،میتوان قدرت سیاسی را
ازطروق مختلف مثل؛ قیام شهری ،کودتا ،معامله گری ،سازش ،بوسیله یک ابرقدرت و...غیره بدست آورد .اما با
آن قدرت سیاسی چه کاربایدکرد؟ هدف کمونیست هاازبدست آوردن"قدرت سیاسی"عبارت ازسپردن آن بدست خلق
تحت رهبری پرولتاریابرای واژگون ساختن تمام ساختاراقتصادی وسیاسی جامعه کهن وایجادجامعه نوین یعنی
سوسیالیزم وسرانجام کمونیزم میباشد .تنهابدست آوردن قدرت سیاسی و مانند رهبران حزب کمونیست نیپال)م(
آرایش دادن ماشین سیادت فئودال -کمپرادورها نتنها به کمونیست هاتعلق ندارد ،بلکه کمونیست ها سخت از آن
ننگ دارند .درمعادله" تصرف قدرت سیاسی ازطریق قهر انقلبی" سیادت دموکراتیک نوین خلق وحرکت آن
درجهت سوسیالیزم وکمونیزم شرط اساسی وغیر قابل معامله میباشد.اگرقدرت سیاسی درجهت تغیربنیادی جامعه
وتبدیل نیروهای تحت ستم واستثماربه نیروهائیکه بایددیکتاتوری اعمال کنند ،نباشد ،این قدرت سیاسی برای خلق
وطبقه کارگربه یک شانزده پولی هم نمی ارزد.
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مطلب دومی را که آقای سیگدال بما سبق میدهد اینست که :انقلب ازاول تاآخرلزوماباقهربه پیش نمیرو
شکل مبارزه است که با
"
یک
واستفاده ازقهردرانقلب یک خواست ذهنی افراداست وقهرانقلبی "
درنظرداشت شرایط عینی ومحاسبه نیروهای مصاف دهنده تعین میشود.
اماکمونیست هامعتقدندکه قهرانقلبی خواست ذهنی افرادنیست ،ازجائیکه طبقات حاکم مرتجع به هیچ صورتی نمی
گذارندکه نظامی که آنهادرآن صاحب همه چیزاندواژگون شود،توده های تهی دست وطبقه کارگربالجباربامشاهده
این عینیت به قهرانقلبی توصل میجویند.بعبارات دیگر:تهیدستان درمبارزه برای دنیای که باعرق جبین شان
ساخته اند بمبارزه دست میزنند وطبقات حاکم به سرکوب دست ازآستین بیرون میکنندوجویبارهای خون رابراه می
اندازند .چنین عینیت روشن را"خواست ذهنی خواندن" اگردنا ئت مزدورانه نباشد ،سفاهت بوالهوسانه حتما
هست .زیراهمانطوریکه قهرضدانقلبی خواست ذهنی ضدانقلب نیست،قهرانقلبی خواست ذهنی نیروهای انقلبی
نمیباشد.
مارکس وانگلس،لنین واستالین ومائوتسه دون استفاده ازقهرانقلبی رابطور میکانیکی وذهنی مطرح نساخته اند
بلکه براساس پژوهش های علمی -تاریخی وبررسی عمیق خصایل ذاتی مبارزه طبقات ،به آن رسیده اند .هنگامیکه
پراچندا یک مارکسیست -لننیست –مائویست بود ،اونیزبه این امراعتقادداشت ومیگفت که:
“Marxism…presented a very new and a historic task of shattering the state power force… fully, not of seizing the old one and consolidating it, and establishing a transitional one
to smash the resistance of the bourgeoisie.”) and p. 12 (“In today’s capitalist imperialist
era, there cannot be any bigger dishonesty and hypocrisy than to speak of ‘adult franchise’, ‘independent and impartial election’, and ‘democracy for all" Prachanda, On the
State and Democracy, in The Worker #9, pp. 10-13. See p. 11

ترجمه:
مارکسیزم ...وظیفه کاملنوینی رامطرح میسازدکه عبارتست ازداغان ساختن ماشین قدرت
دولتی کهن وتصرف قدرت سیاسی ازطریق قهر انقلبی میباشد ،نه استحکام آن از طریق
تاسیس یک حکومت موقتی ...بایدمقاومت بورژوازی را کاملدرب وداغان نمود)..ص (12
درعصرامپریالیزم سرمایداری امروز ،هیچ عدم صداقت وعوامفریبی بزرگتراز" بلوغیت حق

انتخاب""،انتخابات آزادو بیطرفانه" و"دموکراسی برای همه" نیست .پراچندا) درباره دولت
ودموکراسی .کارگر شماره 9ص ( 12 -10

اما اکنون که به خلق وانقلب پشت گردانیده ،به افرادش اجازه میدهد با این سبکسری اساسی ترین اصول کمونیزم
رابمسخره بگیرند .اگر به این سفاهت مدهوشانه دقیق شویم واقعا ،به سفله گی آقای سیگدال می خندیم زیرآ؛ چه
چیزخواست ذهنی افراداست وچه چیزی نیست؟ کمونیست هاکه ماتریالیست اندودرتجزیه وتحلیل بررسی وشناخت،
نتیجه گیری وپراتیک مسایل ،ازمتدولوژی دیالکتیک ماتریالیستی کارمیگیرندبه این اعتقاداندکه تمام شناخت
بشرازجامعه وجهان که ازطریق مبارزه طبقاتی،آزمون های علمی ومبارزه تولیدی بدست آمده همان قدرحقیقت
است که وجودواقعیت خارج ازذهن --حقیقت میباشد .اگراین انعکاسات راازجامعه وجهان وبطورمشخص ازسیاست
و اقتصادجداسازیم وحقایق عینی را مانند ازخود بیخودها"خواست ذهنی افراد" بخوانیم؛ آنوقت چیزی بنام علم،
شناخت انسان ازمحیط وماحولش باقی نمیماندوهمه چیزبه یکباره گی"به خواست ذهنی افراد"مبدل شده وواژه ها
ماننداشعارومقالت سامائی ها ،باسرازاسمان آویزان میشوند .ئوریسین کبیردراخیرگفتارش به ماسبق میدهد که:
گری شده
کاربگیریم ،دچاریک جانبه "
"
اگرمعتقدباشیم که درتمام دوره های انقلب بایدازقهرانقلبی
خاص میرسدبایدآنرابطورصلح آمیز
"
خاص "و تحت یک شرایط
"
در یک مقطع
ایم وهنگامکیه انقلب "
به پیش برد.
آقای سیگدال وصیت میکند که"سازش ومعامله گری"بادشمنان طبقاتی" را فراموش نکنید که بخشی ازمبارزه اند!
وآنهم بخاطر آنکه دچاریکجانبه گری نشویم .امازمانیکه بابورام باترای نیزیک مارکسیست -لنینیست – مائویست
بود میگفت که:
One basic precondition for building a new type of state is the complete smashing of the old
state. The more completely and deeply the old state is smashed, the better would be the pro-
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bability of building a more stable and complete new state. This is the objective law verified by
historical experience and facts,” The Question of Building a New Type of State
ترجمه:
یکی از پیششرط های ساختمان یک دولت نوین داغان نمودن کامل ماشین دولتی کهن میباشد.
هرقدردولت فرتوت کهن وسیعتر واساسی تر داغان شده باشد بهمان اندازه احتمال تاسیس یک
دولت مکمل وباثبات نوین وجوددارد .این قانون عینی ای است که بواسطه فاکت های مسلم
تاریخی به اثبات رسیده است")بابورام باترای "مسئله تاسیس یک دولت تیپ نوین" ص (26

به اینصورت می بینیم که رویزیونیزم درنیپال دریک طیف وسیع درطی کمتراز  5سال تکامل یافته است .این
بدبختانه بخشی است که حزب کمونیست)مائویست(افغانستان از"مشاهده  12ساله دقیقش" ازنیپال ،متوجه آن
نشده وبا"درس آموزی" مورد بررسی قرارنداده است .چیزی که برای ما بسیاراهمیت داشت که حزب
کمونیست)مائویست(افغانستان بایدمی آموخت این بودکه متوجه میشدچگونه اپورتونیزم درعدم انضباط تشکیلتی
وبحران رهبری رشدمیکند .چطورافرادغبی ودبیل عقبمانده دربطن این شرایط باچاپلوسی مانندآقای سیگدال دررده
تشکیلت بالمی آیندوجرائت میکنند بر لنین ومائوتسه دون حمله کنندوباخیره سری تهی مغزانه استراتیژی جنگ
کبیرخلق درچین وانقلب کبیراکتبررابمسخره بگیرند .حزب کمونیست)مائویست(افغانستان ،عین جهت راتعقیب
میکندوبین افراد این حزب و حزب کمونیست نیپال)م( فقط سطح آگاهی وسوادسیاسی متفاوت است.حزبی که یک
واحدآن مجازباشد"اعلم مواضع "علیه یک تشکیلت دیگربنویسد ،حزبیکه علم را به"علم بورژوازی وپرولتری"
تقسیم کند ،حزبی که درجهت برآورده ساختن اهداف استراتیژیک امپریالیست ها کارکند ،حزبی که به برنامه
واساسنامه اش عمل نکند ...وغیره ،قبل ازآنکه به پرولتاریا تعلق داشته باشد با پوست وگوشت ،روح وروانش به
فئودال -کمپرادورها وامپریالیزم تعلق دارد.
به اینطریق می بینیم که اپورتونیزم دردرون تشکیلتی مانندحزب کمونیست نیپال)م(وحزب کمونیست)مائویست(
افغانستان مخفی وزیرزمینی رشدنمیکند ،بلکه این احزاب مانند باتلق ومرداب ها پرورش دهنده این میکروب ها
میباشند .میکانیزم این پرورش درسی است که بایدآنراآموخت زیرادیده میشودکه دراینگونه تشکیلت که بطوردایم
دست درگریبان بحران رهبری اند ،رهبران دست اول حزب برای حفظ وگاهی برای افزایش وزنه تشکیلتی شان این
سمارق های زهری راحمایه کرده وپرورش میدهند .این موجودات میکروب صفت با استفاده ازاین فرصت در رده
های تشکیلت بال می آیند .چون شجاعت وظرفیت آموختن علم را ندارند ،بازی با الفاظ وواژه هارا فرامیگیرند وبا
مهارت ازاین هنر استفاده وموقف خودرادرسایه ولی نعمتش حفظ میکنند .درسی راکه آقای)ض(رهبرحزب
کمونیست )م(افغانستان ازنیپال می آموخت ،درست این بود.اما تاریخ فعالیت سیاسی آقای)ض(نشان داده که اوبه
هیچ صورتی درپی آموزش درس انقلب نیست.

قهرانقلبی؛ ضرورت تغیربنیادی وموضع تاریخی طبقه کارگردرقبال آن،
کمونیست هامعتقدند که جنگ خلق عالیترین شکل حل تضاد میان خلق ودشمنان خلق میباشد .این راه حل یگانه راه
حل درست ومطمئن برای سرنگون ساختن طبقات حاکم استثمارگروتغیربنیادی مناسبات تولیدی جامعه میباشد.
ازجانب دیگرطبقات حاکم -حاکمیت شان راباقهربرتوده های ملیونی خلق تحمیل میکنندوتاریخ جامعه طبقاتی
بعدازظهوردولت ،چیزی غیرازاین رانمی شناسد .معهذا؛ خلق هیچ راهی دیگربرای توده ای ساختن قدرت دولتی
بغیرازجنگ انقلبی نداردوهیچ راه دیگربه آن فرجام سیاسی منتهی نمیشودکه خلق بتواندمناسبات ستمگرانه
واستثمارگرانه جامعه رادرب وداغان نمایند .اگرآقای سیگدال توجه میکردکه حزبش چگونه آب راپف پف کرده می
نوشدتاحزب کنگره وسایراحزاب مدافع منافع فئودل -کمپرادورهابه عربده کشی نپردازند ،اگر او میتوانست بیبیند
که حزبش ازتوانائی تغیردادن یک ذره ازمناسبات تولیدی حاکم برجامعه که درمحورهرانقلب پرولتری قراردارد—
عاجز است ،اگراوبصیرت مشاهده این حقیقت رامیداشت که بتواندبیبیند سمت حرکت حزبش باسمت تغیر دادن
مناسبات تولیدی حاکم برجامعه یکصدوهشتاددرجه تفاوت دارد ،بااین ازخود بیخودی بر منبر یاوه سرائی درمورد

7

قهرانقلبی بالنمیشدوادای کادریک حزب حاکم رادر نمی آورد .اگرحزب کمونیست نیپال)م(میتوانست درازای این
مفتضح شدن هایش به اندازه احزاب رویزیونیستی خلق وپرچم درافغانستان درسالهای  1357و 1358قدرت
بلمنازع ومتمرکزسیاسی داشته باشد ،آدم میگفت که آنهاحق دارندمانندهرحزب رویزیونیست دیگردنیابرای اختفای
"افتادن کاسه رسوائی شان ازبام"این همه تئوری بافی کنند.
این تصورکه قهرانقلبی فقط شکل عام تصرف قدرت است ومیتوان ازطریق اشکال خاص مبارزه یعنی رفرم ،چانه
زنی های پارلمانی وبازارتیزی های مجلس موسسان وغیره نیزجامعه رابطوربنیادی تغیرداد ،توهماتی اندکه
اپورتونیست هادرهرکشوری که درآن طبقه کارگرنماینده داشته،حداقل یکبارنشخوارکرده اند.رویریونیست های
خلق وپرچم درافغانستان درست همین مضمون راباجملت دیگرمیرسانیدند.آنها"راه رشد غیر سرمایداری"
و"تقویه اقتصادسکتوردولتی"رانیزبر این یاوه ها اضافه میکردندولی تمام آنهاحتی برابر"کودتا" کاربرد نداشت.
امروزنیزصدها"دکتورتسلیم طلب"و" دیپلوم دارمیهنفروش"به مدح وثنای دموکراسی امریکائی مشغول ودر سایه
تیره وخفه کن اشغال -کشوراراجیف جوی میکنند،اماحرف صدتای آنها دریک سرفه کوتاه مسلسل ،مانندهذیان
مریض جذام در دنیای بیزاری مردم ناپدیدمیگردد.
کمونیست ها ازنظرتئوری به این عقیده اند که همه انواع مبارزه یعنی ازمیزمذاکره گرفته تامبارزه پارلمانی وغیره
بایدتابع مبارزه مسلحانه وتصرف قدرت ازطریق قهرانقلبی باشند.مارکس وانگلس بنیانگذاران کمونیزم گفتند:

کمونیست ها عاردارند که مقاصد ونظریات خویش را پنهان سازند ،آنها آشکارااعلم میکنند که
تنها ازطریق واژگون ساختن همه نظام اجتماعی موجود ،ازراه جبر ،وصول به هدف های شان
میسر است .بگذار طبقات حاکمه درمقابل انقلب کمونیستی برخودبلرزند -پرولتاریا دراین میان جز
زنجیرخودراازدست نمیدهند ،ولی جهانی را بدست خواهند آورد")مانیفست(
مارکس وانگلس دراین جملت از"راه جبر"رادربین دوکامه میگیرندوآنراباواژه"تنها" قیدمیکنند تا براهمیت
بکاربردقهردرامرتغیرجامعه تکیه کرده باشند .مارکس درسالهای 1850وقبل ازآن امکان پیروزی پرولتاریا را از
طریق مبارزات پارلمانی ومسالمت آمیزدرامریکاممکن میدانست،امافریدریش انگلس درسالهای  1890یعنی
اواخرزندگی اش این امکان رادرامریکانیزکاملمنتفی میخواند .مارکس وانگلس بمثابه اولین راهگشایان کمونیزم
اهمیت قهرانقلبی رادرامرتصرف قدرت سیاسی تابع "آرایش نیروها"و"تعادل آنها"نمیکردندزیرا ،مبارزه طبقات
مسئله آرایش وتعادل نیروها نه بلکه سیادت واستیلی بلسوال یک طبقه ومتحدین آن برسایر طبقات میباشد.
همانطوریکه دربالاشاره کردیم؛ این مسئله درجامعه طبقاتی بعدازظهور دولت هیچ زمانی غیرازاین نبوده است.
درجامعه طبقاتی بعدازظهور دولت همیشه آن طبقه ایکه توانسته است قهرادیگران رابه اطاعت وادارد،
نتنهااینکارراکرده،بلکه برای آنکه مطیع بودن آنهاراتضمین کند،ارتش ،پولیس،زندان قانون...وغیره وسایل
سرکوب رانیزابداع نموده ،گسترش داده ومورد استفاده قرارداده است.مارکس وانگلس به این تعامل بمثابه قانون
اساسی مبارزه طبقات میدیدندوهمانگونه که درنه ازده موردتعاملت شیمیائی عناصر ،حرارت وفشارنقش اساسی
دارد ،قهرانقلبی درتغیرات بنیادی جامعه نقش اساسی دارد .لنین این اصل علمی رابادقت مطالعه وآنرابیشتر
انکشاف داد.ازبحث مفصلی که لنین درموردقهرانقلبی انجام داده ،میگذریم زیرا رویزیونیست های نیپالی معتقداند
که گفتار لنین"کهنه شده" وبرای"عصرما" کارآئی ندارد .ما دراینجافقط به این بسنده میکنیم که لنین باتکیه
برروی قهرانقلبی مارکسیزم راتکامل داد .دوران لنین ،دورانی بودکه سرمایداری بیشترازهرزمان دیگرمبلغین
وواعظین را استخدام میکردتاعلیه وجنات"ویرانگر"و "خشن" قهرداستان سرائی کنند.ارتشی ازتئوریسین های
نامداردست اندرکارابداع تئوری های ضدقهربود .احزاب فربه وبزرگ انترناسیونال دوم علیه قهرانقلبی
درهرجاوعظ میکردند .درحالیکه درهمین زمان بدترین جنایت قهرضدانقلبی درشکل جنگ اول جهانی ازجانب
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امپریالیستهابخاطرتقسیم مجددجهان صورت میگرفت .ملیونها انسان بکام مرگ فرستاده میشدندواین احزاب ازطبقه
کارگرکشورخودمیخواستندکه دراعمال قهرضدانقلبی یاقهر جنایتکارانه ،تحت رهبری بورژوازی خودی با
"جانبازی"شرکت کنند .لنین تمام حلیه گری هائی احزاب انترناسیونال دوم علیه قهرانقلبی راباوضاحت کامل
افشاوذهن طبقه کارگروخلقهای انقلبی جهان راازلوث وهجویات لیعنی آنها شستشوداد.
امامائوتسه دون ازرهبران پیشین طبقه کارگرخیلی پیشتررفت.اوقهرانقلبی رامطالعه وتئوری وتاکتیک جنگ توده
ای طولنی رابرگنجینه مارکسیزم – لنینیرم افزود .اواین تئوری رادرعمل پیاده وخلق چین راازطریق یک جنگ
توده ای به پیروزی رسانیدوسلطه امپریالیزم را درچین سرنگون ساخته ودستگاه سیادت فئودالیزم وسرمایداری
کمپرادورراواژگون کرد .بعدابه اثبات رسیدکه تئوری وتاکتیک قهرانقلبی درشکل جنگ توده ای یک اصل
جهانشمول بوده ونه تنهابرای چین بلکه برای سراسردنیاوهرجامعه طبقاتی صادق است.
جنبش انقلبی بین المللی درسندتاریخی اش تحت عنوان "زنده بادمارکسیزم – لنینیزم – مائویزم" نیزجنگ توده
ای راشکل عمده تصرف قدرت سیاسی وارتش توده ای راتشکیلت عمده توده ای میخواند.این شعارمحورشرکت
احزاب مائویستی دنیادرجنبش انقلبی بین المللی که حزب کمونیست نیپال)م( نیز)تاکنون رسما(عضوآن است،
میباشد.امااکنون حزب کمونیست نیپال)م(به این اصل پشت گردانیده وجنگ خلق رانه بعنوان یک استراتیژی بلکه
بعنوان شکلی ازمبارزه که میتواندعندالموقع جایش رابه سازش ومعامله پارلمانی بدهد ،تعبیرمیکند.
اگراینگونه سمپاشی هارادرموردقهرانقلبی درطی یکنیم سده مبارزات ایدئولوژیک  -سیاسی پرولتاریاحساب کنیم؛
به صدهاهزارآن برمیخوریم که درآخرین تحلیل فقط ازنظرشکل ،واژه هاوجمله بندی ازیکدیگرشان فرق میکنند.
درهرکشورعوامل بورژوازی مستقیم ویاغیرمستقیم درمقابل قهرانقلبی موضع گرفته ونسخه خودرابیرون داده اند.

جنگ توده ای یگانه راه تغیرماهوی جامعه است
"وظیفه مرکزی وعالیترین شکل انقلب عبارتست از
تصرف قدرت بوسیله نیروهای مسلح  ،یعنی حل مسئله
ازطریق جنگ .این اصل انقلبی مارکسیستی -لنینستی درهمه
جا هم در مورد چین وهم درمورد کشورهای دیگر صادق
است.مائوتسه دون)مسایل جنگ واستراتیژی("

 -1ضرورت یک نیروی قاطع برای تغیر جامعه،
طبقه کارگرومتحدین سیاسی اوبدون دراختیارداشتن یک نیروی تعین کننده قاطع نظامی که درمحوریک نیروی
سنگین سیاسی ایستاده است  ،نمیتواندسیاست های توده ای رابعد ازتصرف قدرت سیاسی پیاده سازد.نیروهای
دیگرسیاسی یعنی طبقات دیگردرجامعه به رضاورغبت موقف وموقعیت سیاسی واقتصادی شان رادرهیرارشی
اجتماعی جامعه ازدست نمیدهند .این موقف وموقعیت باید بوسیله قهرانقلبی از آنها گرفته شود.اینست اساسی
ترین فلسفه قهردرمارکسیزم -لنینزم -مائویزم  .اولین وظیفه قهرانقلبی دریک جامعه عبارت ازبیرون کردن طبقه
کارگرومتحدین سیاسی آن ازطبقات تحت دیکتاتوری به طبقاتی که دیکتاتوری اعمال میکنند ،میباشد .اینست
استراتیژی هرانقلب پرولتری  .بدون چنین نقل مکان اجتماعی هرتغیرسیاسی -اقتصادی،هر کسب آرای اکثریت در
انتخابات وهرنوع به قدرت سیاسی دست یافتن باهرگستردگی ووسعتی که باشدجزآرایش مجددنظام  ،جزآبرومند
سازی نظام فرتوت کهن وجز خون دادن مجددبه هیولی مریض وفرسوده نظم حاکم ،چیزی دیگری نیست .برای به
سرانجام رسانیدن چنین تحول بزرگی ،طبقه کارگروذخایراستراتیژیک آن ،به چنان نیروی کوبنده وبالدست نظامی
نیازداردکه قادرباشدهیولی خون اشام کهن را ازپادرآورده ،دفن کرده وبرگورآن نظم توده ای را بنا سازد.

9

به درماندگی وضعف فلکت بارحزب کمونیست نیپال)م( درحال حاضرنگاه کنید وبیبینید که این حزب با چه روش
چاپلوسانه ای درمقابل حزب کنگره ملی نیپال وباچه گذشت هاازاصولیت های ایدئولوژیک درمقابل احزاب
اپورتونیست ورویزیونیست دیگرنیپالی وباچه دریوزه گری رقت آوری درمقابل امپریالیزم وتوسعه طلبان هند،
زندگی میکند .برای این حزب دیگردربین توده هائیکه برای آن رائی داده اند ،نیزآبرووعزتی باقی نمانده است.
ازیکطرف می بینیم که این حزب نه برای رهائی خلق ،بلکه محض برای انتخابات آینده نیزبرای خودنتوانسته است
مایه بگذارد .حزب کمونیست)مائویست(افغانستان وضعیت این حزب رابااین عبارات تعریف میکند"حزب
ناگزيراست براي احرازاكثريت ساده وبطريق اولي براي احرازاكثريت دوسوم با سائر احزاب
واردائتلف شده وسازش ومعامله نمايد ".اتحاد ماركسيست – لنينيست ها" درمجلس موسسان103
ها  ،درصورت
چوكي دارد .حزب كمونيست نيپال )مائوئيست( و" اتحادماركسيست – لنينيست "
ائتلف باهم ،جمعاميتوانند  323راي داشته باشندوازاكثريت ساده برخوردارگردند .امابراي
احرازاكثريت دوسوم به  78راي ديگرنيازدارند.اين حالت خواهي نخواهي پاي حزب یااحزاب
دیگردرمجلس موسسان رانيزبه ائتلف مي كشاند ...حزب كمونيست نيپال ) مائوئيست (
نخواهد توانست در مجلس موسسان حتي قانون اساسي جمهوري دموكراتيك فيدرال مورد نظرش
راتدوين وتصويب نمايدوناچار خواهدبود ،دراين حدياآن حد ،به نيروهاي ائتلفي خودامتيازاتي
بدهدوطرح رقيق شده اش رابازهم رقيق ترسازد) ".همانجا( .این همه بیچارگی ودرماندگی فلکت
بارازکجامنشا می گیرد؟ واین حزب باچنین وصفی چه سودی بحال خلق دارد؟ حزبی که تمام محبوبیتش راکه دربین
توده هاباجنگ ده ساله خلق بدست آورده بود،اکنون مانندبرگ های خشکیده خزانی درزبانه های آتش حرمان
انقلب خواهی خلق نیپال میسوزد .این بیچارگی درگام اول محصول خیانت به انقلب وپشت گردانیدن به جنگ خلق
است .زیراجنگ طولنی توده ای تنهاراه درست توسعه نیروتاچنان حدی است که دشمن توانائی حرکت رانداشته
باشد ،چه رسدبه اینکه حکومت را بخاطر یک ژست انقلبی مجبور سازد وزیرامورارضی اش رابه معذرت خواهی
ازیک ملک -اریستوکرات به زانوزدن وادارد.

 -2میکا نیزم ظهور قدرت قاطع درجریان جنگ خلق،
درجریان جنگ توده ای ،حزب،ارتش وجبهه متحدملی ،نتنهاآبدیده ومجرب میشوند ،بلکه بطورمضاعف برنیروی
رزمنده خلق درتمام عرصه هامی افزایند .کمونیستهارابطورفشرده به اطراف هسته های حزبی متحدنموده
وتشکیلت حزب راگسترش میدهند.خون تازه بیشتری راازراه جذب وسازماندهی جوانان درحلقه های جدید وارد
شریان های تشکیلت حزب نموده وحدودفعالیت پرولتری راتوسعه می بخشد .جبهه متحدملی مستحکم گردیده
وباگذشت هرروزنقش یک محورواقعی قدرت رابطورموثرتری بازی میکند.ارتش خلق رده هایش راانکشاف داده،
جبهات جدیدپارتیزانی توده ای راایجادمیکند .نقش سیاسی ارتش یعنی کیفیت توده ای آن بطورفزاینده ای پرولتریزه
شده وارتش ازحالت یک نیروی محض جنگنده به یک نیروی آگاه نظامی -سیاسی-تولیدی مبدل میشود.درحالیکه
درکمپ دشمن این حالت برقرارنیست .دسته های ارتش دشمن بطورمتداوم درتله می افتند ،موردتهاجم
قرارمیگیرند،منزوی واسیرکمین میشوند،روحیه شانراباخته تسلیم میگردند ،فرارمیکنندو...قس علیهذا .ارتش
دشمن هرقدرنیرومندوهرقدرسلح پیشرفته دراختیارداشته باشد،باگذشت زمان ضعیف ترمیشود .ضربات پیهم
اقتصادی که موجب اختلل تولیدارزش اضافی ودرنتیجه عوایددولتی میگردد ،این ضعف رابیشترمیکند .زیرارژیم
از توانائی سربازگیری بازمیماند .روحیه طرفداران رژیم درجامعه سقوط میکندوتمایل افرادبه پیوستن به ارتش
آهسته آهسته زایل میشود .بی باوری آغازمیشودوشکست ناپذیری دم ودستگاه دولتی ازاعتبارمی افتد .به این
طریق جنگ توده ها تحت رهبری پرولتاریاازحالت دفاع استراتیژیک به حالت تعادل استراتیژیک وازآنجابه حالت
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تعرض استراتیژیک ارتقا می یابد .درکمپ دشمن ،حالت تعرض استراتیژیک به حالت تعادل استراتیژیک تبدیل شده
وازآنجا به حالت دفاع استراتیژیک تنزل میکند.
دست یافتن به مرحله تعرض استراتیژیک بمعنی دردست گرفتن ابتکارات عمده درتمام عرصه های مبارزه طبقا تی
و بویژه جنگ میباشد.عمده ترین ابتکارنیروهای ارتش خلق عبارتست ازتوانائی آن درادامه دادن جنگ ویاپایان
دادن آن ازطریق نابودی کامل دشمن است .دراین مرحله هدف استراتیژیک نظامی عبارتست ازرسیدن به موقعیتی
که بتوان بانیروهای دشمن بازی کرد.ارتش خلق برای کسب نیروی کاملکوبنده وقاطع به جنگ ادامه میدهد ،زیرا
ادامه جنگ یگانه راه نیروگرفتن است .به عبارات دیگرفقط ازطریق تداوم جنگ است که میتوان کانال هوارا برای
شش های دشمن مسدودساخت وعضلت بازوی اورا ازکارانداخت.
خاتمه دادن به جنگ بنا به هر دلیلی که باشد به تضعیف ،تجزیه وسرانجام نابودی ارتش خلق منتهی میشود .زیرا
اختتام جنگ به معنی اختتام نقش عمده ارتش خلق نیزهست.حتی درجریان جنگ وقتی پای میزمذاکره پیش می آید،
توانائی ارتش خلق ثابت باقی مانده وتوانائی ارتش دشمن بالترمیرود .زیرادشمن به دلیل داشتن قانونیت
ومشروعیت بین المللی به تقویه نیروهای خودمی پردازد یعنی دوستان امپریالیستش به اوخون میدهد .نیروهای
مسلح دشمن ازفرصت استفاده کرده به سازمان دهی مجدددست زده وبادریافت سلح ازامپریالیزم وارتجاع جهانی
خودراازتوانائی آتش زمینی وهوائی بالتربرخوردارمیسازد .مذاکرات درتاریخ معاصرمقاومت های مسلحانه توده
ای وازجمله مذاکره بین کومینتانک وحزب کمونیست چین که بنام "مذاکره صلح چونک کینک" مشهوراست،نشان
داده که درحالیکه مرتجعین ازصلح وتوقف جنگ صحبت میکرده وبیادکشته شدگان گمنام اشک تمساح می ریخته
اند ،امپریالیست هاارتش های خونریزوویرانگرضدآنهارابامدرن ترین سلح کشتارمجهزمیساخته اند .درسال
1946هنگامیکه جنرال مارشال ،حزب کمونیست چین وکومینتانک رابرسرمیز مذاکره نشانده بود،ارتش
5ملیونی چیانکایشک رابقیمت دوصدهزارملیون دالر)دوملیارد-برابر با  14ملیارد امروزی(جنگ ابزارامریکائی
تجهیزمینمود .درهمین زمان جنرال مارشال ازرفیق استالین باقدردانی یاد میکردکه اتحادشوروی حکومت قانونی
چین)کومینتانک(رااحترام نموده وبه حزب کمونیست چین کمک نمیکند .تعدادسربازارتش خلق دراین زمان درحدود
صدهزارنفربود .سه سال بعد،این ارتش بزرگ  5ملیونی علیرغم کمک های سخاوتمندانه ودست ودلبازامپریالیزم
امریکا،مانندیخ درمقابل آفتاب جنگ توده ها ذوب شد.انالوئیزسترانگ روزنامه نگارمترقی امریکائی درنوشته
مختصرش تحت عنوان" )خاطره ای ازیک مصاحبه با صدرمائودرموردببرکاغذی( Remniscense on
 "Interview With Chairman Mao Tse Tung on the Paper Tigerمینویسد" درجریان صحبت؛ من
مثل یک احمق معمولی ازنقش سازمان ملل متحدیادکرده وبه مائوگفتم که بایداین سازمان را متوجه مداخلت
امپریالیزم امریکابسازد؛ مائوبااشاره دستش که عدم موافقتش راباپیشنهادمن میرسانیدگفت"سازمان ملل قابل
اعتمادنیست"مائولبخندزنان اضافه کرد"فقط سربازان چیانکایشک راه حل مشکل است.آنهافرزندان دهقانان چین
اندواندکی معلومات سیاسی نیازدارند".من درنقشه مائومیدیدم که اودربزرگترین ارتش روی زمین باچه تیزبینی
نقش طبقات رامشاهده میکند")ص.(7.
مضاف برفاکتورجنگ که برنیرومندی وتجارب ارتش خلق می افزایدوروحیه رزمجوئی ومصاف طلبی رادرتوده ها
گسترش میدهد ،دراینجا مسئله پایگاه های سرخ ازچندین زاویه موردبحث است .نخست اینکه دراین مناطق
دشمنان خلق سرنگون گردیده وقوانین سرخ حاکم اند .دشمنان خلق درهرگونه مذاکره ،استرداداملک ودارائی
فئودالهارا دراین مناطق مطالبه میکنند .یگانه طریق حفظ قدرت سرخ وکارهائی انقلبی ایکه دراین مناطق انجام
یافته ادامه جنگ انقلبی است .حزب کمونیست نیپال)م( )برمینای ادعای خودشان(بیشتراز  %80مناطق روستائی
رادراختیارداشت.دراین مناطق سرک احداث وانقلب ارضی راانجام داده بودند .قوانین توده ای وضع ودادگاه های
مردمی حاکم بودند ،آزادی های دموکراتیک زنان بواسطه نظم توده ای حمایه میشد ،ستمگری ملی وکاست مذهبی
ازنظرسیاسی سرنگون گردیده ونظام جدیدتعلیم وتربیه حاکم شده بود .حزب کمونیست نیپال)م(حتی کتاب های
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جدیدتعلیمی چاپ کرده بودکه درآنهاتوده هاجای شاهان وخدایان را گرفته بودند.این دستآوردهای بزرگ
باغریوآتشبارهای ارتش توده ای بدست آمده بودندوگوشه ای ازجامعه نوین بشریت را تمثیل میکردند.توده های
نیپال،دراین مناطق شیمای جامعه فردای نیپال رامشاهده وازصمیم قلب به آن دل بسته بودند .دراین مناطق
نتنهافئودالهاوستمگران،مردسالری وبیدادگری ازنظرسیاسی سرنگون گردیده بودند،بلکه عشق بسوسیالیزم
وکمونیزم وعلقه به نبردورزمجوئی علیه امپریالیزم وارتجاع درتوده هاجان گرفته وقوی گشته بود.کمونیست های
نیپال تنها منطقه روستائی رافتح نکرده بلکه اذهان توده هارانیزازآن خودساخته بودند.این پیش روی بزرگی برای
طبقه کارگرجهان بود .صلح باارتجاع به بهای سرنگونی شاه وتبدیل نیپال ازکشورشاهی بیک کشورجمهوری فدرال
یعنی اعطای یک بینی خمیری ،تمام این دست آوردهارابربادداد .آقایان حزب کمونیست)مائویست(افغانستان
میخواهندبگویندکه"اینهاانقلب اندوماازآن دفاع میکنیم" وحزب کمونیست نیپال)م(نیزمیکوشد ادعا کند که آنها تا
کنون مبارزه میکنندوفقط شکل مبارزه شان تغیرکرده است!" .اما رهاکردن  %80مناطق روستائی سرخ ودادن
آن به دشمن به بهای چوکی نخست وزیری ودووزارت خانه دیگر،هیچ انقلب نیست.این تسلیم شدن نام دارد.
دراینجاازانقلب چه که حتی ازیک معامله ودادوگرفت عادلنه هم سخنی درمیان نیست.

 -3جنگ را باید تا آخر ادامه داد،
هنگامیکه خلق تفنگ برداشت وامپریالیزم وارتجاع را به نبرد طلبید ،دومسئله اهمیت اصولی داردوهیچکس
نمیتواندآنراطوردیگرتعبیر کند:
تا دست یابی به پیروزی هیچ کسی حق ندارداین مارش شکوهمندراازپیشروی مانع شود .این مارش باید
-1
به سرمنزل مقصودیعنی کسب قدرت سیاسی ازهمین طریق ادامه یابد.
 -2تمام مسایلی که دراین پروسه پیش می آیند ،مانندمیزمذاکره ،آتش بس ،تشکیل جبهه متحد ملی،اقدام
مشترک علیه دشمن خارجی ،پرژوه های فرهنگی مشترک  ...وغیره ،تابع هدف استراتیژیک جنگ خلق
یعنی سرنگونی نظم کهن ودست یافتن به نظم نوین توده ای می باشند .اینست محوراساسی وخط حرکی
کمونیست هادرطول تاریخ وبویژه مذاکرات "صلح برست – لیتوفسک" و"مذاکرات چونک کینک".
جلوگیری ازمارش مسلحانه خلق برای تصرف قدرت سیاسی نجات دادن دشمنان خلق ازنابودی میباشد .قطع جنگ
خلق درنیپال ،گردن دشمنان خلق را از طناب دارنجات داد ،وخلق راباردیگرواداشت که ازفئودال -کمپرادورها،
امپریالیستهاوتوسعه طلبان هند اطاعت کنند .مائوتسه دون میگفت که خلق بدون بازوی مسلحش هیچ چیز ندارد
وبهمین دلیل وقتی خلق سلحش رابزمین گذاشت ،بایدآماده باشدکه یوغ اسارت را باردیگراززمین بردارد .خلق
نیپال که سلح برداشته بودتانیپال نوین ایجادکند،نیپالی که درآن دیگرزنان ودختران جوان شان بخاطرزنده ماندن
به فاحشه خانه های کلکته ،مدراس ،بمبی و...غیره فروخته نشوند ،مردان شان برای ادامه زندگی خودرا به اردوی
امپریالیزم انگلیس وموسسات نگهبانی دنیانفروشند،اکنون بایداین آرمان رابرای مدتی فراموش وقبول کنندکه
امپریالیزم وارتجاع دژراازدرون تسخیرکرده اند .
مائویست های افغانستان تمام عناصرانقلبی وکمونیست کشوررادعوت میکندکه بابصیرت انقلبی به شادی ومبارک
بادی حزب کمونیست)مائویست(افغانستان نظرافگنند وتوجه کنندکه این پایکوبی چه معنی دارد واین حزب چه چیز
را به حزب برادرش تبریک میگوید.
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