
 1 

 
  

   وطرد انواع سياسیازطريق مبارزه ايدئولوژيککمونيست انق�بی حزب                  
   مختلفديالکتيکی بخشھای اصولی ووحدتو  ورويزيونيسماپورتونيسم                 
  ! شعاردادنصرف نه با؛ايجاد می شودکشور) م ل م(جنبش کمونيستی                 

  
 شکل سازمان طبقاتی پرولتاريا عالی ترين  کمونيست حزب کهآگاھی داردبدرستی باين امر یانق�بوپرولترھرکمونيست 

وردن ديکتاتوری وتحکيم حزب ابزاری است دردست پرولتاريا برای بدست آ. وعمده ترين س�ح برای انق�ب کردن است
وسايرزحمتکشان وسرنگونی حاکميت طبقاتی طبقه پرولتاريا  رھبری مبارزات برای. بدست آوردن قدرت سياسیآن بعد از

 .به س�ح حزب کمونيست انق�بی ضرورت استسلطه امپرياليسم وتأسيس ديکتاتوری طبقه کارگرقطع طبقات ارتجاعی و
پرولتاريا برای تصرف قدرت سياسی ازچنگ طبقات : ھمه رھبران بزرگ پرولتاريای جھان به اين مسئله تاکيد کرده اند که

 دارای آگاھی وص�حيت علمی  آن دارای خط انق�بی ورھبران حزبی کهب مبارزانق�بی نيازدارد؛ به حزحاکم ارتجاعی
 حزب بمثابه پيش آھنگ طبقه :" استالين می گويد.انق�بی باشند که بتوانند توده ھای خلق را درمبارزات شان ھدايت کنند

 دسته پيش آھنگ منحيث کمونيست حزب .است پيشروترين، آگاه ترين وقاطع ترين عناصرپرولتارياکارگرمتشکل از
 ھا چه خواھد کرد  حزب جدا ازتوده ھاودورازتوده. ودرتمام رشته ھای حياتی خود بآن وابستگی دارد استوجزئی ازطبقه

 ی خلق حزب بايد با توده ھای خلق درارتباط مستقيم باشد ودارای اعتباراخ�قی وسياسی دربين توده ھا!وچه خواھد شد؟
   ."باشد

ونی سرنگ توده ھای خلق  درجھت  برای رھبری مبارزات انق�بیق�بیحزب کمونيست انبادرک اھميت ومبرميت ما نيز
، جامعه سوسياليستیبنيان گذاری  ويسم وتاسيس دولت دموکراتيک نوين امپريالقطع سلطهديکتاتوری طبقات ارتجاعی و

 ھميشه  ما درتمام اسناد خود.رده ايم که دراسناد ما درج استمبارزه ک  کمونيست انق�بی برای تشکيل حزبدرطی سالھا
چنانچه .  حزب تاکيد نموده ايم طبقاتیوخصلتاھيت خط ايدئولوژيک سياسی م ضرورت ايجاد حزب کمونيست وروی

ه وظايف عمدبی يکی ازجاد حزب کمونيست انق�اي" : چنين تذکررفته است منتشرشد،2010درسند ی که درماه اکتوبر سال 
، زحمتکشان درراه پيروزی انق�بانق�بی پرولتاريا وسايربارزات  م اين س�ح رھبریبدون داشتن. ومھم کمونيستھااست

تجارب انق�بی پرولتاريای جھان نشان می دھد که حزب انق�بی طبقه کارگربا خط روشن پرولتری انق�بی . ممکن نيست
نيزتأکيد  وحدت اصولی وديالکتيکی ماروی اصل.  نشان می دھدیی ھرکشوريک پيشرفت مھم را درمبارزه کمونيستھا

  برای رسيدن بوحدت اصولی وديالکتيکی توجه به آنھا اشاره کرده ايم کهمسايلیاز به ھشت مورد  متذکرهنوشتهدرنموده و
  .")6و 5  ،4صفحات (  ضروری است، حزب خطی وتشکي�تیام واستحکوتشکيل حزب کمونيست انق�بی 

 مائوئيستی -  لنينيستی-حزبی که دررھبری اش خط انق�بی مارکسيستی( حزب کمونيست انق�بی:کرارمی نماييم کهبازھم ت
عالی ترين ومھمترين ستاد انق�بی پرولتارياست که می تواند مبارزات انق�بی توده ھای خلق رادرپروسه ) قرارداشته باشد

. عه کمونيستی رھبری نمايدوانق�ب سوسياليستی وتارسيدن به جام) انق�ب دموکراتيک نوين( دموکراتيک- انق�ب ملی 
به تنھائی خ�قيت )  م-  ل- م( تئوری ھای انق�بی . کمونيستھا وپرولتاريای واقعاً انق�بی استتشکيل چنين حزبی ازعھدۀو

ا کسب آگاھی انق�بی تند که ب انق�بی ھس فقط اين کمونيستھا وپرولتاريای.ايجاد نمی کنند وموجب انق�ب نمی شوند
زماندھی آنھا ورھبری وظيفه انتقال تئوريھای انق�بی به توده ھای خلق وبسيج وسامسئوليت ايجاد حزب ورسالت و

کمونيست ھای  و وبين اين دوحزب خط ايدئولوژيک سياسی ودراينجا بين.  بعھده دارند را برای انق�ب کردنمبارزات شان
 پرولتری ووجود کمونيست ھای یبدون خط انق�ب. جود دارد که بايد جداً مد نظرقرارگيردکی ويانق�بی يک رابطه ديالکت

 که تشکيل حزب کمونيست انق�بی  سازمانھا، گروه ھا وافرادی .يل حزب کمونيست انق�بی وجود نداردانق�بی امکان تشک
رستی ازماھيت وخصلت طبقاتی چنين رابدون درنظرداشت اين رابطه وبگونه مکانيکی مطرح می کنند؛ يا ھنوزدرک د

 افغانستان درطی بيش ازچھل سالورنه در.  داشته باشند"حزب کمونيست"کلی رابنام حزبی ندارند ويافقط می خواھند تش
تشکيل شده است که اکنون  نيز)م ل م(دوحزب کمونيست، )م ل ا وم ل م( پرولتریتشک�تی چند بنام سازمانھای ع�وه بر

 ضرورت افغانستان) م ل م(يستی بازھم جنبش کمون ولی.افغانستان موجود است)" مائوئيست(زب کمونيستح" تشکلی بنام 
برای ايجاد طی بيش ازچھاردھه بخشھای ازجنبش کمونيستی کشوردر.  واقعی داردحزب کمونيست انق�بی  يک تشکيلبه

اسی دردرون انحرافات ايدئولوژيک سيت  موجودي زمانیدرھرمقطعماا.  کمونيست واقعی ت�ش ومبارزه کرده اندحزب
ع انحرافات اپورتونيستی ورويزيونيستی ازيک طرف مانع عمده انوا.مانع ازوحدت اصولی آنھا شده است جنبش کمونيستی

مبارزات توده ھای خلق ما  ت پيشرف بهصدمات شديدی وضربات رابرسرراه تشکيل حزب بوجود آورده اند وازجانب ديگر
درعرصه  کشوروب به جنبش انق�بی پرولتریھريک ازگروه ھا وافراد منسسابقه مبارزاتی .  اندردکرده وامدتدرطی اين 

يت بخشھای مختلف عدم موفق عللی چند دردرطول چھاردھه. است کمونيستی کشورھای تئوری وپراتيک درج تاريخ جنبش
  واشتباھات وانحرافات تئوريکً◌ ضعف- 1.  نقش داشته انددرتشکيل حزب کمونيست انق�بی) م ل م(جنبش کمونيستی
ورد مکانيکی داشته اند تا تشکيل حزب کمونيست انق�بی برخوحدت ايدئولوژيک سياسی و مسئله که بهبی روشنفکران انق�

برخی  در وتسليم طلبی ملی وطبقاتیاپورتونيسم ورويزيونيسموتسلط  ظھور- 2. ی به آنکعلمی وديالکتيبرخورد
عامل دشمن خاصتاً باندھای  رخنه ونفوذ عناصر- 3 .وقرارگرفتن آنھا دراين منج�ب) م ل م(نيستیجنبش کموازسازمانھای 

بی  ضربات سھمگينی برجنبش انق� درعده ای ازسازمانھا که"سازائی ھا"، ت وجنايتکارحاکم خلقی پرچمی ھارويزيونيس
 باندھای جنايتکاروسوسيال فاشيستھای اينبش شکارزبھترين افراد انق�بی جن ھا تن ااً دهومضافاند، پرولتری وارد کرده 

 توسط  ازعناصرانق�بیتعداد زيادی ھمچنينو.  اند ويا درزندانھا شکنجه شدهشده وبه جوخه ھای اعدام سپرده شدهروسی 
 عدم پذيرش مسئوليت اشتباھات - 4 . ترورشده اندپاکستان وايرانرجبھات جنگ ودرکشورھای  دباندھای سياه اس�می

فرارصدھاتن  -  5" . انتقاد وانتقاد ازخود"  ازجانب بخشھای ازجنبش وجدی نگرفتن اصل  ايدئولوژيک سياسیحرافاتوان
 . مبارزه کرده اند ويا ترک  به مبارزه بی ع�قه شده  رھای خارجی که نسبتازمنسوبين جنبش دموکراتيک نوين به کشو

  پرولترینظرگرفتن معيارھای انق�بیدرخط رھبری کننده حزب و به ماھيت جه دقيقبازھم تکرارمی نماييم که بدون تو
 واقعاًً◌ انق�بی باشند وحاضرباشند که خودرا وقف راه انق�ب کنند؛ تشکيل حزب  درنظروعملاعضای متشکله آن که برای

  .امرمشکلی است  توده ھای خلق وپيشرفت مبارزات انق�بی واقعیکمونيست
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بقلم  علم چيست وايدئولوژی چيست؟" درنوشته ای تحت عنوان دراين اواخر:کهعلت پرداخت باين موضوع اينست 
 صفحه ششمبخش سوم ، در)به نشررسيده است" شورش" سايتدرويب که " مائوئيستھای افغانستان" تشکل مربوط(فوyدگر

 بود بايد به کسيستبرای آنکه يک مار:"  است آمده  درباره رابطه مارکسيستھا وايدئولوژی مارکسيسم چنيناين نوشته
 وازسياست ايدئولوژی مارکسيسم اعتقاد داشت يعنی ازديدگاه فلسفی مارکسيسم به روابط اشيا وپديده ھا نگريست،

مھمترازاين پراتيک، . مارکسيستی پيروی نمود ودقيقاً به اجرای سياست ھائی دست زد که دربرنامه حزب پرولتری آمده اند
يک عضو حزب . ھست که درصورت وجود يک حزب واقعی پرولتری عضوآن باشداينست که مارکسيست واقعی کسی 

کمونيست به اين دليل عضو حزب است وموازين ومعيارھای آنرا ازھرجھت رعايت ميکند که اين کاربخشی ازايدئولوژی 
ريم، مارکسيسم آن بگيمين صورت معيارھای تشکي�تی راازتشکي�ت کمونيستی را ازمارکسيسم جدا کنيم وبه ھاگر. اوست

پائين می کشيم که " مذھب" و" طريقه" را درھمان حد وحدود معرفت نگه کنيم، درآن صورت مارکسيسم را تا حد يک 
درافغانستان تشکيل حزب ما درافغانستان چنين مثالھايی را داريم، ھمين ھائيکه . معتقد بودن به آن شرط است وبس

. نمی کنند، بدون ھيچ گونه مانعی درھمين ورطه سقوط می کننداه آن کارن را شعارنمی دھند ودررافغانستاکمونيست 
  ." ھرمقاله نويسی را که با ترمينالوژی  مارکسيستی آشناست مارکسيست بخواند ميتوانددراينجااست که آدم

  وپديده ھايل به مسا است که شده مدعی موضوع با بيان بديھيات علمیچند سطرقبل ازايندرھمين نوشته اش و فوyدگرآقای
 درون جنبش کمونيستی  مھمقضايای يکی ازولی زمانی می خواھد به. برخوردمی نمايدبرمبنای علمی وديالکتيکی

 آقای :اوyً◌ً .ف می کند وبه خيال پردازی متوسل می شود  تحري حقايق را،شوربپردازد؛ ازاين اصل دورشدهک
ه وباايماء وکنايه صحبت می کند واين گونه  مشخص نکردتان را درجنبش کمونيستی افغانسمثالھای مورد نظرشفوyدگر

خود را با استناد ا ی ھقضاوت مواضع و، نظرياتی راستينزيرا کمونيستھا. ری نيستپرولت خورد به مسئله شيوۀبر
د مورد نقبگونه صريح جھات مورد نظرشانرايچ گونه ملحوظ ويا ھراسی جھت ويابرواقعيتھای عينی استوارساخته وبدون ھ

 که  را دربرندارد ھيچ گونه مئوثريت وآموزندگی وسازندگی نه اينکه برخورد به مسايل با چنين شيوۀ.اصولی قرارمی دھند
ند  نمی داافغانستان) م ل م(کسی درجنبش کمونيستیھيچ باين صورت . خلق می کندوتوھم بيشتردرجنبش انق�بی اغتشاش 

اين :  ثانياً !اصولی است اندازه  چهتاو  مصداق داردچه موردی ل وفردی ودر تشکباره کدامدری آقای فوyدگر اين ادعاکه
 واقعيت بااستواراست تا، يک حکمی است که برذھنيت )آنمثالھای مشخص ( گوئيھا ومشخص نکردن مواردگونه کلی

بی مسئوليتی بيان اين مطلب نه تنھا نتيجه :  ثالثاً .بيگانه استنيزمنطق ديالکتيک باصدورچنين احکامی  و.عينی
صولی بخشھای که انکارصريح ازحقيقت فعاليتھای مبارزاتی ااست کشور) م ل م( دربرابربخشھای مختلف جنبش کمونيستی

بخشھای جنبش ديگر خودشتشکيل آقای فوyدگربا تبخترکامل غيراز:  رابعاً . می باشددراين زمينه کشور کمونيستیجنبشاز
" مذھب"و" طريقه"مارکسيسم را تا حد يک « :  متھم می نمايد کهدنب نمی دھشعارتشکيل حزه را ک) م ل م(کمونيستی 

آقای حال می پردازيم به موضوع مطروحه . ھستند» مارکسيستی الوژی آشنا با ترمينسآدمھای مقاله نوي" پائين کشيده اند و
  ولی. ت افغانستان راشعارميدھدحزب کمونيسمتواترايجاد درطی يکی دوسال اخير" انستانمائوئيستھای افغ"تشکل. فوyدگر

حزب کمونيست تنھا با توجه نمايد که وی بايد  . عمل نکرده استانق�بی) م ل م( حقيقی درراه ايجاد حزب کمونيستبگونه
. بيشتربدرد تبليغات می خورد، تا زمينه سازايجاد حزب کمونيست ھا واين گونه شعاردادن نمی شودشعاردادن ايجاد

 مبارزهموجوديت انحرافات ايدئولوژيک سياسی درجنبش وکمترازبيشترشعارمی دھد و"  افغانستانمائوئيستھای"تشکل
ايجاد چنين اما بنظرما .  صحبت می نمايد بخشھای مختلف جنبش برای وحدت اصولی وديالکتيکیايدئولوژيک سياسی

کشورومشخص ) م ل م(بخشھای مختلف جنبش کمونيستیوضعيت ی وعينی ازواقع ازطريق ارزيابی وتحليل درست حزبی
  وعملکرد آنھا وافراد؛ يعنی ارزيابی ازماھيت خط ايدئولوژيک سياسیزاين تشک�تکردن نقاط قوت وضعف ھريک ا

 مبارزهانجام و)  مبارزه طبقاتی درعرصهچهبرنامه و درچه(ھا آن ونقد اصولی شاناشتباھات وانحرافات ومشخص کردن
 بخشھای  با وحدت اصولی وديالکتکیبرای اپورتونيستی ورويزيونيستی وکوششوط  طرد خط درجھتسياسیايدئولوژيک 

 دراين راستا برنداشته است واگربرداشته است ولی اين گروه درعمل گام موثری. پذيراستامکان اصولی وانق�بی جنبش، 
 آقای . است بوده انق�بیحزب کمونيست برای تشکيل بدون درنظرداشت پيش شرط ھا ومعيارھای اصولی وانق�بی

" اد وانتقاد ازخودانتق"  به اصل کمونيستیتشک�ت سلف اش وچه درتشکل کنونی اشفوyدگرچه درزمان عضويت در
مائوئيستھای " تشکيل. است  بوده"مصيبتبار"  درطی سالھاتش برای آنا وانتقاد ازاشتباھات وانحرافکمتروقعی گذاشته

ليکن .  کارخود آنھاستدھدمی وتشکل ديگری که با چنين شيوه ای شعارتشکيل حزب کمونيست  وھرفرد "افغانستان
  ويا روی اصوليت انق�بی پرولترینمی دھد" شعار "  آنھا به سبک عمل نمی کند يعنیھا آنفردی ويا گروھی به شيوۀاگر

 نادرست دنن چنين حکمی صادرمی ک)آنھا( درباره آن،می نمايد واصرارد درايجاد حزب کمونيست تأکيووحدت اصولی
  .است

تکوين اوضاع خلق شرايط ذھنی وونقش پيش آھنگ انق�بی  درضرورت ايجاد حزب پيش آھنگ طبقه کارگربا درک ازما
 خلق کمونيستھای انق�بی و برایحزب کمونيست مھمترين س�ح انق�ببارھا براين امرتأکيد کرده ايم که انق�بی درجامعه، 

ده ھای اعضای متشکله آن درسرنوشت مبارزه توخصلت  طبقاتی  و حزبخط ايدئولوژيک سياسیماھيت واست يک کشور
البته اين بدان مفھوم نيست که حزب کمونيست اگردرابتدای ايجادش . آنھا نقش تعيين کننده داردخلق وپيروزی مبارزات 

يعنی (مشکلی گونه  بدون ھيچ واين حزبتباشد ديگرمسئله تمام اس ومعيارھای انق�بی پرولتری  منطيق براصول
 به ھيچ صورت ؛ نه.دھددرپيروزی مراحل انق�ب وتارسيدن به جامعه کمونيستی کارمی  )دچارانحراف وفساد نشدهديگر

منحيث يک پديده زنده دارای تضاداست وتضاد ومبارزه درآن تاموجوديت تضاد درجامعه  حزب کمونيست .چنين نيست
ھمين وحدت .  ادامه يابد درحزبخط بايدمبارزه بين دويشه صيقل داده شود؛ يعنی اين س�ح بايد ھم. وجھان ادامه می يابد

 اصولی   ايدئولوژيک سياسیمبارزهکی يرد ويا نتيجه منطقی وديالکتھم ازمبارزه می گذبرای تشکيل حزب  نخستين
ين منسوباز بين گروه ھا وافراد مختلف د چنما درجنبش کمونيستی کشورخاصتاً درطی سه دھه اخيرشاھد وحدتھای.است

تشکل "به سابقه تشک�ت سلف ھمين .  دست نيافته ايمھنوزبوحدت اصولی  متأسفانه ولی،جنبش دموکراتيک نوين بوده ايم
صداھای فراوان  توجه کنيد که ھميشه درلفظ شعاروحدت رابرای ايجاد حزب کمونيست با سرو"مائوئيستھای افغانستان

حزب " ھمين آن ھمومثال.  ايمه نبودشاھد ايجاد حزب کمونيست واقعیا درعمل مند، ليکنمطرح کرده ا
   . طبقاتی مشخص آن وخصلتماھيت بااست کنونی)" مائوئيست(مونيستک
ازفوريت  ومبارزه درراه ايجاد حزب کمونيست انق�بی يکی ازوظايف عمده ومھم کمونيستھاستمانظرداريم که  

. موردش نمايندگی ازپيشرفت کيفی جنبش انق�بی پرولتری دريک کشورمی نمايدن حزبی درايجاد چني؛برخورداراست
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اپورتونيستی ورويزيونيستی  سياسی وطرد انواع خطوط کھراندازه بخشھای مختلف جنبش کمونيستی درمبارزه ايدئولوژي
 بلند درآنصورت. آماده می گردد جنبش کمونيستی در اصولی وحدت برایوردھای داشته باشند، زمينهوتروتسکيستی دست آ

 اقدامات اينکه فردی ويا تشکلی. خورداربوده واثربخش استماديت yزم بر ازکردن شعارايجاد حزب کمونيست انق�بی
 ايجاد حزب کمونيست ننمايد وفقط متواترشعارتشکيل حزب کمونيست درجھتعملی مبتنی براصوليت انق�بی پرولتری 

 بدون درنظرداشت ماھيت وکيفيت انق�بی خط ايدئولوژيک سياسی اگر.قعی ايجاد نمی شودگزحزب کمونيست وابدھد؛ ھر
برروی ايجاد حزب گذاشته شود؛ خود مفھوم عمده کردن تشکيل قاتی اعضای متشکله آن ، تأکيد وماھيت فکری سياسی وطب
"  وتأکيد يک جانبه بروژيک سياسی عدم توجه به خط ايدئول. افاده می کندرھبری کنندۀ آنرا برخط ايدئولوژيک سياسی

 و اپورتونيستھابين المللی کمونيستی شاھد است که تاريخ جنبش .خود يک انحراف ايدئولوژيک سياسی است" حزب
درھريک ازکشورھای جھان، چه آنھائی که انق�بات  ورانھا درتمام د کمونيست درون احزاب رنگارنگرويزيونيستھای

قدرت دولتی دست نيافته  وچه دراحزابی که به ند بودک توده ای درآنھا به پيروزی رسيدهپرولتری وانق�بات دموکراتي
 رھبری کنندهخط و  طبقاتی حزب وخصلتنسبت به ماھيت" وفاداری به حزب ورھبران"مسئله  روی  بيش ازھمه؛بودند

 ھای ه وتوده ھای انق�بی حزب تودزيونيستھای رنگارنگ ازاين طريق  توانستندرويکه ديده شد . تأکيد صورت می گرفت
جای تأکيد اين قماش رھبران ب. ند وانق�بات پرولتری وديکتاتوريھای پرولتاريا را سرنگون سازندخلق را درجامعه اغوا ک

 ھای خلق را به  وباقی اعضای حزب وتودهساخته " مقد سی"ب ازحزب نھادحزخصلت واستحکام خط رھبری کننده روی 
البته مسئله اھميت وضرورت حزب دررھبری مبارزات . بورکرده می نمايند مجشانرمانھا ودساتيراعت کورکورانه ازفاط

انق�بی توده ھای خلق ورھبری انق�ب بعد ازپيروزی وساختمان جامعه سوسياليستی ورفتن بسوی جامعه بدون طبقه نھايت 
 ازوظايف مھم تمام دموکراتيک صل سنتراليزم ورعايت وبکارگيری اوعملی کردن دساتيرحزب واقعاً انق�بی. حياتی است

 بھاء دادن به  حزب به ھيچ صورت کماين تأکيد ما روی ماھيت خط ايدئولوژيک سياسی. اعضای حزب ازباy تاپائين است
 باين امربايد جداً اما.انق�ب نيست رساندن روزیپيبه دررھبری مبارزات توده ھای خلق وحياتی حزب کمونيست نقش 

رفت وارتقاء علم وپيشازتکامل خط ايدئولوژيک سياسی اصول تشکي�تی پرولتاريا کام�ًمرتبط ومتأثر ت کهتوجه داش
مبارزات وتجارب مثبت ومنفی از) م ل م(  ازعلم انق�ب پرولتری پربھائی امروزکمونيستھای جھان گنجينه ای. استانق�ب

 دارند؛ بايد ازاين يکمو واوايل قرن بيست قرن بيستماًدر خاصتانق�بی توده ھای خلق وپيروزی وشکست انق�بات آنھا
به کمک علم انق�ب پرولتری وديالکتيک وعمدتاً برعلل اين شکستھا پرداخته وسعی کنيم پيروزيھا وشکست ھا آموخت 

 وبخشی حزب کمونيست انق�بی منحيث پيشوای سياسی طبقه کارگر.نھارامورد تجزيه وتحليل قراردھيمآماترياليستی 
ازطبقه است که وظيفه دارد تا انديشه ھای انق�بی پرولتری را دربين طبقه کارگروسايرزحمتکشان برده ومروج ومبلغ 

دھقانان ، حزبی انق�بی رزمنده که بتواند دربين توده ھای خلق اعم ازکارگران.  باشد درجامعهانديشه ھای انق�بی پرولتری
 را بنيان  خلقکند وآنھا را دراطراف حزب جمع کند، ھسته ھای ارتش انق�بی کارزحمتکشان وسايرفقيروکارگران ف�حتی

  .گذارد ودرجھت تشکيل جبھه متحد ملی مترقی کارنمايد
 وافرادی دراين راه مبارزه   مختلف چند سازمان، محفل زمانیعدرمقاط" مان جوانان مترقیزسا"درافغانستان بعد ازانح�ل 

 ه که بخشھای ازاينئولوژيک سياسی درون جنبش تشکيل ميداد انحرافات ايد عمده را مشکلولی درتمام اين مدت. کرده اند
، باين عبارت که اشتباھات وانحرافات خودراصادقانه پذيرفته ضوع بگونه جدی بپردازندتشک�ت حاضرنبودند باين مو

 . گرددجاد اي پرولتریشکيل مستحکم وت انق�بی با خط روشن حزب کمونيست تازمينه برای تشکيلوآنھارا تصحيح نمايند،
 کمونيستی  درجنبش درمراحل مختلفما درطی سالھابرای تشکيل چنين حزبی مبارزه کرده ايم واسناد مبارزاتی ما

درون  ايدئولوژيک سياسی دربدون توجه به تاريخ مبارزات تشکل مائوئيستھای افغانستان .استمطلب ی اين گوياکشور
درطی بيش ازچھاردھه انحرافات درون جنبش که  اشتباھات وشکيل حزب وموجوديتوربرای تکش) م ل م(جنبش کمونيستی

می خواھد طوری وانمود   می و با تکرارشعارايجاد حزب اند؛ بزرگی برسرراه تشکيل حزب کمونيست انق�بی بودهمانع
شکيل حزب  شعارت کهيگانه تشکلی است اين افغانستان) م ل م( درجنبش کمونيستی گويا بوده و"پيشگام"دراين زمينهکند که 

مبارزه ايدئولوژيک انجام وته نظرانه است تا بيشترفضل فروشی کاين شيوه عمل کردنبه . کمونيست را بلندکرده است
  . کمونيست انق�بیزبسياسی اصولی برای تشکيل ح

 درونی  وروابطپايه قوانين پديده حزب کمونيست ھم مانند ديگرپديده ھای اجتماعی دارای خصوصيات خويش است وبر
بعبارت ديگرشناخت .  استناخت ازاين پديده، امرحتمی وضروریتکامل می کند؛ لذا ش تشکيل می شود وخاص خودش

 ووضعيت کيفی  جنبش کنونی وموقعيتچھاردھهيش از ازتاريخ جنبش کمونيستی کشوروتحوyت آن درطی ب وعلمیدرست
وحل آنھاازطريق مبارزه ايدئولوژيک سياسی اصولی ورسيدن بوحدت  وموجوديت انحرافات درون جنبش  آنوکمی

 وشناخت ھمه جانبه ازآن روشی  اين پديده دربارهتحقيقاگر اما . کمک به سزای می کند کمونيستدرايجاد حزب کمونيستی،
  .براساس ديالکتيک ماترياليستی  بکارگرفته نشود، نتيجه yزم ومقتضی ازآن بدست نمی آيد

yبخشھای مختلف جنبش ی  ناشی ازاشتباھات وانحرافات اپورتونيستاخت�فات ايدئولوژيک سياسی به موجوديتدگرآقای فو
  ،به اين موضوعبااين شيوه برخورد و. سطحی نگری شده است توجھی نکرده ودراين زمينه دچارکمونيستی افغانستان

ديگربخشھای جنبش ن، شعاردادرافقط تشکيل حزب . ين بخشھا نمی انجامدھيچگاھی به وحدت اصولی وديالکتيکی بين ا
 وخود رايگانه علم ، حقيقت مبارزاتی ديگربخشھارادرراه ايجاد حزب انکارکردن گفتن وکنايه گرفتن بی اساسرابه باد اتھام

سی  ايدئولوژيک سياتجارب مبارزات .نيست انق�بی نمی انجامد به ايجاد حزب کمو؛تشکيل حزب کمونيست جلوه دادنبردار
بازھم . وجود دارد  درمراحل مختلف دراين زمينهوچھاردھه بيش ازکشوردرطی ) م ل م(بخشھای مختلف جنبش کمونيستی

با وحدتھای مکانيکی وتجمع کميتھای بدون کيفيت انق�بی به ايجاد حزب کمونيست : روی اين موضع اصرارمی نماييم که
وفراھم کردن زمينه برای وحدت  حرافات اپورتونيستی ورويزيونيستیبدون تصفيه حساب باان. دانق�بی واقعی نمی انجام

دارند که تشکيل ھمه کمونيستھای انق�بی جھان اين امررا قبول . نمی شود بپای ايجاد حزب کمونيست انق�بی رفتاصولی 
تدارک زمينه ذھنی  درايجاد شود کهلذا حزبی بايد.  انق�ب است ھایس�حديگرتدارک  درپيشرفت حزب کمونيست مھمترين

:"  بقول لنين. درجامعه مئوثريت yزم را داشته باشد ورھبری مبارزات توده ھای خلق عليه ارتجاع وامپرياليسمانق�ب
  ".ادامه کاری درمبارزۀ سياسی باشدسازمانی ازانق�بيون که قادربه تأمين انرژی، پايداری و

  )م ل م( گروه پيکاربرای نجات مردم افغانستان
  2011تمبر سپ2
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