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گروه پیکاربرای نجات مردم افغانستان
)مائوئیست- لنینیست-مارکسیست( 

رسیدهبھ یک نامھی پاسخ مختصر

دریافت کردیم کھ متن "شورش" را ازطریق سایتآقای برھان عظیمینامھ2010نوامبر25بتاریخ 
.آن ازاین قراراست

کھ منظورش-3سایت شورش وعقرب ( وئیست افغانستانبادرود سرخ بھ  رفقای عزیزمائ
).توضیح ازماست-عقرب است3سایت 

.پرداختید) م ل م( باسپاس ازاینکھ بھ نقد نظرات حزب کمونیست ایران
ونقد شمارا خواندم، اما تعجب من . ایران می باشم) م ل م( ازھواداران حزب کمونیسترفقا من یکی 

ریات حقیقت برای تحقیق درمورد صحت یا سقم حکم تان ازاینکھ آیا واقعاً این است کھ چرا شما بھ نش
، )مائوئیست(ط رویزیونیستی حزب کمونیست نپالدرتحلیل وارزیابی خ) م ل م(ان حزب کمونیست ایر

شما رفقا بدون تحقیق حرف زده اید وبقول رفیق مائو صحبت کردن . عاجزبوده است رجوع نکرده اید
م ل ( من با تحلیل شما رفقا درمورد اینکھ حزب کمونیست ایران. ده کمونیستھا نیستنبدون تحقیق برازن

بوده عاجز) مائوئیست( زب کمونیست نپالبھ تحلیل درمورد انحراف اساسی رفقای حازدست زدن) م
برعکس درھمان سال دراجتماعی درکتمندو وپایتخت :" نوشتھ تان نوشتھ اید کھناند، موافق نیستیم درآ

درآن ) جاا(تشکیل شده بود، احزاب وسازمانھای عضو) مائوئیست( ال بھ دعوت حزب کمونیست نپالنپ
بھ ستایش ) مائوئیست(رھبران حزب کمونیست نپال شرکت کردند وبجای نقد صریح انحراف

ی مھرتائیدی بود برخط مشی ھای انحرافی رھبران این آنھا پرداختند کھ درواقع بنحو" یموفقیتھا"از
توقف جنگ خلق  وخلع سالح ارتش رھائیبخش خلق و ) جاا( حتی تعدادی ازاحزاب  متشکلھ .حزب

نپال وبعد شرکت درانتخابات مجلس موسسان مپرادوروشرکت این حزب دردولت ارتجاعی فئودال ک
بقول ( وقرارگرفتن آن دررأس حکومت ارتجاعی را منحیث پیروزی انقالب دموکراتیک نوین درنپال

م ل ( ونیزحزب کمونیست ایران:" ودرادامھ نوشتھ اید کھ" تجلیل کردند) ایهرسطح گستردخود آنھا د
. درنشراتش درچند نوبت صحبت ازآستانھ پیروزی مرحلھ انقالب دموکراتیک نوین درنپال رانمود)م

وازدرک تسلط خط ی علمی وواقعی اوضاع نپال وجھان وبدین صورت این حزب ازتحلیل وارزیاب
)تاکید ازمن است. (ماندنیزعاجز) مائوئیست( کونیست نپالحرافی درحزبوروند وان

حزب یرکھ درتحلیل ازانحرافات غالب برتوصیھ رفیقانھ من بھ شما رفقا این است کھ مقاالت ز
درنامھ ای ) م ل م( کمونیست ایرانازطرف رفقای کمیتھ مرکزی حزب) یستمائوئ(کمونیست نپال 

نوشتھ شده است را بخوانید وپیشنھاد می کنم ) مائوئیست( کمونیست نپالخطاب بھ کمیتھ مرکزی حزب
ما بخصوص رفقای عزیز( ای خوانندگانکھ پرپایھ صداقت انقالبی درزیرھمان نوشتھ نقد خود اینرا بر

برخالف تصورات شما تا آنجا ) م ل م( کھ حزب کمونیست ایران. خود توضیح دھید) وئیست افغانستانئ
.اشت ازانحراف رفقای حزب کمونیست نپال تحلیل نموده استکھ درتوان د

باسپاس
".برھان عظیمی

" مائوئیست ھای افغانستان" دراینجا فھمیده نمی شود کھ چرا آقای برھان عظیمی درنامھ اش: تذکر
لذا ما بھ آن ما بوده؛ورت چون منظورنقد نوشتۀرا مخاطب قرارداده است؟ بھرص" سایت شورش"و

.  دھیمپاسخ می
!آقای برھان عظیمی
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وسایرنشرات این حزب را ) م ل م( ارگان حزب کمونیست ایران" حقیقت" ما چندین سال است کھ مجلھ 
نھ تنھا دراین نقد اخیرما کھ درنوشتھ ھای سالھای قبل ما کھ تحوالت نپال منظم مطالعھ می کنیم ،بطور

؛ ه ایمدرا مورد ارزیابی و نقد قراردا» )ئوئیستما(کمونیست نپال«تھ وانحرافات حزب رابھ بحث گرف
)م ل م( حزب کمونیست ایرانغیراصولی د نظرات وموضع گیریھای انحرافی وما درمورنقد 

. با استناد با نشرات این حزب بوده است) مائوئیست( دربرابرانحرافات رھبران حزب کمونیست نپال
بدون وما خالف ادعای شما . مطالعھ کنید" ادیآزپیام" رادرسایتی ماھانوشتھشما می توانید این

ضعاوموات ازنظربگونھ مختصرفقط چند موردید ماحال توجھ نمائ. پرداختھ ایمنتحقیق بھ این مسایل 
ووضعیت وموقعیت میالدی 2006نپال درآغازسال بعد ازتحوالترا)م ل م( حزب کمونیست ایران

.تذکرمی دھیمرای شماب،درآن) مائوئیست( حزب کمونیست نپال
رفقای عزیز :" چنین آمده است12خورشیدی صفحھ 1385حقیقت منتشره درمرداد28درشماره -1

وارتش رھائی بخش خلق ومردم انقالبی نپال؛ شما فقط برای رھا ) مائوئیست(حزب کمونیست نپال 
لتری است زیراشما برای مبارزه شما درخدمت راھگشائی برای تمام انقالب پرو. کردن خود نمی جنگید

سرنگون کردن این موانع مانند انقالب بورژوائی عھد کھن عمل نمی کنید بلکھ این اھداف دموکراتیک 
. تربوده وبھ آن منتھی می شودرا ازطریق نوینی پیش می برید؛ ازطریقی کھ راھگشای اھداف عالی 

یش گرفتن چنین طریقی بواقع می انقالب دموکراتیک درعصرامپریالیسم آن است کھ تنھا با درپطنز
خیزش . کن کردتوان فئودالیسم را درتمام مظاھرسیاسی، اقتصادی وایدئولوژیک واجتماعی اش ریشھ 

این خیزش بدلیل وجود یک جنگ خلق . سلطنت درنپال عالی بودبرای محوسیاسی توده ای اخیر
ای ھفت حزب پارلمانی قدرتمند وارتش خلق ممکن شد این جنبش سیاسی توده ای محصول کوششھ

".نبود
ی کمیتھ بھ رفیق پراچندا وتمام رفقارفقای عزیز:" چنین می خوانیمزیرھمین عنوان13درصفحھ 

تمام رزمندگان ارتش رھائی بخش خلق وتوده ھای انقالبی کھ ) مائوئیست(مرکزی حزب کمونیست نپال
)".2006مھ ( د می فرستیمقدرت سیاسی نوین را برپاداشتھ اند، دروکھدرمناطق پایگاھی

چنین "ویژه انقالب نپال" )میالدی2006نوامبر 21( خورشیدی 1385سالآبان30درشماره-2
موردھمچنین-این جریده2یح درصفحھ توض-درآستانھ تولد یک دولت سوسیالیستی:" آمده است

موفقیت ھای :کنیم ل می است، نقج جریده حقیقت درھمین3ازھمین عنوان را کھ درصفحھ ی دیگر
بحران ت را دچاراردوی دولارتش رھائی بخش خلق وشکست دولت ارتجاعی درپیش برد نقشھ اش،

درصد مناطق روستائی 80ھی دریعنی مناطق پایگا( حزب مائوئیست با اتکاء بھ قدرت خود. شدید کرد
یکی ماھرانھ را پیش سیاست تاکت) توده ای ترمی شودکشوروارتش رھائی بخش خلق کھ روزبھ روز

تشکیل این جبھھ .  گذاشت وبھ ھفت حزب پارلمانی پیشنھاد تشکیل جبھھ متحد علیھ نظام سلطنت راداد
2005درنوامبر) حزبی7ائتالف ( حزب پارلمانی7نکتھ ای میان مائوئیستھا و12وامضای پیمان 

ن باراحزاب پارلمانی با ل نداشت زیرابرای اولیدست کمی ازیک زلزلھ سیاسی بزرگ درمقیاس نپا
نکتھ ای را محکوم کرده 12امریکا باعصبانیت این پیمان . علیھ شاه صف آرائی کردندمائوئیستھا

مانند دولت (مرتجعین دیگر! وخواھان بھم خوردن این اتحاد وتشکیل اتحادی میان ھفت حزب وشاه شد
حزب می تواند مائوئیستھارا 7ف با تاکتیک متفاوتی اتخاذ کردند زیرا امیدواربودند کھ ائتال) ھند

."واداربھ تعطیل جنگ خلق وورود بھ نظام پارلمانی کند
شش ماه تا یکسال آینده دوره ای تعیین :" این عنوان چنین می خوانیمدرصفحھ چھارم زیردرجای دیگر

. مند استاین انقالب بشدت بھ یاری پرولتاریای انترناسیونالیست نیاز. کننده برای انقالب نپال است
رگری ازھمھ کمونیستھا وانقالبیون  وفعالین اکوتشکیالت زنان ودانشجوئی و) م( لحزب کمونیست نپا

جنبشھای اجتماعی دعوت کرده اند تا ازمناطق پایگاھی نپال دیدن کنند وازنزدیک این تجربھ انقالبی 
امپریالیستی میلیاردھا یدرچارچوب اوضاع کنونی جھان کھ سرمایھ دار. شورانگیزرا ارزیابی نمایند

ایھ داری سال پس ازاحیای سرم30انسان را بھ مرگ تدریجی محکوم کرده است، درشرایطی کھ 
پیروزی یا . پا بعرصھ وجود نگذاشتھ استیک کشورسوسیالیستی نویندرچین سوسیالیستی، ھنوز
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. سوسیالیستی  داردبشکست انقالب پرولتری درنپال اھمیت ویژه ای برای اوضاع جھان وآینده انقال
بطورمشخص درسراسرشبھ قاره ھند میلیون ھا نفربا اشتیاق ونگرانی کشمکش انقالب وضد انقالب 

شگرفی  برروند تاریخ درآن زیرا می دانند پیروزی این انقالب تاثیرات. درنپال را دنبال می کنند
مجاورت صنایع ھستھ ای  منطقھ ای بابیش ازیک میلیارد ونیم انسان کھ در: منطقھ خواھد گذاشت

ھنگامی کھ ازمنظرمنافع این صدھا . وکامپیوتری کامالً ازروند پیشرفت تاریخ کنارگذاشتھ شده اند
!.میلیون بھ انقالب نپال می نگریم درمی یابیم کھ انقالب نپال باید پیروزشود

با درنظرداشت محتوایمیالدی2005ازھمان ماه نوامبر! توجھ کنیداً دقیقبھ موارد فوقعظیمیقای آ
با ائتالف ھفت حزب )مائوئیست(حزب کمونیست نپالای کھادهم12پیمان ارتجاعی وضد انقالبی

گرایش این حزب امضا نمود، وھمچنین اقدامات عملی خطرناک رھبران این حزب؛ارتجاعی پارلمانی
یک وغم انگیزآن، یعنی تا حد زیادی می شد دورنمای تارکھچنان صریح وسریع بودبسوی منجالب

راه انتخابی رھبران حزب فرجام و.پیش بینی نمودبھ آسانیب خلق نپال راانقالکشاندنشکستبھ 
) م ل م( موضع ونظراین چنینی حزب کمونیست ایران لیکن .جزاین نبود) مائوئیست(کمونیست نپال 

.یاد داردجای بحث زدرآنوقت،)مائوئیست( الدرباره سیرحرکت حزب کمونیست نپ

اطالعیھ مطبوعاتی ) ئوئیستما(ازسوی حزب کمونیست نپال :" 19صفحھ 1385بھمن 32شماره-3
کھ بخشی ازجشن " امپریالیسم وانقالب پرولتاریائی درقرن بیست ویکم" بین المللی درباره ی سمینار

موفقیت پایان حزب وسازمان مائوئیست، با 15ھای دھمین سالگرد جنگ خلق درنپال بود با شرکت 
دریک گره گاه تاریخی، درشرایطی کھ مردم نپال بسوی کسب پیروزی تعیین کننده ن سمینارای. یافت

جھان است درباتالق جنگھای بردشمنانشان حرکت می کنند وامپریالیسم امریکا کھ دشمن عمده مردم
بروجود ظرفیت عظیم دراین سمینار. رده است، تشکیل شدکگیرکارانھ خود درعراق وافغانستانتجاوز

پایان دادن بھ ضعف موجود نیروھای دراوضاع جھانی جھت پیش روی انقالبی بزرگ وضرورت
وحزب کمونیست ھند) مائوئیست(حزب کمونیست نپال. آن، تأکید شدکمونیست ورھا کردن انرژی 

احزاب بھ صورتی شفاھی نظرات نارارائھ دادند، درحالی کھ دیگرنوشتھ ھای کتبی بھ سمی) مائوئیست(
."خودرا بیان داشتند

منجملھ حزب )جاا(مواضع ونظرات انقالبی، اصولی وقاطع احزاب وسازمانھای عضو!آقای عظیمی
دراین )مائوئیست(ف رویزیونیستی حزب کمونیست نپالدربرابرانحرا)م ل م( کمونیست ایران

استدالل دیگری شما یاما گفتھ ایم بوده است ازآنچھ کھ رآیا چیزی غی! است؟بوده سمینارازچھ قرار
!دراین زمینھ دارید

ماه ازحکومت ائتالفی 6بعد از) حزب کمونیست نپال مائوئیست:" 4صفحھ 1386آبان 36شماره -4
دراین گزارش .  ی فتح گزارش کرده استشرح واقعھ را سرویس خبری جھانی برا. نپال بیرون آمد

درسند « ویدمی گ" استراتژی وتاکتیکھای انقالبی" اتی درمورد بخش اطالعیھ مطبوع:" آمده است
، باانعطاف درتاکتیک واستواری دراستراتژی 2001درکنفرانس تاریخی تصریح شده است کھ حزب،

کنفرانس ھمھ احزاب، حکومت مئوقت وانتخابات مجلس موسسان را بھ مثابھ ، شعارانقالب دموکراتیک
مینطور ھ. تا کنون پیش برده شده است2005ان جلسھ چونوانگ درسال تاکتیک فرمولھ کرد کھ اززم

بورژوائی درنظرداشتھ نھ بھ شکل جمھوری پارلمانیتاکتیکی جمھوری دموکراتیک راشعاردررابطھ با
دولتی، ونھ بشکل جمھوری دموکراتیک نوین، این جمھوری، ازطریق یک بازسازی گسترده درقدرت

حال گذاررابرای حل مشکالت طبقاتی، ملی، منطقھ ای وجنسیتی، درنقش یک جمھوری چند حزبی 
."بازی خواھد کرد

وبرای اینکھ درباره ماھیت انحراف ؛دقت بخوانیدبھدیگررا یکبارفوقمطلب!عظیمیآقای 
پی ببرید لطفاً ومطالب دیگربیشتر" شعار"این درزیر) مائوئیست(حزب کمونیست نپالرویزیونیستی

" پیام آزادی" درسایت"! انعطاف درتاکتیک یا عقب نشینی استراتژی"تحت عنوانمارا نوشتھ ای
.وبا مطلب فوق مقایسھ نماییدمطالعھ نموده
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!موفقیت بزرگ یا خطربزرگ: زیرعنوان انقالب نپال5صفحھ 1387خرداد 40شماره -5
لیھ احزاب شرکت کننده ھمانند جنبش انقالبی انترناسیونالیستی وک(سال گذشتھ12حزب ما طی "..... 
. ازحامیان سرسخت جنگ خلق  درنپال بوده است پرسشھای زیادی را دراذھان بوجود آرده است) درآن

درنپال وگسترش قدرت جنگ خلق ازروستاھا بھ شھرھا، 2006بویژه آنکھ متعاقب جنبش عظیم آوریل 
الب نپال را پیش بینی کرد پیروزی قریب الوقوع انق) 1385آبان30شماره ( سرمقالھ نشریھ حقیقت

اگرچھ درآن شماره نشریھ حقیقت، . تشکیل یک دولت سوسیالیستی درنپال را نوید دادوچشم انداز
استراتژیک حزب کمونیست انقالب وپاره ای ابھامات درتفکربدرستی برمشکالت عینی پیش پای این

ھ تجارب مثبت ومنفی دوتجربھ نسبت بھ مختصات دیکتاتوری  پرولتاریا با توجھ ب) مائوئیست(نپال
این شبھھ را ) بوِیژه عنوان آن( انگشت گذاشتھ شد، اما سرمقالھ- بزرگ قرن بیستم درشوروی وچین

."دراذھان دامن زد کھ مائوئیستھای نپالی بھ زودی قدرت سراسری را کسب خواھند کرد
یک سیاسی رھبران انحراف ایدئولوژدرمبحث قبلی تذکردادیم،ما ھمان طورکھ !آقای عظیمی

بصورت آنی ویک شبھ شکل نگرفتھ وانسجام نیافتھ بوده، ) مائوئیست(وکدرھای حزب کمونیست نپال 
درحزب سابقھ داشتھ وکمونیستھایظھوراین انحراف رویزیونیستی درحقیقتطوریکھ بعدھا افشا شد،

اده ای م12امضای پیمان کھ با مان بودھ. نداشتندھم اطالعویاجھان کمترازآن اطالع داشتندانقالبی
اثرات  سوء آن برای انقالب وخلق وعمق وگستردگی این انحراف، ، ماھیتبا احزاب ارتجاعی نپال

بعد موضع انحرافی چھارسال-سھ) م ل م( واینکھ حزب کمونیست ایران. گردیدنپال بھ سرعت آشکار
اشرا بعھده نداشتھ قبل ھایسالضع انحرافی مسئولیت نظرات وموانمیتواند،تصحیح می نمایداشرا قبلی
انحرافی غیراصولی وھمین مواضعدرھمین نوشتھ اخیرما با استناد بھوما درنوشتھ ھای قبلی و. باشد

دربرابرانحراف رویزیونیستی وضدانقالبی )آناخیرتا قبل ازنظرات ومواضع نسبتاً درست(این حزب
.ایمرد این حزب را مورد نقد وارزیابی قرارداده برخو،» )مائوئیست( کمونیست نپال «حزب 

" دراطالعیھ مطبوعاتی ششمین کنفرانس منطقوی احزاب وسازمانھای مائوئیست چنین می خوانیم-6
دراین اواخر، ششمین کنفرانس منطقوی احزاب وسازمانھای مائوئیست متحد درجنبش انقالبی 

موج کھ فرصتھا وچالشھا، برزمینھ ظھورطقھ وجھان انترناسیونالیستی درجنوب آسیا، درشرایطی ازمن
نوین انقالب جھانی وتعرض ضدانقالبی امپریالیسم امریکا، این دشمن عمده خلقھای جھان مقابل 

وضعیت بطورمشخص درنپال، جائیکھ این. یداً باالگرفتھ است، دایرگردیدمائوئیست شدنیروھای
بھ سطح تعیین کننده ای رسیده ) مائوئیست(نپالانقالب دموکراتیک نوین بھ رھبری حزب کمونیست

رحالیکھ درنپال حزب کمونیست نپالد: ھمچنین دراین اطالعیھ گفتھ شده کھ… است، مشاھده می شود
".…بھ تصرف قدرت سیاسی نزدیک گردیده است) مائوئیست(

ھ دراین ک) جاا(بازھم پراگراف باال نظرات ومواضع انحرافی وگمراه کننده آن بخش ازاعضای
.کنفرانس منطقھ ای شرکت داشتھ اند را، بھ صراحت عیان می سازد

درایمیل ارسالی تان یک نقل ازمتن گزیده ای یک نامھ داخلی شما ضمیمھ نوشتھ ای ! عظیمیقای آ-7
بزبان ) م ل م( طرف حزب کمونیست ایراناز) م(نامھ بھ حزب کمونیست نپال"زیرعنوان تانراحزب

( بھ کمیتھ مرکزی حزب کمونیست نپال2006یسی نیزارسال داشتھ اید کھ درماه نوامبرفارسی وانگل
.فرستاده شده است) مائوئیست

مطالعھ کرده ) میالدی2009مطابق ( 1388حقیقت منتشره اردیبھشت سال 44این نامھ را درشماره ما 
مشکالت این پروسھ برای ازده ای اظھارناخرسندی شده وما12توافق نامھ دربارهاین نامھدر. ایم

وتحکیم نظام فئودال بنفع طبقات ارتجاعیاین پروسھھایموفقیتو) مائوئیست(حزب کمونیست نپال 
( ازامضای این پیمان توسط حزب کمونیست نپالھمانتقاداتیوبشکلیسخن رفتھ کمپرادوری نپال

وقاطعاتخاذ موضع جدیازدراین نامھکھ است؛ لیکن آنچھ کھ مھم است مطرح شده)مائوئیست
ن درایونیز.شده استداریخود)مائوئیست(رھبران حزب کمونیست نپالانحرافات دربرابراصولی

واثرات منفی آن )نپالائتالف پارلمانی( ماده ای با احزاب ارتجاعی12پیمان ماھیتدربارهنامھ 
ونیست رھبران حزب کمیونیستیزرویصورت گرفتھ، اما انحراف تحلیل مختصریبرای انقالب نپال

بیان شدهنیزنامھ این مطلبدر. نھ صریح افشا نشده استودرامضای این پیمان بگ) مائوئیست(نپال 
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تالش کردند تا حزب کمونیست ماده ای نفع بردند و12پیمان ازاین احزاب ارتجاعی بودند کھ است کھ
درجوامع .بکشانندشانطبقاتیتامین منافعدرجھترا بپای امضای این پیمان وآشتی) مائوئیست( نپال

نقالب ازھراشتباه ویا حرکت انحرافی نیروی انقالبی بھ نفعش بھره برداری مینماید؛ لیکن اضدطبقاتی 
دراین ) مائوئیست(اینجا مھم است نقش منفی وانحرافی خود رھبران حزب کمونیست نپالدرچزیکھ

را دراین پروسھ ضدانقالبینقش اصلیرھبران ھمینگربعبارت دی. حرکت ودراین پروسھ بوده است
رادراینرابطھ گیری با احزاب ارتجاعی نپال ورفتن بپای امضای این پیمانزمینھ چینی جھتوداشتھ

داشتھ اند) مائوئیست(مونیست نپالرھبران حزب کخودحرکت ودراین پیمان ارتجاعی وضدانقالبی
درغیرآن اگرحزب کمونیست .تعیین کننده بوده استطبقاتی وملی لبانھتسلیم طونقش آنھا دراین حرکت

می بود وحاضرنمی شد ازراه انقالب استوارپرولتریانقالبیاصولی روی مواضع)مائوئیست(نپال 
اینبھال غیرممکن بود کھ بتوانند آنرا انحراف نماید؛ این برای رھبران ھفت حزب ارتجاعی ودولت نپ

) مائوئیست(رتیکھ اقدامات انحرافی وضدانقالبی رھبران حزب کمونیست نپالدرصو. منجالب بکشانند
ارتش رھائی بخش خلق خلع سالح شده ماده ای بھ سرعت عملی شد ودراولین اقدام12طبق مفاد پیمان 

باز ویا درحال زابین رفتن بود،ازبین رفتتقریباً مناطق پایگاھی وتحت مراقبت ملل متحد قرارگرفت،
صادره شده بود، آغازگردید اراضی وجایداد مالکین کھ توسط دھقانان درجریان انقالب مگرداندن

بھ این حزب واین انقالب ؛ دیگرچھ آینده ای نیکوی را می شدشرکت کرددولت ارتجاعیوحزب در
برخورد »)مائوئیست(کمونیست نپال«زب نامھ متذکره با رھبران حولحنمانند متنتا،پیش بینی کرد

درمقدمھ این نامھ تذکررفتھ کھ محتوای اصلی این نامھ بھ انگلیسی ھمچنین!می گرفتصورت
جھت آگاھی عموم، بخصوص برای اطالع صفوف وپایھ ھای حزب کمونیست 2008دراواخرسال 

خلق نپال وخاصتا صفوف حزب این نامھ برای انتشاراما. بطورعلنی منتشرشده است) مائوئیست(نپال
وازآن اثری هآن انقالب بھ شکست کشانده شدکھ دیگر(بعد ازسھ سال » )وئیستائم(کمونیست نپال«

؟ درقبال داشتھ باشدمی توانستراچھ اثرات روشنگرانھ ویا آگاھی دھنده ای،) باقی نمانده است
محتوای این نامھ درمقایسھ بھ مواضع دیگراین حزب دربرابرانحرافات حزب کمونیست بھرصورت در

مالک ارزیابی ھمچنین .، تفاوت دیده می شودکھ درمباحث قبلی بھ آنھا اشاره شد)مائوئیست(نپال
دربرابرانحرافات رویزیونیستی ) م ل م( حزب کمونیست ایرانغیراصولیمواضعدرباره ماوقضاوت

ھای جریده حقیقت شمارهکھ در، ھمان مواضع ونظراتی است» )مائوئیست(کمونیست نپال «حزب 
ھای بعدی آن انتشاریافتھ وشماره ) 1385حقیقت  آبان سال 30شماره (ژه انقالب نپالویخاصتاً شماره

ال کھ درس) مائوئیست(بھ حزب کمونیست نپال)م ل م( لی حزب کمونیست ایرانداخسندایننھ،است
.شمابھ نامھ ارسالیپاسخ کوتاھیاین بود .استقرارداده شده بدسترس جنبش کمونیستی 2009

اتی ارایھ توضیحدرآینده بھ تفصیلین قبیلدیگرازادررابطھ بھ این مسایل ومسایللزومدرصورت و
.خواھیم کرد
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