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 جنگ خلق

 ارگان سياسي- خبري سازمان كارگران افغانستان

 (ماركسيست-لنينيست-مائوئيست،عمدتا مائوئيست)

1391شماره هشتم، دور اول، ميزان  زنده باد جنگ ممتد خلق تا كمونيسم!   

 

 در دفاع از جنگ ممتد خلق در هند

جنگ ممتد خلق در هند جريان دارد. درفش سرخ پرولتري در مناطقي از اين كشور به اهتزاز در آمده است و 

در مناطق آزاد شده، حاكميت دموكراتيك نوين مستقر گرديده است. دولت ارتجاعي هند كه وابسته به امپرياليزم 

جهانخوار است، دست به سركوب خونين توده هاي آزاديخواه و مناديان جامعه نوين، ميزند. اما، موج پيشرونده 

انقالب، موانع را درنوشته و تحت رهبري پيشآهنگ مائوئيستي فرا پيش مي تازد. بي جا نيست كه صدر اعظم 

رژيم پوشالي هند، مائوئيست ها را بزرگترين "خطر داخلي" در طول تاريخ چندين هزار ساله هند خوانده است. 

 كه هستند- براي توده هاي ستمديده، –اگر مائوئيست ها براي طبقات مرتجع حاكم به حيث بزرگترين خطر باشند 

ناجياني اند كه با كوله باري از نور ايدئولوژي رهايي بخش، عزم بناي جامعه نوين دارند. نيروهاي پرولتري در 

سراسر جهان، در دفاع از جنگ خلق و انقالب هند، به حمايت از توده هاي ستمديده ميليوني مي پردازند. 

سازمان كارگران افغانستان، كما في السابق، در سنگر دفاع از دست آورد هاي جنگ خلق هند ايستاده است، اما 

آني از ذكر اين نكته باز نمي ايستد كه شگرد هاي دگماتيستي و برخي از انحرافات كه در كار رهبري حزب 

كمونيست هند (مائوئيست)قرار دارد، ميتواند انقالب را به بيراهه بكشاند. از جمله اهم اين انحرافات، درك 

پاسيفيستي صدر اين حزب از جنگ خلق است. موصوف بيان داشته است كه دست زدن شان به مبارزه مسلحانه 
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ناشي از عدم موجوديت دموكراسي در هند بوده، و اگر رژيم حاكمه گوش شنوايي داشته باشد، آنان مبادرت به 

مبارزه به شكل مسلحانه نخواهند ورزيد. اين برداشت پاسيفيستي و خام از مفهوم جنگ خلق، با مائوئيسم بيگانه 

است. مائوئيسم، به مثابه بلند ترين قله تا حال موجود در ايدئولوژي پرولتري، خشونت انقالبي را اصلي مسلم 

ميداند و هرگز آنرا تابعي از شرايط گذرا قرار نمي دهد. مائوئيسم براي ما مي آموزد كه جز اقدام به خشونت 

انقالبي، -اقدامي ممتد تا رسيدن به كمونيسم، نمي توان درفش انقالب را در اهتزاز نگهداشت. رويزيونيستهاي  

نيپالي، با دركي مشابه، و قبل بر انحرافات هندي، جنگ خلق را با توجه به تحوالتي كه در نيپال به وجود آمده 

بود، خاتمه يافته اعالم داشتند. چنان رويزيونيسمي از درك اين امر عاجز بود كه: تحوالت، چه در جهت مثبت، و 

چه در جهت منفي، هرگز نمي تواند اصل "ادامه جنگ خلق تا رسيدن به كمونيسم" را از عرصه بدر برد. چنين 

گرايش پاسيفيستي و تسليم طلبانه، حتي در انقالب و جنگ خلق پيرو نيز سابقه دارد. (خط اپورتونيستي راست) 

در حزب كمونيست پيرو، به بهانه اينكه دستگيري صدر گونزالو، انقالب و جنگ خلق را از (رهبري كبير) 

محروم گردانيده است، اعالم ميداشت كه ديگر شرايط براي ادامه جنگ خلق ميسر نيست. حال منحرفان هندي، 

روي آوردن به جنگ خلق را از سر ناگزيري و ناشي از شرايط خاص خويش ميدانند. حال آنكه، جنگ ممتد 

خلق تا رسيدن به كمونيسم، يك اصل جهان شمول، براي همه كشور ها و تا رسيدن به كمونيسم و جامعه بي طبقه، 

معتبر است. سازمان كارگران افغانستان، ريشه اين انحراف "هندي"ر ا ناشي از تسلط ايدئولوژي خرده بورژوايي 

ميداند. تنهابا  تمسك به دست آورد تيوريك مائوئيستي درخشان صدر گونزالو يعني "جنگ خلق تا كمونيسم" است 

كه ميتوان با دفاع استوار از مائوئيسم و ايدئولوژي پرولتري، درفش انقالب و ادامه جنگ خلق تا رسيدن به 

 كمونيسم را در اهتزاز نگهداشت.

 در دفاع از انقالب بنگالديش

بنگال شرقي يا بنگالديش، از سابقه درخشان مبارزات مائوئيستي برخوردار است. رفيق سراج سكدر، خط گذار 

مائوئيسم در اين خطه، از جمله بزرگان مائوئيست در سراسر گيتي است. موصوف، در شرايطي درفش 

ايدئولوژي پرولتري را در خاك خويش برافراشت كه انواع رويزيونيسم، از تروتسكيسم گرفته تا تاليان "خط 
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ماسكو" به لجن پراگني و خيانت به انقالب،  ميخواستند توده هاي ستمديده آن مرز و بوم را به انقياد ملي بكشانند. 

مبارزات تيوريك و پراتيكي بي امان حزب كمونيست بنگال شرقي تحت رهبري صدر سراج سكدر، و برافراشته 

نگهداشتن شعار "نيمه مستعمره نيز ميتواند مستعمره داشته باشد" كه از سوي صدر سراج سكدر مطرح شده بود، 

در مجموع، خط روشن انقالب آن كشور را ترسيم نموده، و از غريق شدن آن كشور در لجن انقياد ملي جلوگيري 

به عمل آورد. حزب كمونيست بنگال شرقي (گروه اتحاد مائوئيستي) مبارزه بر ضد رويزيونيسم، چه در گذشته و 

چه در زمانه خويش را ادامه داده، و رويزيونيسم (انور كبير) و تاليان اش را كه ميخواستند از اتوريته انديشه 

مائوتسه دون به حيث يك نقاب سوء استفاده كنند را به نقد كشيد. وجه مميزه رويزيونيست ها از مائوئيست ها در 

بنگالديش آنست كه : رويزيونيست ها با آنكه خود را وفا دار به (انديشه مائوتسه دون يا مائوئيسم) اعالم ميكنند، 

اما آموزش صدر سراج سكدر را كه كاربرد خالق مائوئيسم در شرايط مشخص بنگالديش و انقالب بنگال است 

را به عمد كنار گذاشته، و با دگماتيسم خويش،  از پيشروي موج انقالب جلوگيري ميكنند. اخيرا، حزب كمونيست 

بنگالديش-ماركسيست-لنينيست-مائوئيست كه ادامه دهنده حزب كمونيست بنگال شرقي (گروه اتحاد مائوئيستي) 

است و از اول مي امسال عرض وجود كرده است، دست به ترجمه هرچه بيشتر آثار رفيق سراج سكدر از 

بنگالي به انگليسي زده است. سازمان كارگران افغانستان، اين اقدام انقالبي رفقاي بنگالي خويش را به ديده قدر 

نگريسته از ايشان ممنون است. ما از اين عملكرد رفقاي بنگالديشي خويش ممنون ايم زيرا كه با اين كار، ما اينك 

ميتوانيم هر چه بيشتر از آثار تيوريك آن رفيق سترگ استفاده كنيم. صدر سراج سكدر همان اهميتي را براي 

انقالب بنگالديش دارد كه رفيق چارو مزومدار براي انقالب هند داشت. وي همان اهميتي را براي انقالب 

بنگلديش دارد كه در اينجا در افغانستان، رفيق صدر اكرم ياري براي ما دارد. انديشه سراج سكدر، همان اهميتي 

را براي بنگلديش دارد كه انديشه گونزالو براي انقالب پيرو دارد. از برتري هاي رفقاي بنگالي ما اينست كه 

ايشان، به درك هر چه عميق تر از مفهوم " انديشه" در به كاربستن مائوئيسم در شرايط خاص هر كشور نايل 

آمده اند. سازمان كارگران افغانستان، از آنجايي كه در سنگر داغ دفاع از مائوئيسم در سنگر ملي و بين المللي 

ايستاده است، ترجمه آثار سراج سكدر به زبان انگليسي را استقبال نموده، خواننده گان را به مطالعه آن در 

 وبسايت رفقاي بنگالي ما دعوت ميكند. آدرس انترنتي رفقاي بنگالي ما قرار ذيل است:
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در گذشت رفيق حفيظ را براي توده هاي ستمديده و مائوئيست هاي 
 افغانستان و ساير كشورها  تسليت ميگوييم!

خبر وفات رفيق حفيظ ( از نخستينگان جنبش دموكراتيك نوين افغانستان) ما را در اندوه و حزن بيكرانه غريق ساخت. رفيق 

حفيظ،قسمي كه همگنان برآن اند، از رهروان استوار راه رهايي زحمتكشان بوده، و تا آخرين لحظه زنده گي، يك مائوئيست باقي 

ماند. اين ويژه گي و نابي وي، سرمشقي است از براي ساير مبارزان راه رهايي زحمتكشان. وي فرود ها و شكست ها، افت ها 

و گسست ها را شكيبايانه برتافت اما باور علمي اش به ماركسيسم-لنينيسم-مائوئيسم نه تنها كاستي نپذيرفت، بل چندچندان، 

از وي، يك انقالبي نستوه و يك شورشگر آبديده ساخت. وي كه از همان آوان نوجواني با انديشه هاي مترقي آشنايي به هم 

رسانيده بود، با ظهور اكونوميسم و رفرميسم در جنبش، بر ضد اين دو پديده انحرافي توفيده، در سنگر مائوئيسم راست ايستاد. 

وي كه شاگرد دبستان صدر اكرم ياري بود، از آنهايي نبود كه علي الرغم استعداد "مافوق حد متوسط" خويش از مشاهده بي 

ايماني و انحرافات تني چند از رهبران چپي افغانستان، در كوير ياس خرده بورژوايي گم گردد. بل، پافشاري وي به اصول و پابندي 

اش به امر مبارزه انقالبي، از وي مبارزي ساخت، سخته و پرداخته از براي انقالب. اي كاش از اين استعداد ها و استعدادهاي 

حتي "پايين" تر از وي كه مومن به انديشه انقالبي ميبودند بيشتر از اين ميداشتيم. از ديدگاه ما، پابندي به اصول و استواري در 

امر مبارزه انقالبي، باالترين استعدادي است كه يك فعال سياسي ميتواند در خويش بپروراند. بودند دلقكاني "استاد" كه در آغاز 

خوش درخشيدند( نظير واصف باختري و اسحاق نگارگر) اما بآفدم،  طوفان امواج انقالب كه "فرزندان نا-هم-گون مي زايد" ايشان را 

و نگونمايه گي مقاومت شان را برمال ساخت و و آن دلقكان، اينك زبونانه مي "زيند" و مي پندارند كه مي زيند. از همين روست 

كه ما اعالم ميداريم كه: هماگونه كه در ساينس و علوم اجتماعي، يك جامعه به استاد نياز دارد، در امر انقالب و مبارزه انقالبي نيز 

ما به استاداني نيازداريم كه درمان مصائب اجتماعي را با پراتيك خويش ارائه دهند.  

سازمان كارگران افغانستان، درگذشت اين رفيق ارجمند را براي رفقاي حزب كمونيست( مائوئيست) افغانستان و قاطبه مائوئيست 

هاي افغانستان تسليت گفته، اعالم ميدارد كه درياي بيكران توده ها، مطمئنا "حفيظ" هاي ديگر فراخواهد داد. اما با اينهمه،  يقينا 

كه توده هاي انقالبي و آگاه از مرگ اين رفيق ورجاوند اندوهناك اند و ما با توده هاي ستمديده غم-شريك ايم. مراتب تسليت 

خويش را همچنان براي خانواده و جميع نزديكان و دوستان آن شاد-ياد تقديم ميكنيم. حفيظ با ماست. در قلب ماست. در ذهن 

ماست. بر زبان ماست و چون چراغي فرا راه ما، پيوسته ميدرخشد. 

سازمان كارگران افغانستان ( ماركسيست-لنينيست-مائوئيست،عمدتا مائوئيست) 

 

وبسايت رسمي سازمان( عمدتا به فارسي):                                                                تماس با سازمان:   

www.mlmprincipallymaoism.wordpress.com                                                 chap_af@yahoo.com 
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