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  در آستانه تولد یک دولت سوسیالیستی
کرده اند تا کوه هاي هیمالیا را از پاشنه  کارگران و دهقانان نپال اراده: ایران به کارگران و زحمتکشان
تا  مبه یاري آنان بشتابی پس! بر پاشنه روابط عادالنه میان انسان ها استوار کنند ستم و استثمار کنده و

  !پیروزمندانه قدرت سیاسی خود را بر قرار کنند
قدرت سیاسی به زحمت کسب  همزنجیرانتان در نپال جنگیده اند و به پشتوانه: ایران به زنان شجاع

. آنان اکنون دنیاي نوینی را بر دوش حمل می کنند. زنجیرهاي ستم هزاران ساله را پاره کرده اند کرده
  !قدرت یابی شکوهمند را حفظ کرده و گسترش دهند ا اینت بشتابیم پس به یاري آنان

. اولین سنگ بناي این انقالب شکوهمند را دانشجویان و معلمان نپال گذاشتند: به دانشجویان و معلمان
  .پس برویم تا تجربه شان را فراگیریم و فراگیر کنیم

ن انسان ها را در دل می مناطق روستائی نپال روابط نوین میا: کارگران فنی، مهندسان و پزشکان
براي نوسازي اقتصادي این مناطق به یاري همه کسانی که آرزوي تولد و ساختمان دنیاي نوینی . پرورانند

پس پیش بسوي ایجاد بریگادهاي انترناسیونالیستی براي کمک به . را در سر می پروانند نیاز است
  .المللی است به پرولتاریاي بین قلعساختمان نپال نوین، نپالی که مت
در نپال یک صف آرائی انترناسیونالیستی الهام بخش و  : ضد ارتجاع-به همه مبارزین ضد امپریالیست

  !قدرتمند علیه امپریالیستها و مرتجعین جهان بوجود آوریم
  

انقالب نپال وارد مرحله حساس و هیجان 
شک نیست که اوضاع انقالبی، . انگیزي شده است

انقالب نپال وارد . استنپال را در بر گرفته 
که در تمام طول  استثنائی شده مرحله اي

اوضاع فقط یک . دهسال جنگ خلق موجود نبود
سرنگونی کامل دولت کهن . اوضاع جنگی نیست

و شکل گیري یک دولت دموکراتیک نوین و 
از دو دولت  :در افق پیداست سوسیالیستی

دولت کهن ارتجاعی و دولت نوین (موجود 
  .کی باید بر دیگري غلبه کندی) انقالبی

 –یا خیزش آوریل (جنبش توده اي آوریل 
نقطه چرخشی در ) 1385مصادف با فروردین 

آخرین تالش رژیم پادشاهی براي . اوضاع بود
متمرکز کردن قدرت خود و حمله به مائوئیستها به 

دوست و دشمن . طرز فضاحت باري به گل نشست
 ي نپال در اعتراف کردند که اکنون کلید آینده

  .دست مائوئیستهاست
تا پیش از آن، نفوذ متشکل حزب کمونیست 

تقریبا هیچ . در شهرها اندك بود) مائوئیست(نپال 
تشکیالت مستحکمی در شهرها نبود زیرا کمیته 

تشکالت توده اي کارگري و زنان و  هاي حزبی و
دانشجوئی و نشریات حزب در نتیجه حمالت 

ش و اوباش رژیم پلیس مخفی و ارت بیرحمانه
در طول . پادشاهی نپال درهم شکسته شده بودند

چند سال گذشته هزاران مائوئیست در شهرها 
این موقعیت ضعیف در . دستگیر و ناپدیده شدند

شهرها، معضل بزرگی در مقابل پیشروي جنگ 

هر . خلق بسوي کسب سراسري قدرت سیاسی بود
ا چند مائوئیستها هشتاد درصد مناطق روستائی ر

آزاد کرده بودند اما روشن است که بدون فتح 
  .شهرها نمی توانستند پیروزي کامل بدست آورند

تا پیش از خیزش آوریل، حزب در شهرها 
تشکالت زیرزمینی داشت اما با یک حزب توده اي 

بسیاري از طرفداران حزب  حتا .بسیار فاصله داشت
مائوئیست، زیر پوشش احزاب پارلمانتاریست 

  .ی کردندفعالیت م
 شاه نپال طبق رهنمودهاي 2005در فوریه 

مامورین سازمان سیا و سرویس هاي مخفی 
اسرائیلی که نقش مهمی در تقویت و اداره قدرت 
شاه دارند، پارلمان نپال را منحل کرد تا دستگاه 
دولتی متمرکزي براي مقابله با جنگ خلق 

این عمل شاه براي بسیاري .  کندایجادمائوئیستی 
ماهیت توخالی  ن دهنده و بیدار کننده بود زیراتکا
 حزب 7.  را آشکار کرد"دموکراسی پارلمانی"

 –مارکسیست "پارلمانی که برخی خود را 
 هم می خوانند در اتحاد با شاه نپال یک "لنینیست

در این . نظام حکومتی پارلمانی تشکیل داده بودند
) بطور مشخص ارتش(نظام اهرم هاي اصلی قدرت 

 کنترل شاه بود و پارلمان در واقع پوششی بود تحت
.  جلوه دادن رژیم سلطنتی نپال"دموکراتیک"براي 

با منحل شدن پارلمان، هفت حزب پارلمانی در 
اعتراض به انحالل پارلمان دست به اعتصاب هاي 

با وجود آنکه اعتراضهایشان . مسالمت آمیز زدند
هبران بسیار رقیق بود با اینحال شاه عده اي از ر

با انحالل  .این احزاب را دستگیر و زندانی کرد
پارلمان، ذلت و بدبختی این احزاب پارلمانی نیز 
براي مردم کاتماندو و دیگر شهرهاي نپال، آشکار 

در آخرین حرکت اعتراضی مسالمت آمیز که . شد
 نفر از مردم کاتماندو 50اینان براه انداختند بیش از 

 میان، حزب کمونیست در این. به آنان نپیوستند
مائوئیست، کودتاي نظامی شاه و انحالل پارلمان را 
محکوم کرد و به هفت حزب پارلمانی پیشنهاد 
ایجاد یک ائتالف گسترده براي راه انداختن جنبش 

اما اینان . توده اي و سرنگونی رژیم پادشاهی را داد
هنوز خواهان گسستن اتحاد خود با رژیم پادشاهی 

 "دخالت هاي آمریکا" امید به نبودند و چشم
آمریکا نیز براي متوهم نگاهداشتن این . داشتند

احزاب بورژوائی فراخوان هاي آبکی می داد که 
در حالیکه . "شاه باید به حکومت قانون تن دهد"

نقشه شاه و آمریکا و هند این بود که انقالب را 
کامال درهم شکنند و بعد پارلمان را تحت عنوان 

 بگشایند و خرده ریزهائی را "وکراسیاحیاء دم"
  .جلوي این احزاب پرتاب کنند
در ماه هاي پس از . اما این نقشه موفق نشد

در ) پی ال آ(کودتاي شاه، ارتش رهائی بخش خلق 
حمالت متعدد یکرشته از استحکامات نظامی ارتش 

حمالت ارتش رهائی . پادشاهی نپال را درهم کوبید
هر لشگر (ي لشگري بخش در این دوره با نیرو

این . انجام می شد)  هزار نفر است3کمابیش 
اولین نقشه عملیاتی فاز تعرض "حمالت بخشی از 

به مقاله دیگري در این شماره . ( بودند"استراتژیک
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تحت عنوان ارزیابی کوتاه از نخستین تعرض 

اولین ). استراتژیک جنگ خلق در نپال، رجوع کنید
نگین در هر دو طرف حمالت این نقشه با تلفات س

. اما کم کم وضع بطور قطعی عوض شد. همراه بود
 یک پایگاه مهم نظامی در غرب نپال 2005در اوت 

ارتش رهائی بخش . درهم کوبیده شد) در پیلی(
سریعا رشد کرد و به حد هفت لشگر رسید و ده ها 

حاکمیت دولت . هزار روستائی وارد میلیشیا شدند
د شهر بزرگ و پادگان ارتجاعی محدود شد به چن

هر چند . ها و ادارات دولتی در مراکز استان ها
ارتش رهائی بخش نتوانست منطقه ي تراي و دانگ 
را که مناطق دشتی نپال بوده و عمده غالت کشور 
را تولید می کنند، آزاد کند اما قدرت ارتش 
پادشاهی آنقدر ضربه خود که ارتش رهائی بخش 

ي کوچک و بزرگ خلق می توانست در واحدها
بطور آشکار در این مناطق کار کرده و توده ها را در 

بطور . فعالیت هاي انقالبی بسیج و سازماندهی کند
مثال هزاران تن از روستائیان دره دانگ بسوي 
کوهپایه ها حرکت کرده و در ساختن جاده انقالبی 

شرکت ) جاده شهدا(در منطقه پایگاهی رولپا 
 از کودتاي شاه، وضعیت در ماه هاي پس. کردند

ارتش رهائی . ارتش رهائی بخش خلق چنین بود
بخش حتا در مناطقی که کامال آزاد نشده بود 
حرکت می کرد و با توده ها کار می کرد و جوش 

اما ارتش پادشاهی حتا در این مناطق . می خورد
فقط در کاروان هاي ماشین هاي نظامی تا بدندان 

 خارج شده و توده هاي مسلح می توانست از پادگان
  .روستا را سرکوب و مرعوب کند

موفقیت هاي ارتش رهائی بخش خلق و 
شکست دولت ارتجاعی در پیش برد نقشه اش، 

حزب . اردوي دولت را دچار بحران شدید کرد
یعنی مناطق (مائوئیست با اتکاء به قدرت خود 

 درصد مناطق روستائی کشور و 80پایگاهی در 
لق که روز بروز توده اي تر ارتش رهائی بخش خ

سیاست تاکتیکی ماهرانه را پیش گذاشت ) می شود
و به هفت حزب پارلمانی پیشنهاد تشکیل جبهه 

تشکیل این جبهه . متحد علیه نظام سلطنت را داد
 7 نکته اي میان مائوئیستها و 12و امضاي پیمان 
 2005در نوامبر )  حزبی7ائتالف (حزب پارلمانی 

 زلزله سیاسی بزرگ در مقیاس دست کمی از یک
نپال نداشت زیرا براي اولین بار احزاب پارلمانی با 

آمریکا با . مائوئیستها علیه شاه صف آرائی کردند
 نکته اي را محکوم کرده و 12عصبانیت این پیمان 

خواهان بهم خوردن این اتحاد و تشکیل اتحادي 
مانند (مرتجعین دیگر !  حزب و شاه شد7میان 

تاکتیک متفاوتی اتخاذ کردند زیرا ) نددولت ه
 حزب می تواند 7امیدوار بودند که ائتالف با 

مائوئیستها را وادار به تعطیل جنگ خلق و ورود به 
  .نظام پارلمانی کند

هفت حزب پارلمانی براي اعتراض به حکومت 
.  روز اعتصاب عمومی دادند4نظامی شاه فراخوان 

 اعتصاب عمومی مائوئیستها حمایت خود را از این
اعالم کرده و پیروزي صد در صدي آن را تضمین 

 ارتش رهائی بخش در شهر 2006در آوریل . کردند
گوالریا که مرکز استان است در روشنائی روز رژه 

را  رفت و یکی از هلیکوپترهاي نظامی ارتش

در شب قبل از آغاز اعتصاب عمومی، . سرنگون کرد
 مهم ارتش را ارتش رهائی بخش دو پست نگهبانی

که یکی در غرب و دیگري در شرق ورودي و 
خروجی هاي کاتماندو را کنترل می کنند، کامال 

هنگام آغاز اعتصاب عمومی، ارتش . درهم کوبید
. رهائی بخش کامال کاتماندو را در محاصره داشت

تمام اتوبانها را کنترل می کرد و مانع رفت و آمد 
ی با موفقیت وسائل نقلیه بود تا اعتصاب عموم

مائوئیستها اعالم کردند که در طول . برگزار شود
اعتصاب عمومی در هیچ شهري عملیات نخواهند 
کرد تا بهانه به دست نیروهاي سرکوبگر رژیم 

  .ندهند
فعالین علنی حقوق بشر  فعالین مخفی حزب و

و نویسندگان و هنرمندان مترقی و سایرین مخفیانه 
فعالین . سیم کار کردندبا یکدیگر مالقات کرده و تق

علنی با سخنرانی ها و فراخوان هاي علنی مردم را 
به مبارزه می کردند و فعالین مخفی حزب توده 
هاي شهر و روستا را براي شرکت در این مبارزه 

از همان روزهاي اول، ابعاد وسیع . سازمان می دادند
این حرکت توده اي کامال خارج از انتظار هفت 

آنان حیرت کرده بودند . بودحزب پارلمانی 
در آخرین تظاهراتی که قبل از  بخصوص آنکه

 نکته اي با مائوئیستها، در 12امضاي پیمان 
کاتماندو در اعتراض به انحالل پارلمان گذاشته 

حمله . شرکت کرده بودند بودند عده بسیار کمی
و . پلیس با جواب توده هاي مردم مواجه می شد

 4. لمت آمیز خارج شدجنبش کامال از حالت مسا
روز پس از آغاز اعتصاب عمومی، ارتش اعالم 

همین بر آتش خیزش توده . حکومت نظامی کرد
 تن کشته و 24 هفته بیش از 3در . اي افزود

شعارها بسرعت تیزتر و . هزاران نفر زخمی شدند
در نقاط مختلف شهر سربازان راه را . حادتر شد

در برخی . دبراي توده هاي معترض باز می کردن
شهرها در اطراف میادینی که مردم مجسمه هاي 
شاه را پائین می کشیدند، سربازان فقط نظاره گر 

هفت حزب حتا شعار استعفاي شاه را نمی . بودند
دادند اما صدها هزار تن از مردم با صداي بلند اشد 

  .مجازات شاه را طلب می کردند
 رفقائی که براي شرکت در بریگاد بین المللی

جاده سازي به نپال سفر کرده بودند، در خیابان 
هاي کاتماندو شاهد بودند که افراد سفارت آمریکا 
حتا در صف آرائی تاکتیکی ارتش نپال دخالت می 

نظامیان آمریکائی شخصی پوش در همه جا . کنند
عقب  باالخره شاه و آمریکا و هند. حضور داشتند

 کنکره رهبر حزب(شاه، کریجا کوئیرال . نشستند
را فراخواند ) که وابسته به حزب کنگره هند است

و به وي دستور اشغال کرسی نخست وزیري و 
این هفت حزب، عقب . گشایش پارلمان را داد

 قلمداد "انقالب"نشینی شاه را پیروزي بزرگ 
 مائوئیستها فورا اعالم کردند که اینان به. کرد

 پیمانی که بسته بودند و به جنبش آوریل خیانت
در هر حالت، خیانت این هفت حزب و . کرده اند

گشایش پارلمان نه تنها نتوانست توده ها را به 
خانه هایشان بفرستد بلکه گسترش جهش وار 
تشکالت توده اي حزب کمونیست مائوئیست در 

دسته هاي سازمان یافته ي ارتش . شهرها آغاز شد

رهائی بخش، سازمان زنان، سازمان دانشجوئی، 
 کارگري، یکی پس از دیگري، با برنامه، از اتحادیه

انقالب را در  کوه ها به شهرها سرازیر شدند تا
تشکالت حزبی و توده اي . اینجا نیز سازمان دهند
حزب بسرعت در میان . جهش وار رشد کردند

جبهه " پایه گرفت و دست به تشکیل " نوار"خلق 
این موفقیت بزرگی بود زیرا .  زد"رهائی بخش نوار

خش بزرگی از اهالی کاتماندو را مردم نوار ب
 نسبت به مردم "نوار"خلق . تشکیل می دهند

سایر مناطق مرفه تر می باشند اما همواره تحت 
نخست وزیر جدید . ستم نظام پادشاهی بوده اند

اعالم یک آتش بس نامحدود با مائوئیستها را کرده 
و از رهبر حزب تقاضا کرد تا براي امضاي آن در 

وزیر کشور با هلیکوپتر . ست وزیري حضور یابدنخ
رفیق پراچاندا و محافظین وي را از یکی از مناطق 
پایگاهی به کاتماندو آورده و پس از پایان مذاکرات 

ورود رفیق . وي را به همان منطقه بازگرداندند
پراچاندا به پایتخت همراه با عده زیادي از 

شد و محافظین مسلحش، یک واقعه تاریخی تلقی 
ورود او . با شور و شعف بی نظیر مردم مواجه شد
در توازن  به پایتخت، نمایانگر چرخشی است که

سوال بزرگ در . قواي سیاسی کشور رخ داده است
  دولت واقعی کیست؟: کاتماندو این است

دیوارهاي کاتماندو و شهرهاي دیگر با 
پوسترهاي پراچاندا، شعارهاي سرخ تشکیالت زنان، 

هاي کارگري و تشکیالت خانواده شهدا، اتحادیه 
 پوشیده سازمان هاي دانشجوئی و دانش آموزي

به یک کالم قدرت دوگانه در سراسر کشور . است
حتا در مرزهاي کشور عوارض و . قابل مشاهده است

هنگامی .  درصد تقسیم می شود50مالیات دریافتی 
که تلویزیون اخبار را شروع می کند اغلب اوقات با 

زیرا . و شرح بیانات رهبران حزب می آغازدعکس 
اعضاي ارتش رهائی بخش . آنان اخبارسازان شهرند

با لباس هاي خاکستري غیر نظامی در شهرها رفت 
و آمد کرده و در میان مردم به تبلیغ برنامه حزب 

  .براي جامعه آینده می پردازند
اکثر کارگران شهرها در اتحادیه هاي کارگري 

و خواهان گذر کردن قدرت بدست متشکل شده اند 
دولت تحت رهبري حزب کمونیست مائوئیست می 

بخش بزرگی از تاکتیکها و شعارهاي حزب . باشند
براي جلب طبقات میانی شهري است که درصد 

اینان در صفحات . بسیار بزرگی را تشکیل می دهند
روزنامه ها به بحث در باره ساختار دولت اینده و 

انی در دولت آینده چه جائی اینکه احزاب پارلم
این قشر عمدتا خواهان . خواهند داشت می پردازند

صلح اند اما شاه و احزاب پارلمانی را مانع عمده را 
این جابجائی مهمی در . در تحقق صلح می دانند

باالخره روند . افکار و گرایشات این اقشار است
اینکه در نگاه این . مذاکرات درهم خواهد شکست

ي طبقات میانی مقصر شکست مذاکرات توده ها
نقش تاکتیکی مهمی در تحوالت  صلح کیست،

آینده و سرعت این تحوالت بسوي یک انقالب تمام 
  .عیار دارد

پس از اینکه جنبش آوریل در نتیجه سازش 
احزاب پارلمانی با شاه و امتیاز شاه به آنان خاتمه 
یافت دولت جدید با مائوئیستها یک پیمان صلح 
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ء کرد که شامل تعهد دولت به برگزاري سریع امضا

انتخابات دولت موقت و تشکیل مجلس موسسان و 
انحالل ارتش شاه و ایجاد ارتش نوینی از طریق 

این پیمان توسط . ادغام ارتش رهائی بخش بود
حکومت اینطور تفسیر شد که مائوئیستها تن به 
. خلع سالح داده و در ارتش شاه ادغام خواهند شد

 ".ر.د.د"لغت نامه سازمان ملل این پروسه طبق 
خوانده می شود که کلمات اختصاري سه کلمه 

 .خلع سالح، خلع سازمان، ادغام: انگلیسی است
مائوئیستها اعالم کردند این ارتش شاه است که باید 

جالب !  شود و نه ارتش رهائی بخش خلق".ر.د.د"
اکثریت توده  اینجاست که نه فقط مائوئیستها که

اي نپال با خلع سالح ارتش رهائی بخش خلق ه
مخالفند و حتا برخی از احزاب پارلمانی و 

 "جامعه مدنی"روشنفکران و فعالین حقوق بشر و 
برخی از این فعالین . نیز با این خلع سالح مخالفند

حقوق بشر به نخست وزیر می گویند اگر ارتش 
رهائی بخش را خلع سالح کند حتا خود نخست 

 از دست ارتش شاه در امان نخواهد بود چه وزیر نیز
این یکی از نشانه هاي گسترش  !برسد به بقیه

بسیار وسیع پایه هاي انقالب مائوئیستی و شرایط 
  .بسیار مساعد انقالب است

واضح است که این وضع به این ترتیب ادامه 
یا ) مائوئیست(حزب کمونیست نپال . نخواهد یافت

ت سیاسی جهش باید بسوي کسب سراسري قدر
حفظ و تامین یک . کند و یا عقب نشینی نماید

توده . ارتش چند ده هزار نفري کار ساده اي نیست
هاي شهرها بخصوص شهر کاتماندو به این وضع 

مثال مردم کاتماندو .  قانع نیستند"قدرت دوگانه"
دادگاه هائی که (خواهان تشکیل دادگاه هاي خلق 
ائوئیستها تشکیل در مناطق پایگاهی تحت رهبري م

اما حزب . در کاتماندو می باشند) شده اند
مائوئیست بدلیل پیمانی که با دولت بسته نمی 

حتا تظاهراتهائی با . خواهد دست به چنین کار بزند
  .این خواست در شهر کاتماندو براه افتاده است

در حال حاضر ارتش شاه محدود به پادگان ها 
 هاي کشور در جاده .بوده و تضعیف شده است

اتوبوس . کنترل نمی شود کارت شناسائی مردم
در حالیکه حتا . هاي مسافربري بازرسی نمی شود

قبل از آغاز جنگ خلق یکی از روتین هاي ارتش 
در درون ارتش نیز تضادهاي . شاه همین کارها بود

تعداد . میان سربازان با افسران حاد شده است
اعالم پس از . شورش هاي جمعی زیاد شده است

آتش بس، در اطراف مناطق پایگاهی اعضاي ارتش 
رهائی بخش مرتبا با سربازان پادگان ها دیدار کرده 

حتا در مناطق دور .  آنان کار سیاسی می کنندباو 
دست در جریان کمک رسانی به سیل زدگان با 

این روابط تاثیر زیادي . یکدیگر همکاري می کنند
 کارگران و روي سربازان ارتش که از فرزندان
در تابستان . دهقانان می باشند گذاشته است

گذشته در بخارا که یکی از قصرهاي شاه در آن 
 تن از سربازان شورشی ارتش ناپدید 30واقع است 

اما ارتش فورا قضیه را ماستمالی کرده و آنان  .شدند
  .را رها کرد تا نارضایتی و اعتراض گسترش نیابد

بخصوص از سوي دیگر امپریالیستها 
امپریالیستهاي آمریکائی بیکار ننشسته و ژنرالهاي 

 ستاره شان مشغول دادن آموزش هاي ضد 4
چریکی به واحدهاي دست چین شده ي ارتش نپال 

سفیر آمریکا حداقل هفته اي یکبار . می باشند
اعالم می کند که بهیچوجه ورود مائوئیستها به 
حکومت را در صورتی که مائوئیستها خلع سالح 

هلیکوپترها شبانه به . نشوند قبول نخواهد کرد
پادگان هاي مختلف سالح هاي جدید حمل می 

یک هواپیماي حمل و نقل از اوکراین در . کنند
حال حمل سالح هاي اسرائیلی به نپال بود که در 
حریم هواپیمائی هندوستان به آن دستور نشست 

از قرار دولت چین . در فرودگاه دهلی را دادند
ما را رد یابی کرده و به دولت هند خبر داده هواپی
اینها نیز بخشی از تضادهاي چین و هند است . (بود

دولت نپال ابتدا ). که دست یکدیگر را رو می کنند
. انکار کرد که چنین محموله اي را خریده است

سپس نخست وزیر مجبور شد اعتراف کند که این 
نیز محموله قبال سفارش داده شده بود و اکنون 

آن را در انبار خواهند گذاشت که علیه مردم "
  !!"استفاده نشود

اینگونه اخبار زیاد است و مرتبا بر تنش هاي 
یکی دیگر از وقایع که بر شدت . می افزاید سیاسی

تنش ها افزود دستگیري فردي توسط افراد ارتش 
 3این فرد . رهائی بخش خلق در شهر کاتماندو بود

ارتش رهائی بخش بود با سال پیش زمانی که در 
طبق گفته .  بود تسلیم کرده دشمنرا بهسالح خود 

 سال او را تعلیم داده اند 3خود فرد دستگیر شده، 
که از طریق نفوذ به صفوف حزب مائوئیست دست 

  .به ترور صدر پراچاندا یا رفیق بابورام باتراي بزند
روزنامه هاي کشور هر روز خبر و مقاله بر 

 که چه کسی حق استفاده از سر این موضوع
 دارد و چه کسی ندارد؛ آیا مائوئیستها "خشونت"

باید خلع سالح شوند یا ارتش شاه؟ رهبران هفت 
حزب حکومتی و حزب وابسته به شاه در صفحات 
روزنامه ها بحث می کنند که آیا اول مائوئیستها 

پروسه "باید سالح زمین بگذارند و بعد وارد 
الفات شوند یا اینکه اول  براي حل اخت"سیاسی

باید اختالفات با مائوئیستها را حل کرد و بعد 
سازمان ملل متحد که از ! خلع سالحشان کرد

مشترك مائوئیستها و دولت براي  دعوت
 بر ارتش هاي طرفین ذوق زده شده "نظارت"

 سازمان ملل این بود "راه حل". بود به نپال رفت
ک که روي هر اسلحه ارتش رهائی بخش ی

.  بچسبانند که قابل ردیابی باشد"چیپ"
 بر ارتش "نظارت"مائوئیستها روشن کردند که 

هاي طرفین به این معناست که در دوره آتش 
بس اگر تخلفی صورت گیرد، سازمان ملل باید 
آن را بررسی کرده و روشن کند که تقصیر کدام 

در هر حال در سپتامبر گذشته . طرف بوده است
خلع سالح مطرح "م کردند که مائوئیستها اعال

 و هفت حزب هم پیمان هاي امضا شده "نیست
را زیر پا گذاشته اند و توده هاي مردم باید آماده 
یک خیزش دیگر در شهرها شوند تا شاه را 

ارتش رهائی بخش فعاالنه در . سرنگون کنند
. حال ارتقاء کمی و کیفی نیروهاي خود است

. ك می بیندهمانطور که ارتش دشمن نیز تدار
. آرامش کنونی در واقع آرامش قبل از توفان است

حتا اگر دولت در مقابل خواست مائوئیستها 
مبنی بر اینکه اول دولت موقت تشکیل داده و 
انتخابات مجلس موسسان را براه اندازد، عقب 
نشینی کند؛ و حتا اگر مائوئیستها وارد دولت 
 موقت براي برگزاري انتخابات مجلس موسسان

تغییر . شوند، تغییر کیفی در اوضاع نخواهد بود
 به قدرت یگانه "قدرت دوگانه"کیفی، تبدیل 

هر چند در آن قدرت . مائوئیستها خواهد بود
یگانه، احزاب غیر مائوئیست نیز جاي خود را 

اما قدرت شاه و قدرت ارتش . خواهند داشت
ارتجاعی باید درهم شکسته شوند و نیروهاي 

ك نپال بیرون رفته و دولت هند آمریکائی ازخا
  .دست از مداخله در امور نپال بکشد

در مقابل این شرایط نوین آمریکا و انگلیس 
آنان گفته اند حاضر . موضع خود را روشن کرده اند

دولت هند در . قدرت مائوئیستها نیستند به تحمل
 "مردم نپال باید تصمیم بگیرند": ظاهر می گوید

دولت هند حتا . ی می کنداما در خفا توطئه چین
حاضر نشده است رفیق گوراو و رفیق کیران را که 
از رهبران مائوئیست بوده و در هند زندانی اند آزاد 

این درحالیست که دولت نپال اکثر زندانیان . کند
مائوئیست را آزاد کرده و از هند خواسته است که 

دولت چین تا . زندانیان مائوئیست نپالی را رها کند
سال گذشته به دولت پادشاهی نپال قول کمک یک

در زمینه سرکوب مائوئیستها را می داد؛ اما اکنون 
داستان هاي رسمی اش را عوض کرده و نسبت به 
هرگونه دخالت آمریکا و هند در امور نپال هشدار 

  .می دهد
شش ماه تا یکسال آینده دوره اي تعیین 

شدت این انقالب ب. کننده براي انقالب نپال است
به یاري پرولتاریاي انترناسیونالیست نیازمند 

و تشکالت زنان ) م(حزب کمونیست نپال . است
و دانشجوئی و کارگري از همه کمونیستها و 
انقالبیون و فعالین جنبش هاي اجتماعی جهان 
دعوت کرده اند تا از مناطق پایگاهی نپال دیدن 
ا کنند و از نزدیک این تجربه انقالبی شور انگیز ر

در چارچوب اوضاع کنونی جهان . ارزیابی نمایند
که سرمایه داري امپریالیستی میلیاردها انسان را 
به مرگ تدریجی محکوم کرده است، در شرایطی 

 سال پس از احیاء سرمایه داري در چین 30که 
سوسیالیستی، هنوز یک کشور سوسیالیستی 
نوین پا به عرصه وجود نگذاشته است، پیروزي یا 

 انقالب پرولتري در نپال اهمیت ویژه اي شکست
براي اوضاع جهان و آینده انقالب سوسیالیستی 

بطور مشخص در سراسر شبه قاره هند . دارد
میلیون ها نفر با اشتیاق و نگرانی کشمکش 
. انقالب و ضد انقالب در نپال را دنبال می کنند

زیرا می دانند پیروزي این انقالب تاثیرات 
تاریخ در آن منطقه خواهد شگرفی بر روند 

منطقه اي با بیش از یک میلیارد و نیم : گذاشت
انسان که در مجاورت صنایع هسته اي و 
کامپیوتري کامال از روند پیشرفت تاریخ کنار 

هنگامی که از منظر منافع این . گذاشته شده اند
صدها میلیون به انقالب نپال می نگریم در می 

  n! پیروز شودیابیم که انقالب نپال باید 



5صفحه     حقیقت   30 شماره

  پیرامون اوضاع جاري
 )مائوئیست(صدر حزب کمونیست نپال  پراچاندا با بخشهائی از مصاحبه آناند ورما

  2006 جوالي 29

برخی معتقدند که آغاز مبارزه . آناند ورما
مسلحانه از طرف شما غلط بود چرا که شرایط 

شرایطی که . عینی در آن زمان مساعد نبود
، 1990تحاد شوروي در سال پس از فروپاشی ا

کمونیستها در سراسر جهان دچار 
سرافکندگی شدند و نیروهاي امپریالیستی از 

آیا آغاز . موقعیت بهتري برخوردار شدند
  در چنان شرایطی صحیح بود؟ جنگ خلق
درست است، اوضاع در آن زمان، واقعاً . پراچاندا

پس از فروپاشی اتحاد شوروي، . نامساعد بود
 امپریالیستی مرگ کمونیسم را جشن نیروهاي
از طرف دیگر، انقالب مائوئیستهاي پرو با . گرفتند

. دستگیري رفیق گونزالو ضربه مهلکی خورد
بنابراین شرایط بین المللی واقعاً براي حرکت ما 

پس از . را تحلیل کردیم اما ما شرایط. نامساعد بود
.. . در نپال1990جنبش دمکراسی خواهانه سال 

 مورد بهبود شرایط  انتظاراتی واهی و غلط درمردم
به . داشتند)  حقیقت-در چارچوب نظام پارلمانی (

 ما حتی وارد ،خاطر از میان بردن این امید غلط
پارلمان شدیم و بمدت سه سال سعی کردیم براي 

در ....1990توده ها روشن کنیم که پیمان بعد از 
در ما چنین چیزي را . خدمت منافع مردم نیست
به مردم گفتیم که به آنها . پارلمان هم بازگو نمودیم

پس ازگذشت سه سال کمپین . خیانت شده است

مداوم، به این نتیجه رسیدیم که شرایط داخلی 
در ... ..نپال براي آغاز جنگ خلق مساعد است

سطح بین المللی شرایط آنچنان مساعد نبود اما 
ا زمان آن فرا رسیده بود که شهامت و جرئت م

ما معتقد بودیم که که . مورد آزمایش قرار گیرد
اگر با اتکا به مساعد بودن شرایط داخلی حرکتی 
را براي از میان بردن 
احساس یاسی که سریعا 
در سراسر جهان در حال 
گسترش بود، شروع کنیم، 

حدي می توانیم به  تا
تغییر اوضاع جهان کمک 

بعالوه، این . کنیم
استرتژي سنجیده کامالً 

طالعه شده اي از طرف م
امروزه ما معتقدیم . ما بود

که استراتژي ما صحیح 
بوسیله جنگ خلق و . بود

در خالل گسترش آن 
توانستیم نشان دهیم که 

ما به . انقالبات نمرده اند
جهان می توانیم اعالم 
کنیم که قرن بیست و 
یکم همچنان قرن 

  .انقالبات خواهد بود
نهائی شما در حال حاضر هدف . آناند ورما
  چیست؟
نیمه مستعمره و نیمه  با توجه به اوضاع. پراچاندا

فئودال حاکم بر نپال، هدف فوري ما به سرانجام 
رساندن انقالب دمکراتیک نوین است اما مانند هر 
کمونیستی هدف نهائی ما نیز برقراري سوسیالیسم 

  .می باشد و کمونیسم
ـ یاما شما بعداً هـدف خـود را تغ    . آناند ورما  ر ی

  پورتونیسم نامید؟اآیا نمی توان اینرا . دادید
بحثهاي طوالنی در مورد چنین سوالی . پراچاندا

بخاطر برخی از کمبودها  ما به. کماکان ادامه دارد
در واقع، . به این استراتژي جدید متوسل نشدیم

افزایش توانمان به  سعی ما بر این است که پس از
ه تغییر باید فهمید ک. پیش روي ادامه دهیم

سیاست ما یک نوع عقبگرد نیست بلکه ناشی از 
ثانیاً، . قدرتی است که جنگ خلق به ما داده است

ما بخاطر تناسب نیروها درسطح بین المللی ناچار 
اما دلیل اول . در وظایفمان تغییراتی دهیم شدیم

هر حزب انقالبی با بدست آوردن توان . عمده است
یشتر در راه کسب امکان انعطاف پذیري ب کافی از

این امر در چین . قدرت سیاسی برخوردار می شود

مذاکرات مائو با چیانکایچک در . نیز بوقوع پیوست
نه حرکتی .. . بر سر ایجاد دولت ائتالفی1945سال 

از موضع ضعف بلکه نشانه افزایش توانائی و 
استحکام حزب کمونیست چین در پی سالهاي 

 ما امروز از بهمین ترتیب، اگر. متمادي بود
جمهوري دمکراتیک صحبت می کنیم، یا در گیر 

اکنون در کاتماندو  مذاکرات صلح هستیم، یا
. هستیم، نه نشانه ضعف ما بلکه نشانه قدرت ماست

حتی لنین در زمان انقالب اکتبر ناچار شد وارد 
در آن زمان، .  لیتوسک با آلمان شود-پیمان بریست

 این حرکت به در حزب لنین گفتند که خیلی ها
به .. ..مفهوم تسلیم شدن است، اما اینطور نبود

همین طریق، انعطاف پذیري ما در زمینه تاکتیک 
  ....نشانه انحراف ما نیست بلکه بیان قدرت ماست

هم اکنون کوشش بر این است که .. ..آناند ورما
ارتش رهائی بخش خلق که همانا منبع قدرت 

نه مقابله با این چگو. شماست خلع سالح شود
  می کنید؟
ما معتقدیم که پیروزمندانه به آن جواب . پراچاندا
آنها شکست خورده اند و ما پیروز شده . داده ایم

امروزه خلق نپال، بخش روشنفکر و جامعه .. ..ایم
از ما خواسته اند که سالح را بر زمین  مدنی کشور

آنها می گویند که اگر ما اسلحه هایمان را . نگذاریم
نهیم و خلع سالح شویم، حکومت مطلقه کنار 

دوباره حرف خود را خواهد زد و احزاب هواخواه 
آنهائی که از ما . مجلس یکشبه نابود خواهند شد

می خواهند خلع سالح شویم قادر به درك این 
زمانیکه ما با رهبران این احزاب . حقیقت نیستند

اگر ما مسلح  سیاسی صحبت کردیم، به آنان گفتیم
اگر ما .  گانه توافق بوجود نمی آمد12، نکات نبودیم

 –از رهبران حزب کنگره نپال (مسلح نبودیم، دیوبا 
اگر ما . زندان بیرون نمی آمد هرگز از) مترجم

مسلح نبودیم، خیلی از شما تاکنون کشته شده 
بودید زیرا براي یک پادشاه فئودال که خویشاوندان 
ند، خونی خویش را در داخل قصربقتل می رسا

این احزاب . احزاب پارلمانتاریست اصالً مهم نیستند
 سال 13، 12ظرف  چیزي براي اتکاء ندارند زیرا

حکومت آنچنان فاسد شده اند که بالکل اعتبار خود 
آنها در میان توده ها نه تنها . را از دست داده اند

. پایه اي ندارند، بلکه به اسلحه نیز دسترسی ندارند
آسانی میتوانست آنها را از بین این دیکتاتوري به 

  ....اما آنها به خاطر اینکه ما مسلحیم، زنده اند. برد
می دانند . مردم اهمیت مسلح بودن ما را می دانند

. که اگر ما خلع سالح شویم کشور ویران خواهد شد
اما خصلت طبقاتی و خودخواهی احزاب سیاسی به 

ن گذشته از ای. آنها عکس این را تحمیل می کند
آمریکا . آنها فشار خارجی را نیز احساس می کنند
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بروشنی این احزاب سیاسی را تحت فشار قرار داده 

  ....است، و فشارهاي هند را نیز احساس می کنند
اما این احزاب دارند اجرا شدن . آناند ورما

  . نکته اي را به تعویق می اندازند8موافقتنامه 
ما هرگز . ی استاین دقیقاً نکته اصل. بله. پراچاندا

اما، بعداً .. .. ماده اي اصراري نداشتیم8پیمان  براي
)  مترجم-بعد از امضاي آن با احزاب پارلمانی (

فشار واشنگتن به این احزاب شروع شد و هند نیز 
این رهبران عادت ندارند . فشارش را بکار برد

مستقالً تصمیم بگیرند و زحمت فکر کردن را به 
 ، رهبران به خواست خلقاین. خود نمی دهند

من فکر . احساسات و آرزوهایشان توجه کمی دارند
می کنم این مهمترین ضعف احزاب پارلمانتایست 

و اکنون پیمانی را که خودشان .. ..می باشد نپال
یکی از طرفین بوجود آورنده اش بودند کنار 

بنابراین، این رهبران خود را گول می . گذاشته اند
کاب خودکشی اند، زیرا واشنگتن زنند و مشغول ارت

تنها مردم . و هند نمی توانند آنها را نجات دهند
اگر، در چشم . نپال می توانند آنها را نجات دهند

خلق، این رهبران ثابت کنند که صادق و ثابت قدم 
. اند آنگاه نجات سیاسی شان امکان پذیر خواهد بود
 و در غیر این صورت اگر آنها چشم خود را به دهلی

واشنگتن بدوزند، مردم نپال به آنها اجازه نخواهند 
ما امیدواریم که آنها . داد که روي پایشان بایستند

من هنوز امیدوارم قبل از آنکه . این را درك کنند
  .زیاد دیر شود آنها این مسئله را بفهمند

در مورد این توضیح دهید که . آناند ورما
ت، و زمانیکه رفتار آمریکا بسیار منفی اس

احزاب سیاسی به سبب منافع طبقاتیشان، 
موانعی بیشماري بوجود می آورند، بدترین 

  سناریو چه می تواند باشد؟
آمریکا و عناصر فئودال و طبقه سرمایه . پراچاندا

دارکمپرادور و بوروکرات بخاطر منافع طبقاتی شان 
خواهان متوقف کردن و نابودي این پروسه سیاسی 

 ماده 12  مذاکرات بر سر پیماندر زمان. می باشند
اي آمریکا بروشنی اعالم کرد که این پیمان بیشتر 
به نفع مائوئیستهاست و احزاب سیاسی نباید وارد 

، آمریکا گفت که این . این توافق می شدند بعداً
. احزاب باید التزام خود به آن پیمان را کنار گذارند

وادار اما شرایط نپال آنچنان بود که این احزاب را 
هنگامیکه پیمان . نمود که با ما سمت گیري کنند

 ماده اي در خانه نخست وزیر به تصویب رسید، 8
اعالم کرد این پیمان  جیمز موریاتی سفیر آمریکا

من معتقدم . دستور کار مورد نظر مائوئیستهاست
بوده و  که این پیمان دستور کار کشور و مردم

معتقدیم ما . بیانگر احساسات همگان می باشد
تجربه مردم نپال به آنان نشان می دهد که چه 
کسانی خواهان صلح و چه کسانی علیه آن هستند، 
چه کسانی خواهان دمکراسی اند و چه کسانی ضد 

یک امر مسلم است و آن . دمکراسی می باشند
اینکه این رهبران سیاسی به لحاظ سیاسی نمی 

ر مورد از آنجا که شما د. توانند ما را منحرف کنند
بدترین سناریو پرسیدید، من احساس می کنم که 
آنان ممکن است در توطئه چینی یک تراژدي 

ما هم اکنون در کاتماندو هستیم، . همکاري نمایند
در سطح بین المللی . جائی که تحت نفوذ آنهاست

زمانیکه یک حزب انقالبی یا دمکراتیک از  دیده ایم
هاي محبوبیت وسیعی برخوردار شده و نیرو

امپریالیستی را بمبارزه طلبیده، امپریالیسم به 
عنوان آخرین اقدام دستور کشته شدن برخی از 

بعد از میان بردن رهبر اصلی، . رهبران را داده است
این در . انشعاب در میان حزب را دامن می زنند

من . بسیاري از کشورهاي جهان اتفاق افتاده است
سئله در اینجا معتقدم که در بدترین شرایط این م

هم میتواند اتفاق افتد، اما ما بسیار هوشیار و مراقب 
ما به مردم نپال خطر وقوع این حادثه . هستیم

افراد زیادي به ما هشدار داده اند . گوشزد کرده ایم
هوشیاري خود را  زمانی که در کاتماندو هستیم

این درخواست از طرف خلق، افراد . حفظ کنیم
معه مدنی و دیگران با ما در خردمند و فعالین جا

این بیانگر آنست که خطر . میان گذاشته شده است
حداکثر تالشمان در این . در کمین جان ماست

  .است که نقشه آنان را با شکست روبرو کنیم
 در یکی از مصاحبه 2006در فوریه . آناند ورما

هایتان، گفته اید که تغییرات مهمی بعد از 
نپال بوقوع خواهد ششم آوریل در سیاستهاي 

پیوست و سیر اوضاع نشان داد که نظرتان 
االن ممکن است بگوئید که در چه . درست بود

زمانی سیاست نپال قادر خواهد بود که سیر 
  درستی را بپیماید؟

پیشگوئی هاي ما در آن زمان، تنها بعد از . پراچاندا
آنکه بطور عینی از نیروهاي سیاسی و وقایع 

ما . یم، درست از آب در آمدسیاسی تحلیل نمود
معتقدیم که ظرف یک سال سناریو روشن خواهد 

 ماه، یا 10 تا 8ظرف  ممکن است جریان امور. شد
ما می خواهیم که . حتی کمتر از آن روشنتر شود

 کوشش تعمدي ، ماه روشن شود4 تا 3این ظرف 
  .ما در آن جهت است

 آیا امکانی براي تحقق حرکت جن. آناند ورما
می بینید؟ ) سومین جنبش خلق( 3 -النآندو

آیا میتوانیم شاهد پاگیري جبهه اي متشکل 
از کسانی که پشتیبان جمهوري هستند 

  باشیم؟
ما معتقدیم . این سوال بسیار مهمی است. پراچاندا

اگر آنهائی که در دولت هستند خواستها و احتیاجات 
مردم نپال را نفهمند، شانس شروع یک جنبش سوم 

اما این یک جنبش قاطع خواهد . ی باشدموجود م
اگر این رهبران قادر به درك احساسات مردم . بود

باشند آنگاه شانس برقراري جمهوري دمکراتیک بر 
مبناي انتخابات مجلس موسسان و بدون آغاز یک 

اما تمایالت کنونی نشان دهنده . جنبش موجود است
این، بنابر. آنستکه این رهبران این را نخواهند فهمید

در چنین موقعیتی حتی قبل . خطر بیشتر شده است
از شروع پروسه انتخاب مجلس موسسان حقایق 

. جمهوري اعالن خواهد شد. روشنتر خواهد شد
پیشرفت در زمینه مسیر مجلس موسسان ممکن 
است اعالن آن را براي مدتی به تاخیر اندازد، ممکن 
است یک سال یا بیشتر اما اگر سومین جنبش خلق 

شروع شود اعالن جمهوري می تواند زودتر بوقوع 
کوشش ما بر آنست که این انتقال بطور . پیوندد

ظرف یک ماه و نیم گذشته . مسالمت آمیز پیش رود
مردمان بخشهاي مختلفی را  که در کاتماندو بودم

ما به همه گفته ایم که عقب نشینی . مالقات کرده ام
اینک زمان آن . ...در اینجا خواهیم ماند نمی کنیم و

ما بعد از . رسیده که شما برخیزید و مقاومت کنید
را در   ساله فئودالیسم237آنکه ریشه هاي کهن 

اکنون . روستاها در هم کوبیدیم به کاتماندو آمدیم
نوبت شماست که امکان انقالب بعدي را بوجود 

ما . ما در این راه در کنار شما خواهیم بود. آورید
عکس العمل  حبت می کنیم ومکرراً اینچنین ص

  ...مثبتی از طرف اهالی کاتماندو می بینیم
گفتید که در حال حاظر مبارزه . آناند ورما

صلح آمیزي را دنبال خواهید کرد اما ارتش 
کمپهاي خود را  خلق نپال گرداگرد کاتماندو

مستقر نموده است که طبق آن این گمان 
بوجود می آید که جنگی در شرف تکوین 

   چه رازي در پشت این وجود دارد؟.است
ما ارتش خلق نپال را در کمپهاي موقت . پراچاندا

قصد ما از . بمنظور دیده بانی مستقر کرده ایم
استقرار این کمپها پیشبرد مذاکرات صلح آمیز است 

بعالوه، ارتش خلق نپال . و نه دامن زدن به جنگ
مستلزم آن است که تمرینات و تعلیمات عادي را 

درعین حال، این آمادگی ما را در . م دهدانجا
موقعیکه ارتش پادشاهی احتمال دست زدن به 
فریب را داشته باشد یا بخواهد دست به یک توطئه 

به این مفهوم، البته، این . بزند را تامین میکند
یک دلیل در پشت . میتواند آمادگی ما نامیده شود

اي استقرار این کمپها نیز اجازه دادن به مردم بر
هدف ما، . رفتن به این کمپها و دیدن ارتش ماست

شما . حداقل در حال حاضر، برپائی جنگ نیست
 این -می توانید از هر دو طریق به این نگاه کنید

می تواند آمادگی براي رودر روئی با هر گونه 
احتمالی باشد و درعین حال می تواند کوششی در 

کلی را اگر دشمن مش. راه پیشبرد پروسه صلح باشد
بوجود آورد آنگاه این به مفهوم یک آمادگیست و 
اگر پروسه صلح بدون اشکال و به آسانی ادامه یابد 

  .انگاه این به مفهوم همکاریست
در قطعنامه شما از انقالب . آناند ورما

در این . همیشگی یا مدام صحبت کرده اید
شریط آیا لزومی دارد که تمام اجزاء حزب 

آیا . پال را حفظ کنیدهمچنین ارتش خلق ن
  قدرتهاي بین المللی با این موافقت می کنند؟

شما باید در نظر بگیرید که این قدرتهاي . پراچاندا
بین المللی حتی جنبش ما و آنچه را که ما تا به 
امروز به آن دست یافته ایم را نپذیرفتند اما بهر 

حتی در میان این قدرتهاي بین . حال ما اینجائیم
در میان آنها تضادهاي مختلفی . ضاد استالمللی ت

موجود است و استفاده درست از این تضادها ما را 
به همین . قادر ساخته است که به اینجا برسیم

دلیل ما احساس می کنیم حتی بعد از به قدرت 
رسیدن قادر خواهیم بود نیروهاي انقالبی را به 

  n .پیش رانیم
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  ها و  نتـال آگاهانه سـان نپـزن
  باورهاي کهنه زن ستیز و    
  لطه گري مرد بر زن را ـس       
  ...نگون می کنندـرس   

  ؟ـتپشتوانه شان چیس 
  
 براي عده اي دموکراسی ،قدرت سیاسی حاکم 

قدرت . و براي عده اي دیگر دیکتاتوري در بر دارد
همراه با روابط اقتصادي ) دولت کهن(سیاسی کهن 

نپال، بجز   زنانو سیاسی و فرهنگی مالزم آن براي
  .دیکتاتوري چیزي در بر نداشته است

و  دیکتاتوري طبقات ارتجاعی نپال، زنان را تابع
فرودست ترین فرد خانواده می  برده ي مردان و

کند؛ آنان را قانونا از ارث پدري محروم می نماید تا 
قدرت اقتصادي براي کسب ذره اي 
استقالل از مرد نیابند؛ از سنین 

و فروش  ن را قابل خریدکودکی زنا
ازدواج هاي اجباري و ( می کند 

؛ و هزاران بند و )ازدواج کودکان
زنجیر دیگر بر گرده آنان می اندازد 

  .تا برده بمانند
اما دولت دیکتاتوري طبقات 
ارتجاعی، در هشتاد درصد کشور 

در هشتاد . سرنگون شده است
قدرت سیاسی نوینی  درصد نپال

زنان قدرت پاره  تولد یافته که براي
کردن یک به یک زنجیرهایشان 

را به ارمغان آورده؛ و ) دموکراسی(
به آنان حق جلوگیري از بازگشت 

حق (روابط ستمگرانه گذشته 
  .را داده است) اعمال دیکتاتوري علیه آن روابط

طبق سنت مذهب هندو، زن در دوره عادت 
 محسوب می شود و باید طی آن "نجس"ماهانه 

. در حیاط یا طویله. رون از خانه بسر بردهفته در بی
این یکی از اشکال فرهنگی است که براي تحقیر و 

آن یک هفته تحقیر، . شکستن زن استفاده می شود
زن را آماده پذیرش پست تر بودن جنسیت خود و 

در مقایسه . می کند) مرد(تبعیت از جنسیت برتر 
ات، با ایران می توانیم بگوئیم که این سنن و اجبار

همان نقش حجاب اجباري و قوانین شریعت را 
  .بازي می کند

هشتاد درصد کشور همراه با  اما اکنون در
سرنگون شدن قدرت سیاسی کهن، سنن زشت و 

  .تحقیرآمیز ضد زن نیز سرنگون شده است
قدرت سیاسی کهن براي فئودالها و سرمایه 

به آنان آزادي عمل . داران دموکراسی در بر دارد

د که منافع خود را علیه می ده
اما فقط . اکثریت مردم پیش برند

قدرت سیاسی کهن، . این نیست
در روابط میان زن و مرد به 
مردان حق و قدرت می دهد تا 

در . بر زنان چیره دستی کنند
این مناسبات به مردان 

در  دموکراسی می دهد و آنان را

جایگاه اعمال دیکتاتوري بر زن 
  .قرار می دهد

ه موازات سرنگون شدن اما ب
قدرت سیاسی کهن در هشتاد 
درصد مناطق نپال، مرد نیز 

رسما از مقام شاه خانواده و 
 خلع ید شده و "برتر"جنسیت 

قانونا و رسما برابري زن و مرد در 
کلیه وجوه جامعه امري مسلم 

قدرت نوین خلق، . شده است
برابري زن و مرد را از  سنگرهاي

ن زنان طریق آگاه و متشکل کرد
و مقابله با مردانی که در مقابل 
آن مقاومت می کنند، یکی پس 

زنان حق . از دیگري فتح می کند
مبارزه علیه ستم بر خود را دارند 

 

 



  8صفحه   30  شماره   حقیقت  
در هیچ نقطه . و دولت نوین ضامن این حق است

  .جهان زنان از چنین قدرتی برخوردار نیستند
در نپال، نه فقط زنان بلکه همه توده هاي 

 قدرت سیاسی نوینی که در هشتاد تحت ستم از
براي تغییر شرایط خود  درصد کشور برپا شده،

با داشتن این قدرت، روابط کهنه . استفاده می کنند
را با زور سرنگون می کنند و روابط نوین برقرار می 

این محرومان براي اولین بار، با داشتن قدرت . کنند
و آزادي سرنگون کردن مناسبات کهن و ایجاد 

 رت سیاسی نوین، اقتصاد و فرهنگ نوین، مزهقد
و . دیکتاتوري و دموکراسی پرولتري را چشیده اند

در این میان، زنان نپال محرومترین محرومان 
هر چند تا رهائی کامل زنان راه زیادي در  .بودند

اما ببینیم دیکتاتوري و دموکراسی این . پیش است
  .دولت نوین براي کیست و چه کرده است

  
  رش مستقیم از گزا

  رهبران جنبش زنان در نپال
 

در جلسه اي که در مهرماه امسال با شرکت 
اتحادیه  تن از اعضاي کمیته مرکزي 12

 و یکی از فعالین )انقالبی(سراسري زنان نپال 
جنبش زنان ایران تشکیل شد، جایاپوري قاراتی که 
رهبر این سازمان است وضع زنان نپال و تغییرات 

  :چنین شرح داد  رادهسال گذشته
علیرغم تاریخ طوالنی جنبش کمونیستی «

جنبش زنان همیشه یک جنبش اصالح  در نپال
اما با تشکیل حزب کمونیست نپال  .طلبانه بود

 1996و آغاز جنگ خلق در سال ) مائوئیست(
جنبش  .وضع براي جنبش زنان نیز عوض شد

زنان با ایدئولوژي انقالبی پیوند خورد و جهش 
ما ایدئولوژي تکامل یابنده مان را . د کردوار رش

 مائوئیسم و راه -  لنینیسم - که مارکسیسم 
در . پراچاندا است با مسائل زنان پیوند می زنیم

روستاها زنان توانسته اند دولت و فرهنگ 
فئودالی را از جاي بر کنند و به این معنا دولت 

براي اینکه مشخص تر . نوینی را متولد کنند
 ستم بر زن را در دو سطح باید صحبت کنیم
ستمی که از سوي دولت حاکم از . بررسی کنیم

طریق قوانین و غیره اعمال می شود و ستمی که 
از سوي جامعه از طریق ساختار فئودالی خانواده 

  .و افکار و سنن مذهبی بر زن وارد می شود
در مناطق روستائی که دولت نوین برقرار «

ر منجمله حق ارث برابر شده زنان داراي حقوق براب
 مورد این قانون 3500 تا 3000 ما در. شده اند

طبق قوانین مذهب هندو . جدید را بکار بسته ایم
زنان از والدین خود ) مذهب رسمی دولتی در نپال(

جهیزیه  ("دوري"والدین فقط . هیچ ارثی نمی برند
روستاها  در. تامین می کنند دخترشان را) عروسی

 شده و در شهرها دولت زیر فشار این قانون عوض
پیشروي هاي جهش وار مناطق روستائی، بدست و 
پا افتاده که قوانین خود را تغییر دهد و چهره 

  .ارتجاعی خود را کمی نقاشی کند
و ارتش رهائی بخش  درصد 40اکنون «

که طبق قانون مناطق خودمختار حکومتهاي 
کیل دولت انقالبی نوین تشکیل شده اند را زنان تش

 درصد 60در برخی از مناطق کشور،  .می دهند
زن می ) مائوئیست(اعضاي حزب کمونیست نپال 

باشند که بصورت انقالبی حرفه اي فعالیت می 
در غربی ترین  این رقم را شگفت آور آنکه. کنند

نقطه کشور که عقب مانده ترین منطقه نپال است 
  .مشاهده می کنیم

مثال .  استاشکال خاص ستم بر زن گوناگون«
تفاوت سنی بسیار زیاد در  چند همسري مرد،

ازدواج، مزدوج کردن دختران خردسال، نجس 
در منطقه . خواندن زنان در طول عادت ماهانه

 که منطقه دشتی هم مرز هندوستان می "تراي"
در مناطق . باشد، زنان پوششی بر چهره می اندازند

ایان به خد) قربانی(غربی دختران را بعنوان هدیه 
در واقع این . هندو به معبد هندویان می دهند

دختران خردسال تبدیل به بردگان جنسی امامان 
نام این آئین . معابد و فئودالهاي محلی می شوند

در منطقه دولپا .  است"دووکا" و "جوما"سیستم 
که در هیمالیا می باشد و مذهب مردم بودائی است، 

 5 طوریکهغالب است ب) چند شوهري(پولی آندري 
 می توانند یک زن اختیار کرده و او را میان دربرا

  .خود تقسیم کنند
در دهسال جنگ خلق به پشتوانه قدرت «

در مناطق . نوین، ما همه اینها را ملغی کرده ایم
یعنی ما در . پایگاهی این آئین ها یافت نمی شود

دهسال کاري کردیم که در چند صد سال 
 نقطه پایانی بر عیاشی عالوه بر این ها. نشده بود

ها و بدمستی و کتک زدن زن و قمار مردان که 
  ».بالي جان زنان روستائی است، گذاشته ایم

شانتال شرشتا یکی از اعضاي حاضر در جلسه 
که هفتاد ساله است و قدیمی ترین زن انقالبی در 

 زندانی سیاسی بود، 1949نپال می باشد و در سال 
از اعضاي کمیته من بعنوان یکی «: می گوید

آتش بس میان (سراسري نظارت بر آتش بس 
به مناطق دور دست غربی سفر ) مائوئیستها و دولت

در هر چند متر، یک آگهی تبلیغاتی بزرگ از . کردم
. ان جی او و بهمان ان جی او نصب شده بود فالن

. اما مردم محل گوئی به عمرشان حمام نکرده اند
در نپال فعالیت می  هزار ان جی اوي ثبت شده 65
 »ولی اینها واقعا چه می کنند؟. کنند

  :جایاپوري در ادامه می گوید
 "دوري" در مناطق پایگاهی هر دو نوع«

بسیار  کاهش) زن و مهریه از سوي مرد جهیزیه(
در میان ملل نپال رسم است که مرد یا . یافته است

در دیگر   بدهند و"دوري" خانواده مرد باید به زن
 از سوي زن یا خانواده اش به مرد "وريد"نقاط 

به این طرق ما توانسته ایم به تمام . داده می شود
در نپال با . افکار و سنن کهنه ضربه وارد کنیم
در روستاها : صحنه شگفت انگیزي روبرو ئیم

سنن و افکار کهنه و خرافات را به زباله  زنان
دانی سپرده اند اما در شهر مردان دکتر و 

ما واقعا در . وز به معبد می روندمهندس هن
ضربه زدن به سنن فئودالی هندو موفق بوده 

 بطور مثال طبق مذهب هندو بیوه ها حق .ایم
ندارند جواهر بخود بیاویزند یا لباس هاي زیبا 

ما از ابتداي جنگ خلق در مناطق پایگاهی . بپوشند
آن عده از زنان ارتش . این سنت را از بین بردیم

خلق یا تشکیالت زنان که همسران رهائی بخش 
خود را در جنگ خلق از دست داده اند، در صورت 

در مذهب هندو پس . تمایل، دوباره ازدواج کرده اند
. از مرگ شوهر زن نیز باید مانند مرده زندگی کند

اکنون دولت حاکم نیز در رقابت با ما می خواهد 
هر موضوعی را که ما در . این سنن را محدود کند

اطق پایگاهی فراگیر می گیریم و زنان را با آن من
آشنا می کنیم فورا دولت هم می خواهد براي 

براي مثال . مترقی نشان دادن خود از آن تقلید کند
دولت می خواهد قانون حق سقط جنین را نیز 

  .تصویب کند
. در رولپا رهبر سازمان زنان ما شهید شد«

ر هنگام حیات به مادرش سفارش کرده بود د
صورت جانباختنش در جریان جنگ خلق، 

پس از مرگ او . جواهراتش را به حزب بدهد
بسیاري از زنان رولپا با الهام از وي جواهرات خود را 

در نتیجه ما توانستیم با پول . به حزب هدیه کردند
. این جواهرات یک صنعت محلی راه اندازي کنیم

اولین شهید ارتش رهائی بخش خلق که در حمله 
موارد .  به مواضع دشمن شهید شد، زن بوداي

تاریخی و الهام بخش زیادي از مبارزه و مقاومت 
در این موارد، . زنان در زندان و زیر شکنجه داریم
این را حزب نیز . زنان از مردان قوي تر بوده اند

( رفیق سونیل  همسر و دختر. اعالم کرده است
لق فرماندهان نامدار ارتش رهائی بخش خ یکی از

را دستگیر کردند و )  جانباخت2004که در سال 
 روز به آنان در حضور هم تجاوز کردند 19به مدت 

اما نتوانستند ذره اي اطالعات از زبان آنان بیرون 
تجاوز به زنان انقالبی یکی از عملکردهاي . کشند

حتا قبل از انقالب . دائم ارتش پادشاهی نپال است
 کشتن مردم روستا نیز عملکرد این ارتش ارتجاعی

  .و تجاوز به زنان بود
یکی دیگر از زنان شجاع ما دوي کارکا است «

که بطرز وحشتناکی مورد تجاوز افسر پلیس قرار 
بسیاري از زنان را تحت عنوان اینکه . گرفت

مشکوك به مائوئیست بودن هستند شکنجه کرده و 
شمار جانباختگان زن ما . مورد تجاوز قرار داده اند

  .تن است 3000
در حال حاضر خواست ما تشکیل دولت «

اگر از . موقت و انتخابات مجلس موسسان می باشد
این طریق نتوانیم به دولت جمهوري دموکراتیک 
. دست یابیم حتما تاکتیکمان را عوض می کنیم

خواست دیگرمان آن است که در دولت آینده زنان 
. باید به نسبت درصد جمعیت حضور داشته باشند

ما هنوز کامال با مردان برابر .  درصد51ی یعن
  .نیستیم
چند روز دیگر کنگره ما برگزار خواهد شد و «

یکم، ارائه خواست ما : دستور کار آن عبارتست از
مبنی بر لغو سلطنت و تمام چیزهائی که در باال 

دوم، چگونه می توانیم ایدئولوژي . شرح دادم
 و راه مائوئیسم - لنینیسم -انقالبی مارکسیسم 

پراچاندا را به درون جنبش زنان آورده و با آن پیوند 
سوم، از میان توده هائی که به ما پیوسته اند . زنیم

. رهبري سازمان زنان را بطور کیفی رشد دهیم
مسئله اصلی آن است که ایدئولوژي پرولتري و 

  .پراتیک آن را خوب درك کنیم
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زنان در مناطق روستائی بدلیل جنگ خلق و «

نکه از طریق جنگ خلق آگاه شده و قدرت ای
سیاسی بدست آوردند توانستند شرایط خود را 

زنان شهري را نیز باید با این . دگرگون کنند
هر جا ستم باشد امکان انقالب . واقعیت آشنا کرد

در شهرها ما از طریق جنبش هاي سیاسی . است
حتا نمایندگان . توانسته ایم آگاهی زنان را باال بریم

لت کهن مجبور شده اند اعتراف کنند که ما دو
دستاوردهاي مهمی داشته ایم و این دستاوردها 

ما در فعالیت میان زنان . بخاطر جنگ خلق بود
  .شهري اهمیت قدرت دولتی را آموزش می دهیم

. ما خطمان را جسورانه در عمل بکار بسته ایم«
با رفتن به درون پراتیک بسیاري چیزها بدست 

حتا در تکامل رهبري مان ما بر پراتیک . آورده ایم
ولی کالس هاي تئوریک نیز . تاکید خواهیم گذاشت

در حال مطالعه تجربه  بطور مشخص اکنون. داریم
کشورهاي سوسیالیستی گذشته هستیم که در پرتو 
آن بتوانیم در رابطه با برقراري دموکراسی در قرن 

من در کالس . بیست و یکم بهتر عمل کنیم
کی که گذاشته بودم در مورد اینکه رهائی تئوری

زنان از زمان مارکس تا لنین تا مائو و تا حزب ما 
اما . چه مسیري را طی کرده است صحبت کردم
مقدار : بطور کلی ما دو نوع مطالعات تئوریک داریم

زیادي آثار کمونیستی و مقدار زیادي آثار 
 سعی می کنیم .فمینیستی را مطالعه می کنیم

  ».ین دو پیوند برقرار کنیممیان ا
  

  مشکالت
  

از ابتداي آغاز جنگ خلق، زنان مائوئیست 
مبارزات تئوریکی و پراتیکی مهمی را علیه افکار 
و عادات مردساالرانه در درون جنبش انقالبی 

( نپال و حتا در درون حزب کمونیست نپال 
حزب کمونیست که . پیش برده اند) مائوئیست

ي مائوتسه دون می داند خود را پیرو آموزه ها
معتقد است که حزب کمونیست و کمونیستها 
نیز تقسیم به دو می شوند به این معنا که مرتبا 
افکار ارتجاعی در آنان نیز رسوخ می کند و باید 

رهبري حزب . با این افکار مقابله کنند
مائوئیست، دامن زدن به مبارزه درونی براي 

 نان را هموارهمقابله با افکار سنتی در زمینه ز
در ابتداي جنگ خلق، این . شویق کرده استت

افکار کهنه گاه به شکل ابراز نارضایتی از سرعت 
دگرگونی زنان و سرعت درهم شکستن سنن و 

در ابتداي امر، . افکار حاکم بروز می کرد
فرماندهان مرد واحدهاي ارتش رهائی بخش از 

شتی نوار بهدا(رویاروئی با نیازهاي زنان رزمنده 
پرهیز می کردند گوئی که یک موضوع ) و غیره

این بخشی از ! خارج از محدوده فکر و بحث است
فرهنگ فئودالی و بورژوائی جامعه است که در 
ذهن مردم زحمتکش اعم از کارگر و دهقان و 
زن و مرد و به موازات آن در میان رزمندگان 

سیالب جنگ . ارتش رهائی بخش نیز نفوذ داشت
ان نسبت که دشمنان طبقاتی و خلق به هم

قدرت آنان را سرنگون کرده، افکار و سنن عقب 
را نیز از ذهن کارگران و دهقانان و خود  مانده

این تجربه ثابت کرد که . زنان روفته است
پرولتاریا طبقه ایست که در جریان مبارزه براي 
سرنگونی دیکتاتوري طبقات ارتجاعی باید خود 

 و با نقد خود تبدیل به را نیز بر زمین بکوبد
رهبري جامعه بسوي  طبقه اي گردد که شایسته

جنبش انقالبی . آینده اي کامال متفاوت می باشد
زنان نپال نقش مهمی در روبیدن افکار کهن از 
میان طبقه تحت ستم و استثمار بازي کرده 

اما تا زمانی که طبقات و تقسیم طبقاتی . است
ست، همه این ا هنوز بر روي کره زمین باقی

روند . پیشرفتها می تواند به ضد خود تبدیل شود
بی توقف انقالب کمونیستی را باید در تئوري و 

  .پراتیک پیش برد
  

  مقایسه وضع زنان نپال و هند
  

با نگاهی به وضع زنان در هند بسرعت می توان 
بزرگترین دموکراسی "دریافت که لقب هند بعنوان 

پنهان کردن زشت  پرده ضخیمی است براي "جهان
  .ترین شکاف هاي طبقاتی و ستمگري ها

حتا در ( درصد ازدواج ها 90، "مدرن"در هند 
بر پایه تقسیمات کاستی ) میان تحصیلکردگان

انجام ) تقسیم مردم به کاست هاي پاك و نجس(
بطوریکه اگر دختري از کاست پائین با . می شود

ازدواج کنند ) و بالعکس(پسري از کاست باال 
طمئنا از خانواده ي کاست باال طرد می شوند و به م

احتمال زیاد از خانواده کاست پائین نیز اخراج می 
حتا برخی اوقات مسئله با ریختن خون آنان . شوند

  .حل می شود
اران قتل و خشونت علیه  دهند یکی از رکورد

زن را بعد از مرگ شوهر به طعمه آتش . زنان است
روتمند شدن زن می مردان براي ث. می سپارند

زن را ) جهیزیه ("دوري"گیرند و براي باال کشیدن 
مراسم  .می کشند و سپس زن دیگري می گیرند

ازدواج زن یکی از تحقیر آمیزترین و ضد انسانی 
ترین آئین هاي هندي است که گاه به زد و خورد 

 می "دوري"خونین داماد با خانواده زن بر سر 
 بدتر است زیرا آشکارا جشن ازدواج از این هم. کشد

و بی پرده پوشی به بردگی بردن زن را جشن می 
موزند که بروي این آگیرند و به زن هم می 
 "دفتر جرایم"طبق آمار . سرنوشت تلخ لبخند زند

 "دوري" دقیقه یک زن بخاطر 77دولت هند، هر 
البته این رقم قتل هائی است که . به قتل می رسد

لیس هند خود یکی از پ. به پلیس گزارش می شود
فاسدترین و ضد زن ترین ارگان هاي دولت هند 

مورد تجاوز پلیس قرار گرفتن زنان، بخصوص  .است
زنان روستائی و زنانی که بهر دلیلی مجبور به 
مراجعه به اداره پلیس شده اند، یک امر کامال عادي 

 یک "دوري"قتل و خشونت بخاطر . و روزمره است
است که بر زن هندي وارد قطره از دریاي ستمی 

این در حالیست که نیمی از ثروت کشور . می شود
. بر پشت این محرومترین محرومان تولید می شود

بطور مثال هشتاد درصد لبنیات هند با کار زنان 
  .تولید می شود

در نپال انقالبی اما این زنجیر هزاران ساله 
در واقع سرنگونی نظام . بردگی زن پاره شده است

ی در هشتاد درصد نپال، در شبه قاره هند نیز شاه
ضرباتی بر باورهاي مذهب هندو و آن روابط 
اجتماعی که این مذهب بر مردم تحمیل می کند، 

ناگفته نماند که نپال، مرکز جهانی . وارد آورده است
مذهب هندو می باشد و شاه آن امام هندوان جهان 

ن سرنگونی امام هندو بدست زنا. محسوب می شود
نپال، چشم انداز امید بخشی را براي صدها میلیون 

  .خواهران هندي شان باز کرده است
  

  سخن آخر
  

شرایط زنان نپال در فاصله دهسال گذشته به 
هر چند این . اندازه قرن ها دگرگون شده است

تغییرات هنوز خصلت دموکراتیک داشته و تغییراتی 
نیست که جامعه سوسیالیستی در شرایط زنان 

اما همین تغییرات دموکراتیک . جود خواهد آوردبو
نیز زیر حاکمیت طبقات ارتجاعی و نظام سرمایه 

یکبار  تجربه نپال. داري امپریالیستی غیر ممکن بود
در کشورهاي عقب مانده که  دیگر ثابت می کند

جسم و ذهن  هنوز مناسبات اجتماعی هزاران ساله
ري می مردم را تخریب می کند، فقط انقالب پرولت

و دروازها را  تواند این مسائل کهنه را حل کرده
 سال است 20. بروي انقالب سوسیالیستی باز نماید

که در نپال نظام پارلمانی با شرکت احزابی که 
سابق بر آن غیر قانونی و زیر زمینی بودند برقرار 

 توسط 2005این پارلمان در سال ) (1.(می باشد
یزش آوریل شاه منحل شد و دوباره پس از خ

 شاه مجبور به عقب نشینی شده و مجددا آن 2006
یک از   سال هیچ20اما در تمام این .) را برقرار کرد

این احزاب حتا یکبار نیز تالش نکردند، قوانینی را 
 شرایط زنان در مجلس تصویب "اصالح"براي 
نپال، حقوق آنان و  اکنون وضع زنان روستائی. کنند

 قدرت سیاسی و ارتش آگاهی شان، شرکتشان در
 رهائی بخش، چند صد سال پیشرفته تر از موقعیت

با ! است) کاتماندو(خواهرانشان در پایتخت کشور 
پایه گرفتن تشکیالت انقالبی زنان در مناطق 

واقعیت ارتجاعی دولت کهن و خصلت  شهري،
انقالبی و رهائی بخش دولت نوین بطرز تکان 

. ده استدهنده اي براي زنان شهري آشکار ش
بهمین جهت آنان دسته دسته به انقالب مائوئیستی 

رشد . و تشکیالت توده اي انقالبی زنان می پیوندند
و گسترش جنبش رهائی بخش زنان، از عوامل 
تعیین کننده اي است که پرولتاریاي انقالبی را به 
سوي کسب تمام قدرت سیاسی و برقراري نظام 

  n .سوسیالیستی می راند
  

  توضیحات
  

مانند حزب کنگره نپال و حزب اتحاد مارکسیست  -1
حزب بورژوازي  حزب کنگره نپال . لنینیستی–

در مقام . ملی و کمپرادورهاي وابسته به هند است
مقایسه می توان گفت تا حدي نیز مانند ملی 

حزب اتحاد مارکسیست  .مذهبی هاي ایران است
 اکثریت مانند  حزب توده ولنینیستی را می توان به

  .دکر
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رسانه هاي گروهی غرب این تصویر را از انقالب نپال 
بوجود آورده اند که گویا نقطه آغاز این انقالب، خیزش 

در حالیکه این خیزش نقطه ! توده اي در آوریل گذشته بود
عطفی در گسترش جهش وار جنگ خلق مائوئیستی به 

مطالعه . شهرها بود؛ جنگی که دهسال پیش آغاز شد
از اولین ) م(میته مرکزي حزب کمونیست نپالارزیابی ک

نقشه تعرض استراتژِیک که درست قبل از خیزش توده اي 
آوریل در جریان بود تصویر دقیق تري از سیر تکاملی 

  .مبارزه می دهد
 

   ۀرزیابی کوتاه از نخستین نقشا
   در جنگ خلق نپالتعرض استرتژیک

 
 ه به تجارب مثبت و منفی،با توج، سال اول نخستین نقشه تعرض استراتژیک

 موانع )1 ( یقینآ وضعیت دشوارمبارزه ي درونی در مرکز حزب.بسیار مهم بود
ت هاي مهمی به و خساربوجود آورد عدیده اي در برابر پیاده کردن این نقشه 

 در صبحگاه پیاده کردن نخستین نقشه، بعداز نشست کمیته مرکزي، .حزب زد
رفقاي  ،)کومار(و رفیق موهان چاندرا گواتام ) لویشا(شهادت رفیق شرمن کونوار 

در مسیر حرکتشان بسمت میدان نبرد، کل  مسئول کمیته مرکزي در سیرها،
وظایف سیاسی ونظامی نقشه به اجرا در آمد و  با این وجود، .حزب را بهت زده کرد

موفقیت آمیز و قدرتمند نقشه تعرض استراتژیک، مافیاي فئودالی آغاز .دنبال شد
اشاره به اعالم کودتاي (دست به عمل بی پرده بزند یاندرا شاه را مجبور نمود گ

کشور تبدیل به سنگر به این ترتیب کل ).  می باشد2005نظامی در فوریه 
اول دستآورد عینی نقشه  ازاین یکی . شدمبارزات تعیین کننده علیه فئودالیسم 

  .تعرض استراتژیک بود
،  گوناگونی بر پا شداجتماعات و ساتمتعاقب نشست کمیته مرکزي، جل

 تا در وآموزشهائی در سطوح مختلف حزب، ارتش، جبهه و ادارات سازمان داده شد
 .دیبوجود آهماهنگی تعرض استراتژیک،  زمینهتصمیمات کمیته مرکزي در مورد 

، آهنگ بسیج سیاسی و عملیات نظامی مطابق نقشه پیشرفت این همگونیبا ) 2(
بعنوان ) منطقه دشتی در مرز هند(ر گرفتن بزرگ راهها در ترائی  با در نظ.نمود

صحنه ي اصلی، اولین مرحله ي نقشه ي تعرض غیر متمرکز، قویتر و پیروزمندانه 
  .تر از آنچه که انتظار میرفت بانجام رسید

تحت رهبري فرماندهی سه ) 3(سه لشکر ارتش رهائیبخش در این پروسه، هر 
و موضعی را متوالیآ با دامن زدن به یک سري حمالت گانه کشور، جنگ متحرك 

 .دندیترائی و بزرگ راه ها، به اوجی نوین رسانمنطقه  درپیروزمندانه و دلیرانه 
 از : به ثمر رسید در تعرض استراتژیک تحت فرماندهی مرکزييرکوردهاي جدید

ي حمله بزرگی با اهمیت چندگانه در کریچنابحیر، حومه کاتماندو، تا حمله 
 معروفی که همراه با یکسري حمالت دیگر تحت فرماندهی غرب، گردان باصطالح

 تعرضی شجاعانه که تار و مار کرد؛دشمن را در پاندون واقع در کاي اللی، ویژه 
ندا واقع در آرقا تحت فرماندهی مرکزي بوحشت انداخت آدشمن را در ماتور

ین مرحله تحت فرماندهی وحمالت خشنی که تقریبآ در تمامی بزرگ راه ها طی ا
 ارتش .شرقی انجام شد، عظمت و حقانیت آغاز تعرض استراتژیک را روشن ساخت

رهائیبخش خلق با تعقیب گانگسترهاي درباري در ترائی و بزرگراه ها، آنها را در 
پادگان هایشان میخکوب کرد؛ نه تنها قدرت تهاجمی و برتري خود را به اثبات 

 بعداز آنکه ارتش .ن نقاط را تحت کنترل خود درآوردرسانید، بلکه موفق شد آ
رهائیبخش بوسیله صدها حمله کوچک و بزرگ گانگسترهاي درباري را بستوه آورد 
و دولت کهن فئودالی در نتیجه مداخالت سیاسی و بسیج توده اي حزب دچار 
ي هرج و مرج گردید، باند فئودالی گیاندرا شاه بعنوان آخرین تالش مذبوحانه برا

 در هر حال تشخیص مرحله .یه کردورار موجودیتش، اقدام به کودتاي فاستمر
تعرض استراتژیک و بعهده گرفته آن توسط ارتش رهائیبخش، بسیار فوق العاده و 

  تشکالت توده اي انقالبی زنان، کارگران، 
کنگره هاي ، دانشجویان و خانواده هاي جانباختگان

  خود را در شهر کاتماندو برگزار کردند
  2006 اکتبر 9. سرویس خبري جهانی براي فتحبرگرفته از = 

اوضاع انقالبی، گسترش تشکالت توده اي انقالبی نپال را در شهرها 
این تشکالت در طول جنگ خلق مائوئیستی و تحت . امکان پذیر کرده است

رهبري حزب کمونیست مائوئیست نپال شکل گرفتند و تا قبل از خیزش 
کیالتی زیرزمینی و فعالیت کامال  در شهرها ساختارهاي تش2006آوریل 

بسیاري از اعضاي این تشکالت یا کسانی که مظنون به . مخفی داشتند
همکاري با این تشکالت توده اي انقالبی بودند، توسط ارتش پادشاهی نپال 

  . شده اند"ناپدید"کشته و یا 
، این تشکالت که اکنون در 2006در طول ماه اگوست و سپتامبر 

  .لنی دائر کرده اند، هر یک کنگره هاي خود را برگزار کردندشهرها دفاتر ع
کنگره خانواده هاي جانباختگان به ریاست رفیق دیواکار عضو کمیته 

فرزند این رفیق یکی از . برگزار شد) مائوئیست(دائم حزب کمونیست نپال 
اعضاي ارتش رهائی بخش خلق بود که در نبردي در منطقه مرکزي نپال 

هزار تن از اعضاي خانواده هاي جانباختگان ده سال جنگ ده . جانباخت
خلق و بسیاري دیگر از سراسر نپال براي شرکت در این کنگره گردهم 

  .آمدند
 و مجروحین جنگ خلق نیز طی چند "ناپدید شدگان"خانواده هاي 

در این کنگره نیز هزاران نفر . روز کنگره خود را در کاتماندو برگزار کردند
بالفاصله ارتش پادشاهی نپال شایعه کرد که مائوئیستها . دشرکت داشتن

تحت پوشش برگزاري این کنگره ده ها هزار تن از اعضاي ارتش رهائی 
دولت ارگان . بخش خلق را براي دست زدن به قیام، وارد کاتماندو کرده اند

هاي امنیتی اش را بحالت آماده باش در آورد و بسیاري از پست هاي 
نیروهاي انتظامی به کسانی که براي شرکت . ددا برقرار نمودبازرسی را مج

اما کنگره کار خود را . در این کنگره تجمع کرده بودند بشدت حمله کرد
  .پیروزمندانه تا به انتها ادامه داد

 نیز با شرکت نزدیک  فدراسیون تردیونیون انقالبیاتحادیه کارگري
در میان جمع شرکت . از کردنفر کنگره خود را آغ) 50000(به پنجاه هزار 

 –کنندگان، هیئت نمایندگی تردیونیون هاي مختلف که پرچم مارکسیسم 
. مائوئیسم و راه پراچاندا را حمل می کردند، به چشم می خورد - لنینیسم

این تردیونیون ها طی سالهاي فعالیت خود با هرگونه رفرمیسم و تردیونیسم 
این . انقالبی پرولتاریا دفاع کرده اندتنگ نظرانه مقابله کرده و از منافع 

اتحادیه کارگري داراي تاریخ پر افتخار مبارزه علیه ارتجاع و نیز مقابله 
ایدئولوژیک و سیاسی با خطهاي رفرمیستی و رویزیونیستی اتحادیه هاي 

بزرگترین حزب پارلمانی و دارنده کرسی (کارگري منتسب به حزب کنگره 
یک حزب پارلمانتاریست (ال .ام.و یو)  نپالنخست وزیري در دولت کنونی

در جریان رشد جنگ . است)  لنینیست می خواند–که خود را مارکسیست 
خلق، این اتحادیه کارگري مبارزه طبقاتی خود را در شکل خواستهاي 

  .تردیونیونی و همراهی با مبارزات همه اقشار مردم پیش برده است
ي مستقل دانشجوئی اتحادیه سراسرهفدهمین کنگره سراسري 

 نیز با شرکت ده ها هزار تن دانشجو از سراسر نپال با )انقالبی(نپال 
چندین میهمان از اروپا و آمریکاي التین نیز شرکت . موفقیت برگزار شد

  .داشتند که در همبستگی با انقالب نپال سخنرانی کردند
ی موفقیت بزرگ) انقالبی(اتحادیه سراسري زنان نپال تشکیل کنگره 

در این کنگره رفیق پراچاندا براي ده ها هزار شرکت کننده سخنرانی . بود
بیش از . داراستاین سازمان زنان نقش بسیار مهمی در انقالب نپال . کرد
 درصد از فعالین سیاسی انقالبی و اعضاي ارتش رهائی بخش خلق، زن 40

ر شرکت زنان د) مائوئیست(طبق خط سیاسی حزب کمونیست نپال. هستند
  . درصد برسد50تمام عرصه هاي زندگی اجتماعی باید به 

عالوه بر این سه سازمان توده اي، سازمان روشنفکران انقالبی و سازمان 
هنرمندان انقالبی که هر دو نقش قابل مالحظه اي در مبارزات ضد فئودالی 
و سرمایه داري و امپریالیستی نپال داشته اند، کنگره هاي خود را برگزار 

  .دندنمو
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  .بزرگ بود

کودتاي درباري فوریه و توقیف، دستگیري و ترور فاشیستی علیه رهبران 
لین حقوق بشر در پایتخت، احزاب سیاسی و رسانه ها،انجمنهاي مدنی و فعا

 در چنان اوضاعی .مراکز بخش ها و شهرستان ها را به هرج ومرج کشانید
شدیدآ افشا کرده، تمام  مرکزیت حزب، حرکت فاشیستی گیاندرا شاه را

احزاب پارلمانی، انجمن هاي مدنی و توده هاي وسیع را براي مقاومتی 

بالفاصله ) اعتصاب عمومی(پال بند سه روزه ن.متحدانه در مقابل آن فراخواند
برنامه ریزي شد و از ماه فوریه فراخوان از حرکت بازایستادن وسایل نقلیه 

حزب ما که بالفاصله در مقابل . مانند سیلی محکمی بر صورت شاه بود
کودتاي سلطنتی مقاومت کرد در سراسر جهان بعنوان تنها نیروئی که می 

مردم در تمام جهان با کودتاي نه تنها  .تواند چنین کند شناخته شد
سلطنتی مخالفت کردند حتا برخی از قدرتها اعالم کردند کمک نظامی به 

 ادعاي حقه بازانه تروریست هاي سلطنتی .دولت سلطنتی را متوقف میکنند
مبنی بر این که این اقدامات گامهائی اجباري براي کسب صلح و دمکراسی 

 بتدریج، بطور مخفی با احزاب .نکردعلیه ً تروریسم ً است، حقانیت پیدا 

و روشن کردیم که حاضریم ) در هندوستان(پارلمانی نپال ارتباط برقرار کردیم 
بهرحال، حرکت فوریه تغییرات بزرگ . دست به فعالیت مشترك علیه شاه بزنیم

  .قهقرائی در دولت کهن و سیاست هاي کشور بوجود آورد
 حزب، پروسه تمرکز عملیات بزرگ با برخی تغییرات جزئی در نقشه نظامی

 در پروسه آمادگی، یک گروهان از ارتش رهائیبخش خلق، .نظامی بجلو رانده شد
یکی از فرماندهان متعهد ارتش  که تحت فرماندهی غرب و فرماندهی رفیق جیت،

رهائیبخش خلق به پیروزي بزرگی در ترائی دست یافته بود، در گانش پور بعلت 
ضد محاصره  ات و آگاهی درست از شرایط واقعی به درونبی توجهی به اطالع

عظیم دشمن که با استراتژي و نیرنگی جدید پیش آمده بود، افتاد و متحمل 
 دالیل اصلی آن شکست عبارت بود از شرایط جغرافیائی نامساعد، .شکست شد

فقدان اطالعات درست و برخی ارزیابی هاي ذهنی که ناشی از اشتیاق فراروئیده 
 تن از رفقاي 36آن بیش از   آن شکست، که در.ن ارتش رهائیبخش خلق بوددرو

مدرن در یک رویداد از  رزمنده، منجمله رفیق جیت جانباختند و ده ها سالح
 .دست رفت، بعنوان بزرگترین شکست در تاریخ ارتش رهائیبخش خلق ثبت شد

واقع، قربانی شدن  در .طبیعتآ دشمن آن رویداد را بعنوان پیروزي بزرگ تبلیغ کرد
جبهه ي گانش پور و رزمندگان منجمله رفیق جیت درسی به حزب داد که جنگ 
اکنون به سطحی رسیده است که فقط با تکامل استراتژي جدیدي میتوان بر 

  .دشمن پیروز شد
از آغاز جنگ خلق و در پروسه عمومی تکامل ارتش رهائیبخش خلق، تناوب 
دیالکتیکی پیروزي 

 و بدنبال شکست
شکست از پی 
پیروزي، وجود 

 در این .داشته است
نقشه تعرض 
استراتژیک نیز، این 
تناوب در سطحی 
جدید ظاهر شده 

 گروهانی از .است
رزمندگان، که 
دشمن را در 
کریشنابحیر 
بوحشت انداختند 
تقریبآ بهمان شیوه 
ي گانش پور در 
بحیر پوستاي واقع 
در الم جونگ بدلیل 
فقدان هماهنگی 

ارزیابی صحیح و 
درست، شکست 

 در اوضاعی .خورد
که فشار روانی 
گانش پور و بحیر 
 پوستا وجود داشت،
استحکامات دشمن 
قوي بود، ستادهاي 
فرماندهی مرکزي 

حمله  ضرورت پیروزي بهر شکلی در عملیات بزرگ متمرکز را در نظر گرفته، نقشه
 . ارائه دادندبوسیله گردآوري نیروهاي منتخب از فرماندهی غربی و مرکزي را

 ولی، بعلت دالیلی عمده که بخاطر .عملیات خارا در روکوم حاصل آن نقشه بود
آنها هماهنگی الزم بین فرماندهان اصلی در رابطه با درك جنگ موضعی و 
کاربست حال و هواي نقشه برقرار نشد، گزارش صحیحی از جبهه به فرماندهان 

ا برقرار نشد، نبرد خارا نیز نتوانست نرسید و هماهنگی و اعتماد مناسبی بین آنه
 در این نبرد، که در آن ارتش رهائیبخش خلق در اوضاعی .پیروزي بدست بیآورد

مجبور به عقب نشینی شد که دشمن در شرف شکست و ارتش رهائیبخش خلق 
عدم هماهنگی . تفکر و روحیه غیرمتمرکزي رشد یافت نزدیک به پیروزي بود،
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حتی . گوناگون سبب اصلی این عقب نشینی بودجبهات  میان فرماندهان

بعداز آنکه ستادهاي مرکزي آنرا جمعبندي کردند، توضیحات فردي خودشان 
 تجربه .این بود که اشکال درون حزب است و نه در ارتش رهائیبخش خلق

آن نبرد ستادهاي مرکزي را مجبور کرد و کماکان مجبور میکند به جدي 
 در نبرد خارا، جنبه دیگري که الزم .یاندیشدبودن اشکاالت در خود حزب ب

است مورد توجه قرار گیرد اینست که آیا دشمن از قبل با داشتن اطالعات در 
 بهرحال، نبرد .مورد این نقشه از طریق نفوذي تدارك الزم دیده بود یا نه

خارا حمله اي وسیع بود که از طرف ما انجام شد و باین طریق ثابت کرد 
بنی برآنکه ارتش رهائیبخش خلق توان انجام حمالت متمرکز تبلیغ دشمن م

 و ارتش رهائیبخش خلق براي نبردهاي بعدي دروس .را ندارد، غلط است
 بازتاب عمومی رزمندگان و حمالت دلیرانه ارتش .مهمی بدست آورد

رهائیبخش در نقاط مختلف علیه دشمنی که صاحب قدرتی بزرگ است این 
که نبرد خارا به تاثیري منفی در روحیه ارتش واقعیت را روشن میکند 

 با این حال، حزب نتوانست از این نکته به .رهائیبخش خلق دامن نزده است
 در حمله ي خارا و نبردهائی که بدنبال آن انجام شد .دستآورد سیاسی برسد

 از رزمندگان، منجمله رفیق باسانتا یکی دیگر از فرماندهان  نفر70بیش از 
  .شان را فدا کردندمتعهد، جان

در عملیات متمرکز، که فرماندهی شرقی بایستی بعداز تجربه پیش گفته 
 .خارا انجام میداد، سعی شد همچنین با درس گیري از آنجا حمله انجام شود

پور باین ترتیب، فرماندهی شرقی تصمیم گرفت به اردوگاه دشمن در بندي 
 حمله .اتی پوششی، حمله بنمایدواقع در سیراها و دو نقطه دیگر بعنوان عملی

 این .ي گسترده اي که منطبق با نقشه انجام شد، به موجی بزرگ دامن زد

حمله شجاعانه که در ترائی انجام شد ادعاي قالبی گیاندرا شاه را که حکومت نظم 
 علیرغم تالش عظیم رزمندگان .و قانون گسترانیده شده است به باد استهزا گرفت

یرومند، محیط مسطح و کوتاهی زمان، سالح هاي بدست آمده بعلت استحکامات ن
 درهرحال، این اهمیت سیاسی و نظامی آن عملیات را کوچک نمی .اندك بود

 گانگسترهاي سلطنتی با استراتژي محاصره و نابودي پیش آمده اند، در .نماید
 نبردهاي شجاعانه در نقاط مختلف علیه آنها، لشکر شرقی ارتش رهائیبخش خلق،
سطوح جدیدي ازمهارت و تشخیص درست در استفاده از منابع، وشجاعت و 

  ....فداکاري را به اجرا گذاشته، پیروزي ها و دستآوردهاي بزرگی بدست آورد
در نتایج علیرغم این تالش ها و پیروزي ها در عملیات متمرکز و غیرمتمرکز، 

 پیش بینی شده در ریزيبرنامه مجموع نارسا و نامطلوب بودند زیرا در هیج جا به 
ولی این اوضاع است که در آن دشمن کماکان میتواند به . نقشه دست پیدا نکردند

لشگر تحت فرماندهی غربی ارتش رهائی . الف و گزاف در مورد خود ادامه دهد
بخش خلق براي خرد کردن تفرعن و خودرضائی دشمن و بطریقی که جهانیان از 

ع در کالی کوت سطح جدیدي از عملیات را انجام در پیلی واق.. .آن مطلع شوند،
این لشکر که از شکست هاي جبهه هاي گنش پور، خارا و رمب هاپور درس .داد

با غنیمت گرفتن تمامی تجهیزات و سالح ها، خرد کردن کل  آموزي کرده بود،
 نفر از سربازان سلطنتی، ارتش رهائیبخش خلق را در 60دشمنان و توقیف 
ارتش . رار داد و نشان داد که ارتش قانونی و مشروع مردم استوضعیت جدیدي ق

رهائی بخش خلق به معاهده هاي جنگی ژنو احترام گذاشته و از مردم نپال 
محافظت میکند و ارتش سلطنتی، بمعنائی واقعی ارتشی تروریستی است که مردم 

ملیات در واقع، عملیات پیلی، همانند ستون بندي ع. را کشته و ناپدید میکند
متمرکز تابع این نقشه، بوسیله تهاجم سیاسی با اعالم آتش بس یکطرفه، مبناي 

و گانگسترهاي تروریست و فئودالش فراهم  محکمی براي تضعیف گیاندرا شاه
  .از این نظر، روشن است که اهمیت سیاسی آن بسیار گسترده میباشد. نمود

ت، راه بندان ها، و غیره از عالوه بر عملیات هاي نظامی فوق، موجی از اعتصابا
طرف حزب، دولت، تشکالت توده اي، جبهه هاي مختلف و غیره سامان داده شد 

در این میان، اهمیت تداوم . که تداوم دخالت گري سیاسی حزب را روشن میکرد
دخالت گري سیاسی از طرف ستادهاي فرماندهی مرکزي در سطح ملی و بین 

  .المللی روشن است
م دیگري که تحت این نقشه پیشبرده شد شامل خرابکاري در عملیات هاي مه

گام گازي، فرماندهی بخش واقع در موگو، خرابکاري و شکستن درب هاي زندان 
انقالبی و زندانیان دیگر در ذانگاذي واقع در کاي  براي آزادي دهها تن از رزمندگان

بوت وال اللی، چند سري حمالت شجاعانه که در شهرهائی مثل نپال گونی و 
انجام شد، جرقه ي تهاجم پیروزمند و دلیرانه که به ایستگاه پلیس سانکو در 
کاتماندو زده شد، خرابکاري در ستادهاي بخش دوالخا، شکستن زندان ها و آزاد 

  .کردن زندانیان و غیره است
 کیلومتر، 91تحت این نقشه، آغاز ساختمان ً جاده ي جانباختگان ً، بطول 

یگاهی مرکزي و شرکت فوق درون منطقه پا
العاده توده ها، از ابعاد اهمیتی چندگانه برخوردار 

، که مفصآل . است ساختمان ً جاده جانباختگان ً
در سطح ملی و بین المللی بر سر آن بحث شده 
است نه تنها گشایشگر دروازه ایست براي توسعه 
در مناطق پایگاهی بلکه همچنین نمونه ایست 

اهداف حزب را در مقابل که تصویر سیاسی و 
  .همگان قرار میدهد

گرچه تحرکات مثبت فوق بطور کلی اساس 
این پروسه را تشکیل میدهند، برخی رویدادهاي 
. بسیار منفی نیز تحت این نقشه بظهور رسیدند

آن حوادث و گرایشات منفی در فصل اصالح 
برخی از . حزب مورد بحث قرار گرفته اند

است در اینجا بآنها رویدادهاي مهمی که الزم 
اشاره شود عبارتند ازنارضایتی جدي که در 
دایلخ علیه حزب باال گرفت، ترور سفید در کاپی 
باستو، حادثه اتوبوس در چیت وان، 
بروزنارضایتی مردم در برخی قسمتهاي ماك 
وانپور و ذادینگ و برخی حوادث ناراحت کننده 
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الزم نیست آنها را در .ندکه درون حزب و بیرون آن در ترائی بظهور رسید

جزئیات بررسی کنیم زیرا کمبودهاي واقع در نهان این رویدادها هم اکنون از 
  .طریق انتقاد از خود و شرکت توده اي مرتفع گردیده اند

باین طریق، با در نظر گرفتن کل تجربیات پیروزمند و شکست خورده، 
ض استراتژیک اساسآ آنچه که میتوان نتیجه گرفت اینست که اولین نقشه تعر

  n .پیروزمند بوده است
  

  توضیحات
اشاره به مبارزه دو خط در مرکزیت حزب بر سر ادامه راه و ساختار آتـی دولـت            -1

این مبارزه آنچنان حاد شد که احزاب سیاسی ارتجاعی و . نوین در نپال براه افتاد
را سفارتخانه هاي غربی مستقر در کاتماندو با شـعف انشـعاب بـزرگ در حـزب          

حـزب  . امـا ایـن یکـی از مبـارزات درونـی دائـم درون حـزب بـود        . اعالم کردند 
مانند همه احزاب مائوئیست به پیروي از آموزه هاي ) مائوئیست(کمونیست نپال 

 ندارد و بروز اختالفات درونی حزب را "حزب یکدست"مائوتسه دون اعتقادي به 
 می کند آن را بـه منبـع   امري طبیعی و ماتریالیست دیالکتیکی دانسته و تالش  

رشد و بالندگی و انقالبی ماندن حزب تبدیل کند و در مـوارد مهمـی آن را بـه                
همه توده هاي مردم اعالم کرده و توده هاي متشـکل در شـاخه هـاي مختلـف       
حزب و تشکالت توده اي مانند زنان و اتحادیه هاي کارگري و دانشـجوئی را در         

یـن مبـارزات بـدور مسـائل مهـم جنـبش            بسـیاري از ا   . آن درگیر می می کند    
کمونیستی بین المللی گره مـی خـورد؛ مسـائلی کـه نـه تنهـا در درون حـزب            

جریـان  ) ریـم (کمونیست نپال بلکه در تمام جنبش انقالبـی انترناسیونالیسـتی         
  .دارد

حزب کمونیست نپال قبل از آغاز هر نقشه نظـامی جلسـات متعـدد در سـطوح         -2
 توده اي و در میان توده هاي مناطق پایگاهی         مختلف حزب و ارتش و تشکالت     

این کار بخش مهمی . برگزار می کند و نقشه و اهداف را به انان توضیح می دهد 
 . حزب می باشد"مشی توده اي"از 
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 .لشگر است
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  ...پایگاهیدر مناطق 
اگر کسی براي کار می آید و قادر نباشد غذایش را بیاورد . وردمی آخودش را 

بعضی از تودهها باید چند . باید غذایش را تامین کندسکونتش کمیته حزبی محل 
این طرح قرار است سه ساله تمام . به محل کار برسانند روز راه بروند تا خودشان را

با دشمن بحث است که در میان . ام شده استسی کیلومترش تمتا کنون بشود 
 این است که انفعال سیاستش. د یا نهنبمباران بکن؛ آیا آنرا دنچکار کناین مسئله 
 .شروع به تبلیغات علنی در مورد این جاده کردحزب هم . داشته باشد آن نکاري به

ه را  و خبر ساختن این جادنفرانس مطبوعاتی گذاشت از کاتماندو خبرنگار آوردک
در شش ماه سی . اگر دشمن بمباران کند به خودش ضربه می زند. اعالن کرد

وقتی به پل سازي برسند بیشتر طول مسلما . شدبخش راحتش تمام از متر ولیک
  .استیشتر الت در این زمینه بمی کشد چونکه مشک

. یکی از کسانی که در دره دنگ زندگی میکرد تازه برگشته بود. در این زمینه
یک دهقان فقیر است که پدر یکی از کادرهاي حزب است و خودش هم در او 

در  کاراین بود که یکی از چیزهاي جالبی که گفت . گذشته اصال سیاسی نبود
او هم توسط کمیته حزبی دنگ . حدود پنجاه سال سن داشت. اونجا مثل کار نبود
یته حزبی محل پرسیدم غذاي خودش را برد گفت نه کم او از. سازمان یافته بود

یکی از چیزهاي دیگر که گفت این بود که براي اولین بار توانستم . سازمان داد
مناطق مختلف تحت نظام کهن چونکه مردم . مالقات کنمرا  از سراسر نپال یمردم

در دره زندگی میکرد اصال به که مثال خود این طرف . دندقاتی نمی شبایکدیگر 
کسانی که توي کوه ها زندگی میکنند به دره ها می البته . مناطق مرتفع نرفته بود

روند اما عکسش نبود به خاطر اینکه کسانی که در دشت زندگی میکنند دلیلی 
محلی این جاده عمدتا توسط حکومت نوین . ندارد که به مناطق باال بروند

اهالی این قیافه .  استکه اسمش جمهوري خودمختار ماگار. سازماندهی می شود
  .بیه مردم مناطق مغولستان و تبتی استشمنطقه 

از تابانک خلق جنگ . می رودبه پائین دره جاده از تابانگ شروع میشود و 
رهبر حکومت خودمختار ماگار که یکی از رهبران حزب است  من با. شروع شد

 حزب در باال يخیلی از رفقا.  رهبر است ولی عین خود توده هاست.صحبت کردم
. مثل بز باال میرفتنسبتا مسن بود ل داشتند ولی او با اینکه رفتن از تپه ها مشک

صد هزارنفر درگیر تا کنون باهاش در مورد اهمیت این جاده صحبت کردم گفت 
 هدف این .هر خانواري یک نفر را براي ده روز باید تامین کند. این کار هستند

ازیم این بخشی از است که ما روبنا قدیم را از بین ببریم و روبناي خودمان را بس
  .ساختن یک اقتصاد نوین است

در نپال غربی  فراهم کردن برق و ترانسپورت دو منبع اصلی توسعه اقتصادي
جاده هاي ارتباطی  ایجاد .است که نسبت به شرق نپال کمتر توسعه یافته است

اشتغال ایجاد می کند و یکی از عوامل . میان مردم خود ضربه به فئودالیسم است
عمل خوب به مثال در رولپا کشت سیب رایج است و .  شکل گیري بازار استایجاد

و تنها بازاري که سیب رولپا دارد همان حدي است که . ولی بازاري ندارد. می آید
مثال رند و وهیچ راهی نیست که سیبهاي رولپا را بیا. ند پیاده بروندمی توانمردم 

  .دنگ بفروشنددره در 
ما تروریست نیستم که نشان می دهد زیرا مهم است  بسیاراز نظر سیاسی هم 

تمام قدرت دست  و این دشمن هست که تروریست هست و نشان می دهد که اگر
  .ما باشد خیلی کارها براي مردم می توانیم انجام دهیم

فکر کند به نظرش نمیاید که ساختن یک جـاده اینقـدر مهـم             که  آدم همینجوري   
به توده هـا هـم اعتمـاد بـه     .  و توده ها داده استولی انرژي عظیمی به حزب   باشد

و بروند جـاي دیگـر کـار بکننـد و اگـر           خارج شوند   که از روستاي شان     داده  نفس  
فـاع خواهـد   آن د ارتش رهائیبخش از ، وارد کند ی خلل  در کار جاده   دشمن بخواهد 

 سوال کردم فکر نمی کنید دشـمن   او   من از .  نام دارد  "جاده شهدا "این جاده   . کرد
مـا نگـران ایـن      گفـت .استفاده خواهد کـرد   این جاده براي ورود به مناطق شما         از

این جاده تبلیغ سطح بین المللی ولی او تاکید کرد که الزمست در     . نیستیممسئله  
 n. شود تا مردم دنیا براي ساختن آن به یاري ما بشتابند

 32مجله انترناسیونالیستی جهانی براي فتح شماره 
   انگلیسی منتشر شدبزبان

  : شامل
  

  !تالقی دو دولت و دو آینده: نپال 
  

  : امپراطوري
   بدون انقالب"کمونیسم"کمونیسم انقالبی یا 

  نقدي بر نظرات تونی نگري
  

  درباره فهمیدن و تغییر جهان
  مقاله اي از باب آواکیان، 

  صدر حزب کمونیست انقالبی آمریکا
  

  نگاهی جدي به وضعیت جنگ خلق در پرو
  ....و
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  ....در مناطق پایگاهی چه می گذرد
  نگار انقالبی به مناطق پایگاهی نپالگزارش سفر یک روزنامه 

 2005 تابستان –
سفر من به مناطق پایگاهی در آستانه ورود 
جنگ خلق به مرحله تعرض استراتژیک صورت 

شانس اینرا داشتم که به منطقه تاریخی . گرفت
؛ جائی که نقطه آغاز جنگ خلق نپال رولپابروم

تحت رهبري حزب 
کمونیست نپال 

  .بود) مائوئیست(
که از آنجا 

اي پیاده روزها با پ
از دره ها و کوه ها 

خیلی گذشتم 
 .دیدم چیزها را

اولین چیزي که 
 آن می توانم بگویم

است که بدون 
تردید این یک 

 "خلق"جنگ 
ده ها هزار . است

رزمنده ارتش 
رهائی بخش و 
حزب کمونیست، 
جوانان همین 

البته . روستاهایند
قبل از رفتن هم 

. ممی دانستاین را 
وجود وقتی این با 

می آدم به چشم 
بیند چیز دیگري 

خیلی واضح . است
 است که
مائوئیستها از 

 توده عمیقحمایت 
  .برخوردارندها 

در هر توفقی 
صاحبه با مردم م

خیلی جالب . ردمک
روشن بود که . بود

 بین حزب و توده ها
 نزدیکی پیوند

ارتش . موجود است
توسط رهائی بخش 

حزب رهبري 
از ی کامال میشود ول

 تمام .حزب جداست
با کمک طول راه 

ارتباطات حزبی 
سفر کردم و تحت 
پوشش ارتش رهائی 

در  .بخش نبودیم

و سه تا اسلحه طول راه د
و این برایم . بیشتر ندیدم
وجود حزبی که  .جالب بود

ارتش نیست توجه مرا جلب 
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نپال اینطور فکر نمی کنند که کمونیست هاي . کرد
البته حزب است که . نگی استحزب ماشین جد خو

جنگ و ارتش رهائی بخش را رهبري می کند اما 
در ی که شان با مدل مدل.حزب و ارتش یکی نیستند

برخی کشورهاي دیگر که مبارزه مسلحانه انقالبی 
در هند حزب در مثال  .متفاوت استجریان دارد 
حزب با ارتش حرکت  و استانقالبی درون ارتش 

 خارج از ارتش یتشکیالتو به عنوان  می کند
کمونیست نپال جدا حزب براي . نیستموجود 

حزب نیروي البته . بودن حزب و ارتش مهم است
ذخیره اي است که می تواند در خدمت جنگ مورد 

  .استفاده قرار بگیرد
من کمپ هاي دشکنار از  در تمام طول راه باید

 .بودند در آن نفر ررد می شدیم که بعضی وقتها هزا
ن می مانند و بیرون عمدتا در پادگان خودشااما 

 راکزعمده این سربازان حفاظت از م رکا. نمی آیند
اگر کسی را ببیننند در آن حوالی . بخشهاست

مشکوك به به عنوان  و درجا دستگیر می کنند
ولی عمدتا در  . می کشندبودنیست ئوئما

از مقر بخشها که  .شان مستقر هستندي پایگاهها
. دیگر تحت کنترل آنها نیستمنطقه  ،دور میشوي

در این دره . مثال دره دنگ که بسیار حاصلخیز است
تشکیالت و با حزب هستند د عمدتا افرا

ولی دشمن می تواند . شان حضور دارندکادرهای
 به این معنا منطقه اي ؛بیایدبه اینجا گاهی اوقات 

رقابت و جنگ بر سرش میان دو ارتش است که 
تحت کنترل ارتش اوقات است ولیکن اغلب 

تمام راه طوري که مجبور نبودیم ب رهائیبخش است
می از اتوبان اصلی  با موتورگاه . یاده برویمرا پ

نطرف تر پادگان نظامی آرفتیم که پنج کیلومتر 
  .است

ملیت توهار است آن منطقه  يیکی از ملیتها
اینان براي کار . حزب حمایت می کننداز که محکم 

یک سري چیزهاي .  نمی روند به هندو امرار معاش
ي بین توده ها. هم دارندمانند برق و دانشگاه مدرن 

درجه هاي . است تجزیه طبقاتی بیشتراین منطقه 
  .استموجود  مختلفی از فقر

شصت پیرزنی در خانه روستاها یکی از این  در

. حرف زدمبا او  یچند ساعتماندیم و و هشت ساله 
تنها هالی این روستا دم اتمام مدتی که سفر کردر 

 که خواستند ازشان عکس نگیرم دکسانی بودن
. ده کیلو متري دشمن زندگی می کننددر چونکه 

کمک می کنید گفت به ارتش خلق پرسیدم  او از
 گفتم منظورتان چیست مگر .باید کمک بکنیم

گفت منظورم این است که ما باید کمک . مجبورید
ن دشمن می کنیم ولی خطرناك است و هر زما

را  گفتم آیا حزب شما. تواند بیاید ما را بکشد
پیرزن . نه مجبور می کند که حمایت بکنید گفت

او گفت من یک بچه دارم . یک بچه داشتفقط 
ولیکن االن همه این بچه ها دختر و پسرهاي من 

اینها مثل گفت مائوئیستها در مورد بعد . هستند
د باهاشان دعوا د و آدم می تواننخانواده آدم می مان

  .بکند
نسبتا خوب در مناطق روستائی سر پناهها 

 را با دیوار ضخیمها به خاطر سرما خانه . ندهست
  . این طور استدهقانان فقیرحتا خانه . می سازند

  
تغییرات از نظر 

  مردم
  

از همه 
پرسیدم از وقتی 

شروع خلق جنگ 
چیزي  چه هشد

  کرده است؟تغییر
همه بدون استثنا 

سیستم گفتند 
کاست از بین 

گفتند . رفته است
قبال افراد کاست 
پائین هرگز نمی 

 وارد تندسنتوا
خانه کاست باال 

نظام . بشوند
کاست ضربه 

فتم شما که می گوئید گ. مهلکی خورده است
ا دختر تان بسیستم کاست از بین رفته حاضرید 

 بعضی ها گفتند دختر باید. کنددواج کاست دیگر از
 اي هم گفتند نه چنین چیزي اتفاق  عده.آزاد باشد

میانی ها می گفتند آره دختر آدم باید . افتد نمی
. نظر داشته باشدباید آزاد باشه و لیکن خانواده هم 

سیستم کاست ضربه  آنکه براي همین با وجود
 عجیب ه است اما کامال پاك نشده و اینخورد
با اعضاي کاست باال مصاحبه  حتی یک بار. نیست

حقوق صاحب ت اعضاي کاست پائین کردم گف
گفت افراد کاست می مثال . بیش از اندازه شده اند

 می کنند ره پدر من می شوند و اصراانپائین وارد خ
که باید اجازه داشته باشند وارد خانواده پیرمرد 

مسن است و اینجور ، پدرم هشتاد ساله بشوند
بنابراین این یک چیزي بود که . فهمد چیزها را نمی

به  سرش توافق داشتند که انقالب دمکراتیک همه
محو کامال زده هر چند جدي سیستم کاست ضربه 

  .نشده است
 و اندر مورد دختر م از همهیکی دیگر از سواالت

ازدواج کردن دختر بچه . زنان و قوانین ازدواج بود
ازده ساله یکی از سنتهاي این دو ده ساله يها

زب و تشکالت حدولت نوین و قانون . مملکت بود
تبلیغ می کند این است که  را که توده اي چیزي

باشند و  سال داشته 18براي ازدواج زنان باید 
 قویا توسطاین سیاست . مردان بیست و دو سال

. بلیغ می شوددر میان خانواده ها تارتش و حزب 
زیاده روي کمی کنند این   ها فکر میهغلب توداما ا

معلوم است که . ستخیلی باالحدود سن ها  است و
سر این   بر هاحزب و تودهمیان مبارزه و کشمکشی 
چیزي که کسی نمی تواند  اما. مسئله موجود است

.  استانزده سالزدواج زیر پتخطی بکند ااز آن 
یعنی روشن است که مزدوج کردن دختران 

اما کماکان بر سر . خردسال کامال بر افتاده است
  .استکشمکش این مسئله بین حزب و توده ها 

عضو ارتش می که  یعداد زنان جوانهر روز بر ت
یک سوم ارتش زنان باالي  .، افزوده می شودشوند

بویژه آنکه زنان .  استيحیرت آور رقمهستند که 
زنان براي جوان همه بچه دارند و بنظر می آید 

است  راحتتر  شانرايب ودارد زیادي ذابیت جارتش 
 فکر می کنم بیشتر .به ارتش بپیوندند تا حزبکه 

  .از ورود به ارتش عضو حزب می شوند زنان بعد
قوانین دیگر که همه را خوشحال کرده یکی از 
مستی در مال . استدر مال عام ی مستممنوعیت 
رفتارهاي ضد اجتماعی . خیلی زیاد بودعام قبال 

البته . دیگر مثل دزدي شدیدا پائین آمده است
ثال یکی را دیدم که  م.اینجور چیزها از بین نرفته

سه نفر ه بود که  اعتراف کرده بودند؛ اودستگیر کرد
اینجور . دمی بردناو را به دادگاه داشتند ه و را کشت
از بین نرفته ولیکن توده ها راضی بودند که چیزها 

سر . حزب توانسته یک نظم معین را غالب بکند
ثل تعیین حدود سنی براي ازدواج میان الکل هم م
در مورد اینکه : وده ها کشمکش استحزب و ت

چقدر می توان نوشید، کی ها می توانند بنوشند و 
از عادات قبیله اي است و  الکل نوشیدن یکی. غیره

 جمعیت را تشکیل می در این منطقه قبایل اکثریت
سی و پنج سال افراد زیر  قانون این است که .دهند

پنجاه بعد از و افراد د نتوانند زیاد الکل بنوش مین
البته نوشیدن در  . می توانند بنوشندسال بیشتر

قبال . قدغن استمالعام و در طول روز براي همه 
 بگذاردزیادي حزب سعی کرده بود محدودیت 

 و حزب سیاست هایش ولیکن توده ها قبول نکردند
خالصه معلوم بود که بر سر این گونه . را تعدیل کرد

 ریان دارد ومسائل میان حزب و توده ها مبارزه ج
  .چگونه جلو می روداین سیاست ها جالب است که 

یکی از مناطق که حزب حکومت می مثال در 
 علیه حزب ترتیب یکند دشمن توانسته بود شورش

 توانستند توده ها را علیه حزب بسیج آنها. بدهد
 عمدتا در این تظاهرات.  برپا کنندیکنند و تظاهرات

 یکسري اشتباهات و از. زنان را بسیج کرده بودند
 .استفاده کردندبراي راه انداختن این شورش حزب 

 ندمجبور کرده بود مثال این اشتباه که مردم را
در مذهب هندو خوردن ( . گوشت گاو بخورند

حزب سعی کرده بود  ).گوشت گاو حرام است
فرهنگ خودش را تحمیل کند و با عقب ماندگی 

 ست حزبسیا.  مستقیما برخورد کندمیان توده ها
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حزب از خودش انتقاد این بود که پس از این ماجرا 

 به خاطر اشتباهات  راش اکمیته منطقه ايکرد و 
  .منحل کردلترا چپ وا

یکی از چیزهاي خوب این قبایل این است که 
همه توده ها مذهبی نیستند اما یکسري قشرهاي 

اعتقاداتشان سر ز مردم ا. هم وجود دارندمذهبی 
کاست  ازدهقان فقیر که  از یک یک بار. پرسیدم

گفتم . باال بود سوال کردم گفت ما هندو هستیم
، اعتقادي ندارندبه خدا یستها ئمائومی دانی که 

 می گفت خدا. گفت می دانم که اعتقاد ندارند
خودش سوسیالیست است و سعی کرد یک چیز 

 بعد .گویداومانیستی در مورد خدا و مذهب ب
نگهبان و حافظ ایمان اه که پرسیدم در مورد ش

ی گفت شاه نگهبان وئمی گه هندو است چ
 فقط یک قاتل است که ، اوهندوئیسم نیست

بود که خیلی روشن  .خانواده اش را هم می کشد
در اوضاع  یقتل عام خانواده سلطنتی نقطه چرخش

دیدم عکس حتی بعضی جاها . بودسیاسی کشور 
دم چرا  پرسیندگذاشته بوددر خانه ها شاه قبلی را 

توسط شاه فعلی به  وقتی نداینرا می گذارید گفت
در البته این مسئله . میاینرا گذاشتقتل رسید 

  .منطقه اي است که دشمن هم حضور دارد
  

  وضعیت جنگ
  

زمانی که در یکی از مناطق روستائی بودم 
هلی کوپتر و از هواپیما هاي با استفاده از ارتش 

این  ازته دولت الب .حمله کردجاسوسی بریتانیایی 
هواپیماهاي جاسوسی دو تا بیشتر ندارد ولی مرتب 

درست در قلب رولپا . در حال چرخیدن است
دشمن . دشمن دویست و پنجاه سرباز پیاده کرد

. ضربه مهمی بزندشد ضربات معینی خورد و قادر ن
.  پیاده روي بکنندتابانگولی قادر بودند که تا 

گامیکه که گفتند هنمیهمان داران حزبی من 
دست به این گونه تهاجمات میزند ما تقریبا  دشمن

 از سکنه خالی )افراد مسناز  غیر(را  همه روستاها
 و بچه ها فراد مسن ا معموال دشمن به.کنیم می
. بعد می روند چند روز می مانند و. ي نداردکار

سپس ارتش رهائیبخش سعی میکند برایشان 
غیر عادي بود یک مقدار این حرکت . کمین بگذارد

چونکه یکسال از توي پادگانشان بیرون نیامده 
  . بوددشمن تمام پایگاههایش را تقویت کرده. بودند

ارتش رهائیخش در اي یکی از بزرگترین پیروزه
را با خاك  دشمن دنگ بود که توانست پایگاهاي

بعد از این عملیات بزرگ مذاکرات . یکسان کند
یک همان پادگان نزد در جریان مذاکرات .شروع شد

گذاشت ولی االن مخروبه حزب سخنرانی هائی 
دوباره هزار سرباز ایدئولوژیک تا به دندان مسلح 

شاه با . در آن مستقر شده انددوباره ارتجاع 
همان کاري را کرد کودتائی که انجام داد سعی 

از یعنی  .در پرو انجام داد بکند که فوجیموري
مه را بدور خود طریق زور و مشت آهنین طبقه حاک

به این صورت نگاه را االن طبقه حاکمه . متحد کند
می گوید یا مائوئیستها پیروز  شاه .داشته است

ند شد یا ما جلوي شان را خواهیم گرفت و راه هخوا
 2005گزارش مربوط به سال : توجه(.وسطی نیست

ک هسته مستحکم دور خودش درست شاه ی ).است
د که حاضرند به پایه اي دارهنوز . کرده است

خاطرش بمیرند و براي همین در هم شکستن این 
مثال در . کار مشکلی استنظامی پایگاههاي 

پایگاهها را ارتش یکی از این کی رولپا ینزد
نوزده ساعت . تصرف کندرهائبخش سعی کرد 

ولی نتوانست داد زخمی  400 وکشته  5 ،جنگید
ولی  دشمن را کشتند دخیلی از افرا. آنرا فتح کند

مسئله این است که اگر . این نیستفقط مسئله 
به ند نمی توانند بین نبر را ازدشمن تمام واحد 

در دست اسلحه . ندمهماتشان دسترسی پیدا کن
البته ارتش . ولیکن مهمات ندارنداست یاد مردم ز

یزهاي ساده رهائی بخش می تواند یک سري چ
 براي .ساخته اندخمپاره اندازهاي ساده مثال . بسازد

کسب قدرت سر راه همین یکی از مشکالت 
هلی کوپتر .  استسراسري نداشتن سالحهاي بهتر

عراق کشورهائی چون البته باندازه . مسئله است
هلی کوپتر موجود نیست ولیکن بدون هلیکوپتر 

بدون هلی کوپتر . دشمن جائی نمی تواند برود
نمی تواند به بیشتر از دویست و پنجاه سرباز را 

بمباران می کند بعد دویست و . ت در آوردحرک
 .دنحرکت می کناز طرفین مختلف  سرباز هپنجا

ارتش  ولی براي .کار راحتی نیستتحرك براي آنها 
تحرك به معناي آن . راحت استرهائیبخش بسیار 

سربازان دشمن وقتی . خیلی راه برونداستکه باید 
سی دسته هاي . هزار تا با هم هستند قوي هستند

نابود می زود  ئی شان راحت به تله می افتند وتا
مشکالت می توان گفت هنوز بنا براین . شوند

البته این . استمرحله تعرض استراتژیک حل نشده 
. کی داردیبا اوضاع سیاسی کامال ارتباط نزدمسئله 

  .سترولپابه سمت  هادر کاتماندو همه نگاه
از حرکت یک گردان دویست نفره بر سر راهم 

. صحنه قشنگی بود .را توانستم ببینم خلق ارتش
به . اسلحه هاي خوب داشتندونیفرم و ی همگی

چله و هاي نپال سر حال و چاق دنسبت استاندار
هر سرباز روزانه هفتصاد و پنجاه گرم برنج . بودند

. یکی دوبار در هفته گوشت می خورد. می خورد
 انهخدر روشن است که بهتر از زمانی است که 

یونیفرم شان خوب . ندد غذا می خورخودشان
 با کیفیت باال  ودوخته شده بود گرم و مرتب بود

  .دوخته شده بود
. قابل دسترس استحد معینی از دوا و درمان 

توانستند هسته پزشکی خودشان را مائوئیستها 
مثال در . بسازند و کارهاي ساده شان را انجام بدهند

تقریبا صد زخمی داشتند  این درگیري که چهار
حل خودشان هشتاد درصد مشکل پزشکی را 

زخمی ها را  ولی براي زخمهاي جدي باید .دکردن
دختر جوانی را دیدم هنگام بازگشت . به هند ببرند

از دست در جنگ ش را یکه از هند برمیگشت و پا
روحیه با این وجود  .داده بود و پاي مصنوعی داشت

  .داشت و باالئی بسیار خوب
یک نفر را دیدم که هوادار حزب  در راه برگشت

 منطقه بینابینی روستائی بود کهساکن طرف . نبود
موقعی که وارد مناطق تحت  .محسوب می شد

می شوي کامال روشن است ارتش خلق کنترل 
بر روي دروازه اي روبروي می شوي که با چونکه 

این روستاي . نقش بسته استشعارهاي حزب آن 
  . بینابینی هم بود تحت کنترل حزب بود ولیهم 
کارگاه اولیه بیسکویت سازي یک این روستا در 
یا این بازار و به که کارگران درست می کنند . است

سرمایه داران . می فروشند وآن بازار می برند 
. شدندبه خاطر جنگ پولدار بیسکویت ساز پولدار 

ماکارونی همینطور کسانی که دست اندر کار تولید 
از بیسکویت و  چون ارتش .ندنوع چینی هستهاي 
ر حال صحبت د. خیلی استفاده می کندکارونی ما

که مردي آمد لباس با کارگران این کارگاه بودم 
بهتري داشت و انگلیسی می دانست و دانشگاه رفته 

 ام ال وبود خیلی روشن بود که از تیپهاي حزب ی
 -رویزیونیست و پارلمانتاریست نپال حزب (

. در منطقه سرخ زندگی می کندولی . است) ممترج
من ژورنالیست هستم و می دانست درست است که 

ازش . روشن بود که بغل دستم مائوئیستها هستند
 هاتطرفدار مائوئیسمردم  شما يپرسیدم روستا

نمی و هستند گفت آره ولی مردم بیسواد هستند 
نها هستند و انتقادش به آانند چرا طرفدار د

. کندتوسعه اقتصادي نمی که ین بود حکومت شاه ا
خرج کند سر جنگ به جاي اینکه این همه پول 

طرف مخالف حزب . توسعه بگذارددر می توانست 
بود ولی ضد حزب هم نبود و اصال ترس هم نداشت 
 .که در مقابل کادرهاي حزب با من صحبت کند

وقتی می البته . البته خیلی ها مثل او نیستند
توسعه ی گویند م کردهنچیزي تغییر چه پرسی 

مردم هنوز فقیر  است وتغییر نکرده اقتصادي هنوز 
به هند  و هنوز مردم مجبورند براي کار .هستند
وقتی در هند کار می کند . و پول در بیاوند بروند

روزانه هفتاد روپیه یعنی یک و نیم دالر در می 
بیست روپیه را خرج می کنند و پنجاه روپیه . آورند

براي همین خیلی هاي .  به رولپارا بر می گردانند
  .بسر می برنددر هند را ماه سال از شان شش 

پرسیدم که آیا ارتش رهائیبخش زور از بسیاري 
همگی میکند ي مجبور به کارشما را می گوید و 

تاکید ارتش  فرق میان دوبر می گفتند نه و خیلیها 
  .می کردند

  
  پروژه جاده شهدا

  
یک ختمان دولت نوین در حال پیشبرد سا

این حرکت . استو یک کیلومتري  جاده نود
 براي . ندارديجاده زیادنپال عظیمی است چرا که 

هیمالیا کار وسط همین ساختن چنین جاده اي در 
و یک  براي ساختن این جاده نود. بزرگی است

به این جاده . ساخته شودکیلومتري صد تا پل باید 
ست خاکی البته اسفالت نی.  دو خود رو استيپهنا

و از وسط رولپا رد می . است ولی دو طرفه است
ی که دشمن ئو وصل می شود به جاده ها شود

از مقرهاي مسیر جاده درست کرده است ولیکن 
. دورتر از مقرهاي بخشهاست. بخش پرهیز می کند

  .افتخار می کنندبه این جاده شان توده ها واقعا 
تا هشت حزب از مردم خواسته است که براي 

  هر کس غذا  وند براي این کارشداوطلب ه روز کار د
  

  13دنباله در صفحه 
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بـا  ) 2006تابسـتان   – 10شـماره   ("کارگر"مصاحبه ویژه زیر توسط نشریه      
به مناسبت دهمـین    ) مائوئیست(رفیق پراچاندا، صدر حزب کمونیست نپال       

 نشریه حقیقت بخش هـائی از . سالگرد جنگ خلق در نپال انجام شده است    
این مصاحبه استثنائی را براي آشنائی فعالین جنبش کمونیسـتی ایـران و              

منتشـر  ) مائوئیسـت (خوانندگان خود با نظرات صدر حزب کمونیست نپال         
ما مخصوصا بخش هاي جدل انگیز و چالش گر این نظرات را که در         . می کند 

. انتخاب و ترجمه کرده ایـم  جنبش کمونیستی بین المللی مورد بحث است،      
قابـل  ) مائوئیسـت (مام این مصاحبه در سـایت حـزب کمونیسـت نپـال             ت

  . حقیقت-دسترسی است 
  

   اورست در قرن بیست و یکمبرافراشتن پرچم انقالب بر قلۀ
  مقدمه

جنگ خلق کبیر نپال دهمین سال را تمـام        
ــازدهمین ســال شــد  ــرده وارد ی ــن . ک در ای

مناسبت تاریخی، بعنـوان رهبـر اصـلی ایـن          
  اسی داشته اید؟جنبش چه احس

n            وقتی از من خواسته میشود احساسم را نسـبت بـه
پیشرفت هاي پی در پـی ده سـال جنـگ خلـق بیـان       
کنم، غرور و حس مسئولیت بشـدت مـرا هیجـان زده            

بدون تردید عوامل مادي و ذهنی زیـادي در         . می کند 
نظـر حـزب مـا عامـل      این امر دخیل بوده اند، ولی بـه       

عمده جهانبینی مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی   
 تحلیل مشـخص  "ما با این جهان بینی و بر پایه      . است

 " خــط مشــی تــوده اي  " و "از شــرایط مشــخص 
را  سیاسـتهاي جنـگ خلــق، نقشـه و برنامـه هــاي آن    

در قرن بیسـتم هنگامیکـه انقالبیـون        . تعیین کرده ایم  
از شرایط مشـخص و خـط       منطبق بر تحلیل مشخص     

مشی توده اي که قلب علم مارکسیسـم اسـت، عمـل             
هنگامیکـه  . کردند، شاهد پیروزي انقالبات کبیر بـودیم      

از این اصول منحرف شدند، به ذهنی گرائـی در شـکل        
دچار شدند که منجر به ضـد ـ انقالبـات     چپ یا راست
در جریان تدارك جنگ خلـق، حـزب مـا      . وخیمی شد 

ایـن  .  چپ دگماتیسـتی مبـارزه کـرد    حتا علیه انحراف  
 انحراف تحت لـواي مبـارزه علیـه انحـراف راسـت کـه           
شدیدأ در جنبش کمونیستی رشد کـرده بـود، بوجـود         

در مقابل، ما تحلیل مشخص از شرایط مشخص و         . آمد
در . خط مشی توده اي را نقطـه عزیمـت قـرار دادیـم            

پویـائی و شـدت جدیـدي        نتیجه، جنـگ خلـق نپـال      
ــن  ن. بدســت آورد ــرین احســاس م خســتین و عمیقت

اینست که توانائی مـا در قابـل دسـترس نمـودن علـم         
انقالب اجتماعی براي توده ها از طریق آزاد کـردن آن            
از ایده آلیسم ذهنی گرا، راز پیشرفتهاي پـی در پـی و            

  .اوج گیري جنگ خلق نپال است
در همه انقالبات، بدون استثناء، هزاران نفر        

در جریان جنـگ  . می کنندزندگی خود را فدا     
کنون پال نیز هزاران رزمنده شـجاع تـا    خلق ن 

 ،هزاران نفر زخمـی   . جان خود را فدا کرده اند     
معلول وناپدید شـده انـد، در حالیکـه عـده           

چگونه از آنها یاد    . زیادي هنوز زندانی هستند   

  کرده و قدردانی میکنید؟
n        این قانون بیرحم ولـی اجتنـاب ناپـذیر هـر انقـالب

اعی در جامعه طبقاتیست که توده ها تحت سـتم     اجتم
طبقاتی، ملـی و منطقـه اي و جنسـیتی بـراي کسـب       

در هـر    .رهائی شان مجبورند از وجودشان مایه بگذارند      
انقالب بزرگ تاریخ، ایـن قـانون بـدون اسـتثناء عمـل             

جامعه ي بشري از جان مایه گذاشته تـا از          . کرده است 
ه داري رسـیده    عصر بردگی به مرحله امـروزي سـرمای       

تاریخ در همه جا، هنگامی که یک بخش جامعـه      . است
براي تضمین امنیت درازمدت کلیت جامعـه فـداکاري         

هـزاران جانباختـه    . کرده، ارزش واالئی قائل بوده است     
اي که زندگی شان را در جنبشـی فـدا کردنـد کـه در        
امتداد خود بشکل جنگ خلق درآمـده اسـت، سـالیان        

ـ       بصـورت چشـمه همیشـه    و  ده  سال در قلب مـردم زن
تـاریخ بـراي   . جوشان و الهام بخش، باقی خواهند مانـد    

کسانی که در راه رسیدن بـه عـدالت، برابـري و آزادي             
توده . جان خود را گذاشته اند، احترام واالئی قائل است        

هاي مردم آنـان را بهتـرین فرزندانشـان مـی داننـد و               
ن بـراي  آنـا . خاطره آنان را در قلوب خود حفظ میکنند  

منبع راستین انرژِي زا جهت پیشروي مصـممانه         حزب
 خلق نپـال و حـزب، تمـامی         ،بهمین سیاق . می باشند 

انقالبیونی را که زخمی، معلـول، ناپدیـد شـده و یـا در          
اسارت گاه هـاي دشـمن شـکنجه شـده انـد، بعنـوان              
فداکاري بزرگی که براي دگرگونی اجتمـاعی ضـروري         

 بخـاطر ایـن فـداکاري،    .است بحساب آورده و می آورد 
میلیون ها نفـر مـردم اسـتثمار شـده و عـدالت جـوي          

سرچشمه ي اعتماد    جهان، از نپال و مردم نپال بعنوان      
ــدردانی   ــرن بیســت و یکــم، ق و روحیــه آفرینــی در ق

از این منظر، یقین است که این فـداکاري هـا           . میکنند
در قلب اکثریت وسیع خلق هاي جهان باقی میمانـد و        

سالم هـاي سـرخ خـودم را نثـار          . ر نمی رود  هرگز بهد 
تمامی جانباختگان جنگ خلق کبیر کرده و صـمیمانه         

بـا آرزوي سـالمت و      . سر فـرود میـآورم     در مقابل آنان  
بهبود سریع براي رزمندگان زخمـی، از طـرف تمـامی          
سرفرماندهی هاي حـزب، ارتـش رهـائیبخش خلـق و           

لـول  دولت خلق رهنمود مراقبت و احترام به رفقاي مع        
و اتخاذ ابتکارات فعال براي امر عمـومی معـاش و کـار           
آنها را داده و صمیمانه از کل توده هاي خلق خـواهش           

همـراه بـا    . دارم در این جهت همکاري فعـال بنماینـد        

سالم هاي سرخ انقالبی، آرزو دارم رزمنـدگان انقالبـی          
که در سیاهچال هاي دشمن تحت شکنجه هـاي غیـر       

  .ریعأ آزاد شوندانسانی قرار دارند، س
طی ده   نظامی و سیاسی   نقاط کلیدي عمده   

  سال گذشته جنگ خلق کدام هستند؟
n       مانند هر جنبش کبیر انقالبی در جهـان، جنـگ

خلق نپال نیز طی ده سـال گذشـته، نـه در خطـی            
مستقیم، بلکه از میان افت و خیز، چرخش و نقـاط           

ــور کــرده اســت  ــان  . عطــف، عب ــادل می ایجــاد تع
سیاسی و عملیات نظامی ویژگی هر یک       دخالتگري  

لـذا،  . از نقشه هاي جنـگ خلـق نپـال بـوده اسـت            
ــی و      ــف سیاس ــاط عط ــا نق ــامی ب ــاي نظ کارزاره
کارزارهاي سیاسی با نقاط عطف نظامی از یکـدیگر         

اما، این بدان معنا نیست     . غیر قابل تفکیک بوده اند    
که این نهایت ویژگی و یگانـه بـودن فعالیـت هـاي            

سـومین پلنـوم    بایـد گفـت،  . می استسیاسی و نطا  
کمیته مرکزي حزب بدلیل تعریـف روشـنی کـه از           
استراتژي و تاکتیک سیاسی و نظامی جنـگ خلـق          

آغاز تاریخی جنگ خلق در     . ارائه داد، سنگ بناست   
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عصري نوین بسمت گذار انقالبی کـل جامعـه نپـال      
) 1998(م کمیتـه مرکـزي      چهارمین پلنـو  . میباشد

بعد نوینی را به تعریف منطقـه عملیـات پـارتیزانی            
این را نیز باید نقطـه      . ومنطقه پایگاهی، اضافه نمود   

در زمینـه   . عطفی در جنگ خلق نپال بحساب آورد      
سنتز مسائل ایدئولوژیک، بوضوح روشـن اسـت کـه         

سـنگ   دومین کنفرانس سراسري و تـاریخی حـزب     
امه مربوط به تکامل دمکراسی     قطعن. بنائی دیگر بود  

در قرن بیست و یکم و قطعنامه اي که در نشسـت            
اخیر کمیته مرکزي تصویب شد، در زمینـه تکامـل          
ایدئولوژي از دریچه سیاسی، نظـامی و تشـکیالتی،         

جـدا از نقـاط عطـف    . یک نقطه چرخش دیگر است   
عمده و مثبت مبارزه طبقاتی، نقاط عطـف مبـارزه           

  .، که بعدأ بحث خواهد شددرونی نیز وجود دارد
 1996 فوریـه  13چرا جنگ خلق دقیقـأ در    

آغاز شد؟ ممکن ست لطفأ کمی زمینه تدارك        
  آنرا توضیح بدهید؟

n       پروسـه قطـب     1990بدنبال جنـبش تـاریخی ،

 



  18صفحه   30  شماره   حقیقت  
بندي در جنبش عمومی سیاسـی، در کـل، و بـین            
گرایشات رفرمیستی و انقالبی بطور خـاص، شـدت         

ده اي که بضرب جنبش نیروهاي سیاسی عم  . گرفت
به قدرت سیاسی رسیده بودند نه تنها نتوانستند به          
آرزوي مردم مبنی بر تحوالت مشخص پاسخ دهند،        
بلکه برعکس طریق چسبیدن بـه مقـام و تبـانی بـا         

مـردم بطـور    . را برگزیدنـد   پانچاي و شاه   نظام فاسد 
فزاینده اي از رهبران پارلمانتاریست و سیاست هاي  

زمینه هاي عینی دامـن گـرفتن    ند وآنان متنفر شد 
مبارزات توده اي بحول مسائل پایه اي مانند مسائل    
ملی، دمکراسی و معاش خلق در میان تـوده هـائی           
که بدنبال تغییرات سیاسی و اقتصادي و اجتمـاعی         

 شـرایط  1990جنـبش تـاریخی     . بودند، بوجود آمد  
مناسبی را بوجود آورد کـه مبـارزات ایـدئولوژیک و       

هاي کهنه درون جنبش کمونیستی نپـال در        انشقاق
شکل دو قطب بزرگ رفرمیسـتی و انقالبـی قطـب           

گـــرایش رفرمیســـتی و . بنـــدي و فراگیـــر شـــود
مارکسیســــت   (".ال.ام.یــــو "سازشــــکارانه در 
و تحت رهبري مـادان بانـداري    ) لنینیستهاي متحد 

در مقابل، گرایش مارکسیستی انقالبی در      . گرد آمد 
 تحت رهبري   "مرکز اتحاد  -حزب کمونیست نپال    "

بـه دفـاع از     . ال. ام. یـو . رفیق پراچاندا شکل گرفت   
 دمکراسی چند حزبـی و پارلمانتاریسـم درغلطیـد؛         
درحالیکه مرکز اتحـاد، کـه در کنگـره اتحـاد خـط           
جنگ طوالنی خلق منطبق با شرایط خاص نپـال را        
 اتخـاذ کـرده بــود، افشـاگري ایـدئولوژیک سیاســی    

مانتاریسم راست به پیش برده فشرده ي را علیه پارل   
روستا دامن مـی زد   و همزمان مبارزه طبقاتی را در 

  .شروع به تدارك جنگ خلق نموده بود و
طی این پروسه، انحالل طلبی راست طرفداران الما        

مرکـز  "و روپا الل، که با انگیزه هاي رفرمیستی بـه          
آنـان در جریـان    .  پیوسته بودنـد، افشـا شـد       "اتحاد

س سراسـري، اخـراج شـدند و حـزب          اولین کنفـران  
متحدانه در امتداد تـدارك جنـگ خلـق پیشـروي           

جبهه متحد "در همین احوال، حزب از طریق  . نمود
مبــارزات رزمنــده قــانونی علیــه   دســت بــه"خلــق

سیاست هاي ضـد ملـی و ضـد مردمـی و عملکـرد       
احزاب سیاسی پارلمانتاریستی که در قدرت بودنـد،       

ارزه طبقـاتی در    جنبش هاي شـهري و مبـ      . می زد 
روستا که عمدتأ در رولپا و رکوم در غرب نپـال، در           
حال تکامل بود، پایه هاي عینی آغاز جنگ خلق را          

بر مبناي تحلیل مشخص از شـرایط       . فراهم مینمود 
مشخص سیاسـی کشـور، حـزب سیاسـت اسـتفاده       
محدود از اولین انتخابات پارلمان از طریق جبهه اي  

الزم به یادآوریست که . نمودقانونی و علنی را اتخاذ   
این پروسه مبـارزه پارلمـانی در آن شـرایط معـین            
نپال، نقشی مهـم در انتشـار و اسـتقرار ایـدئولوژي            

  .انقالبی حزب نیز ایفاء نمود
در چــارچوب ایــن مبــارزه طبقــاتی و ایــدئولوژیک، 

ایـن  . سومین نشست گسترده حـزب بپایـان رسـید       
راي حـزب   نشست گسترده که اهمیتی دراز مدت ب      

ما و جنگ خلق نپال داشت، تحلیلی ماتریالیستی از 
طرح  گذشته و حال جامعه نپال کرد و بر مبناي آن      

اولیه استراتژي و تاکتیک ویژه براي جنگ خلـق در      
 13آغاز تـاریخی جنـگ خلـق در         .نپال را ارائه داد   
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  .بوط استو مبارزه ایدئولوژیک، مر

  فلسفه/ ایدئولوژي/ تئوري
بنظر میرسد حتی دشمن مجبور شده است        

قبول کند قویترین جنبه این جنبش صراحت        
. ایـدئولوژیک و تعهــد سیاســی اش میباشــد 

لذا،آنهائیکــه آن اوائــل آنــرا ُتروریســم مــی 
به چه صورت . نامیدند، اکنون خاموش شده اند

وژیک مناسبی میتوان اعتقادات عمده ایـدئول     
  این جنبش را فهمید؟

n          هیچ جنبشی انقالبی در تاریخ قادر نبوده اسـت
بدون صراحت خط ایـدئولوژیک سیاسـی و اعتقـاد           

جنگ . عمیق پیشروي نموده و پیروزي بدست آورد      
 .خلق نپال مستثنی نیست و نمیتواند مستثنی باشد  

از این منظر، آنچه که من میخواهم بویژه بر آن تاکید 
ت که درك صحیح مارکسیسم لنینیسم بنمایم اینس

از . مائوئیسم بعنوان یک علم، مهمترین وظیفه است     
آنجائیکه ماتریالیسـم دیالکتیـک یـک علـم اسـت،           
مارپیچ پیوسـته اي از دفـاع، کاربسـت و تکامـل را            

ــد ــه اســتفاده از  . ایجــاب میکن ــا در زمین حــزب م
ماتریالیسم دیالکتیک براي تحلیل مشخص از شرایط 

وح زنـده علـم مارکسیسـتی اسـت و          مشخص که ر  
ما به . بدنبال کشف حقیقت است، بسیار جدي است 

ما همچنین با . این مسئله اصال کم بهائی نمی دهیم
استفاده از مشی توده اي این حقیقت را بـه نیـروي      

و اهمیـت ایـن را نیـز      . مادي خلق تبدیل می کنیم    
بدلیل درك صحیحمان، . بطور جدي درك کرده ایم

. از حقیقت و توده ها، جدائی ناپذیر است      جنبش ما   
بنابراین، دشمن هراندازه سخت هم که بکوشد، نمی    

 آن را بی مقدار جلـوه  "تروریسم"تواند تحت عنوان  
حـزب مـا بـر       .از نظر من این جزء الفباء است      . دهد

اساس این جهتگیري ایدئولوژیک، خط سیاسی خود  
ا یک را تدوین کرده است؛ خطی که میتواند دشمن ر

به یک شکست داده و از طریق ایجاد یک پیوستگی      
و توازن میان پافشاري بـر اسـتراتژي و انعطـاف در            
تاکتیک، کسب پیروزي هاي جهش وار را براي خلق 

ویژگی جنگ خلق مـا کـه مبـارزه    . امکان پذیر کند 
ایدئولوژیک سیاسی علیه دشمن را به مبارزه نظامی      

بــه مبــارزه تبــدیل مــی کنــد و مبــارزه نظــامی را 
ایدئولوژیک سیاسی تبدیل می کند؛ و تعادل بین آن 

بوضوح اتهامات دشمن را بی      دو را حفظ می نماید،    
  .ثمر کرده است

بنظر میرسد حزب اهمیت بسیار زیادي بـه        
تکامل مارکسیسـم ـ لنینیسـم ـ مائوئیسـم      

در انطباق با این، یک سري ایده هـاي    . میدهد
شـرایط نپـال   خاص که از کاربسـت م ل م در     

 راه  "حـزب آن را بعنـوان        تکامل یافتـه کـه    
 برخی کنجکاونـد    . سنتز کرده است   "پراچاندا

 " بعدا تبدیل به   "راه پراچاندا "بدانند آیا این    
   هم خواهد شد؟"ایسم" یا "اندیشه
n         هیچ انقالبی در قرن بیست ویکم نمیتواند بدون

ــات و    ــارب انقالبـ ــب از تجـ ــوزي مناسـ درس آمـ
از .  بزرگ قرن بیستم بجلـو رانـده شـود     ضدانقالبات

این نقطه نظر است که حزب ما به امر دفـاع از م ل         
ــه اي اش   م، پیــاده کــردن آن و تکامــل اصــول پای

در همان حـال، بطـور جـدي    . اهمیت بسیار میدهد 
مشغول مطالعـه و تحلیـل مبـارزه میـان گرایشـات       
امپریستی، دگماتیستی و انقالبی در مارکسیسم که       

ــدتا پــ  ــد کــردن رویزیونیســم    عم س از ســر بلن
خروشچفی در نیمه دوم قرن بیستم در جنبش بین      
المللی کمونیستی ظاهر شد، هستیم و تـالش مـی          

بطور کلی حزب روي    . کنیم به نتایج درستی برسیم    
مبارزه علیه رویزیونیسم ضـد ـ انقالبـی خروشـچف     
تاکید می گذارد اما اهمیت الزم را به مبـارزه علیـه      

) آلبـانی (م دگماتیستی از نوع انورخوجـه    رویزیونیس
که ضعفهاي متافیزیکی رفیق استالین و نتایج آن را     

ایـن فکـر    . تحسین و تمجید می کند نیز می دهـد        
اساسی در سومین نشست گسترده تاریخی کمیتـه        
مرکزي حزب که براي تعیین مفـاهیم ایـدئولوژیک،       
استراتژیک و تاکتیکی بـراي آغـاز جنـگ خلـق در            

. شروع به شکل گرفتن نمـود  کیل شده بود،نپال تش 
در دومین کنفرانس سراسري، حزب به ایـن نتیجـه        
رسید که آغاز تاریخی جنگ خلق و تکامل فشرده و 
پیروزمند آن که طی پنج سال باعث تکامل یکسري   

سـنتز   "راه پراچانـدا  "ایده ها شده است را بعنـوان        
ز چنانکه نگاهی به سـیر تکامـل افکارمـان ا         . بنماید

 تکامــل "تزهــاي  دومــین کنفــرانس سراســري تــا
 و مصوبات نشست    "دمکراسی در قرن بیست و یکم     

اخیر کمیته مرکزي بیندازیم، متوجه می شویم کـه        
. در عرصه ایدئولوژي تکامالتی بوقوع پیوسته اسـت        

یا مناظره  اما، فکر نمی کنم هم اکنون زمان پلمیک   
 مسئله  . است "ایسم" یا   "اندیشه"بر روي واژه هاي     

اصلی عبارتست از پیشروي براي مقابلـه بـا چـالش         
یکم در مقابل   هائی که امپریالیسم در قرن بیست و        

  ......ما نهاده است
  استراتژي و تاکتیک: سیاست

گفته میشود راز پیشرفت جنـگ خلـق در      
هماهنگی مناسب بین خطوط سیاسی و نظامی    

طبق گزارشات بعضـی اوقـات در       . نهفته است 
واقعیـت  .  توازن مشکل داشته ایـم     حفظ این 

چیست؟ تجربه دو بـار مـذاکره بـراي صـلح           
  چگونه بوده است؟

n           تمام کسانیکه جنبش ما را از بدو تشکیل حزب
تا تدارك، آغاز جنگ خلق و گسترش آن تا مرحلـه       
کنونی را بطور جدي مطالعـه کـرده باشـد، متوجـه           
خواهد شد کـه از بسـیاري از نـرم هـاي متـداول و        

ادي جنبش هاي گذشـته کمونیسـتی تفـاوت       قرارد
ایـدئولوژیک و    بعد از آنکه جهتگیـري عملـی       .دارد

ـ لنینیست ـ مائوئیستی خـود    سیاسی مارکسیست
را تعیین کردیم، یکی از ویژگی ها ما این بود که از            
طریق ایجاد اتحـاد حتـا بـا راسـتگرایان، توانسـتیم         

ی مبارزه ایـدئولوژیک و سیاسـیمان را بـه اوج نـوین         
ما حتـا  . برسانیم و آن را در میان مردم جا بیندازیم        

از پارلمان براي تدارك جنگ خلـق اسـتفاده کـرده      
ایم، بـر ایجـاد تـوازن و همـاهنگی میـان مبـارزات           
سیاسی و مبارزات نظـامی تاکیـد کـرده ایـم، و بـه          
طرق نوینی مـذاکرات صـلح و آتـش بـس را علیـه              
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 یک چیـز   اما در این چارچوب   . دشمن بکار برده ایم   

قرار دادن   بطور مستمر حضور دارد که عبارتست از      
خط سیاسی انقالبـی، تحلیـل مشـخص از شـرایط           

ــز    ــوده اي در مرک ــی ت ــط مش ــخص و خ در . مش
تـدارك، آغــاز و گسـترش جنـگ خلــق،     چـارچوب 

خطمان ایجاد هماهنگی درست میان خط سیاسـی        
هماهنگی را میتوان بوضوح    این. و خط نظامی است   

مـثال بـراي آغـاز    . ز جنـگ خلـق دیـد   در زمینه آغا 
جنگ خلق ابتکار ما این بود که مبنـاي سیاسـی و             

 نکته اي   40مشکالت کشور را در شکل خواستهاي       
. از سوي جبهه علنی مان بـه مجلـس ارائـه دادیـم            

اولـین و دومـین مـذاکرات صـلح را میتـوان شـکل       
ــت گــري   ــوینی در ایجــاد همــاهنگی میــان دخال ن

  . نظامی بحساب آوردسیاسی و پیشبرد مبارزه
بنظر میرسد حزب با موفقیت امر پافشاري        

بر اسـتراتژي و انعطـاف در تاکتیـک را بکـار        
فکر نمیکنید در صورت پافشـاري بـر        . میبرد

  انعطاف تاکتیکی حزب دچار انحراف شود؟
n           حتی دشمنان سرسخت ما مجبور به اعترافنـد کـه

 و  حزب ما در بکاربردن اصـل پافشـاري بـر اسـتراتژي           
ما فکر میکنیم   . انعطاف در تاکتیک، مهارت باالئی دارد     

انعطاف تاکتیکی بدون پافشاري بر استراتژي بـه لجـن          
پافشاري  زار رفرمیسم و رویزیونیسم منتهی میشود اما      

بر استراتژِي بـدون داشـتن انعطـاف تـاکتیکی نیـز بـه        
تنهـا   .مرداب گرایش مکانیکی و دگماتیسـم میانجامـد     

کتیک در رابطه متقابل میـان اسـتحکام        بکار بردن دیال  
استراتژیک و انعطاف تاکتیکی میتواند جنـبش انقالبـی    

این نتیجـه   . بطریقی مناسب و فعال سر پا نگاه بدارد        را
گیري را حزب ما و تکامـل جنـگ خلـق در عمـل بـه         

اگر فقط انعطـاف    . حقیقتی اثبات شده تبدیل کرده اند     
سه وحـدت بـا   تاکتیکی وجود میداشت، حزبمان به پرو     

رفرمیست هاي راستگرا چسبیده، در پروسـه اسـتفاده         
خاص از پارلمان به طرفدار پارلمان تبدیل می شد و یا           

از . بعد از آغاز مذاکرات صلح، جنگ را ادامـه نمـی داد           
روي این نکته و مثال هـاي زیـاد دیگـر، روشـن شـده          
اسـت کــه تمــامی نقشــه هـا ودیــدگاه هــاي زیرکانــه   

لی جـدائی ناپـذیر بـا نقشـه هـا و            تاکتیکی حزب بشک  
بهمـین  . دیدگاه هاي اسـتراتژیک آن در ارتبـاط اسـت    

ترتیب، اگر فقط بر اسـتراتژي پافشـاري مـی کـردیم،             
حزب به نیروئـی کوتـه نظـر خودخـواه جـدا از مـردم               
 تبدیل میشد که فقط کارش خشک کردن چشـمه ي         

رفتـار و   .ابنکارات و انرژي نامحدود مردم در انقالب بود   
ل ما تا کنون روشن کرده است که پافشاري مـا بـر             عم

ــاکتیکی بشــکلی مــؤثر   اســتراتژي بوســیله انعطــاف ت
در واقع محافظه کارانی کـه فقـط از         . متحقق می شود  

استراتژي حرف میزنند، از یکطرف و رفرمیسـت هـائی          
که فقط از تاکتیک میگویند از طرف دیگر، به جنـبش           

جنگ خلـق بـاین     تکامل سریع   . انقالبی صدمه زده اند   
دلیل امکان پذیر شد که حزب ما در همـان حـال کـه           
علیه انحرافات مبارزه می کـرد، رابطـه متقابـل درونـی       
بین استراتژي و تاکتیک را درك کرده و آن را بکار می         

براي آنکه انقالبی را پویا نگاه بـداریم، الزم اسـت        . بست
به پافشاري بر اسـتراتژي و انعطـاف درتاکتیـک ادامـه            

در اینجا باید بدانیم آنهائی که از پشـت عینـک         . دهیمب
هاي رفرمیستی نگاه میکننـد اسـتراتژي مـا را چیـزي        

خطرناك میبینند و همواره علیه آن اعتـراض میکننـد؛      
 " چـپ "و آنهائی که به آن از وراي عینک کوته نظري           

مینگرند، انعطاف تـاکتیکی مـا را خطرنـاك دانسـته و            
بعنـوان   ولی حـزب مـا    . نندهمیشه به آن اعتراض میک    

بکار برنده ي صحیح ماتریالیسـم دیالکتیـک بـا اثبـات         
غیرعلمی بودن نظـر آنـان، در مسـیر انقـالب حرکـت             

  .کرده و در آینده نیز حرکت خواهد کرد
در خــالل آغــاز جنــگ خلــق، حــزب بــه  

نیروهاي پارلمانتاریسـت بیشـتر از سـلطنت        
طلب ها حمله کرد، ولی اکنون کامأل بـرعکس         

ربط و مناسـبت و معنـاي ایـن تغییـر           . است
چیست؟ آیا مسئله ملیتها و دمکراسی خلق با      

  آن مرتبط است؟
n  ــت ــعارهاي(الزم اس ــق،  ) ش ــوین خل ــی ن دمکراس

تشکیل مجلـس مؤسسـان و جمهـوري دمکراتیـک را          
اساسأ بر حسب رابطه درونی و متقابل بین پافشاري بـر   

رگــاه ه. اسـتراتژي و انعطـاف در تاکتیـک درك کنـیم    
حزب پرولتري از نظر ایدئولوژیکی، سیاسی، تشـکیالتی   
و قدرت فیزیکی ضعیف شد، از طریق افشاء گري همه          

ــه سیاســی  ــاري بــر شــعارهاي     جانب بوســیله پافش
استراتژیک، خود را از نظر ایدئولوژیک تحکـیم کـرده و         

وقتی حـزب   . انباشت قوا می کند و بایستی چنین کند       
ن به اهـداف سیاسـی      قوي است و در حال نزدیک شد      

اش میباشد، نقش رهبري مسئول را بعهده میگیـرد، و          
تا با متحد کردن بیشـترین      باید بدرستی اینکار را بکند    

نیروئی که میتواند متحـد کنـد و تاکیـد بـر شـعارهاي       
بایـد روشـن    . سیاسی بازدهی سیاسی را تضمین نماید     

کــنم کــه حــزب مــا بعــد از درس آمــوزي از تجــارب  
ضد ـ انقالبات قـرن بیسـتم مسـئله تکامـل      انقالبات و 

دمکراسی مردمی در قرن بیست و یکم را طرح کـرد و          
در تطابق با آن رقابت چنـد حزبـی را درون چـارچوب            
قانون اساسی ضد فئودالی و ضد امپریالیستی، پذیرفته         

ــت ــوري   . اس ــس مؤسســان و جمه ــئله مجل ــا مس ام
 دمکراتیک را باید بر حسـب پافشـاري بـر اسـتراتژي و      

هنگامیکه به مرحلـه  . انعطاف در تاکتیک در نظر گرفت  
اداره یک رژیم رسیده ایم نمی توانیم همان صف آرائی          
مختص مراحل اولیه مبـارزه را انتظـار داشـته باشـیم؛            
هنگامیکه هنوز در مراحل اولیه مبـارزه هسـتیم نمـی           
. توانیم ویژگی هاي دوران اداره یک رژیم را طلب کنیم       

  .... ماتریالیسم دیالکتیک بدور استهر دوي اینها از
بعد از دوران لنین، حزب کمونیسـت نپـال         

شاید نخستین حزبی باشـد کـه       ) مائوئیست(
توانسته وارد پارلمان شود و بعد بیرون آمده و      
پیروزمندانــه راه جنــگ انقالبــی را در پــیش 

  میتوانید مختصرأ اینرا توضیح بدهید؟. بگیرد
n    یسم را بدور از اصول فقط کسانی که علم مارکس

منجمد چپ یا راست بکار می برند و مصمم اند که            
 بـه پـیش برنـد، مـی تواننـد           هانقالب را پیروزمندان  

. دست به تحلیل مشخص از شرایط مشخص بزننـد        
حزب ما در خالل نخستین فاز آغـاز جنـگ خلـق،             
بوسیله مبارزه بیرونی علیـه رویزیونیسـم راسـتگر و        

یونیسم دگماتیستی موهـان  مبارزه درونی علیه رویز  
ترغیب  این مبارزه ما را   . بیکرام، بجلو پیشروي نمود   

کرد که مارکسیسم را بعنوان یک علم اختیار کنـیم     

 انحرافات سنتی جنبش کمونیستی نپال  ازو خود را  
که مارکسیسـم را در قالـب یکسـري فرمـول درك          

چنـین درکـی مـا را قـادر         . میکرد، دور نگاه داریـم    
و  استفاده از پارلمان بیهودگی پارلمـان     ساخت تا با    

. ضرورت جنگ خلق را به مردم نپال آموزش دهـیم      
که تصورشان از مارکسیسم و  "چپ"محافظه کاران 

انقالب مدل هاي غیر قابل تغییر اسـت بمـا بچشـم      
آنکه در حال غـرق شـدن در لجـن زار راسـتگرائی             
هستیم نگاه میکردند و هنگامیکه در حـال افشـاي          

 بودیم راستگراها ما را دگماتیست بحسـاب         پارلمان
ــد ــه  . میآوردن ــودیم و ن ــه راســتگرا ب ــع مــا ن در واق

دگماتیسـت، مـا فقـط مارکسیسـت ـ لنینیسـت ـ        
مائوئیست بودیم، چیزي که تـاریخ مـا آن را نشـان            

در واقع هیچ یک از کارهـاي مـا جدیـد         . داده است 
نیست بلکه تالشی اسـت بـراي بازسـازي علمـی و            

ــبش انترناسیونالیســتی  تحــرك بخشــید ــه جن ن ب
کمونیستی که بخاطر ضـعف هـاي اسـتالین بعـداز           
مرگ لنین گسیخته شـد و مـائو سـعی کـرد آن را              

  .دوباره بسازد و پیش برد
ما نمی گوئیم چون ما بعداز استفاده از پارلمـان بـه       

 پــس هرکســی در جهــان ،جنــگ خلــق پــرداختیم
مـا خیلـی خـوب    . مجبور است همین کـار را بکنـد    

دانیم که در جهان امروز فایده تاکتیکی اسـتفاده        می
ولـی بـایکوت   . از پارلمان تقریبـا تمـام شـده اسـت      

اتوماتیک و مداوم آن بدون در نظر گـرفتن شـرایط          
نادیده . کشور مفروض و مردمش مارکسیسم نیست     

ــخص و    ــرایط مش ــخص از ش ــل مش ــرفتن تحلی گ
همچنین خط مشـی تـوده اي فقـط بـه معنـاي از             

ــ  ــالی ک ــوي خ ــم و  محت ــم، لنینیس ردن مارکسیس
مائوئیسم بوسیله تقلیل آن بسطح فرقه اي مـذهبی      

اهمیت تجربـه مـا در اسـتفاده از پارلمـان          . میباشد
ــودن تاکتیــک اســتفاده از   ــه مفیــد ب کمتــر از زاوی
پارلمان و بیشتر از زاویه درك مارکسیسـم بعنـوان          

  .یک علم مطرح است
چه چیزي جنبه هاي ایدئولوژیک و عملـی         
  ه پراچاندرا را نشان میدهد؟را
n        جامعـه و    ،تمامی پروسه هـاي تکامـل طبیعـت 

اندیشه بشر بوسیله مطلـق بـودن مبـارزه و نسـبی            
 بودن وحدت اضداد، بـه تحـرك در مـی آینـد و یـا      

مائو آنرا با الویـت تضـاد درونـی،         . محدود می شوند  
خاص بودن تضاد، تضاد اصلی و تضاد فرعی، توضیح 

یت حـزب بـه پـیش، تضـادهاي         در جریان هدا  . داد
. بیشماري وجود خواهند داشت که باید حـل شـوند   

بعبارت دیگر، حزب همواره با کوهی از کارهائی کـه      
 در چنان وضعی، اگـر مـا      . باید انجام داد، روبروست   

نظرات، نقشه هـا و برنامـه هـائی را کـه الزم اسـت            
مورد تاکید فوري قرار دهـیم و آنهـائی را کـه بایـد        

 هر چند در شکل فرعی، تحت توجه قرار       بطور ثابت 
بدهیم، دسته بندي کنیم، آنوقت قادر خواهیم بـود         

  .بطریق علمی هدفمان را برآورده کنیم
بــر مبنــاي اصــل علمــی بســیج اختالفــات درونــی 

 –اســتفاده از انــرژي نهفتــه در اخــتالف نظــر     (
، سـومین نشسـت وسـیع کمیتـه مرکـزي        )حقیقت

ک را ارائه داد کـه      حزب، یکسري استراتژي و تاکتی    
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حزب باید در کل پروسه تکامل جنـگ خلـق مـورد     

هر زمان حزب می خواهـد      . توجه و تاکید قرار دهد    
سیاست، برنامه و نقشـه نـوینی اتخـاذ کنـد از ایـن       

)  حقیقـت  -بسـیج اختالفـات درونـی       (اصل علمی   
  .پیروي میکند

  تشکیالت/ حزب
رفیق پراچاندا، یک وقتی شما خیلی جدي        

 ایـدئولوژي نـوین همـواره طالـب         "نوشتید  
اگر انقالبیـون نتواننـد     . تشکیالتی نوین است  

ایـن خواســت را بموقـع و بطریقــی مناســب   
برآورده کنند، تشکیالت کهنه ایدئولوژي نوین 

میتوانید زمینـه و محتـواي    ". بلعید درا خواه 
  آنرا کمی بیشتر توضیح بدهید؟

n      کتیـک  در جریان تکامل ایـدئولوژي، اسـتراتژي و تا
انقالب نپال، حزب ما همواره سعی کرده است منطبـق          
با ایدئولوژي ها و استراتژي هاي نوین تشـکلی نـوین را     

میان ایدئولوژي، ساخت تشکیالتی و سبک      . شکل دهد 
اگـر ایـن    . کار یک رابطه متقابل دیالکتیکی وجود دارد      

رابطه متقابل بدرستی برقرار نشده و بسیج نشود، میان         
در .  تشکیالت یک رویاروئی رشد می کنـد     ایدئولوژي و 

این حالت نمی توان تضمین کرد که ایده هاي جدید و          
اگر این تضاد درونـی درسـت حـل         . علمی چیره شوند  

نشود، تشکیالت و سبک کار کهنه می تواند ایده هـاي        
نوین را در خود غرق کند و ایده هـاي کهنـه را چیـره               

  .نماید
 کـه بروشـنی دیـده    با نگاه به گذشته حزبمان، آنچه 

میشود آنست که هر زمان عقاید نوینی در رهبـري          
حزب تکامل یافت، تالش هـاي شـجاعانه اي بـراي          

از اکاتـا کنـدرا تـا       . تشکیل تشکیالت نوین رو آمـد     
مائوئیست، شکل گیري وحدتهاي نوین با استفاده از 
اصل وحدت ـ مبارزه ـ دگرگونی و نوسازي بر پایـه    

منطبــق بــا . ضــیح میدهنــداي نـوین، مســئله را تو 
ــد نــوین و ضــرورتهاي نــوین انقــالب،   تکامــل عقای

تشکالت نـوین    تشکیالت کهنه را باید خراب کرد و      
را ساخت؛ بایـد بـر تغییـر شـکل و تحـرك مـداوم               

حزب ما بطور عمده این کـار       . تشکیالتی تاکید کرد  
انحالل اخیر کمیته مرکزي نیـز      . را انجام داده است   
سئله را توضیح میدهد، و اینگونـه  تا اندازه اي این م    

و شـتابی جدیـد بدسـت     است که انقالب جانی تازه  
اما در موارد بسیاري، وقتی خیلی از رهبران . میآورد

حزب موفق نمیشوند ماهیت عقایـد نـوین حـزب را      
بپذیرند، به تشکیالت کهنـه و سـبک کـار قـدیمی            

فکر میکنم در چهارمین نشست گسترده   . میچسبند
ي حزبمان، آن مقاله را در مورد مسائل       کمیته مرکز 

 تشــکیالتی نوشــتم و بــه گرایشــی کــه نســبت بــه 
تشکیالت نوین و سبک کارهاي نوینی که قرار بـود          
تصمیم گیري هاي نوین در مورد ساختمان مناطق        
پایگاهی و ارتش را به اجرا گذارنـد، تردیـد داشـت،        

آن مقاله حتی امروزه در مورد مسـائل        . انتقاد کردم 
. ئولوژیک و سیاســی و تشـکیالتی اهمیــت دارد ایـد 

اندیشه بزرگی که به جنبش انقالبی قـرن بیسـت و           
یکم خدمت مینمایند کماکان با امراض تشـکیالتی        
نظیر چشم فرو بستن بر گروه گرائی کوته نظرانـه و           

آنارشیستی و اتخاذ سبک کـار شـدیدأ خـود مرکـز      
  ........بینانه، در ستیزاست

ی انترناسیونالیسـتی،   در جنبش کمونیسـت    
مسئله رهبري یکی از موضوعات مرکزي حزب 

آخرین نظرات راه پراچاندا . و انقالب بوده است
بر سر این موضوع چیست؟ اخیرأ گزارش شده  
است که رفیق صدر تصویر نوینی در مورد این         

میتوانیـد  . موضوع درون حزب ارائه داده است 
  مختصري در این مورد بصورت علنی بگوئید؟

n            واقعیت اثبات شده تمـامی جنـبش هـاي انقالبـی
تاریخ است که طبقه ستمدیده نمیتوانـد بـدون متولـد        

از . کردن یک رهبري از درون خود بـه پیـروزي برسـد        
این نظر مسئله رهبري براي پیـروزي حـزب و انقـالب          

 تکامل رهبري باین طریـق    . مسئله اي محوري میباشد   
ص بلکـه در    نه بر اساس خواست فـالن و بهمـان شـخ          

نتیجه مبارزه طبقاتی و مبارزه ایـدئولوژیک منطبـق بـا     
بنـابراین،  . ضرورت تاریخی طبقـه بوقـوع مـی پیونـدد         

اینکه چه کسـانی هسـته مرکـزي رهبـري را تشـکیل        
بدهنـد و چــه کسـی رهبــر اصــلی آنهـا باشــد، صــرفأ    

مارکسیســم از همــان دوره . موضــوعی اتفــاقی اســت
ولـی  . ن کرده اسـت تحققیقاتی اش این موضوع را روش  

در رابطه با کاربرد پراتیکی آن، بنظر میرسد هنگامیکـه        
حزب قـدرت دولتـی را بدسـت میـآورد، ایـن مسـئله              

زیرا به موازات گسترش قدرت، خطـر،       . پیچیده میشود 
ضرورت استفاده از زور در مبارزه درون حزبـی     امکان و 

تجربـه انقـالب و ضـد انقـالب در قـرن          .زیادتر میشود 
وضوح نشان داد که امـر حرکـت بسـمت زوال          بیستم ب 

دولت ها بوسـیله تقویـت رهبـري پرولتـري موضـوعی       
مشخص سخن گفتـه    . بسیار پیچیده و چالش گر است     

زور در مشــاجرات از باشــیم، اســتفاده بــیش از انــدازه 
درونی در خالل رهبري استالین، و وقایعی مانند احیـاء     
ســـرمایه داري در شـــوروي بـــا ظهـــور ضـــدانقالب 

روشچفی و در چین ظهـور ضـدانقالب بعـداز مـرگ        خ
مائوتســه دون علیــرغم انجــام انقــالب کبیــر فرهنگــی 
 پرولتاریــائی بــراي جلــوگیري از احیــاء ســرمایه داري،
پرولتاریاي امروز را وادار کرده که بطور جـدي بـه ایـن         

با این اعتقاد، حزب ما بطور جدي بـر          .مسئله بیندیشد 
 مطالعـه و تفکــر  سـر موضـوع مربــوط بـه رهبـري بــه    

در ایـن چـارچوب، در آخـرین نشسـت         . پرداخته است 
 کمیته مرکزي بـه نیابـت از طـرف دبیرخانـه مرکـزي            
 .پیشنهاد بحث شد که بحث بر سر این مسائل باز شـود   

محتواي عمده پیشنهاد اینست که رهبر اصـلی و تـیم           
مرکزي رهبري خود را از وظـایف اداره روزمـره دولـت          

براي تربیت جانشینان انقالبـی از  کنار بکشد و محیطی   
میان نسل جدیـد فـراهم کنـد و نیـرویش را بـر روي               

اعتقاد حزب مـا    . فعالیت هاي ایدئولوژیک متمرکز کند    
که بدین ترتیب ما می توانیم جانشینان انقالبی         اینست

بوجود آوریم و از هم اکنون جلـوي خطـر ظهـور ضـد             
نقـالب  ا انقالب بعد از مـرگ رهبـر اصـلی را بگیـریم و       

در این جا امکان ندارد بیشتر از     . مداوم را تضمین کنیم   
  .این حد در مورد این موضوع بحث کنیم

پیشنهاد حزب در مورد دمکراسی در قـرن      
بیست و یکم مفهوم رقابت چند حزبی حتـی          

. گذاشته است  در جامعه سوسیالیستی راپیش   

ماهیت و اهمیت این مسئله در چیسـت؟ آیـا         
 بـه هـدف سوسیالیسـتی       میشود باین طریق  

  حذف تمام طبقات، احزاب و دول نائل آمد؟
n   پیشنهاد حزب در مورد تکامل دمکراسی مردمی

در قرن بیست و یکم بر مبناي جمعبندي از تجارب    
. مثبت و منفی قرن بیستم بـه پـیش گذاشـته شـد        

در چارچوب قـانون   منطبق با آن، حزب اعتقاد دارد     
ــط از اساســی ضــدفئودالی و ضدامپریالی ســتی، فق

طریــق رقابــت چنــد حزبــی حتــی در جامعــه      
سوسیالیستی میتوان جلـوي ضـدانقالب را گرفتـه،         
حاکمیت پرولتاریا را بوسیله مـؤثر نمـودن کنتـرل،          
. نظارت و دخالتگري مردم در حکومت، تقویت نمود     

تنهـا آن گونـه حاکمیــت پرولتاریـا کــه بـر مبنــاي     
ــد    ــت شــده باشــد میتوان ــی تقوی دمکراســی مردم

اختارهاي الزم براي حذف نهائی طبقـه، حـزب و          س
آگاهی سیاسی را    این پروسه . دولت را فراهم بیآورد   

در میان خلق از طریق رقابت چند حزبی باال میبرد،  
. رقابت سوسیالیسـتی را سـرزنده و پویـا مـی کنـد            

وقتی رقابت سوسیالیستی را سازمان دهیم شـالوده        
.  خواهد شد  زوال دولت گسترده تر و سریعتر، آماده      

محتواي اصلی پیشـنهاد مـا عبارتسـت از سـرزنده           
 از طریـق جلـوگیري از       پرولتـري کردن دمکراسـی    

  .تبدیل آن به امري مکانیکی و صوري
بر طبـق مفـاهیم مارکسیسـتی، حـزب و           

ایدئولوژي از ارتش و دولـت تفکیـک ناپـذیر        
حزب نـوعی ایـدئولوژي اسـت کـه         . هستند

یآید و دولت بـا  منطبق با آن ارتش به نظم درم 
اگـر  . قدرت این ارتش سرپانگاهداشته میشود 

ــوري   ــرداي جمه ــی در ف ــد حزب ــت چن رقاب
دمکراتیک خلق یا سوسیالیسم پذیرفته شود،  
اجازه دادن یا ندادن به هر حزبی براي تشکیل       
یک ارتش بر مبناي ایـدئولوژي مربوطـه اش،         

نظر شـما در    . امري بسیار پیچیده خواهد بود    
  ت؟این مورد چیس

n       ساخت طبقاتی دولت آن موضوع اصلی است که
با حرکت برمبناي تجارب . باید در اینجا روشن باشد  

تاریخی و نتیجه گیـري هـاي مارکسیسـتی، تصـور      
دولتی بی طبقه صرفأ یک ریاکـاري ایـده آلیسـتی           

دولت دمکراتیک خلقـی کـه مـا در         . بورژوائی است 
ا با  نظر گرفته ایم دولتی است تحت رهبري پرولتاری       

دیکتـاتوري کلکتیــو طبقــات مختلـف خلقــی ضــد   
چنان دولتی بدوأ بـدون     . فئودال و ضد امپریالیست   

خرد کردن دولتی که بنفع فئودالیسم و امپریالیسم        
هنگامیکه دولتـی  . کار میکند، نمی تواند ایجاد شود   

ضد فئودالی و ضـد امپریالیسـتی تشـکیل شـد، در       
ــی کــه نماینــده طبقــا  ت و چنــان وضــعیتی، احزاب

اعتقادات ایـدئولوژیک مختلـف هسـتند نیـازي بـه           
ــد داشــت    ــه نخواهن ــش هــاي جداگان تشــکیل ارت
زیرامنافعشان در تضاد آنتاگونیستی بـا ایـن دولـت          

رقابـت دمکراتیـک     بجاي چنین کاري،   .نخواهد بود 
 خلقی، تحت دیکتاتوري خلـق شـروع میشـود کـه          

مسـئله  . باعث تقویت بیشتر دولت خلق خواهد شد       
رتشی مجزا تنها میتواند تحت دو وضـعیت    تشکیل ا 

وضعیت اول عبارتست از    . کامأل متفاوت پیش بیآید   
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تبدیل حزب رهبري کننده دولت دمکراتیـک خلـق    
به یک حزب ضد انقالبی که به استثمار و سرکوب و    

در اینصورت هـر کـدام از    . شکنجه مردم می پردازد   
نیروهاي سیاسی کـه در نظـام دولـت دموکراتیـک           

سوسیالیستی به رقابـت سیاسـی بـاهم مـی       خلق و   
پردازند، حق دارند از حق شورش که در قـانون بـه             

یک ارتش تشـکیل     مردم داده شده استفاده کنند و     
وضعیت دیگر عبارتست از وضعیتی که یـک        . دهند

حزب سیاسـی کـه بنـام خلـق در رقابـت سیاسـی              
شــرکت دارد تـــا ســطح دفـــاع از فئودالیســـم و   

ــد   ــقوط کن ــا   وامپریالیســم س ــت و ب تحــت حمای
. تحریکات آنها شروع به فعالیت هاي مسلحانه نماید    

دولت خلق یقینأ بر آنها دیکتـاتوري        در این صورت  
هیچ کـس  . اعمال کرده و تعیین تکلیف خواهد کرد   

نباید حد و مـرز نظـام قـانونی دمکراتیـک خلـق و              
  .....سوسیالیستی را نادیده بگیرد

نظـامی  در اوضاعی که مسـابقه وحشـیانه         
جریان دارد، حزب گفته است به ارتش دائمـی    

میتوانید دیالکتیک مابین ایـن دو   . نیاز نداریم 
  موضوع را توضیح بدهید؟

n   هنگامیکــه کــارل مــارکس و فــردریش انگلــس
و جامعـــه پرولتـــري شـــالوده تئوریـــک انقـــالب 

سوسیالیستی آینده را آماده میکردند، تصـویر آنـان         
 اجتماعـات تـوده هـاي     این بود که بایـد دریـائی از       
 منظـور . ارتـش دائمـی    مسلح بوجود آورد و نه یک     

 حزب هم آفریدن شرایطی است که دیگر نیازي بـه         
ارتش دائمی نباشد و اجتماعات تـوده هـاي مسـلح      

 در روسیه و چین،   . براي دفع ضد انقالب بوجود آید     
نیرومند و دائمـی نهایتـأ نـه         فوق العاده  ارتش هاي 

ضد ـ انقالب را بگیرنـد بلکـه     تنها نتوانستند جلوي
مضـمون  . خود تبدیل به نگهبان ضد انقالب شـدند       

این نظریه آن است که بجاي تاکید بـر جنبـه هـاي      
تکنیکی، از قبیل ارتش حرفه اي و دائمی بـورژوائی   
که بعداز تسخیر رژیم در سربازخانه ها محصور باقی  
میمانـد، اگـر خــود مـردم را آمـوزش داده و تحــت     

 قـادر   ،ص اسلحه در اختیارشان بگذاریم    شرایطی خا 
خواهیم بود بمعنائی واقعـی مـردم را بـر سرنوشـت          

البته اکنون ما به ارتـش خلقـی        . شان حاکم نمائیم  
نیرومندي نیاز داریـم زیـرا علیـه ارتـش سـلطنتی،         
مزدوران عناصر مسـتبد فئـودال، در حـال جنگـی           

پس (اما  . پارتیزانی، متحرك و سیستماتیک هستیم    
هنگامیکــه همــین ارتــش رهــائیبخش ) وزياز پیــر

خلق، بجاي محصور ماندن در سربازخانه ها، بمیـان       
مردم رفته و اقیانوسی از خلق مسلح را بوجود آورده 
و خود را درون آن حل بنماید، آنوقت توازن واقعـی       
بین دمکراسـی و دیکتـاتوري خلـق برقـرار شـده و           
. جهت گیري زوال دولـت را مـنعکس خواهـد کـرد      

 اطمینان دارم این مسئله از طریق بحث درون  کامأل
حزب مدون تر شده و بشکل قابل تـوجهی بـه امـر             
هدایت انقالب انترناسیونالیسـتی در قـرن بیسـت و         

  .یکم خدمت خواهد کرد
  جبهه/دولت

در یک فاصله زمانی کوتاه ما شاهد ویرانی         

دولت کهن در اکثر مناطق کشور وراه انـدازي         
لطفـأ  .  نوین بوده ایـم    پروسه ساختمان دولت  

تجــارب مشــخص ایــن پروســه از تکامــل را 
  .توضیح بدهید

n      در یک فاصله زمانی شش ـ هفـت سـاله جنـگ
خلـق پرشـکوه، دولــت فئـودالی از تمـامی منــاطق     
روســتائی کشــور ریشــه کــن شــده و بــر جــاي آن 

امـروزه  . بذرهاي قدرت نوین خلق کاشته شده است     
مختار ملی  آنها بشکل حکومت هاي جمهوري خود       

و منطقه اي در حال فعالیت هسـتند، و در شـکلی            
متمرکز، در جهت ایجاد سیستمی فدرالی با ویژگی        

بـی شـک،   . هاي نپال، در حال پیشروي می باشـند      
ایدئولوژي، سیاست، نقشـه و برنامـه هـاي صـحیح            

اگــر  .حـزب مبنـاي ایـن پیشـروي هـا بـوده اسـت       
رت بخواهیم دقیقتر گفته باشیم، فکـر میکـنم مهـا         

حزب در فعـال و بالنـده نمـودن سیاسـت انقالبـی             
جبهه متحـد بوسـیله برخـورد صـحیح بـه مسـائل             
طبقاتی، ملی، منطقه اي و جنسیتی بوده است کـه        

ایـن  . شکل گیري قدرت نوین خلق را، ممکن نمـود  
در  قدرت نوین هنوز در مرحله ي آغازین است امـا         

  . در صد مناطق کشور مستقر است80
رکزي سـاختار جبهـه ي      حزب در سطح م    

متحد استراتژیکی را در شکل جبهه ي متحد        
خلق درست از زمان روزهاي تـدارك و آغـاز          

، حزب انجمن   2001سال  . جنگ خلق شکل داد   
خلق هاي متحد انقالبی را در شکل جبهـه ي          
انقالبی خلق با جهت گیري بسـوي حکومـت         

این پراتیک نیز کمی . مرکزي خلق تشکیل داد
ر نقاط دیگر به پیش بـرده شـده         با آنچه که د   

ممکن اسـت انـدکی در مـورد        . متفاوت است 
  مناسبت و اهمیت آن براي ما حرف بزنید؟

n      در اینجا نیز الزم است بر جهت گیـري علمـی و
 و بکار "تحلیل مشخص از شرایط مشخص "پراتیک  

بدینوسـیله مـا    . بست مشی توده اي، تاکید بنمائیم     
لـق، بـراي مـدت      توانستیم، قبـل از آغـاز جنـگ خ        

کوتاهی، از طریق فعالیت علنی و مجـاز تحـت نـام            
مـردم را علیـه فئودالیسـم و     "جبهه متحـد خلـق    "

پـس از   .امپریالیسم سیاسـی کـرده و بسـیج کنـیم       
شکل گیري اولین نطفه هاي قدرت نـوین خلـق در      
سراسر منـاطق روسـتائی کشـور، حـزب دسـت بـه         

  زد که جهـت    "شوراي انقالبی متحد خلق   "تشکیل  
. گیري اش شکل دادن به حکومت مرکزي خلق بود      

در این دوره جبهـه متحـد انقالبـی بـه ایـن شـکل            
جلسـه اخیـر کمیتـه مرکـزي حـزب،           .تشکیل شد 

 را "شـوراي انقالبـی متحـد خلـق      "کمیته مرکـزي    
 را بنا کـرد     "کمیته سازمانده مرکزي  "منحل کرد و    

تشـکیالتی بـراي راه     که قـرار اسـت نقـش کمیتـه        
انگیزه .  سیاسی سراسري را بازي کنداندازي جنبش 

این کار باال بردن دخالتگري سیاسـی علیـه دولـت            
. کهن براي شکل نهائی دادن به مبارزه مان میباشد        

از نظر تئوریک، این گام مـا بـا سـه سـالح انقـالب               
 )حزب انقالبی، ارتش انقالبی، جبهه متحد انقالبـی      (

 آنگونه که رفیق مـائو فرمولبنـدي کـرد، همخـوانی          
اما، در کاربست آن به شرایط خـاص نپـال، از          . دارد

پراتیـک  . نظر تئوریک نیز به نوعی غنا یافتـه اسـت         
بعنوان یک خط مشی تـوده اي    جبهه ي واحدي ما   

براي درگیر کردن تعداد عظیمی از مردم در جنبش 
انقالبی، ویژگی خود را دارد و ضـرورت و اهمیـتش          

  .در رابطه با این پروسه است
یشود که یکـی از دالیـل گسـترش       گفته م  

ــائی اش در   ســریع جنــگ خلــق نپــال، توان
پرداختن به موضوعات طبقه، ملیت، منطقـه،       
جنسیت و کاست بطریقی یکپارچـه و متحـد         

  واقعیت چیست؟. است
n  در باال در زمینه هاي بسیاري توضیح داده شد که

  برخورد صحیح،علت پیشروي سریع جنگ خلق نپال
هاي طبقـاتی، ملـی، جنسـیتی و    ما به مسئله ستم   
هرچند نپال از نظرحدود و ثغور . منطقه اي می باشد

کوچک است با این حـال بـدلیل گونـاگونی ملـی و          
 سـال   237ولـی   . جغرافی منطقه عظیمی میباشـد    

دولت فئودال کهن متکی بر شونیسم کاست فوقانی        
مانع از پیشرفت گروه هاي ) یعنی برهمانیسم ( هندو

سیاســت تبعــیض،  همــواره و همختلــف مــردم شــد
ستمگري، اسـتثمار و سـرکوب و لگـد مـال کـردن           

مختلف را پـیش     حقوق و فرهنگ و زبان گروه هاي      
هدف ما کنار زدن ایـن دولـت ظالمانـه          . برده است 

سلطنتی و ایجاد نپالی نوین بر پایه دموکراتیک براي 
تمام مردم تحت ستم است و حزب ما با آغاز جنگ           

ی تعیـین کننـده در ایـن راه         خلق یک گـام تـاریخ     
و بهمین دلیل و بدلیل روحیه فداکاري که . برداشت

در این راه نشان داده است، جنـگ خلـق در مـدت           
کوتاهی از محبوبیت عظیم در میان توده هاي مردم   

  ........نپال برخوردار شده است
  مسائل جاري

 را آمـده    1990تا کجاي راه جنبش توده اي        
 1990رست آنگونه که در ایم؟ ترس از سازش د   
  نظر شما چیست؟. روي داد، وجود دارد

n              ویژگی هاي خـاص مبـارزه تـوده اي جـاري بـا
 نه از   1990ویژگی هاي جنبش توده اي و تاریخی        

نظر کمی و نه کیفـی، قابـل مقایسـه نیسـتند و از               
.  قرار دارنـد   1990بسیاري جهات کأل درمغایرت با      

م پانچایت یـا     موفق به سرنگونی نظا    1990جنبش  (
سلطنت مطلقه و برقراري دموکراسی پارلمانی چند       

، صـحنه  1990سـال  ).  مترجم-حزبی در نپال شد     
کاتمانــدو بــود و طبقــه  اصــلی مبــارزه تــوده هــاي

امـا در مبـارزه    . متوسط شهري جلودار میـدان بـود      
نیـرو و صـحنه ي       توده اي فعلی، مناطق روسـتائی     

 نظر مبنـاي    اصلی پیشگامی هاي خلق گردیده و از      
طبقاتی روشن است که دهقانان فقیـر، ملـل تحـت     

و زنـان نقـش   ) "کاسـت نجـس  "(ستم، دالیـت هـا    
سرو  اگر کسانی تالش کنند بسرعت    . اصلی را دارند  

 1990ته این مبارزه را نیز مانند آنچه که در سـال            
بهم بیآورند و تفاوت توازن نیروهاي طبقاتی         کردند

 را نفهمند، آنوقت 2006 و1990موجود در مبارزات 
مطمئنأ در آینده ي نزدیک از درون جنین جنـبش        

 جنـبش عظـیم تـري متولـد خواهـد           2006آوریل  
  n .......شد
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  دموکراسی و دیکتاتوري پرولتاریا در انقالب نپال
  و  مسائل مربوط به ساختار دولت آینده در نپال

  ةتئوري هاي کمونیستی در بار
  یادموکراسی و دیکتاتوري پرولتار

  
با پیدا شدن افق پیـروزي انقـالب پرولتـري در        
نپال، بررسی ایـن تجربـه و نحـوه تفکـر و عملکـرد          

، کـانون توجـه     )مائوئیسـت (حزب کمونیست نپـال     
بسیاري از کمونیستها و متفکرین چپ جهان شـده         

) مائوئیسـت (امري که حزب کمونیست نپـال       . است
ایـن انقـالب بـا    . از آن به گرمی استقبال مـی کنـد       

موفقیــت از موانــع اول انقــالب کــه آغــاز و تکامــل 
پیروزمندانه جنگ خلق بـود، گذشـت و اکنـون در            
حال گذر از مـانع بـزرگ کسـب سراسـري قـدرت             
سیاسی و برقـراري دولـت انقالبـی خلقهـاي نپـال            

اکنـون  . تحت رهبري پرولتاریا و حزبش مـی باشـد        
چشمها متوجـه آن اسـت کـه کمونیسـتهاي نپـال            

انع گذر کرده و چگونه به مشـکالت        چگونه از این م   
ــده یعنــی ســاختمان سوسیالیســم خواهنــد      آین

بــدون تردیــد کمونیســتهاي جهــان نیــز . پرداخــت
نقش مهمی در شفافیت بخشیدن بـه ایـن مسـائل           

  .دارند
هیجان از پیروزي هاي پی در پی ایـن انقـالب           
: و نگرانی در مورد آینده آن دغدغـه عمـومی اسـت       

کنست با به خـاك و خـون      نه فقط آینده اي که مم     
کشیده شدن آن توسط امپریالیستهاي آمریکـائی و        
مرتجعین شبه قاره هند رقم بخورد بلکـه آینـده اي    
که ممکنست شاهد در میانه راه مانـدن آن انقـالب         

امپریالیستهاي آمریکائی و مـرتجعین منطقـه       . باشد
ــوق   ــت هنــد، روي هــر دو امکــان ف بخصــوص دول

ري حزب کمونیسـت نپـال   رهب. حساب باز کرده اند  
نیــز همــواره در مــورد هــر دو خطــر  ) مائوئیســت(

هشدار مـی دهـد و بـر کـار آگاهگرانـه در صـفوف              
حزب و ارتش رهـائی بخـش مـی افزایـد تـا تـوان                
انقالبیون نپال را در فـائق آمـدن بـر هـر دو خطـر                

  .افزایش دهد
کمونیستها و انقالبیـون انترناسیونالیسـت همـه     

ابــل توطئــه چینــی هــاي کشــورها موظفنــد در مق
نیروهـاي امپریالیسـتی و مـرتجعین بـه حمایــت از     
این انقالب برخیزند و همزمـان از تجـارب غنـی آن     

آنان می توانند بـا دقـت مسـائل نظـري و        . بیاموزند
فکري بسیار عمیق مطرح در این انقالب را مطالعـه          
و بررســی کننــد و مســئوالنه در بــاره آن هــا نظــر  

گون بر ذخیـره دانسـتنی هـاي        انقالبات گونا . دهند
در . انقالبــی پرولتاریــاي بــین المللــی مــی افزاینــد

ــیچ و    ــه از پ ــذر پیروزمندان ــراي گ ــال، ب همــان ح
خمهاي راه، بـه دانـش فکـري کلکتیـو پرولتاریـاي          

در زیــر تصــویري کلــی از . بـین المللــی نیازمندنــد 
مسائل فکري طرح شـده از سـوي حزبـی کـه ایـن          

 می دهیم، تا دریچـه اي      انقالب را رهبري می کند،    
  .باشد براي مطالعه و بررسی عمیق تر این مسائل

  
ـ  لنینیسم ـضرورت تکامل مارکسیسم 
  مائوئیسم

  
صدر حزب گفـت،    فیق پراچاندا   دو سال پیش ر   

ارکسیسـم ـ   یعنـی م (کمونیستها باید علـم انقـالب   
را تکامـل دهنـد زیـرا آنـان     ) لنینیسم ـ مائوئیسـم  

ــادي انباشــت کــر ــد و جهــان نیــز تجــارب زی ده ان
پس، هم ضـرورت و هـم   . تغییرات بسیار کرده است 

امکان تکامل تئوري هاي انقالبی فراهم شده اسـت         
و چنانچه کمونیستها به این وظیفه جـواب ندهنـد،          

 21یقینا نخواهند توانست انقالبـات پرولتـري قـرن       
  .را هدایت کنند

این فراخوان در واقع انعکاس گـرایش عمـومی         
 جنبش انقالبـی انترناسیونالیسـتی    موجـود در    

ــم( ــبش  ) ری و تالشــهاي نظــري احــزاب عضــو جن
کـه حـزب کمونیســت   ( انقالبـی انترناسیونالیسـتی   

ــی  –نپــال  ــه اعضــاي آن م ــا از جمل  م و حــزب م
تـالش مائوئیسـتها بـراي تکامـل علـم          . بود) باشند

 مائوئیسـم   ــ  لنینیسم   ـانقالب به وراي مارکسیسم     
 مائوئیســـتها بـــه نشـــانه رویکـــرد مارکسیســـتی

مارکسیسم یـک شـناخت علمـی      . مارکسیسم است 
است که روند تکـاملی اش هیچگـاه تمـام نشـده و             

مارکسیسم نظریه تغییـر جهـان      .  منتقد است  -خود
جهان مادي مرتبـا در تغییـر و تحـول اسـت            . است

پــس، ). منجملـه در نتیجـه تالشــهاي انقالبـی مـا    (
ریـه اي   نظریه اي که بازنماي این جهان مادي و نظ        

  .براي تغییر آن است نیز باید تکامل یابد
و مشــاجره مهــم مــورد توجــه یکــی ازمســائل 

ــازه کــردن جمعبنــدي از کــل ائوئیســتهام ، تــر و ت
ــا   ــاتوري پرولتاری ــري و دیکت ــالب پرولت ــه انق  تجرب

نتوانیم واقعـا از زوایـاي مختلـف و بـه            اگر ما . است
طور عمیق تجارب مثبـت و منفـی طبقـه خـود را             

 قادر به انقالب در قـرن بیسـت و یکـم          ،نیممحک ز 

سهاي اولین مـوج عظـیم       پس باید در   .نخواهیم بود 
از کمـون پـاریس تـا شکسـت       کـه   انقالب پرولتري   

ــري در چــین  ــالب پرولت ــرد، انق ــی گی ــر م   را در ب
کرده و بر اساس آن تئوري هاي انقـالب      جمعبندي  

  )1( .پرولتري را تکامل دهیم
  

  دموکراسیدیکتاتوري و : دولت آینده
  

رهبــــران برجســــته جنــــبش انقالبــــی    
از جمله رفیـق پراچانـدا و رفیـق    (انترناسیونالیستی  

ــی آمریکــا در ) آواکیــان از حــزب کمونیســت انقالب
بـه ایـن سـو مـی         حال جمعبندي از تجارب کمون    

باشد تا بتوانند طرح سـاختار دولـت سوسیالیسـتی          
همـه چیــز مــورد بررســی و  . را متکامـل تــر کننــد 

کمـون، انقـالب اکتبـر و شـوراها،         : استجمعبندي  
انقالب فرهنگی چـین و کمیتـه هـاي انقالبـی کـه            
براي بحـداکثر رسـاندن دخالـت تـوده اي در اداره            
امور جامعه تشکیل شد؛ محدودیتهاي سوسیالیسـم      
و علل رشـد گرایشـات سـرمایه داري در بطـن آن؛          
تکامل مارکسیسم توسط مائو و راه حل هـاي او در         

اهیت انقالبـی حـزب پـس از کسـب          زمینه حفظ م  
  .قدرت و ممانعت از احیاي سرمایه داري

موضـوعات مربــوط بــه رویکــرد پرولتاریــاي در  
رابطـه میـان پرولتاریـا و       (قدرت بـه اقشـار میـانی        

نیـز بخشـی از    ) طبقات میانی پس از کسب قـدرت      
ــت      ــاختار دول ــلت و س ــه خص ــوط ب ــث مرب مباح

لیسـتی،  در جامعـه سوسیا    :دیکتاتوري پرولتاریاست 
 مبـارزه میـان پرولتاریـا و        ــ رابطه پیچیده وحـدت     

ــه   ــه سوسیالیســتی چگون ــانی در جامع طبقــات می
پیش خواهد رفت؟ جمعبندي ما از عملکرد دولـت          
هاي سوسیالیستی شوروي و چـین در ایـن زمینـه           

  چیست؟
ــک ســو   ــا از ی ــس از کســب قــدرت، پرولتاری پ
نیازمند تحکیم دولت سوسیالیسـتی اسـت ولـی از          

دیگر هدف سوسیالیسـم عبارتسـت از پـیش         طرف  
این معضل را چگونـه حـل       ! روي بسوي زوال دولت   

خواهیم کرد؟ حفظ نهادهاي تخصصی مانند ارتـش       
دائم بـراي دفـاع از کشـور سوسیالیسـتی ضـروري            
است اما از سوي دیگـر وجـود ارتـش دائـم سـدي              

 دخـالتگري تـوده     ناست در مقابل بحداکثر رسـاند     
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. معه و گرفتن سمت زوال دولـت ها در اداره امور جا  

در شرایطی کـه دولـت سوسیالیسـتی در محاصـره           
امپریالیســتی اســت و از درون نیــز تهدیــد بــه     
سرنگونی می شود، این تضاد را چگونه حل خواهـد          
ــین     ــتی پیش ــور سوسیالیس ــه دو کش ــرد؟ تجرب ک

  چیست؟
دولت سوسیالیستی با تضاد در زمینـه لـزوم         

ولت هاي ارتجاعی برقراري روابط دیپلماتیک با د
و از سوي دیگر بایـد بـه مثابـه پایگـاه       روبروست

در گذشته طبقه ما بـه     . انقالب جهانی عمل کند   
در رابطـه بـا   (این معضـل چگونـه برخـورد کـرد      

تجربه شوروي مشخصا باید سیاست جبهه متحد       
ضد فاشیستی در جنگ جهانی دوم و خط کنگره 
ــه چــین    ــا تجرب ــرن و در رابطــه ب ــتم کمینت هف

وسیالیستی ایجاد روابط با امپریالیسم آمریکا و   س
؟ در  )نوکران آن را باید بررسی و جمعبندي کرد       

آینده بر پایـه تجـارب مثبـت و منفـی گذشـته،             
چگونه می توانیم بهتر از آنها عمل کنیم؟ رابطـه    
میـــــان دولـــــت سوسیالیســـــتی و مرکـــــز 

امروز جنـبش انقالبـی   (انترناسیونالیستی انقالبی  
) لیستی و فردا بین الملل کمونیسـتی      انترناسیونا

  چه خواهد بود؟
یکی از تزهاي بحث انگیز حـزب کمونیسـت         

آن است که پس از کسب قدرت سیاسی      ) م(نپال
و برقراري دولـت سوسیالیسـتی، رهبـران حـزب         
کمونیست باید بیـرون از دولـت بایسـتند و هـم            
خود را مصروف باال بردن آگاهی توده ها کنند تا      

الیستی به راه خطا رفت، توده ها       اگردولت سوسی 
یـا در مـورد     .  کننـد  بسـیج را براي سرنگونی آن     

مسئله ارتش حرفه اي معتقدند با همگانی کردن   
آموزش نظامی و تسلیح عمـال نیـازي بـه ارتـش        

این تزها بخشی از مباحث غنی . دائم نخواهد بود  
است که در میان مائوئیستها در جریـان اسـت و           

یکی از روش   .  روشن نیست  سنتز نهائی آن هنوز   
هاي رفیق پراچاندا که به سرزندگی تئوریـک در         
میان مائوئیستها خدمت کرده آن است که بحثها       
ــرده      ــرح ک ــی ط ــور علن ــود را بط ــاي خ و تزه
وکمونیستهاي نپال و جهان را دعوت می کند که 
درستی و نادرستی آنها را بحـث کـرده و محـک           

یـم انقـالب    رویکرد او این نیست که ما دار      . زنند
پیروزمندي را رهبري می کنیم پس هر چه مـی         

بلکه این است که بیائیـد تـا        ! گوئیم درست است  
این مسائل نظري را بـه سـطحی بـاالتر از زمـان        

  .شوروي و چین سوسیالیستی برسانیم
هر چند براي بسیاري از احـزاب کمونیسـت         

مربـوط  "جهان ممکنست این موضوعات مسائلی      
یند اما در نپال این مسائل بـا         به نظر آ   "به آینده 

وظایف فوري انقالب عجین اند و مسائل روز می         
و دیکتــاتوري در نپــال، مســائلی ماننــد . باشــند

پرولتاریا، صـرفا نکـاتی در چـارچوب        دموکراسی  
در شرایطی که دولت کهنه . تئوري مجرد نیستند

سراشیب سقوط است و حزب کمونیست نپال      در  
ب قــدرت سیاســی در آســتانه کســ) مائوئیســت(

این پرسش مطرح شده که اگر انقـالب بـه         است،  
طور کامل پیروز شود چه نوع دولتـی جـایگزین           

ی دارد ولـی  سـلطنت که امروز شکل (دولت کهنه   

ممکنست بزودي شـاه خلـع یـد شـده و قـدرت             
) بدست احزاب پارلمـانی وابسـته بـه هنـد افتـد           

 پیشروي انقالب پرولتري جهـان  در   خواهد شد و  
  .اهی خواهد داشتچه جایگ

ــاره    ــدي در ب ــن شــرایط، بحــث و جمعبن ای
خصلت دیکتاتوري و دموکراسی پرولتاریـا را بـه         
یک وظیفه اضطراري در جنبش کمونیستی بین        

در این بحث تاکید بـر      . المللی تبدیل کرده است   
محتواي دموکراسی مورد نظر پرولتاریا  مضمون و

لنین روشن کرد که دموکراسی     . بسیار مهم است  
انتخابات (پرولتري همان بسط دموکراسی صوري 

بلکه به  .نیست) و رقابت انتخاباتی احزاب مختلف
 اکثریت جامعـه اداره امـور     "معناي آن است که     

  ".جامعه به دست خویش را خواهد آموخت
تجربــه انقــالب سوسیالیســتی در شــوروي و 
چین نشان داد که تحقق این امر به آن سـادگی           

پـیش بینـی مـی کردنـد،     که مـارکس و انگلـس    
به ویژه آنکه کشورهاي سوسیالیسـتی در       . نیست

شرایطی به ظهور مـی رسـند کـه جهـان تحـت             
بهمـین  . سلطه سرمایه داري امپریالیستی اسـت     

دلیل، دولت سوسیالیستی تا مدت مدیدي مجبور 
است ارگان هاي تخصصی مانند ارتـش را حفـظ         
کنند و حزب کمونیست را به مثابه رهبر دولـت،         

وجـود ارگـان هـاي تخصصـی بـه        . تقویت کننـد  
خودي خود مانع از نابود شدن شکاف هـاي بجـا       
مانده از عصر جامعه طبقاتی مانند شکاف میـان         

  .کار فکري و کار یدي می شود
اکثریـت  "نه در شوروي و نه در چـین تبـدیل           

 راحـت نبـود     "جامعه به اداره کنندگان امور جامعه     
چنـد تجربـه    هـر   . و تا حد محدودي متحقـق شـد       

چین سوسیالیستی در زمینـه بـه میـدان کشـیدن           
توده ها براي اداره امور جامعـه کیفیتـا و فرسـنگها            
پیشرفته تر از شوروي سوسیالیستی بـود، امـا ایـن           
تجارب نشان داد برداشتن موانع گذار سوسیالیسـم        
به جامعـه کمونیسـتی در سـطح جهـان، بـه طـول        

ورهاي و در طـول ایـن مـدت کشـ         . خواهد انجامید 
ــه     ــده اي مواج ــکالت پیچی ــا مش ــتی ب سوسیالیس

در هـر حالـت، تعریـف لنـین معیـار      . خواهنـد شـد  
نجش میـزان دمکراتیـک بـودن یـک      خوبی براي س  

دولت پرولتري بـه معنـاي واقعـی و بـه عمیقتـرین        
با ایـن معیـار مـی تـوان      . مفهوم، به دست می دهد    

ــه   ــري و خــدمتش ب ــت پرولت ــري دول میــزان پیگی
ریا و پیشروي تحت ایـن دولـت بـه          حاکمیت پرولتا 

 دولـت از طریـق   "زوال" سوي هـدف کمونیسـم و  
  .رسیدن به کمونیسم را اندازه گرفت

را از اینهم اساسی تر و بنیـادین        اما مائو مساله    
معیاري که مائو براي سـنجش درجـه       . تر طرح کرد  

دموکراتیک بودن یک کشـور سوسیالیسـتی پـیش         
. کس اسـت  مـار  "چهـار کلیـت   "گذاشت مبتنی بر    

انقالب کمونیستی باید هدف نـابودي      گفت  مارکس  
تمامی طبقات و تمایزات طبقاتی، تمامی مناسـبات   
تولیدي که این طبقات و تمایزات بـر آن اسـتوارند،         
تمامی مناسبات اجتماعی مربوط به آنهـا، و تمـامی    

که از این مناسـبات اجتمـاعی نشـئت مـی        فکاري  ا
سم تا محـو ایـن      در سوسیالی . کندمتحقق  گیرند را   

ــت4" ــوز   " کلی ــت و هن ــیش اس ــادي در پ  راه زی

همـین  . بسیاري از آثار جامعه طبقـاتی پابرجاسـت       
مســئله خطــر احیــاء ســرمایه داري را بوجــود مــی 

 اختالفـات بـزرگ بجـا مانـده از          تا زمانی کـه   . آورد
میان کار فکري و یدي، میـان شـهر     (عصر بورژوائی   

)  زن و مـرد  میـان میان کـارگر و دهقـان،       و روستا،   
وجود دارد، تا وقتـی کـه مناسـبات تولیـدي هنـوز          

نشده، تا زمـانی    رها  حق بورژوایی   محدوده  کامال از   
که اختالفات و نـابرابري هـایی کـه میـراث جامعـه          
کهن هستند کماکان موجودند، تا زمانی کـه تولیـد       

با وجود محـدود شـدن   و مبادله کاال و قانون ارزش      
 ه حیـات مـی دهنـد،      ادامـ هنـوز   ) در سوسیالیسم (

دارد امکان ظهور شکل هاي جدید اسـتثمار وجـود     
ــبات   ــن مناســ ــاع از ایــ ــدگانی در دفــ و نماینــ
اســتثمارگرانه تولیــدي ســر بلنــد خواهنــد کــرد و  
نهایتا براي استقرار یک حاکمیت طبقـاتی متفـاوت     

ــرد  ــد ک ــالش خواهن ــتی در  .ت ــع سوسیالیس  جوام
هـور  محاصره نظام سرمایه داري امپریالیستی بـه ظ       
داري  می رسند و میان این جوامع و نظـام سـرمایه       

تجـارب  . جهانی دیوار نفوذ ناپذیري موجـود نیسـت   
گذشته بخوبی نشان مـی دهـد کـه نظـام سـرمایه             
داري جهانی، به طرق گوناگون رونـدهاي شـکاف و          
تمایز درون کشور سوسیالیسـتی و مـدافعان بـومی         

تی آن را تقویت کرده و بـر بازتولیـد سـاختار طبقـا        
استثمارگرانه در کشور سوسیالیستی تاثیر گذاشـته       

ایـن معضـل    . در آینده نیز چنین خواهد بـود      . است
تا زمانی که انقـالب پرولتـري جهـانی کـامال نظـام            
 سرمایه داري را سـرنگون کـرده و نظـام اجتمـاعی           
کمونیستی در سراسر جهان برقـرار کنـد، بـه قـوت       

اینهاســت مشــکالت  . خــود بــاقی خواهــد بــود   
مشکالتی که امـروز در آسـتانه ایجـاد         . سیالیسمسو

یک کشور سوسیالیستی جدید، کمونیستها باید بـه        
لحاظ تئوریک و عملی با آنهـا دسـت و پنجـه نـرم              

  .کنند
ایـن مســئله کـه کشــورهاي سوسیالیســتی در   
جهانی که هنوز تحت سلطه سرمایه داري است بـه          

دیکتـاتوري  ظهور می رسـند، بـر ضـرورت اعمـال           
مائوئیسـتها دیکتـاتوري    . (یا تاکید می گذارد   پرولتار

دموکراتیک نوین یا دیکتـاتوري دموکراتیـک خلـق         
را یکی از اشـکال دیکتـاتوري پرولتاریـا در شـرایط       
مشخص کشورهاي تحـت سـلطه امپریالیسـم مـی          

 در برگیرنده ائـتالف طبقـات     این دیکتاتوري   . دانند
تحـت رهبـري پرولتاریـا      دینفع در انقـالب بـوده و        

ــاتوري  .) اســت ــراري دیکت ــد ضــرورت برق هــر چن
پرولتاریا مورد توافق نیروهـاي متشـکل در جنـبش     

بسـیار  سـواالت   امـا   . بین المللی کمونیسـتی اسـت     
مهمی در رابطه با این مسئله مورد بحث و بررسـی            

: سواالتی از ایـن قبیـل     . و مشاجره در جنبش است    
 چگونــه اعمــال خواهــد دیکتــاتوري پرولتاریــاایــن 
ــراي محــو  ن همزماشــد؟ ــا آن مبــارزه ب و همــراه ب

ـ   و دگرگونی    "چهار کلیت " ا جهـت گیـري     جامعه ب
به سوي جامعه جهـانی کمونیسـتی چگونـه دنبـال          
خواهد شد؟ اتحاد با انقـالب جهـانی چگونـه پـیش         
ــت     ــلتی، دول ــی و خص ــه ویژگ ــت؟ چ ــد رف خواه

ــاد ــاتوري پرولتاری ــامالیکت ــه    را ک ــاوت از کلی متف
 همـه ایـن   جـواب بـه     اشکال قبلی دولت می کند؟      

ســواالت بــراي روشــن کــردن درك کمونیســتی از 



  24صفحه   30  شماره   حقیقت  
ن در  آشخص دمکراسی و خصلت طبقـاتی       مقوله م 

  .، الزم استمختلفطبقاتی نظام هاي 
 و خصلت آن ایـن      "دموکراسی"در مرکز مقوله    

. سوال قرار دارد که کدام طبقه حکومـت مـی کنـد       
بقول رفیق بـاب آواکیـان، رهبـر حـزب کمونیسـت       

در دنیایی که با تقسیمات عمیـق       « مریکا،  انقالبی آ 
طبقاتی و نابرابري عمیق اجتماعی رقم می خـورد،         

ــدون صــحبت از   ــی ب ــت صــحبت از دمکراس ماهی
 دمکراسی و اینکه به چه طبقه اي خـدمت          طبقاتی

تـا زمـانی کـه جامعـه بـه          . بـی معناسـت   می کند،   
طبقات تقسیم شـده، دمکراسـی بـراي همـه نمـی            

ایـن یـا آن طبقـه حکـم     . شـد تواند وجود داشـته با  
ــت و  خواهــد رانــد و آن نــوع از دمکراســی را حمای
تقویت خواهد کرد که به منافع و اهـدافش خـدمت      

 حکومت خواهـد  کدام طبقه: سوال اینست. کندمی  
کرد؟ و آیا حاکمیت و نظام دمکراسی این طبقه بـه        

 تقســیمات طبقــاتی و مناســبات اســتثمار و تــداوم
به آن خـدمت خواهـد کـرد        ستم و نابرابري مربوط     

 واقعــی همـه اینهــا خواهــد  نـابودي یـا در خــدمت  
ــود؟ ــان(» ب ــاب آواکی ــر حــزب کمونیســت  ، ب  رهب

  )انقالبی آمریکا
  

جمهوري دموکراتیک نوین یک شکل از 
  دیکتاتوري پرولتاریا

  
ــور  ــر کش ــود را دارد  ه ــژه خ ــیات وی . خصوص

طبقات استثمارگر در کشـورهاي غربـی      يدیکتاتور
و در ایران شکلی دیگر و در ترکیـه      یک شکل است    

در . اما مضمون همه ارتجاعی اسـت   . شکلی متفاوت 
  .نپال این دیکتاتوري شکل سلطنتی دارد

امــا مهمتــر از اشــکال دیکتــاتوري، خصــلت و  
نپــال کشــوري نیمــه . محتــواي طبقــاتی آنهاســت
همین مسئله، وظـایف  . فئودال نیمه مستعمره است   

ر کـار پرولتاریـا مـی    انقالب دموکراتیک را در دستو  
انقــالب نپــال در دهســال گذشــته بخــش  . گــذارد

ــایف دموکراتیــک را   ــن وظ ــه انجــام بزرگــی از ای ب
از بــین بــردن روابــط : از آن جملــه. رســانده اســت

فئودالی در روستا، از بین بـردن اسـارت مـذهبی و            
خانوادگی و اجتماعی زنـان و ایجـاد برابـري میـان            

 ملـی و برقـراري      زن و مرد، از بین بردن سـتمگري       
حکومت هاي خودمختار منطقه اي در میـان ملـل          

ایـن وظـایف تحـت      . گوناگون کوهپایه هاي هیمالیا   
رهبـري حــزب کمونیسـت و دولــت نـوینی کــه در    
منــاطق روســتائی تحــت رهبــري ایــن حــزب و در 
اتحاد با اقشار و طبقـات زحمـتکش و ملـل تحـت             

رهبــري . ســتم بوجــود آمــد، متحقــق شــده اســت
ا در انقالب دموکراتیک به معناي آن اسـت          پرولتاری

 ایجاد یـک  بدونوظایف دموکراتیک را می توان     که
در عصـر مـا،     . ، متحقق کرد   بورژوا دمکراتیک  دولت

رهـایی کشـورها و ملــت هـا نمــی توانـد از طریــق     
. انقالب دمکراتیک بورژوایی نوع کهـن انجـام گیـرد    

امپریالیسم بـین المللـی انقیـاد ملـل سـتمدیده را            
؛ هـر چنـد بخـش هـاي مهمـی از       قویت می کنـد   ت

مناسبات ماقبل سرمایه داري را از بین می برد امـا           
 جـوانبی   حفظبراي انقیاد ملل ستمدیده گرایش به       

. از مناسبات ماقبل سرمایه داري و فئودالیسـم دارد     
. مثال در نپال به تقویت نظام سـلطنتی مـی پـردازد    

سـائل  به ایـن دلیـل انقـالب پرولتـري بایـد ایـن م             
دموکراتیـــک را حـــل کنـــد تـــا بتوانـــد جامعـــه 

دولتی کـه در نتیجـه      . سوسیالیستی را برقرار نماید   
انقالب دموکراتیک نوین بوجود می آیـد، شـکلی از          
دیکتاتوري پرولتاریاسـت و نـه یـک دولـت بـورژوا            

ــوین د. دموکراتیــک  دیکتــاتوري شــکلمکراســی ن
پرولتاریا در شرایط مشخص کشورهاي تحت سـتم         

ه انقالب دمکراتیک بـورژوایی را کامـل مـی      است ک 
کند و بدون وقفـه آن را بـه مرحلـه سوسیالیسـتی             

  .می راند
موضوع سـاختار دولـت آینـده در نپـال مـورد            
بحث نیروهاي طبقاتی مختلف درون نپال نیـز مـی        

 مثال، بخشـی از روشـنفکران طبقـات میـانی،      . باشد
ــدان و     ــر و هنرمن ــوق بش ــالین حق ــیاري از فع بس

در صفحات نشریات مختلف و روزنامـه        گان،نویسند
عـده  . ها، این موضوع را مورد بحث قرار مـی دهنـد   

اي از آنان که در مقابل رژیم سلطنتی از انقالبیـون           
مائوئیسـت حمایــت مــی کننــد، خواهــان برقــراري  

امــا . ئی مــی باشــندبــورژوادموکراتیــک جمهــوري 
مشخصــا ســوال اینجاســت کــه در چنــین دولتــی، 

طبقـه اي خواهـد بـود و از آن           چه   ارتش در دست  
 ؟براي سرکوب چه نیروهائی اسـتفاده خواهـد کـرد         

ــت،  ــن دول  اقتصــادي داشــته و چــه سیاســتهايای
ـ به کدامین سو خواهـد   را  جامعه    تـوده  بـا یـا  آ؟ درب
انقالبی سراسر دنیا متحد خواهد شد یا دولـت          هاي

 کـه   "جامعه بـین المللـی    "به بخشی از    خود  جدید  
بدیل خواهـد    ت تها هدایت می شود   توسط امپریالیس 

شد؟ این فقط تئوري پایه اي مارکسیستی نیسـت،         
بلکه خود زندگی است که مداوما نشـان مـی دهـد            
دولتی بدون خصلت طبقاتی، دولتی کـه ابـزاري در     
دست یـک طبقـه بـراي سـرکوب طبقـه اي دیگـر            

  .نباشد، وجود ندارد
امپریالیستهاي آمریکائی و دولت هند بـا تمـام         

ــوا  ــان    ق ــک در می ــورژوا دموکراتی ــات ب ــه توهم ب
. روشنفکران طبقات میـانی نپـال دامـن مـی زننـد           

بـه آسـتانه   ) م(اکنون کـه حـزب کمونیسـت نپـال         
کسب قدرت رسیده و اینان امیدشان را بـه مغلـوب     
کردن آن در میدان نبرد نظامی از دسـت داده انـد،       
بخشی از تالش خود را روي طیفـی از روشـنفکران      

آنان حساب می کنند کـه      . ا گذاشته اند  خرده بورژو 
از طریق این قشـر و توهمـات بـورژوا دموکراتیـک             
آنان می توانند روي حزب کمونیست فشار بگذارنـد     
تا حزب از هدف خود مبنی بر کسب تمام قـدرت و       
. استقرار دولـت دموکراتیـک نـوین، عقـب بنشـیند          

نگاهی به تجربه ماه هـاي پایـانی انقـالب چـین در            
ــ ــن زمینــه ی علیــه چانکایشــکجنــگ داخل  در ای
 وقتـی امپریالیسـتها بـه ایـن نتیجـه           .آموزنده است 

بـزودي بـه آخـر       دولت کهنه در چـین       رسیدند که 
خشـهایی از بـورژوازي ملـی و        بمی رسـد، بـه      خط  

وشــنفکرانی کــه بــین دو اردو مــردد بودنــد امیــد ر
بخشـی  « :  مائو مسئله را چنین باز می کند        .بستند

ــد بایســتند و  از روشــنفکران کما ــی خواهن کــان م
آنان فکر مـی کننـد گومینـدان خـوب     . ماشا کنند ت

. نیست و حزب کمونیست هم ضرورتا خوب نیسـت        

برخـی  . بنابراین بهتر است بایستیم و تماشـا کنـیم        
در حرف از حزب کمونیست حمایت می کننـد امـا           

خیلـی  . در دلشان منتظرند که ببینند چه می شـود  
... آمریکا دچـار توهمنـد    ها هم هستند که در مورد       

آنــان بـــه ســادگی فریـــب حرفهــاي شـــکرآلود    
انگـار ایـن    . امپریالیستهاي آمریکایی را می خورنـد     

امپریالیستها بدون یک مبارزه جدي و طـوالنی، بـا           
چین خلقـی بـر اسـاس برابـري و منفعـت متقابـل            

 هـاي   هآنان هنـوز بسـیاري ایـد      . رفتار خواهند کرد  
ولـی  .  در سر دارنـد    ارتجاعی و به قولی ضد مردمی     

انـان یـاران    . آنان از مـرتجعین گومینـدان نیسـتند       
. نیمه راه دست راستی هـاي چـین خلقـی هسـتند      

 یکـی از  – آنان حامی چیـزي هسـتند کـه آچسـن     
فردگرایـی  " نـامش را  -مقامات آمریکـائی در چـین    

مانورهـاي فریبکارانـه    .  گذاشـته اسـت    "دمکراتیک
 ». داردآچسن ها کماکـان پایـه اجتمـاعی ضـعیفی      

 ـ  "توهمات را به دور افکنید، آماده مبارزه شـوید "(
  )جلد چهارم منتخب آثار مائو

  
  کراسی صوري تحت سوسیالیسمدمو

  
پس از فروپاشـی شـوروي کـه از سوسیالیسـم           
فقط نامش را حفظ کرده بود، طرفداران آن دسـت           
به نظریه پـردازي هـاي گونـاگون و جمعبنـدي در            

فروپاشـی  . ( زدنـد "علل سقوط سوسیالیسـم   "مورد  
شوروي در واقع فروپاشی یک کشور سـرمایه داري         
ــدارانش آن را   ــا طرفــ ــود امــ ــتی بــ امپریالیســ

یکــی از جمعبنــدي ). سوسیالیســت مــی دانســتند
 "سوسیالیســم"هــاي اصــلی شــان آن اســت کــه  

.  نداشــت"دموکراســی"شکســت خــورد چــون   
مشخصا در جنبش چپ ایران، نظریـه سـازمان راه         (

 مـورد  "دموکراسی"). ن مورد بخوانید کارگر را در ای   
ــات نــه ــن جریان آن دموکراســی کــه لنــین  نظــر ای

صـــحبتش را کـــرد، بلکـــه دموکراســـی صـــوري 
ن در  آجلـوه هـاي     کشورهاي سرمایه داري غرب و      

  . استانتخابات و رقابت احزاب سیاسی و امثالهم
آیا این به معناي آن است کـه در سوسیالیسـم           

داده نمـی   صـوري  دمکراتیـک هیچ بهائی به حقوق   
در سوسیالیسـم نیـز     .  مسلما داده مـی شـود      ؟شود

مجموعه اي از قـوانین و     انتخابات و قانون اساسی و      
بیـان مـی کنـد وجـود       مقررات که حقوق مـردم را       

اما موضوع اصـلی دموکراسـی و دیکتـاتوري،         . دارد
ــه صــوري آن نیســت  ــه . جنب در سوسیالیســم هم

ــد  ــانون برابرن ــر ق ــه د. شــهروندان در براب ر مجموع
حقوق سیاسی و مدنی و قوانین هیچ تمایزي میـان         
شهروندان بر مبنـاي طبقـه یـا نـژاد و باورهایشـان           

حقـوق   همه شهروندان در دید قانون داراي      . نیست
اما محتـواي ایـن قـوانین، نظـام طبقـاتی         . یکسانند

معینـــی را تقویـــت کـــرده و از رشـــد و تقویـــت 
سـت،  نظـام طبقـاتی ا     گرایشاتی که بـه ضـرر ایـن       

به هـر کـس     "مثال، قانون اساسی    . ممانعت می کند  
 و غیرقـانونی بـودن بهـره کشـی          "به اندازه کـارش   

البتـه ایـن قـانون    . انسان از انسان را در نظر بگیریم     
در قاموس بورژوازي یک دیکتاتوري محسـوب مـی        

ــا، . چنــین نیــز هســت. شــود امــا در نظــر پرولتاری
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ــت  ــی اسـ ــت  . دموکراسـ ــز هسـ ــین نیـ در . چنـ

ــت   سوسیال ــردن دولـ ــرنگون کـ ــراي سـ ــم، بـ یسـ
. سوسیالیستی، هیچگونـه دموکراسـی وجـود نـدارد     

قـانون حـامی   . علیه آن دیکتاتوري اعمال می شـود  
زنان در گسستن زنجیرهـاي سـتم و استثمارشـان          

ایـن  . د علیه ستم شورش کنند    نزنان حق دار  . است
دموکراسی براي زنان و دیکتاتوري علیـه خـانواده و     

  .میان سنت استمرد سلطه گر و حا
معتقد اسـت  ) مائوئیست(حزب کمونیست نپال    

که در چارچوب دولت دیکتاتوري پرولتاریا، احـزاب        
منجملـه احزابـی کـه امـروز در پارلمـان           (گوناگون  

ــت کهــن نپــال مــی باشــند  حــق شــرکت در ) دول
ــن . انتخابــات را خواهنــد داشــت ــا ای پلورالیســم آی

ظـام  ئی است؟ در صورتی که هسته مرکـزي ن     بورژوا
ــد و     ــا نباش ــاتوري پرولتاری ــور دیکت ــی کش سیاس
چارچوبه اقتصادي و سیاسی و فرهنگی آن بـر پایـه     
منافع اکثریت مردم و با جهـت گیـري کمونیسـتی           
برقرار نشود حتما تبـدیل بـه پلورالیسـم بـورژوائی           
می شود و دولت دیکتـاتوري پرولتاریـا را سـرنگون          

اما اگـر هسـته مرکـزي محکـم بـر جـاي           . می کند 
بماند و توده هاي مردم آگاهانـه و بـی وقفـه تحـت      
رهبري حزب کمونیست درگیـر اداره امـور جامعـه          
شوند، اگر سمت اقتصادي جامعـه بسـوي زیـر و رو       
کردن خاك مناسبات اقتصادي کهن باشـد، سـمت         
اجتماعی بسوي محو شکافهاي کهن باشـد، سـمت         
آن خدمت به انقالب جهانی باشـد، جنبـه هـائی از            

ماننـد انتخابـات هـاي دوره اي        ( صوري   دموکراسی
ــراي ارگــان هــاي   ــاگون کشــور و ب در ســطوح گون
گونــاگون، شــرکت احــزاب بــورژوا در رقابــت هــاي 

ــاتی و غیــره ــاتوري  ) انتخاب ــت دیکت ــه تقوی همــه ب
ادهــا و پراتیــک امــا نه .پرولتاریــا خواهــد انجامیــد

بخودي خود، نـه تنهـا مشـکالت       دمکراسی صوري،   
ا حل نمـی کنـد بلکـه در را          جامعه سوسیالیستی ر  

ــرنگونی      ــراي س ــورژوا ب ــاي ب ــد نیروه ــروي رش ب
تضـادهاي معینـی   . دیکتاتوري پرولتاریا باز می کند 

کننـد و   دیکتاتوري پرولتاریا را مطلقا ضروري مـی        
ــع دموکراســی صــوري،    ــه نف ــار گذاشــتن آن ب کن
خصلت کشـور سوسیالیسـتی را کـامال عـوض مـی           

  .کند
ــوکر   ــیال دم ــات سوس ــخه جریان ــراي نس ات ب

 حـذف نقـش حـزب       "سوسیالیسـم "دموکراسی در   
ــت   ــه اس ــري جامع ــت در رهب ــادات . کمونیس انتق

نادرســـت روزا لوگزامبـــورگ بـــه اولـــین دولـــت 
سوسیالیسـتی کــه پــس از پیـروزي انقــالب اکتبــر   

ــن  1917  در روســیه بوجــود آمــد، منبــع الهــام ای
فقـط  اما اگر این نسخه عملی شـود        . جریانات است 

طلبان و رهروان سـرمایه  فرصت ضامن آن است که    
 و  داري قدرت دولتی را بـه انحصـار خـود درآورنـد           

  .توده هاي مردم را از دموکراسی محروم کنند
بسیاري از نظریه پردازان خرده بورژوا، دولت   
سوسیالیستی را به مثابـه دولـت تمامیـت خـواه           

. این کامال عکس واقعیت اسـت    . قلمداد کرده اند  
تی و بیشتر از آن تجربه تجربه شوروي سوسیالیس

ــرد     ــت ک ــان داد و ثاب ــتی نش ــین سوسیالیس چ
رهبـري  نحـت   پرولتاریا و توده هاي مردم فقـط        

حزبی که از انقالبیون کمونیست راستین تشکیل      

شده قادر به سرنگونی نظـام نکبـت بـار سـرمایه          
تاریخی عظیم در شـرایط     تحوالت  داري و انجام    

توده   تاریخبراي اولین بار در. اکثریت مردم است
داره امور دولت ي مردم در مقیاس عظیم وارد اها

کمیتـه هـاي   شـوراها،   نظیر  (با ابزارهاي مختلف    
تجربـه کشـورهاي    .  شـدند  )سـه در یـک    انقالبی  

سوسیالیستی شـوروي و چـین نسـبت بـه آنچـه       
پـیش از آن در ایــن کشــورها موجـود بــود یــک   
جهش تاریخی به نفع پرولتاریـا و اکثریـت تـوده     

بزرگترین دموکراسی توده اي در     . ردم بود هاي م 
جریان انقالب فرهنگی چـین رخ داد کـه بـدون           

 آن خـط  "اتوریتـه "خط صحیح مائوتسـه دون و   
کـه   صحیح، شکوفائی این جنبش توده اي عظیم     

ــود  ــاممکن ب . تمــام جهــان را بهــت زده کــرد، ن
گرایشات سوسیال دموکراتیـک از تجربـه منفـی         

ي و تبـدیل حـزب    احیاي سرمایه داري در شورو    
کمونیست به ارگان اعمال دیکتاتوري بـورژوازي       
بر کارگران و توده هاي مردم، جمعبنـدي کـرده          
اند که رهبري حـزب بـه نـاگزیز بـه دیکتـاتوري        

از نظــر مــائو و مائوئیســتها، . حـزب مــی انجامــد 
سوسیالیسم یک نظامی اجتماعی در حـال گـذار    

یده است که از سرمایه داري و جامعه طبقاتی بر        
هنوز طبقات محو   (اما هنوز به کمونیسم نرسیده      

 بهمـین دلیـل  ). نشده و دولت زوال نیافته اسـت     
امکان احیاء سرمایه داري را در عرصه سیاسی و         
. اقتصادي و فرهنگی در بطن خود حمل می کند    

ــزرگ سوسیالیســم اســت  ــن محــدودیت ب در . ای
سوسیالیسم امکان به قهقرا رفتن حزب و دولـت         

 تبدیل آن به سرکوبگر مـردم موجـود         پرولتري و 
اما این را در مورد انقـالب هـم مـی تـوان          . است
انقالب هم میتواند در میانه راه بـه عکـس        . گفت

اما این امکان، ضرورت حیـاتی     . خود تبدیل شود  
اینکـه یـک    . انقالب کردن را منتفـی نمـی کنـد        

دولت سوسیالیستی به پیشروي به سـوي هـدف         
واقعی خود دولـت ادامـه   نهائی کمونیسم و زوال    

دهد یا نه در گـرو اینسـت کـه آن دولـت بـراي              
تغییر همـه شـرایطی عینـی و ایـدئولوژیکی کـه         
موجودیت دولت را کماکان ضروري می کند نبرد 
می کند یا نه؟ و چگونه؟ این پیشروي انقالبـی و       

بایـد  . حل تضادهایش به هیچ وجه ساده نیسـت       
 کرد و در پیش رفت و مداوما از تجربه جمعبندي

ایـن اسـت رویکـرد      . دور بعدي بهتر عمـل کـرد      
  .پرولتاریاي انقالبی به شکست هاي گذشته اش

در سوسیالیسم دو نوع معضل را باید بدرسـتی         
ممانعـت از سـرنگونی دولـت دیکتـاتوري        : حل کرد 

پرولتاریــا و همزمــان پــیش رانــدن تحــوالت و      
ــی بســوي پیــروزي انقــالب   دگرگــونی هــاي انقالب

رقراري کمونیسـم در سراسـر جهـان کـه     جهانی و ب 
ــات    ــه طبق ــتن هم ــین رف ــت و از ب ــن دول زوال ای

  .منجمله پرولتاریا را در بر دارد
سرزنده و بالنده نگاه داشتن حیـات سیاسـی و           

مـداوم و بـی   پرورش فرهنگی جامعه سوسیالیستی،  
، زمینـه اداره امـور دولـت   توده هاي مـردم در  وقفه  

ه بـه قـول مـارکس       رساندن آنان به این قابلیـت کـ       
برازنده حکومت کردن شوند، یـک مسـاله واقعـی و           

جمعبندي از دشواري هایی که طبقـه       . دشوار است 

، ما در حل صحیح ایـن مسـاله در گذشـته داشـت            
 امـا یـک چیـز       .وظیفه بسیار مهم و عـاجلی اسـت       

رهبـري  این مشکالت را بـدون وجـود        . مسلم است 
ان  نمـی تـو     و حـزب کمونیسـت     قدرتمند پرولتاریا 

  n .حل کرد
  

  توضیحات
  
ــال     -1 ــت نپ ــزب کمونیس ــران ح در ) م(رهب

یکسري مقاالت که در ارگان انگلیسی زبـان حـزب          
 منتشر شده انـد بـه تحلیـل و ابـراز          "کارگر"به نام   

دربـاره سـاختن   ". نظر در این زمینـه پرداختـه انـد     
دموکراسی قرن بیسـت و     "و  ،  "یک دولت تراز نوین   

مــی باشــند کــه در  از جملــه ایــن مقــاالت "یکــم
همچنـین کـارگر    .  ارائه شده انـد    9 شماره   "کارگر"

بحثـی  "بـه نـام   واکیان باب آرفیق  مقاله  10شماره  
با رفقـا دربـاره اپیسـتمولوژي ـ دربـاره شـناخت و       

 نیـز درج    28کـه در حقیقـت شـماره        (» تغییر دنیا 
  .منتشر کرده است) شد

  
  

  گپی بر سر هنر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   مورد هنرنظراتی جدل برانگیز در
  از نقطه نظر کمونیستی

  
براي دریافت کتاب با ما تماس 

  بگیرید
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    به سناتور آمریکائیپاسخ

  ت؟ـت کیسـتروریس
 9. سرویس خبري جهانی بـراي فـتح      

  2006اکتبر 
ــر نقطــه نظــرات یکــی از خواننــدگان   در زی
سرویس خبري جهانی براي فتح در کاتماندو را می   

 فمینیسـت و    "این خواننده خود را یـک       . خوانید
فعال حقوق بشر که اکنون بـه طـرف مائوئیسـتها       

نامـه  .  معرفـی کـرده اسـت      "گرایش پیدا کـرده   
سیاسـتمدار معـروف     بی است به  سرگشاده او جوا  

این سناتور به سـبک و      . آمریکائی سناتور اسپکتر  
سیاق متفرعنانه اي که ویژه طبقه امپریالیسـتش        
می باشد به نپال آمده بود تا به نپالی بگویـد بایـد      

او مائوئیسـتها را    . مائوئیستها را خلع سالح کننـد     
 سـازمان حمـاس     آنها را با   خوانده و    "تروریست"

روزنامـه  . و حزب اهللا لبنان مقایسه کـرد      فلسطین  
انگلیسی زبان کاتماندو پست حاضر به چاپ ایـن         

سرویس خبري مـا بالفاصـله      . نامه سرگشاده نشد  
  .پس از دریافت، آن را درج می کند

مایلم در مورد مطالبی که سـناتور اسـپکتر،    
صدر کمیته قضائی سناي آمریکا، در پایان سفر        

از کـرده، اظهـار نظـر    تحقیقاتی اش به نپال ابـر     
اشاره ام به حرفهائی است کـه در گـزارش    . کنم

 اوت از قول او نقـل     15کاتماندو پست به تاریخ     
  .شد ه است

مائوئیستها اگر صادق باشـند     «او می گوید،    
و سالحشــان را بــر زمــین بگذارنــد و پیــرو     

مــی تواننــد در حکومــت .. .دموکراســی باشــند
ازمان مـا مشـتاقیم کـه یـک سـ       ... شرکت کنند 

ــد  ــر شــما .. .تروریســتی تروریســم را رد کن اگ
با روش گردن گذاشتن بـه قـانون        ) مائوئیستها(

وارد پروسه دموکراتیک شوید ما بـه آن احتـرام     
گذاشته و با شما بهمان ترتیب معامله خـواهیم         

  ».کرد
ــه     ــم کـ ــناتور بپرسـ ــایلم از سـ ــن مـ مـ

گـردن گذاشـتن بـه     "استانداردهاي او در مورد     
 او از مائوئیسـتها مـی خواهـد          چیست و  "قانون

که به قانون کی گردن بگذارند؟ مـا مـی دانـیم        
که رژیم بوش در آمریکا قوانین خـود آمریکـا را    
عوض کرده تا حقوق قـانونی و مـدنی مـردم را            

دولــت بــوش در آمریکــا درگیــر . محــدود کنــد
عملیات غیر قانونی گوناگون علیـه مـردم خـود         

ر پـا نهـاده و      آن کشور بوده است؛ قوانین را زیـ       
مردم را بطور غیر قانونی زندانی کرده؛ قوانین را     
بدلخواه تفسیر کرده و دیوانه وار قوانینی ماننـد        

 را وضع کرده تا اعمال غیـر قـانونی          "پاتریوت"
  . کند"قانونی"اش را 

نبایـد بـه قـوانین       به نظر من مردم آمریکـا     
نـه  . حکومت نظامی دولت خود گـردن بگذارنـد   

ه این قوانین ضد دموکراتیک گـردن  تنها نباید ب 
بگذارند و این گردن نگذاردن درست است بلکه        

. باید شورش کرده و این قوانین را عوض کننـد          
قوانینی که   مردم نباید به  . این کار درست است   

. علیه شان و انسانیتشان اسـت گـردن بگذارنـد         
مردم فقط باید به قوانینی گـردن بگذارنـد کـه           

اند و نماینـده منافعشـان      خودشان برقرار کرده    
و اینجا در نپال مردم نپال حق دارند کـه          . است

قانون سلطنتی کشور را عوض کنند و سپس به         
شـبح ایـن واقعـه      . قانون خلق گـردن بگذارنـد     

  .سناتور اسپکتر را سخت هراسان کرده است
اما این اولیه ترین حـق دموکراتیـک مـردم         

ــد . اســت ــاز دارن ــن دموکراســی را نی ــردم ای . م
مستشاران آمریکائی کشته مـرده آننـد کـه بـه           
اینجـا بیاینـد و بـراي مـا در مـورد دموکراسـی       

ــد  ــا و   . ســخنرانی کنن ــر اســاس آرزوه ــان ب آن
تصمیمات چند سیاستمدار، کشـورهاي دنیـا را        
یکی پس از دیگري به آتش می کشند و آنگـاه           
دور دنیــا راه افتــاده و در مــورد دموکراســی    

ه قوه اندیشـیدن  هر کس ک  . سخنرانی می کنند  
  .مستقل دارد به دموکراسی آنان می خندد

زندانی کـردن درصـد قابـل مالحظـه اي از        
؛ استثمار کـردن    )سیاهان(مردان رنگین پوست    

و لگد مال نمودن حقوق میلیونها کارگر التـین         
که بردگان اقتصاد شـما مـی باشـند؛ لغـو حـق       
سقط جنین زنان؛ ممنوع کردن پـژوهش هـاي         

واج آموزه هاي مسـیحی؛ بیـرون    علمی به نفع ر   
کردن و تعقیب معلمـان و اسـتادان دانشـگاه و           
دانشمندانی که با این پروژه همراهی نمی کنند        

ــاي  – ــن اســت دموکراســی کشــور شــما آق  ای
کدام انسان ترقیخواه دیوانه ایسـت کـه       . سناتور

خواهان این دموکراسی باشد؟ و آیا مائوئیسـتها        
ه بـه ایـن نـوع       باید سالح بر زمین بگذارنـد کـ       
  دموکراسی گردن بگذارند؟

حال بیائید به واقعیات بنگـریم تـا بفهمـیم          
چه کسی دارنده ابزار و آالت      . تروریست کیست 

ترور و شهوت استفاده کور و بدون تبعـیض آن          
علیه تمام کره زمین است؟ هر کودکی کـه بـه           
اخبار تلویزیون نگاه کند می تواند به این سوال         

ــد  ــواب ده ــ . ج ــاي س ــازي  آق ــن ب ناتور، در ای
هیچکس نمی تواند رو دست کشور شـما بلنـد          

چقـدر ایـن    . شود، حتا همتایـان صـنعتی تـان       
حرف مائو عمیق و منطبق بر واقعیت است کـه          

امپریالیستها دنیا را به آتش مـی کشـند،         : گفت
اما وقتی مـردم یـک شـمع روشـن مـی کننـد              

  !فریادشان به هوا می رود
رك تا دهلی نـو     مردم سراسر جهان،از نیویو   

پکن و غیره، بطـور دموکراتیـک و در خیابـان       و
هــا، حکــم خــود را در مــورد اینکــه تروریســت 

تـرور یعنـی وحشـت      . کیست، صادر کـرده انـد     
. انداختن در دل هاي مـردم و آفریـدن دهشـت    

آیا بهتر نیست بپرسیم مردم نقاط مختلف دنیـا         
از ارتـش   : از کی بیشتر از همـه وحشـت دارنـد         

ماشین جنگی آن یـا از ارتـش رهـائی          آمریکا و   
بخش خلق در نپال؟ مردم از کی می ترسند؟ و         
به کی عشق دارند؟ این یک معیار بسـیار مهـم           
در جواب به این سوال اسـت کـه کـدام ارتـش             

مردم و رابطـه بـا مـردم معیـار      . تروریست است 
جواب است و نـه آرزوهـاي قلبـی سـناتورهاي           

ر امکـانش را    از زن عراقی بپرسید اگـ     . آمریکائی
داشت مدال ترور را بـر سـینه کـدامین ارتـش            

  .سنجاق می کرد
آقاي اسپکتر می گوید با کمونیسـت بـودن         
: مائوئیستها مشکلی ندارد و اضافه می کنـد کـه   

ما قبال با خیلی از کمونیسـتها معاملـه کـرده           «
  ».ایم

معامله کـرده   "اوال، نمی دانم منظور وي از       
عام صدها هـزار  آیا منظورش قتل  .  چیست "ایم

 است؟  1960کمونیست در اندونزي در سالهاي      
یا کودتاي خونین سازمان سیا در شـیلی علیـه          
حکومت آلنده که بطـور قـانونی انتخـاب شـده           
بود؟ در هر حال آقاي سناتور، شما با ایدئولوژي     

زیـرا ایـدئولوژي   . کمونیستها حتما مشکل دارید 
 هـا   کمونیسم یعنی از بین بردن استثمار انسان      

ــت     ــام موجودی ــر و تم ــانهاي دیگ ــط انس توس
امپریالیسم بر استثمار انسان هـا توسـط انسـان     

نظـام سـرمایه داري   . هاي دیگر بنا شـده اسـت    
شما عاشق آن است که همه و هر رابطـه میـان        
انسانها را تبدیل به رابطه کاالئی، رابطه خرید و         

شما حتا تغییر و دگرگونی سیاسی    . کند فروش،
 می خواهید تبـدیل بـه یـک کـاالي           در نپال را  

در این راستا، در ازاي خیانت  . قابل معامله کنید  
بـه دسـتاوردها و سـربلندي خلـق هـاي نپــال،      

 آمریکـا را پیشــنهاد مــی  "کمـک هــاي مــالی "
به دنیـائی   ! سناتور، بیائید و صادق باشید    . کنید

دنیائی است که فقـط    : که ساخته اید نگاه کنید    
بودي زنـدگی انسـان و   بر اساس حرص و آز و نا    

شـما مجبـور    . کره خاکی ما می تواند کار کنـد       
هستید با ایدئولوژي و برنامه کمونیستی که می      
خواهد دنیائی تماما متفاوت از این جهنم را بنـا       

  .کند، مشکل داشته باشید
  

  یکی خواندن مائوئیستها 
  و حزب اهللا لبنان

سناتور اسپکتر بعنـوان اسـتداللی در مـورد        
رتش رهائی بخش خلق باید خلع سـالح        اینکه ا 

شود تا مائوئیستها وارد حکومـت شـوند، مثـال          
: او می گوید  . لبنان و حزب اهللا لبنان را می زند       

یـک ارتـش در داخـل ارتـش         ) حزب اهللا (آنها  «
دیگر درست کرده و ارتش لبنان را تضعیف می         
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. به این دلیل است که در آنجا جنگ شـده     . کند

 براي نپـال هـم کـارکرد     فکر می کنم این مثال    
بنابراین اگر نپال می خواهد بفهمـد بـراي     . دارد

داشتن یک حکومت موفق چه بایـد کـرد بهتـر          
  ».است نگاهی به حماس و حزب اهللا بیندازد

سناتور باز باید بگویم کـه بیائیـد و صـادق            
شما بهتر است بـه کارنامـه خودتـان در          ! باشید

درسـت کـردن یــک حکومـت موفـق در عــراق     
اگر کسانی پیدا می شـوند کـه      .هی بیندازید نگا

مــی خواهنــد وارد کالســهاي درس آمریکــا در 
مورد تشکیل حکومت موفق شوند، بهتـر اسـت         

عـراق آمریکـائی   . اول نگاهی به عـراق بیندازنـد   
آمریکـا و  . الگوي برجسته ارتش در ارتش اسـت   

بریتانیا کنتـرل گوشـه هـاي مختلـف عـراق را            
عه و طوایف سـنی      میلیشیاي کرد، شی   3بدست  

ارتـش هـاي     ارتش و3عالوه بر این    .سپرده اند 
اشغالگر آمریکا و بریتانیا، ارتش دیگر به نام بـه          
اصطالح ارتش ملی عراق است که تحت کنترل        

عراق میلیتـاریزترین   . و رهبري آمریکا می باشد    
در نتیجه عـالوه بـر کشـتار        . کشور جهان است  

چریکـی  توده هاي غیر نظامی در عملیات ضـد         
 غیـر   150روزانـه بطـور متوسـط        ارتش آمریکا، 

. نظامی در خیابان هاي کشور کشته می شـوند        
بسیاري از نیروهاي شبه مقاومت کـه هـر یـک           
کنترل این یا آن گوشـه شـهرهاي عـراق را در            
دست دارند از گروه هاي بنیادگراي اسالمی که        
سازمان سیاي آمریکـا در دوره جنـگ سـرد بـا            

. ه بود، سرچشـمه گرفتـه انـد    شوروي تعلیم داد  
فقط تصور کنید ملتـی کـه توسـط ایـن همـه             
ارتش وحشی مورد تجاوز قرار گرفته و قتل عام       

می شود دچـار چـه درجـه از تـرور و وحشـت              
این است کارنامه آمریکا در زمینه دولـت        . است

  .سازي در خاورمیانه
ارتش رهائی بخش خلـق در نپـال درسـت          

این ارتش آفریده  . نقطه مقابل این ارتش هاست    
دختران و پسران انقالبی مردم نپـال اسـت کـه          
سالیان دراز علیه سـلطنت و بـراي ایجـاد یـک            

آنـان  . کشور دموکراتیک نوین مبارزه کرده انـد      
براي دست یافتن به این هـدف مجبـور شـدند           

از آنجا که این ارتش     . دست به جنگ خلق زنند    
توسط خود مـردم بنـا شـد، جنـگ خلـق را بـا         

هاي ابتدائی و حقیر محلی آغاز کرد و نه         سالح  
  .با موشک

میان ارتش رهائی بخش خلق نپال با حزب        
ارتـش  . اهللا لبنان زمین تا آسمان تفـاوت اسـت        

رهائی بخش براي یک برنامه اجتمـاعی مبـارزه         
می کند که زنجیرهاي اسارت توده هاي مـردم         

ارتش رهائی بخـش  . را یک به یک پاره می کند  
سـتم اسـت کـه قـدرت را از      توده هـاي تحـت      

دست ستمگران خود می رباید تا این قـدرت را          
براي تغییر شرایط خود و کـل جامعـه اسـتفاده     

مــردم را بــا تاریــک  حــزب اهللا مغزهــاي. کنــد
امـا ارتـش رهـائی      . اندیشی مذهبی پر می کند    

بخش به مردم می آمـوزد کـه روي پـاي خـود             
ایستاده و سرشان را بلند کنند و جـرات کننـد           

ارتـش  . که سرنوشت خـود را در دسـت گیرنـد         
رهائی بخـش افکـار مترقـی نـوین را بـه عقـب          
افتاده تـرین منـاطق نپـال مـی آورد، مـردم را             
روشن می کنـد و آنـان را مملـو از امیـدواري و      

. به قـدرت خـالق خودشـان مـی کنـد           مطمئن

رهائی زن در قلب ایـدئولوژي راهنمـاي ارتـش          
یـدئولوژي  رهائی بخش و اسـارت زن در قلـب ا         

حزب اهللا پایـه در     . راهنماي حزب اهللا قرار دارد    
امـا  . میان پیـروان یکـی از مـذاهب لبنـان دارد          

ارتش رهائی بخش، ملل مختلف نپال را متحـد         
کرده و براي اولین بار امکـان ادغـام داوطلبانـه           

امـا  . آنان را در یک ملت واحد فراهم کرده است  
بت بـه  حزب اهللا از نفرت مردم جنوب لبنان نس       

دولت مذهبی نظامی اسرائیل استفاده می کنـد        
تا بقاي خود را بعنوان بـازیگر صـحنه سیاسـی           
لبنان تضـمین کنـد و بـر سـر میـز معاملـه بـا            
قدرتهاي امپریالیستی و دولتهاي ارتجاعی عرب      

  .راه یابد
در سالهاي جنـگ سـرد، آمریکـا نیروهـاي          
بنیادگراي اسالمی را اسـتخدام کـرده و تعلـیم          

 آنان را زیر حمایت مالی خود گرفت تا هر     داد و 
درزي را بــروي رشــد نیروهــاي کمونیســت یــا 
سکوالر انقالبی در کشورهاي مختلف خاورمیانه      

معروف تـرین رهبـري اسـالمی سـاخت         . ببندد
در ایـران،   . آمریکا همین آقـاي بـن الدن اسـت        

زمانی که انقالب ضد سلطنتی براه افتاد، آمریکا       
پائی به توافق رسیدند کـه     و دیگر کشورهاي ارو   

راه را براي بقدرت رسیدن آیت اهللا ها باز کننـد   
ــراي درهــم شکســتن انقــالب و  زیــرا آنــان را ب
تضمین کنترل نفت ایران توسـط غـرب، قابـل           

  .اتکاء می دانستند
حقا که درسهاي زیـادي از خاورمیانـه مـی          

امـا آقـاي اسـپکتر معلـم خـوبی          . توان آموخت 
        .نیست

  28 صفحه دنباله از
  ....فراخوان به پزشکان

در . کمک هاي شایان توجهی به مـا کـرده انـد       
مراحل بعدي از کمکهاي صلیب سرخ بـین المللـی          
. در جراحی و درمان مجروحین نیز بهره مند شدیم         

در دوره اول جنگ خلق، مجروحین را بـا سـبدهاي    
بامبو حمل می کردیم اما اکنون داراي آمبوالنس و          

در آن روز یک یا دو     . یکلت هستیم جیپ و موتور س   
پست پزشکی موقت در صحنه عملیات بـر پـا مـی            

 31اما در آخرین نبرد تاریخی به نام نبرد بنـی   . شد
عـالوه بـر   . پست پزشکی در صحنه عملیات داشتیم   

 پست یک بیمارستان با امکانات کامل تر در 31این  
ــات وجــود داشــت  هنگــام . نزدیکــی صــحنه عملی

ــش ــک هــاي  راهپیمــائی ارت  رهــائی بخــش کلینی
متحرك نیز با آرایش نظامی ارتش رهائی بخـش را          

شایان ذکـر اسـت کـه در نبـرد          . همراهی می کنند  
میاگدي بنی یک گلوله توپ دشمن به تیم پزشکی          
مستقر در بیمارسـتان اصـابت کـرد کـه در اثـر آن          
هشت تـن مجـروح شـدند و یـک تـن جانباخـت و         

با این  . ن شدیم مجبور به قطع پاي یکی از مجروحی      
 تن  23 زخمی در این عملیات، فقط       458وصف، از   

را بـراي درمــان بــه بیـرون فرســتادیم و مــابقی در   
تـیم پزشـکی تـا      . بیمارستان صحرائی درمان شدند   

کنون موفق به درمان جراحـت هـاي جـدي ماننـد           
جراحت هاي سر و اجراي موفقیـت آمیـز عملیـات           
ــائموتوراکس   ــیون، هـ ــد آمپوتاسـ ــی ماننـ ، جراحـ

مـا همچنـین عمـل    . گازگانگارین و غیره شده است   
 ساعته داشـته ایـم و از   4 تا 3هاي جراحی طوالنی  

شـمار  . تکنیسین هاي بیهوشی برخوردار می باشیم     
درمان جراحت هاي گلوله توسط تیم هاي پزشـگی        

  .ارتش رهائی بخش خارج از حد شمارش است
  

  بخش بهداشت و خدمات بهداشتی خلق
  

برنامــه متحــد و "مــه اي بــه نــام مــا داراي برنا
خـدمات  " و ارگان هائی بـه نـام         "منسجم بهداشت 
ــق مرکــز تعلیمــات بهداشــتی و  " و "بهداشــت خل

 می باشیم که مجموعا بخش     "بیمارستان هاي خلق  
بهداشت و خدمات بهداشتی خلـق را تشـکیل مـی           

این بخش بـه مـردم تمـام منـاطق پایگـاهی       . دهند
ر مناطق پایگـاهی،  د. خدمات پزشکی ارائه می دهد   

افـراد  .... هر روستا داراي یک تعاونی پزشکی اسـت       
درگیر در این گروه هاي پزشـکی عـالوه بـر برنامـه           
هاي سیاسی و کمـک بـه تعـاونی پزشـکی و ارائـه              
خدمات درمانی اولیه به مـردم، بـا دیگـران درگیـر            
فعالیت هائی مانند حفاظت از محیط زیست، ارتقاء        

بـراي  . غیره نیز مـی شـوند  آگاهی بهداشتی مردم و  
مثال سال گذشته عـالوه بـر شـرکت در پاکسـازي            
جاده ها و درست کردن تانکهاي آب و غیره هزاران          

  .توالت در روستاها ساخته اند
....  

  اداره بیمارستان ها
بیمارستان هـا از طریـق همیـاري و همفکـري         
میان دکترها و نرس هائی که تکنیک ها و متدهاي          

مللـی را آموختـه انـد، اداره مـی     صلیب سرخ بین ال  
این بیمارستان ها ویـژه مجـروحین جنگـی،          . شوند

. بیماران محل و ارتش رهائی بخش خلق می باشند        
با همان روحیه اي که دکتر نورمن بسیون کانـادائی    
و دکتر کوتنیس هندي به انقالب چین کم کردنـد،          
دکترهاي انقالبی هندي به یاري مـا شـتافته انـد و            

 در آموزش کارکنان بهداشت مـا بـازي        نقش مهمی 
  .کرده اند

  
  :با آدرسهاي زیر تماس بگیرید

aroadtothefuture@yahoo.com 
haghighat@sarbedaran.org 
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   و خارج کشورداخل ایرانی در و پرستارانان پزشکفراخوان به 
   !و پاي مناطق سرخ در نپال بشتابیدبه یاري بیمارستان هاي ن

گزارش زیر را بخوانید و اگر مایلید به این تالش بزرگ انقالبی بپیوندید و براي چند ماه در بیمارستان هـاي            
آدرس هاي تمـاس را در انتهـاي ایـن    . مناطق سرخ نپال به انقالب جهانی خدمت کنید، با ما تماس بگیرید          

   .مقاله درج کرده ایم

  ر نپال، مجروحان جنگی و علم پزشکیجنگ خلق د
  

این گزارش نوشته ویبهی شیکا در مجلـه        
 درج شــده اســت کــه مــا 10کــارگر شــماره 

 – .بخشهائی از آن را در اینجا منتشر می کنیم 
  حقیقت 

رژیم فئودالی حاکم در نپال که تحـت حمایـت     
دولت هند می باشد، عامل عقب ماندگی و سدي در 

بهمین دلیـل  . ی نپال استمقابل پیشرفت و شکوفائ 
 شـوراهاي توسـعه روسـتائی    4000نپال کـه داراي   

 ناحیه می باشد، 75 شهرداري و 60،  .)سی.دي.وي(
یکی از عقب مانـده تـرین و فقیرتـرین کشـورهاي            

 مردم نپال تحـت    1996در فوریه   . جهان سوم است  
راه جنگ  ) مائوئیست(رهبري حزب کمونیست نپال     

ش گرفتنـد تـا بـر ایـن         طوالنی مدت خلق را در پی     
عقب ماندگی، فقـر مفـرط، بیسـوادي، محرومیـت،          

ایـن جنـگ   . نابرابري و سلطه خارجی پایـان دهنـد      
خلق بـزرگ دهمـین سـالگرد خـود را از سـر مـی               

در این دوره تاریخی ما نه تنها نیروهاي ضد . گذراند
انقالبی و فئودالی سلطنت را نابود کـرده ایـم بلکـه            

ه هاي مختلف پـیش رانـده   سازندگی را نیز در عرص 
در ایـن دوره مـا شـاهد دگرگـونی اجتمـاعی،      . ایـم 

برقراري عدالت، پـروژه هـاي سـاختمانی، صـنعتی،         
کشاورزي بودیم و در عرصه ي آموزش و بهداشـت           

  .نیز پیشرفتهاي ارزشمندي داشتیم
ــه    ــق در فوری ــگ خل ــاز جن ــام آغ ، 1996هنگ

خدمات بهداشتی دولت کهن ناچیز و غیر محسوس        
( رسما قرار بود هـر شـوراي توسـعه روسـتائی          . بود
امـا  . داراي یک پست بهداشت باشـد     .) دي.سی.وي

بجـز در چنـد نقطـه       . این فقط حرف بود تـا عمـل       
 205وعده هاي دولت کهن مبنی بر ایجـاد         شهري،

پست بهداشتی در کشور تا کنـون فقـط در سـطح            
هنگام آغاز جنـگ خلـق، در     . وعده باقی مانده است   

ــا ــه   بیشــتر من ــادي شــبیه ب ــه اي نه ــوه پای طق ک
. بیمارستان موجود بود اما بیمارستانی بـدون دکتـر        
. در جائی که دکتر یافت می شد دارو یافت نمی شد

دکترها اغلـب در  . تغییر این شرایط کار مشکلی بود   
اغلب آنان حاضـر    . کاتماندو متمرکز بودند و هستند    

به زندگی و کـار در منـاطق کوهسـتانی هیمالیـا و             
حتـا منطقـه اي ماننـد    . تا در دشت تراي نیستند   ح

رولپا که مرکز مبارزه طبقاتی بود تـا همـین امـروز           
یک کلینیک موجود اسـت      .بیمارستان دولتی ندارد  

که دکترها مدتی می آینـد و بعـد بـورس گرفتـه و          
دولت به دکترهـائی کـه در رولپـا     . (بخارج می روند  

 شـرایط  ).خدمت کنند قول بورس خارج مـی دهـد     
  .اغلب مناطق کوهپایه اي همینطور است

با اتکاء به جهان بینی مان یعنی اندیشـه هـا و            
 مائوئیسـم و کمـک      ــ  لنینیسم   ـاصول مارکسیسم   

نیروي سازمان یافته ایده هاي صدر پراچاندا، مبارزه    
ســازمان یافتــه اي را بــراي حــل مشــکالت بخــش 

بـا در نظـر گـرفتن احتمـال         . بهداشت آغاز کـردیم   
مجروحین جنگی دست به تـدارك امکانـات        ازدیاد  

حل این معضل تبدیل به یکـی       . درمانی کافی زدیم  
از مباحث اصلی در جلسات حزبی و غیر حزبی و در  

رونـد آگـاه و متشـکل    . گردهمائی هاي عمومی شد   
کردن دکترهاي شهر و کارکنان خدمات بهداشـتی         

در جریــان پیشــبرد . در روسـتاها را شــروع کــردیم 
 هاي پزشکی را با ابزار پزشکی ضـروري       مبارزه، تیم 

به شرکت در جلسـات و گردهمـائی هـاي آمـوزش          
بـه ایـن   . سیاسی و ایـدئولوژیک و بـدنی فرسـتادیم    

شمار پرسنل بهداشتی نیمه وقت و  ترتیب به تدریج
اگر از همان ابتدا این مسـئله را  . تمام وقت زیاد شد 

جدي نمی گرفتیم، نمی توانستیم به دسـتاوردهاي        
هر چند در ابتدا امکانات بهداشتی مـا       . وز برسیم امر

عده اي کـه    . به گستردگی امروز نبود، اما خوب بود      
در نظام پزشکی دولت کهن دکتـر شـده بودنـد بـه           
جنبش پیوستند و عده اي دیگر توسط اینان تعلیم          

در هر تیم پزشکی عالوه بر یک مسئول امور  . یافتند
 کـار   بهداشتی و پزشـکی، کسـان دیگـري مسـئول         
ایــن . سیاســی و ایــدئولوژیک و تبلیــغ مــی باشــند

ترکیب نه تنها موجب مدیریت بهتر کارها و تـامین          
خدمات بهتر براي مجروحین جنگی شده است بلکه    
رشته هاي پیوند با توده هـاي مـردم را محکـم تـر              

کارکنان بهداشت پس از تعلیم یـافتن     ....کرده است 
ــی خــود  ــه بــا جعبــه کمــک هــاي اولیــه و داروئ  ب

روستاهاي مختلف سـر مـی کشـند و بـه نیازهـاي             
از همان ابتـداي امـر تـیم        .. ..مردم جواب می دهند   

هاي بهداشت طوري سازمان یافته و تعلـیم دیدنـد          
که ضمن برآورده کردن نیازهـاي جنـگ خلـق، بـه         
مردم مناطق پایگاهی نیز خـدمات بهداشـتی اولیـه        

ت همـه   بتدریج به نسبت نیازها و امکانا     . ارائه دهند 
جوخه ها و گردان هـا و هنـگ هـا داراي کارکنـان          

  .پزشکی شدند
  

  تعادل استراتژیک و بهداشت
  

هنگامی که جنگ خلق پیشـرفت کـرد و از          .... 
جنگ چریکی به جنگ متحـرك و موضـعی ارتقـاء           
یافت، شمار کشته ها و مجروحین جنگ خلـق نیـز        

به موازات این پیشـرفت، کارکنـان بخـش       . زیاد شد 
 الش هایشان را چند برابر کردند؛ کمیت و       پزشکی ت 

یکی از امتیازات . کیفیت کارکنان بهداشت باال رفت    
این دوره آن بود کـه نیـروي انسـانی متخصـص در            
اختیار داشتیم که طی سـالهاي قبـل تعلـیم یافتـه        

خودآموزي  براي رشد استعدادها همه درگیر     . بودند
 هر چند وقت یکبـار کـالس      . و انتقال تجارب شدند   

هاي آموزشی عملیـات نجـات شـرایط اضـطراري و       
آن عده از پزشکان شهري که از  . جنگی تشکیل شد  

اعضا یا دوستداران حزب می باشند نقش مهمـی را          
تعلیم تیم هـاي پزشـکی    در درمان مجروحین و در    

پزشکان بیطرف نیز بـه خـاطر وظیفـه         . بازي کردند 
ــتی  ــان دوســــ ــکی و انســــ ــان پزشــــ   شــــ
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