افغانستان آزاد – آزاد افغانستان
AA-AA

بدين بوم و بر زنده يک تن مــــباد
از آن به که کشور به دشمن دھيم

چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد
ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم

www.afgazad.com
Political

afgazad@gmail.com

سياسی

ش .آھنگر
 ٢٣جنوری ٢٠١٧

آيا جنگ طالبان يک جنگ مقاومت ملی است؟
قسمت دوم و پايانی
دراين جا می خواھم برای روشن شدن بھتر نحوۀ اتحاد و يا ھمسوئی در جنگ ضد تجاوزی با نيروھای ديگر و
شرايطی که انقالبيون درچنين ھمگامی وھمسوئی يا اين" جبھۀ متحد "بايد مشخص و ارائه کنند چند موردی از تجارب
تاريخ را ياد دھانی کنم .تا ببينيم که شرايط يک جنبش مقاومت ملی چيست ؟
ما ئوتسه دون در ارتباط دموکراسی و مقاومت در برابرجاپان می گويد :
"...مبارزه به خاطر دموکراسی عينا ً به معنی مبارزه به خاطرمقاومت است .مقاومت و دموکراسی متقابالً شرط يک
ديگراند ،درست ھمان طورکه مقاومت و صلح داخلی و يا دموکراسی و صلح داخلی شرط يک ديگراند .دموکراسی
ضامن مقاومت است ومقاومت می تواند برای رشد جنبش به خاطردموکراسی شرايط مساعدی ايجاد نمايد  ).آثارمنتخب
مائو ،فارسی ،جلد  ، ١ص (۴۴٠
اين اصل ھم اکنون درافغانستان شديداً قابل تأکيد است .آيا طالبان حاضراند حد اقل دموکراسی را رعايت نموده جز
خود ،نيروی ديگری را با حفظ ھويت و تشکيالتش ،حتی درجبھۀ جنگ ضد تجاوزی ،درکنارخود بپذيرند؟ آيا طالبان
حاضراند ابتدائی ترين اصول دموکراتيک در جبھۀ متحد ضد تجاوزی را که ھمانا به رسميت شناختن ھويت و حق
دموکراتيک تمام نيروھای ضد تجاوزی ،عدم وابستگی به امپرياليسم و يا نيروی خارجی ديگر ،احترام به عقايد
نيروھای ھمراه و تأمين آزادی و حقوق مردم است ،مراعات کنند؟ آيا طالبان حاضراند با نيروی سازمان يافتۀ مسلح
بناء نمی دانم نيروئی و
ديگری در کنار خود با صلح و وحدت زندگی کنند؟ من که چنين تصوری را ھم نمی توانم بکنم ً .
يا کسی که بخواھد درجبھۀ ضد تجاوز با طالبان ھمراھی کند چه شرايطی را در نظربايد بگيرد و طالبان چه چيزی را
ازديگران می پذيرند؟
جنگی را که اکنون طالبان راه انداخته اند ،اگر بپذيريم که جنگ مقاومت وضد تجاوزھم است)که پذيرش آن
دشواراست( ،چون جنگ توده ھا نيست وھيچ حق وسھمی به مردم و يا نيروھای مردمی قايل نيست ،محکوم به شکست
بناء
است .ھرکسی ھم که بخواھد با اين جنگ ھمراھی کند بايد تمام شرايط و دساتير طالبان را بپذيرد يعنی طالب شود ً .
اين جنگ را نمی توان" جنگ مقاومت ملی "ناميد .
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مائوتسه دون می گويد" :جنگ مقاومت قسمی ،که صرفاً به وسيلۀ دولت )در افغانستان به وسيلۀ طالبان( انجام می گيرد
و توده ھای مردم درآن شرکت ندارند ،قطعاً به شکست می انجامد .زيرا که جنگ مذکورجنگ انقالبی ملی به معنای
کامل آن به شمارنمی رود ،زيرا که جنگ مذکور جنگ توده ھا نيست ...
در جنگ انقالبی ملی به معنای کامل آن يا جنگ مقاومت ھمگانی ،بايد برنامۀ ده ماده ای برای مقاومت دربرابرجاپان و
به خاطر نجات ميھن را که حزب کمونيست مطرح کرده است ،عملی ساخت ".
)جلد دوم آثار صدرمائو ،فارسی ،ص (٨۶
)برای مطالعۀ برنامۀ ده ماده ای حزب کمونيست رجوع کنيد به جلد دوم ،چاپ فارسی آثارصدرمائو ،ص ٣٢تا . (٣۶
توجه می کنيد که حتی جنگی را که دولت گوميندان با ارتش چندصدھزارنفری اش عليه جاپانراه انداخته ،چون
پشتوانۀ مردمی و برنامۀ دموکراتيک ندارد ،مائوتسه دون آن را جنگ انقالبی ملی نمی خواند و شکست آن را پيش
بينی می کند .فقط جنگی را ملی و انقالبی و قابل تأئيد و پشتيبانی می داند که در آن توده ھای وسيع شرکت داده شوند و
برنامۀ دموکراتيک برای تأمين حقوق و آزادی ھای مردم و نيروھای سياسی داشته باشد .جنگ ضد تجاوزشوروی
جنگ توده ھا بود .ما می خواستيم با اشتراک درجنگ برايش برنامۀ دموکراتيک ببريم و آن را جھت مترقی بدھيم و
چون دراين کارموفق نشديم جنگ توده ھا توسط نيروھای مسلط ارتجاعی به بيراھه برده شد .
حال کدام يک ازاين شرايط را طالبان ،باستيزه ای که گاھگاھی واقعا ً وحشيانه است )مانند گردن زدن خبرنگاران و يا
کارمندان مين پاکی ويا طبی( ،دارند که بتوان آن ھا را نيروی مقاومت ملی وجنگ شان را جنگ انقالبی ملی خواند و
تأئيد کرد؟ طالبان نه ازحمايت توده ھای وسيع بر خورداراند و نه ھم با دموکراسی و حق مردم سازگار .
مائوتسه دون ھدف سياسی يک جنگ انقالبی ملی را چنين تعريف می کند" :ھدف سياسی جنگ مقاومت ضد جاپانی . .
.عبارتست از بيرون راندن امپرياليست ھايجاپان و ايجاد چينی نوين که درآن آزادی و برابری حکم فرما باشد  )".جلد
دوم آثار مائو  ،ص ( ٢٣٢
دراين جا به وضاحت می بينيم که مائوتسه دون" بيرون راندن امپرياليست ھای جاپان وايجاد چين نوينی را که در آن
آزادی و برابری حکم فرما باشد "اجزای يک ھدف سياسی می داند که الزم و ملزوم يک ديگراند .آيا می توان
تصورکرد که تحت رھبری طالبان ،اگر امپرياليست ھای متجاوز از افغانستان بيرون ھم رانده شوند ،افغانستان نوينی
که در آن آزادی و برابری حکم فرما باشد ايجاد می شود؟ ھرگز !ھرگز ! وھرگز !چنين چيزی خيال است ومحال.
ما با درنظرداشت تجارب خونين گذشتۀ خود و داشتن تلی از شھدای انقالبی و مردمی و نتيجۀ تلخ رھبری ھای
ارتجاعی برجنبش ھای گذشته نبايد صرف با احساسات ضد تجاوزی به قضايا برخورد کنيم .پس ازاين بايد درشرکت به
ھرجنگ و جنبشی روی وحدت به عنوان يک نيروی مستقل با حفظ ھويت ايدئولوژيک و تشکيالت خود و تأکيد
برآزادی و دموکراسی برای مردم و ترقی جامعه ،عمل کنيم وازھيچ يک ازاين شرايط گذشت نکنيم .ما درجنگ صرف
برای جنگيدن شرکت نمی کنيم .مائوتسه دون دراين رابطه نيزرھنمود شايسته ای دارد.
"جنگ مقاومت ،وحدت و ترقی  . . .مجموعۀ واحدی را تشکيل می دھد و از ھيچ يک ازآن ھا نمی توان صرف
نظرکرد .چنانچه تکيه بر روی جنگ مقاومت ،نه بر روی وحدت و ترقی گذاشته شود ،چنين" جنگ مقاومت "نه
استوارخواھد بود و نه پايدار .بدون برنامه ای برای وحدت و ترقی ،جنگ مقاومت دير يا زود به تسليم طلبی می گرايد
و يا به شکست می انجامد .ما کمونيست ھا برآنيم که اين سه اصل بايد مجموعۀ واحدی را تشکيل دھد ".
)جلد دوم آثار صدرمائو  ،ص (۶٠٧
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عبث نخواھد بود ".
ويا" بدون وحدت وترقی "جنگ مقاومت جز ُسخنی توخالی و پيروزی مقاومت عليه جاپان جزاميدی َ َ
)ھمانجا ص (۶٠٨
واقعا ً چنين است و تجربۀ تلخ ما نيزبرآن صحه گذاشته است .ما که بنا برعوامل بازدارندۀ داخلی و خارجی نتوانستيم
درجنگ مقاومت ضد سوسيال امپرياليسم شوروی اصل وحدت و ترقی را نيزشامل جنگ مقاومت بسازيم ،با طرد
تجاوز ،جنبش مقاومت تسليم خواسته ھای امپرياليسم وارتجاع شد و مصيبت ھای کنونی پيامد آنست .ھرگاه کسی
بازبيايد و زيرنام مقاومت عليه اشغال امريکا ،تسلط و سيطرۀ" آی اس آی "پاکستان و مولوی فضل الرحمان و بن الدن
ومالعمر را برما و مردم ما تحميل کند ،چنين مقاومتی واقعا ً " سخن توخالی " و حتی فاجعه است و با چنين متحدينی
اميد به آزادی اميدی عبث خواھد بود.
تکرار تجربۀ تلخ پارينه ،ديگر اشتباه به حساب نمی آيد و ما نبايد نا خواسته و ناسنجيده درجايگاھی قراربگيريم که
ھرگزشايستۀ ما نيست .مقاومت عليه اشغال امريکا و متحدين جھانی و منطقه ئی اش حق و وظيفۀ ما و مردم ما است که
بايد با آگاھی و بسيج مردم و پيوند زدن شان با نيروھای واقعاً آزاديخواه و مردمی ،با تدوين و تحقق برنامۀ آزادی
خواھانه و مترقی جھت رھائی کامل ملک و مردم ما تدارک ديده شود و کليۀ نيروھای ملی و مترقی بايد صادقانه و بی
دريغ برای آن کار وعمل کنند.
شايد دوستانی ازستالين نقل قول بياورند که گفته بود" :مبارزۀ اميرافغان برای استقالل افغانستان با وجود نظريۀ سلطنت
طلبی او و اعوان وانصارش از نظرعينی مبارزۀ انقالبی است زيرا اين مبارزه امپرياليزم را ضعيف و قوايش را تجزيه
کرده و آن را از ريشه متزلزل می سازد ") . . .ستالين  ،راجع به اصول لنينيسم  ،ص(٨۶
جا دارد که درھمين جا و ازھمان اثر ابتداء نقل قول ديگری بياوريم که ستالين می گويد :
"مسألۀ ملی طی بيست سال اخير درمعرض يک سلسله تغييرات بسيارمھم قرارگرفت .مسألۀ ملی در دورۀ بين الملل دوم
و مسألۀ ملی در دورۀ لنينيسم ابداً باھم يکی نيست .اين دو نه فقط ازحيث حجم و کميت بلکه از نظرجنبۀ داخلی خويش
نيز با يک ديگرعميقاً متضاد اند ".
)ھمان اثر ص (٨٠
برخورد ديالکتيکی و واقعيت ھای عينی حکم می کند که بگوئيم طی اين حدود بيش از  ٨٠سالی که از آن نوشتۀ ستالين
گذشته است نيز در مسألۀ ملی تغييراتی آمده که نمی توان ازکنارآن بسادگی گذشت و با ذکرھمان نقل قول اکتفاء کرد .
در زمان ستالين از جنبش ھای ملی مستعمرات که به ضد تسلط امپرياليزم ،عمدتا ً به رھبری بورژوازی ملی کشورھای
مستعمره ،راه می افتاد حمايت می شد .و اين امری اصولی و مترقی بود ،چه ،امپرياليزم و استعمار با تکيه به نيروھای
ارتجاعی )عمدتا ً اشرافيت فئودالی( ملت ھا را در بند می کشيدند .ونيروھای استقالل طلب ،که عمدتاً بورژوازی ملی در
رأس آن بود ،جھت پاره کردن اين بندھای استعماری و تضعيف حلقۀ امپرياليزم جنبش ھای ملی استقالل طلبانه را راه
می انداختند.
درھمين کشورما افغانستان ،آن زمان امپرياليزم انگليس در زد وبند با ارتجاعی ترين فئوداالن و روحانيون مرتجع می
کوشيد کشورما را زير سيطرۀ خود داشته باشد .درحالی که امان ﷲ خان و يارانش )و به قول ستالين اعوان و
انصارش( که درتاريخ ما به نام مشروطه خواھان دوم لقب گرفته اند و دولت مستعجل شان نيز دولت مشروطه خوانده
می شود ،نمايندگان بورژوازی پبشروتر به حساب می آمدند و برنامه ھای شان تا آن زمان مترقی ترين و دموکرات
ترين برنامۀ طرح شده درکشورما شمرده می شد وجنبش ضد تجاوزی شان ازحمايت اکثريت قاطع مردم کشور
برخوردار بوده وبه ھيچ اجنبی وابسته نبود .بنابراين حق داشت که مورد تأئيد ھرنيروی مترقی درسطح ملی و بين
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المللی قراربگيرد .تاريخ گواه است که ضربۀ آن جنبش بر امپرياليزم انگليس آنقدر کاری بود که انگليس ديگرھرگز
نتوانست مستقيماً خود وارد روياروئی با مردم افغانستان شود .ستالين و بلشويک ھا اين جنبۀ مترقی و مردمی را می
ديدند و بايد از آن حمايت می کردند .بگذريم ازاين که در شرايط آن روز مقايسۀ اين جنبش ضد امپرياليستی با سوسيال
دموکرات ھای اروپائی که در سطح حمايت از امپرياليسم خودی سقوط کرده بودند چقدر ضروری و به نفع جنبش ھای
ملی و مترقی آن روز بوده است .
ولی از جنگ جھانی دوم به بعد ديگر بورژوازی ملی ،مستقل و پيشرو امکان رشد نيافته و جای آن را عمدتا ً
بورژوازی وابسته به امپرياليسم يا کمپرادور گرفته است که اگر ھم با يک جناح امپرياليسم تقابل کند به جناح ديگر
وابستگی مطلق دارد .وھر گاھی که در رأس جنبشی قرار گرفته ،آن را به امپرياليسم مربوطۀ خود تسليم داده است .
نمونۀ آن را در بسياری از نقاط جھان و به ويژه در کشورھای اروپای شرقی و شوروی سابق به وضاحت می توان ديد
که چگونه زيرنام استقالل خواھی به دنباله روان مطيع امپرياليسم بدل گشته اند .قابل تذکراست که در شرايط امروزھمه
شاھديم که امپرياليزم و کمپرادوريزم وابسته به آن در پيوند با نيروھای ارتجاعی بومی و جھانی برای دربند کشيدن
خلق ھا ،مشترک عمل می کنند .به ھمين اساس است که نيروھای ارتجاعی کشورما ،من جمله طالب ،با ھزاران رشته
و با سرشت و سرنوشت به امپرياليست ھای متعدد و متحدين مرتجع منطقه ئی شان وابسته اند .به ھيچ صورت نمی
شود آن را با جنبش استقالل طلبانۀ امان ﷲ خان و يارانش مقايسه کرد .و يا آن را جنبش" مقاومت ملی "نام نھاد و تأئيد
کرد .
بد نيست در ارتباط با ماھيت جنبش ھای ملی و شرايط و نحوۀ حمايت از آن ھا گفتۀ ديگری را از ھمان کتاب ستالين
بياوريم .
"مسألۀ ملی قسمتی ازمسألۀ عمومی انقالب پرولتاريا ،قسمتی از ديکتاتوری پرولتاريا است".
"مسأله بدين قرار است که آيا امکان ھای انقالبی که در بطون نھضت آزادی خواھانۀ انقالبی ممالک مظلوم نھفته است،
اکنون به انتھا رسيده است يا نه و اگر نرسيده آيا اميد و اساسی وجود دارد که بتوان ازاين امکان ھا برای انقالب
پرولتاريا استفاده نمود و کشورھای غيرمستقل ومستعمره را از ذخيرۀ بورژوازی امپرياليستی به ذخيرۀ پرولتاريای
انقالبی و به متفق وی تبديل نمود؟
"ازاين جاست لزوم کمک ،آن ھم کمک قطعی و جدی پرولتاريای " ملل راقيه " به نھضت آزادی خواھانۀ ملل مظلوم و
غير مستقل .
"معنی آن اين نيست که پرولتاريا بايد با ھرقسم نھضت ملی يعنی در ھمه جا وھميشه و درتمام موارد به خصوص
کمک نمايد ".
)ستالين  ،راجع به اصول لنينيسم ص  ٨٣و  ) ( ٨۴تأکيد روی کلمات ھمه جا از من است – نگارنده ( .
اين نقل قول طوالنی ،به ويژه آن نکاتی که من روی آن تأکيد کرده ام به وضاحت روشن می سازد که ھرجنبش ،ولو که
ظاھر ضد تجاوزھم داشته باشد ،جنبش ملی و ضد امپرياليستی نيست که پرولتاريا و نيروھای مترقی ملزم به حمايت از
آن باشند .جنبش آزاديخواھانه و ضد امپرياليستی بايد کشور مستعمره را از ذخيرۀ بورژوازی امپرياليستی و ارتجاع
وابسته به آن رھانيده ،تأکيد می کنم بايد کشور مستعمره را از ذخيرۀ بورژوازی امپرياليستی و ارتجاع وابسته به آن
رھانيده و به ذخيرۀ پرولتاريای انقالبی ومتفق وی تبديل نمايد .چنين جنبشی را که ھدفش فراتر از" استقالل" ،به
آزادی ملی و رھائی خلق می انجامد ،نه تنھا بايد حمايت کرد بلکه در ايجاد ،تکامل و به پيروزی رساندن آن تا سرحد
قربانی ھم عمل بايد کرد .
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ولی جنبش طالبان افغانستان و متحدين پاکستانی شان شقی ترين دشمن انقالب ،پرولتاريا و نيروھای مترقی ھستند که
ھرگزھيچ اميدی به ھمراھی وھمسوئی شان با پرولتاريا و در نتيجه با سازمان ھای پرولتری و مترقی نيست .چه رسد
به اين که بتوان به ھمراھی و کمک طالب ،و بدتر از آن تحت رھبری طالب ،افغانستان مستعمره را از ذخيرۀ
امپرياليزم و ارتجاع به ذخيرۀ پرولتاريا ومتفق وی بدل نمود .اين محال است ومحال است ومحال .با اين حال به تکرار
ياد آورمی شوم ،ما ھم اکنون درکشوراشغال شدۀ خود وظيفه داريم برای آگاھی مردم در بسيج شان جھت دفع تجاوزکار
کنيم .به ھمين نحو بايد برای جلوگيری از گوشت دم توپ ساختن مردم توسط طالب و يا ھرنيروی ارتجاعی و
امپرياليستی ديگرکارکنيم .ما بايد با حوصله مندی برای تدارک و برپائی سازمان يافتۀ يک جنگ توده ئی طوالنی
مترقی ضد تجاوزی کمرھمت ببنديم و بکوشيم ازسازماندھی خود و نيروھای مردمی تا به آگاھی و سازماندھی آگاھانۀ
توده ھا تکامل کنيم .اين امر چنان که عده ای درشرايط امروز و در برابرسالح وتخنيک پيشرفتۀ امپرياليسم ناممکن می
دانند ،ناممکن نيست ،مردم دالور و رزمندۀ عراق امروز)واکنون سوريه  -ويراستار( با اثبات بخشی ازاين امکان جھان
را به حيرت فرو برده اند و مردم رزمنده و دالورما نيز فردا ھمين کار را خواھند کرد .
واما ھمين اکنون ،ضمن آن تدارک ،می توانيم از جنبش ھا وحرکات توده ئی مثل اعتصابات ،تظاھرات وعکس العمل
ھای مردمی در سرتاسر کشورحمايت بی دريغ و فعال کنيم و با شرح عوامل و ريشه ھای پرابلم ھای جامعۀ مستعمرۀ
خود ،که بی شک در وجود امپريالبسم وارتجاع نھفته است ،آن حرکات را حتی االمکان ماھيت ضد امپرياليستی وضد
ارتجاعی بدھيم .خودما نيز در ايجاد چنين جنبش ھای توده ئی بکوشيم .ما بايد با حوصله مندی وظيفۀ اساسی مان را که
تدارک سه سالح مبارزۀ خلق متناسب با ايجابات زمان وسطح تکامل امروزی است به انجام برسانيم .اعتقاد به اصل
ستراتيژی جنگ توده ئی طوالنی بدان معنی نيست که می شود بی گداربه آب زد ،چه ھم اکنون ما به آن مرحله ازرشد
تشکيالتی ،سياسی و نظامی نيستيم که مبارزۀ مسلحانه شکل عمدۀ مبارزۀ ما را بسازد وما درانجام اين وظيفۀ عمده
ناگزيربه ھمراھی وحتی دنباله روی طالب شويم .به اصطالح "حزب کمونيست)مائوئيست(" وطنی ما ،که موجوديت
شان را بايد درانترنيت جست و جوکرد ،درشرايط کنونی با تشخيص وعمده سازی مبارزۀ مسلحانه در ورق پارۀ برنامۀ
ملھم ازسياستھای آی اس آی پاکستان يعنی آفريدگار طالب می باشد به جفنگ گوئی پرداخته؛ جنبش را به
حزبی شان که ُ ِ
ھمسوئی انقياد طلبانه با طالب فرا می خواند .ورنه ھرکسی می داند که اين به اصطالح حزب کمونيست حتی قدرت
بسيج يک تجمع اعتراضی ده نفری را درداخل و يا خارج کشورندارد ،چه رسد به بسيج مسلحانه .
ھم اکنون الف و پتاق گوئی ھای شان دامن شان را گرفته وآن ھا را با سؤال ھای اعضاء ،انشعاب ھا و بحران عميق
تشکيالتی وسياسی مواجه ساخته است .حتی اعضای انشعابی شان طی قطعنامه ای که در تجمع  ٢۴دسمبر ٢٠٠٧م خود
صادر و آن را درسايت" پيام آزادی "نشرکرده اند" حزب کمونيست )مائوئيست( افغانستان " را متھم به وابستگی به
 NEDکه به قول آن ھا يکی ازنھادھای مربوط به " سی آی ای "است می کنند و ادعا دارند که اين حزب غرق NGO
بازی وآلوده به گرفتن ميليونھا دالر ازامپرياليست ھای متجاوز به کشورما است .
دربخشی ازجنبش جھانی ) R.I.Mيا جاآ( ھم که باالف و پتاق و دروغپردازی جائی يافته بود اکنون ديگربی اعتبار
گشته است و کسی حرفش را باورنمی کند .خود" جاآ " ھم با داشتن چنين اعضائی مثل حزب انترنتی"کمونيست
)مائوئيست( افغانستان" تا مرز انحالل رسيده است ،ولی اعضای سالم آن عمدتا ً به کنفرانس انترناسيونال احزاب
وسازمانھای مارکسيست -لنينيست )  (I Cپيوسته اند .اين جمع بين المللی مارکسيست – لنينيست ھا)  ، (ICکه به اساس
اسناد منتشر شدۀ شان سازمان مارکسيست – لنينيست ھای افغانستان ) (MLOAنيزازاعضای سابقه دارآنست ،تاحال
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نھمين کنفرانس خود را با شرکت ده ھا حزب و سازمان از چھارقارۀ جھان از سر گذشتانده و درپی تدارک دھمين
کنفرانس احزاب و سازمان ھای مارکسيست – لنينيست جھان است .
ازاين بحث که دراين جا بگذريم ،ياد آورمی شويم که يک شکل مبارزه زمانی عمده می شود که متناسب با نياز زمان
وسطح تکامل کار ،اشکال ديگر مبارزاتی را درخدمت خود بگيرد و کارسازترين ،ضروری ترين و مناسب ترين شکل
مبارزه درھمان مقطع باشد .ابزار و ساختارھای الزم اجرائی آن آماده شود ونيروی انقالبی ھم بتواند و بايد آن شکل
مبارزه را بھتراز شکل ھای ديگر در دستورکار وعملش قرار داده و به پيش ببرد .
ما ،و کالً نيروھای چپی ،که از نظرستراتيژيک به جنگ توده ئی طوالنی باورمند ھستيم ،متأسفانه در چنين شرايطی
نيستيم ونمی توانيم ھم اکنون مبارزۀ مسلحانه را راه بيندازيم ،چه رسد به اين که آن را شکل عمدۀ مبارزه قراربدھيم .
انجام وظايف انقالبی ،آنچنان که "طالبان مائوئيست" ما می پندارند ،مانند ادای نمازنيستند که تحت ھرگونه شرايطی
بايد بجا آورده شوند .تکرارطوطی وارکلمات پرطمطراق ھم دردی را دوا نمی کند .
ما درانجام وظايف انقالبی بايد تحليل مشخص از اوضاع مشخص داشته باشيم .و دراين تحليل بايد واقعبينی انقالبی
داشته باشيم .نخست خود و توانمندی خود را در متن شرايط موجود در نظربگيريم و ببينيم که چه ھستيم وچه کرده می
توانيم .از آرزوی" چه بايد کرد؟" تا واقعيت "چه می توان کرد؟" ھميشه تفاوت ھائی وجود دارد که رفع و دفع اين
تفاوت ھا پروسۀ مبارزاتی گاھی طوالنيی را ايجاب می کند .مارکسيست – لنينيست ھا با رياليزم انقالبی شان از آنچه
می توان کرد شروع می کنند و بنا را برآن می گذارند تا با کار و پيکارخستگی ناپذيرشان به آرزوی "چه بايد کرد؟"
برسند .آنچنان که لنين ،ستالين ،مائوتسه تونگ و...کردند.
من اميدوارم درنتيجۀ کار و پيکارانقالبی درست ،اصولی و پيگير ،باز روزی بتوانيم به خواست قلبی ھمۀ ميھن
پرستان ،و دررأس آن ھا رفقای خودمان پاسخ بجا ،منطقی و کارآ بدھيم و به ھمراھی خلق ما غرش و چکاچاک مسلسل
ھای مان متجاوزان ومتحدان مرتجع شان را نشانه بگيرد و با طرد کامل شان از کشور وجامعۀ خود ،شاھد پيروزی
خلق مظلوم و بالکشيدۀ خود باشيم ،که درکشور و جامعۀ آزاد ،آباد ،مرفه ،مترقی وعادالنه زندگی می کند .به اميد آن
روز.
پايان
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