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فرستنده :دپلوم انجنير نسرين معروفی
 ١۵مارچ ٢٠١٧

معرفی يک کمونيست از ديد مائو تسه دون
خوانندگان گرانقدر!
به ارتباط مضمون ھمکار مبارزم "موسوی صاحب" معنون به "نشخوار ادعای  CIAبه ارتباط "حدخا" که به تاريخ
 ١٠مارچ  ٢٠١٧در پورتال "افغانستان آزادـآزاد افغانستان" منتشرشده بود ،می خواھم توجه شما را به تعريفی که
مائوتسه دون از يک کمونيست در آثارش نموده و از طرف ادارۀ نشريات زبانھای خارجی قسمتی از آنھا در اثز "نقل
قولھا" جمع آوری شده جلب بدارم تا خود قضاوت کرده بتوانيد که آيا به اصطالح "حزب دموکرتيک خلق افغانستان"
مارکسيست و کمونيست بوده و يا خير.
ايشان در شروع مضمون خود تذکر داده بودند"... :به اصطالح حزب دموکراتيک خلق افغانستان ـ حدخا نه مارکسيست
بوده و نه ھم کمونيست ،چه نه تنھا در زبان ادعای داشتن ھويت ايدئولوژيک مارکسيستی ننموده اند و نه ھم اعمال آنھا
کوچکترين شباھتی با آنچه يک مارکسيست و کمونيست می بايد انجام بدھد ،داشته است".

تعريف از يک کمونيست و مارکسيست:
*  -يک کمونيست بايد صادق ،وفادار و فعال باشد ،مصالح انقالب را گرانبھا تر از جان خود بداند و منافع شخصی را
تابع مصالح انقالب نمايد ؛ او بايد ھميشه و در ھمه جا بر روی اصول صحيح پافشاری کند و عليه ھر گونه فکر و عمل
نادرست به طور خستگی ناپذير مبارزه نمايد تا آن که زندگی کلکتيو حزب را مستحکم و رابطۀ حزب را با توده ھا
بيشتر از ھر شخص ديگر ارج نھد ؛ بايد به ديگران بيشتر از شخص خود توجه کند .تنھا در چنين صورتی است که او
را يک فرد کمونيست ناميد.
بايد به ھر رفيق فھماند که نخستين مالک ھر گفتار و ھر کردار يک کمونيست بايد عبارت باشد از انطباق آن با منافع
واالی اکثريت قاطع خلق و برخورداری از پشتيبانی آنھا.
*  -يک کمونيست ھيچ گاه و تحت ھيچ شرايطی نبايد منافع شخصی خود را در مرتبۀ اول قرار دھد ؛ او بايد منافع
خود را تابع مصالح ملت و توده ھای مردم سازد .از اينجاست که خود خواھی ،سستی و سھل انگاری در کار ،انحطاط،
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فخرفروشی و غيره خصايل بسيار نکوھيده خوانده می شود ؛ در حالی که از خود گذشتگی ،فعاليت پرشور در کار،
فداکاری به خاطر رفاه عمومی و کار کوشنده و آرام مورد احترام قرار می گيرد.
*  -کمونيستھا بايد پيوسته برای دفاع استوار از حقيقت آماده باشند ؛ زيرا که حقيقت در جھت منافع خلق است ؛
کمونيستھا بايد پيوسته برای اصالح اشتباھات خويش آماده باشند ؛ زيرا که اشتباھات با منافع خلق در تضاداند.
*  -کمونيستھا ھميشه به ھر مسأله ای که بر می خورند ،بايد سؤال کنند" :چرا؟ " و" برای چه ؟ "  ،آنھا بايد با مغز
خود بينديشند و با دقت فکر کنند که آيا اين با واقعيت وفق می دھد و يا نه و آيا واقعا ً بر اساس صحيحی مبتنی است يا
نه ؟ آنھا به ھيچ وجه نبايد کورکورانه از ديگران تبعيت کنند و اطاعت برده وار را تبليغ نمايند.
ما بايد رفقاء را تشويق کنيم که منافع عموم را در نظر بگيرند .ھر عضو حزب ،ھر بخش از کار ،ھر اظھار نظر و ھر
گونه عملی بايد در جھت منافع عمومی سراسر حزب سير کند؛ نقض اين اصل مطلقأ غير مجاز است.
*  -کمونيستھا بايد نمونۀ واقع بينی و دورانديشی باشند ،زيرا فقط با واقع بينی است که می توانند وظايف محوله را به
انجام برسانند ،و فقط دورانديشی است که می تواند آنھا را از گم کردن سمت حرکت به جلو باز دارد.
*  -کمونيست ھا بايد از خود حداکثر دورانديشی ،از خود گذشتگی و پيگيری را نشان دھند و در سنجش اوضاع
تعصب را به حد اقل پائين بياورند ،به اکثريت توده ھا اتکاء کنند و پشتيبانی آنھا را نسبت به خود جلب نمايند.کمونيستھا
بايد در آموزش نيز سرمشق باشند و ھميشه ھم معلم توده ھا باشند و ھم شاگرد آنان.
*  -ھر کمونيستی که درميان توده ھا کار می کند ،بايد دوست توده ھا باشد ،نه ارباب آنھا ؛ آموزگاری خستگی ناپذير
باشد ،نه سياست بازی بوروکراتيک.
*  -کمونيستھا ھرگز نبايد خود را از اکثريت توده ھا جدا سازند ،و يا با ھدايت چند دستۀ مترقی به طور منفرد و
شتابزده پيش روند و اکثريت توده ھا را فراموش کنند ،بلکه بايد بيشتر بکوشند که بين عناصر پيشرو و توده ھای وسيع
پيوندی نزديک برقرار سازند .اين ھمان چيزيست که از مفھوم انديشيدن به اکثريت مستفاد می شود.
*  -ما کمونيستھا مانند دانه ھستيم و خلق چون خاک .ما به ھر جا که می رويم ،بايد با توده ھای مردم درآميزيم تا
بتوانيم در ميان آنھا ريشه دوانده و شگوفه نمائيم.
*  -ما کمونيستھا بايد بتوانيم خود را در تمام امور با توده ھا پيوند دھيم .اگر اعضای حزب ما خود را تمام عمر در
چھار ديواری خانه محبوس نمايند و برای مواجھه با جھان ھرگز از آن چھار ديواری خارج نشوند و از طوفان احتراز
جويند ،چگونه می توانند به حال خلق چين سودمند واقع شوند؟ البته که نخواھند توانست ؛ ما را به چنين اشخاصی به
عنوان عضو حزب نيازی نيست .ما کمونيستھا بايد با جھان روبه رو شويم و خود را به ميان طوفان ھا بيفکنيم ـ اين
جھان کبير مبارزۀ توده ئی است ،اين طوفان عظيم مبارزۀ توده ئی است.
*  -نقش پيشرو و نمونه وار کمونيستھا دارای اھميت حياتی است .کمونيستھای ارتش ھشتم و ارتش چھارم جديد بايد
در تھور به نبرد ،در اجرای دستورات ،در رعايت انضباط  ،در انجام کار سياسی و در حفظ وحدت و ھمبستگی درونی
سر مشق و نمونه باشند.
*  -يک کمونيست ھرگز نبايد خود رأی و مستبد باشد و يا آمرانه و تحکم آميز عمل کند و خيال کند ھر کاری که او می
کند خوب و ھر کاری که ديگران می کنند ،بد است؛ او ھيچ گاه نبايد خود را در اطاق کوچک محبوس نمايد ،و يا با
فخرفروشی و خود ستائی بر ديگران استبداد کند.
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*  -کمونيستھا بايد به نظرات افراد خارج از حزب به دقت گوش دھند و با آنھا امکان صحبت کردن بدھند .اگر آنچه
آنھا می گويند ،صحيح باشد ،ما بايد از آن استقبال کنيم و بايد از نقاط مثبت آنھا بيآموزيم؛ و اگر آنچه آنھا می گويند،
صحيح نباشد ،بايد اجازه دھيم تا صحبت خود را تمام کنند و آنگاه با صبر و برد باری جريان امر را برای آنھا توضيح
دھيم.
*  -کمونيستھا نبايد از شخصی که در کارش مرتکب خطائی شده است ،دوری جويند ـ مگر آن که اصالح ناپذير باشد ـ
بلکه بايد او را قانع کنند ،کھنه را به دور افکند و از نو آغاز نمايد.
*  -کمونيستھا نبايد با افرادی که از نظر سياسی عقب مانده اند ،کم بھا دھند و يا آنان را تحقير کنند ،بلکه بايد با آنھا
نزديک شوند ،با آنھا متحد گردند ،آنھا را قانع سازند و به پيشروی تشجيع کنند.

afgazad@gmail.com

٣

www.afgazad.com

