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شماره بيست ويكم

" نامه اعتراضي سر گشاده به حزب كمونيست نيپال ( مائوئيست ) " همراه با نسخه
هاي آن به منسوبين جنبش انقالبي انترناسيوناليستي ،تحت عنوان " مزدوران مسلح
نيپالي بخشي از نيروهاي اشغالگر در افغانستان " در ماه مارچ گذشته به حزب مذكور و
منسوبين " جاا " فرستاده شد .حزب كمونيست نيپال ( مائوئيست ) تا حال اين نامه را
جواب نگفته و تا جائيكه ما اطالع داريم ،هيچگونه اقدامي در رابطه با مشكل مطرح شده
در نامه به عمل نياورده است.
چندي قبل ،حزب كمونيست نيپال ( مائوئيست ) در واقع با يك كودتاي نظامي مواجه شده
و از حكومت كنار رفت و به بيان بهتر كنار زده شد .اما با وجود اين تا حال حاضر نشده
است در مورد حضور مزدوران مسلح نيپالي درافغانستان ،دست به يك اقدام عملي
مبارزاتي بزند و يا الاقل موضعگيري اي درينمورد به عمل آورد.
شواهد حاكي از آن است كه حزب كمونيست نيپال ( مائوئيست ) در راه انحرافي ايكه در
پيش گرفته ،آنقدر پيش رفته است كه با طيب خاطر حاضر است حتي نقش يك
اپوزيسيون مقهور در چوكات مجلس موسسان نيپال و كال دولت فئودال – كمپرادور
كنوني آن كشور را بر عهده بگيرد و درين چهارچوب ايدئولوژيك  -سياسي كماكان به
مبارزه و موضعگيري عليه كارزار تجاوزكارانه و اشغالگرانه تحت رهبري امپرياليست
هاي امريكايي ،به عنوان يك وظيفه انترناسيوناليستي غير قابل انصراف ،دست نزند.
در چنين شرايطي ،براي حزب كمونيست ( مائوئيست ) افغانستان نه تنها ديگر هيچگونه
لزومي براي پيشبرد بحث هاي دروني در محدوده " جاا " در رابطه با حزب مذكور نمي
تواند وجود داشته باشد ،بلكه الزم است كه اسناد مهم بحثي دروني قبلي ،در خدمت به
مبارزات ايدئولوژيك – سياسي علني عليه حزب مذكور نيز علنا منتشر گردند.
ما درين شماره شعله جاويد ،سه سند دروني بحثي قبلي در مورد حزب كمونيست نيپال (
مائوئ يست ) را بصورت علني منتشر مي كنيم .بررراي اينكرره ايررن بحررث هررا مسررتند باشررند،
ترجمه دري اسناد مورد بحث ،كه همه اسررناد مركررزي حررزب مررذكور هسررتند ،نيررز در ايررن
شماره شعله جاويد به دست نشر سپرده مي شوند .مباحثات بعدي نيز نه برره مثابرره بحررث
هاي دروني حزبي و جنبشي بلكه بصورت بحث هاي بيروني پيش برده خواهند شد.
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نامه مسئول روابط بين المللي حزب كمونيست نيپال ( مائوئيست ) به يكي از
اعضاي كميت ْه روابط بين المللي حزب كمونيست ( مائوئيست ) افغانستان
رفيق عزيز !
اميد وارم همۀ شما خوب بوده و به خوبی
بگذرانيد .ما هم خوب هستيم.
مدت زيادی ميشود که به تفصيل برای
شما ننوشته ام .درين اواخر ما يک جلسۀ
کميتۀ مرکزی داشتيم .درين موقع
ميخواهم در بارۀ نکات عمدۀ اوضاع
عمومی سياسی و طرح تصويب شده در
جلسۀ کميتۀ مرکزی برای شما بنويسم.
اوضاع سياسی داغ است و همانطوريکه
پنجمين جلسۀ وسيع کميتۀ مرکزی پيش
بينی نموده بود روند به اوج رسيدن
بحران انقالبی در آن برتری دارد .در
فاصلۀ زمانی ميان جلسۀ وسيع تا حال
اوضاع سياسی مد و جذر داشته و در
تحليل نهايی ما در مجموعۀ سناريوی
سياسی دست برتر داشته ايم .جنبه های
مهم اين وضعيت در قطعنامۀ جديد کميتۀ
مرکزی روشن ساخته شده است .سند
کميتۀ مرکزی ضميمۀ اين نامه ارسال می
گردد.
با نزديک شدن هر چه بيشتر تاريخ
انتخابات مجلس موسسان در دهم اپريل،
پروسۀ قطب بندی طبقاتی واضح سرعت
می يابد .تضاد سه جانبه يعنی تضاد ميان
نمايندگان سلطنت فئودالی ،بورژوازی
کمپرادور و نيروهای انقالبی سريعا به
تضاد دو قطبی که عبارت از تضاد ميان
قطب انقالب و قطب ضد انقالب است
تبديل می گردد.
همانطوريکه ميدانيد انتخابات مجلس
موسسان در نيپال آنچنان موضوعی است
که در ميان توده های وسيع بمثابۀ يگانه
وسيلۀ باز سازی قدرت دولتی و حل
مشکالت طوالنی طبقات ،ملل ،مناطق و
جنس تحت ستم پذيرفته شده است.

بنابرين تمام نيروهای سياسی اجبارا در
موافقت با انتخابات مجلس موسسان
حرف می زنند اما هر يکی از آنها به
شمول ما آنرا به مثابۀ تاکتيکی برای
جهش به نتيجۀ مورد خواست خود در
نظر می گيرند .بنابرين يک قطب ارتجاعی
شامل امپرياليزم امريکا ،توسعه طلبی
هندی و عمال آنها به شمول سلطنت
طلبان فئودال به هر عملی دست می زنند
تا بتوانند نتيجۀ مطلوب شان را بدست
آورند يا در صورتی که نتيجۀ انتخابات
مجلس موسسان به نفع شان به نظر نيايد
جريان آنرا منقطع سازند.
از جانب ديگر حزب ما به سختی تالش
می نمايد که يک اتحاد مترقی شامل
نيروهای چپ ،دموکراتيک و ميهن پرست
به وجود آورد .اتحاد حزبی با بعضی از
متمائلين به چپ و اتحاد تاکتيکی با سائر
نيروهای به اصطالح چپ ،به شمول اتحاد
مارکسيست – لنينيست ها ،مسائل مورد
بحث عاجل ما بوده است .همچنان بعضی
افراد برجسته ای که در گذشته با شاه،
عمدتا بيريندرا ،کار می کردند ،اما فعال به
مثابۀ يک گروپ جداگانۀ حامی جمهوريت
پديدار گشته اند ،می توانند بخشی از اين
جبهه باشند .در حقيقت ممکن است جبهۀ
وسيعی تحت رهبری حزب ما بنام اتحاد
انتخاباتی به زودی پديدار گردد.
سنجش ما از وضعيت اين است که به هر
اندازه ای که تعرض سياسی ما به نفع
انتخابات مجلس موسسان قوی گردد
امکان منقطع ساختن آن بيشتر می شود.
اين امر وضعيتی به وجود می آورد که ما
می توانيم توده ها را عليه بازی ارتجاع
تحريک نمائيم.وقوع اين حالت بيشتر
محتمل است .با وجود اين ما نبايد توجه

به حق انتخاب ديگر را ناديده بگيريم .در
صورتيکه انتخابات صورت بگيرد ما بايد
به هر وسيله ای به شکل يک قيام در آن
برنده شويم .تدارکات برای اين حق
انتخاب نيز در جريان است .طوريکه ما
می دانيم تدارک برای بردن انتخابات در
تناقض با قيام نخواهد بود بلکه در
صورتی که جنبۀ تکنيکی آن با مهارت
پيش برده شود ،به آن کمک خواهد
رساند.
با توجه به همۀ اينها ما يک نقشۀ جامع
برای براه انداختن قيام موفقيت آميز در
پوشش انتخابات مجلس موسسان را خط
اندازی کرده ايم .نه تنها در جبهۀ سياسی
بلکه از جنبه های تکنيکی نيز قويا
آمادگی گرفته می شود .دو ماه و چند روز
آينده ايام تالطم سياسی جدی در کشور ما
خواهد بود .يا انقالبيون و يا مرتجعين بر
سياست نيپال تسلط حاصل خواهند کرد.
بعد از اپريل وضع فعلی ديگر در نيپال
ديده نخواهد شد .ما مطمئن هستيم که می
توانيم ثابت سازيم وزنۀ ما در اين بازی
سياسی سنگين تر خواهد بود.
قطعا همبستگی با تعرض سياسی ما از
سراسر جهان در اين شرايط انتقالی
دارای اهميت عظيم خواهد بود .اميد است
حزب شما و توده های تحت رهبری شما
دست مدد رسان شان را به سوی توده
های مبارز در نيپال عمدتا با افشای
دسايس و توطئه های امپرياليزم ،توسعه
طلبی هندی و همه انواع ارتجاع در داخل
و خارج ،دراز نمايند.
برای فعال همينقدر گفتنی داشتم ،تشکر.
" بی اس تی " -
 30جنوری 2008

مالحظات رهنمودي ذيل از سوي " د س ك م ح ك ( م ) ا " در مورد مطالب مندرج در نامه فوق ،قبل از" كارزار مبارزاتي دفاع
از انقالب نيپال " تهيه شد و در جريان كارزار بصورت دروني مورد بحث قرار گرفت.

مطالبی در رابطه به متن نامۀ مسئول روابط بين المللي ح ك ن ( م )
ما بطور قطع از انقالب نيپال و دستاورد
های ده سالۀ جنگ خلق در نيپال حمايت
و پشتيبانی می نمائيم .برنامۀ عملی فعلی
ما در موقعيت حساس کنونی اين است که
يک کارزار م بارزاتی برای حمايت و

پشتيبانی از انقالب نيپال را طی دو هفتۀ
اول ماه اپريل پيش ببريم .اما واضحا بايد
خاطر نشان سازيم که ما نمی توانيم با
حرکت کنونی رفقای نيپالی که نام آنرا "
تعرض سياسی " گزاشته اند ،موافقت
3

داشته باشيم .رفقا بياد دارند که ما اين
عدم توافق مان را در سيمينار بين المللی
و کنفرانس منطقه يی نيز ابراز نموده
بوديم .يقينا در جريان کارزار مبارزاتی
دو هفته يی مطروحه نيز اين عدم
توافق را علنی نخواهيم کرد ،ولی به
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روشن سازی مجدد جوانب مختلف آن به
مثابۀ بخشی از کارزار بصورت درونی
مبادرت خواهيم ورزيد .يقينا در جريان
اين کارزار نخواهيم توانست بصورت
مشخص دفاع و پشتيبانی از به اصطالح
تعرض سياسی جاری رفقا را در پيش
بگيريم.
اگر بصورت مشخص متن نامۀ ارسالی
رفيق را در نظر بگيريم ،متاسفانه با
مطالب مطروحه در آن عمدتا توافق
نداريم .نکات مهم اين عدم توافق قرار
ذيل اند:
 – 1روند به اوج رسيدن بحران انقالبی
در نيپال برتری ندارد ،بلکه آنچه برتری
دارد روند سازش هايی است که اين
بحران را بطرف فروکش می برد .در
چهارچوب اين وضعيت است که دست
برتر رفقای ما در مجموعۀ سناريوی
سياسی جاری به مفهوم دست بر تر
سازش های غير اصولی بر قاطعيت و
استواری انقالبی پرولتری است .به همين
جهت ما قطعا شادمان خواهيم شد اگر اين
روند نتواند تا به آخر پيش برود ،البته به
شرط اينکه رفقای ما قاطعانه مسير
انقالب دموکراتيک نوين و جنگ خلق را
درپيش بگيرند.
 – 2رفقا مکررا از تضاد سه جانبه
صحبت می نمايند .اين بحث پايۀ عينی
ندارد و از لحاظ فلسفی قطعا نادرست
است .در يک شی بغرنج چندين تضاد می
تواند وجود داشته باشد .ولی در يک شی
صرفا يک تضاد اساسی وجود دارد و نه
چند تضاد اساسی .همچنان در هر مرحله
از تکامل يک شی صرفا يک تضاد عمده
می تواند وجود داشته باشد و نه چند
تضاد عمده .رفقا در واقع دو تضاد يعنی
تضاد ميان سلطنت طلبی و جمهوريت
خواهی و تضاد ميان انقالب و ضد انقالب
را با هم قاطی می کنند و به مفهوم تضاد
سه جانبه می رسند .در واقع کل پروسۀ
سياسی جاری در راستای برگزاری
انتخابات مجلس موسسان عمدتا بر محور
تضاد ميان سلطنت طلبی و جمهوريت
خواهی پيش می رود ،که حسب
فرمولبندی رفقا ،آنها خود يکجا با
بورژوازی کمپرادور در قطب جمهوريت
خواهی و نمايندگان فئوداليزم در قطب
سلطنت طلبی قرار دارند .قطب بندی ميان
انقالب ،به مفهوم انقالب دموکراتيک
نوين ،و ضد انقالب فقط وقتی عمده می
شود که پروسۀ جاری بهم بخورد،
آنچنانکه در جريان جنگ در گذشته بود.
البته اين قطب بندی کماکان وجود دارد،
ولی فعال عمده نيست اما بايد عمده شود.
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 – 3چنانچه واقعا انتخابات مجلس
موسسان به مثابۀ يگانه وسيلۀ باز سازی
قدرت دولتی و حل مشکالت طوالنی
طبقات ،ملل ،مناطق و جنس تحت ستم،
در ميان توده های وسيع ،مورد پذيرش
قرار گرفته باشد ،بايد بگوئيم که اين
وضعيت خود بخود به وجود نيامده بلکه
برای آن آگاهانه کار صورت گرفته است.
قطعا رفقای خود ما در به وجود آوردن
جو متذکره نقش عمده داشته اند .چنانچه
اين وضعيت واقعا موجود باشد ،به اين
مفهوم است که به اصطالح تاکتيک های
اتخاذ شده توسط رفقای ما نه به حفظ
دستاورد های جنگ خلق و ادامۀ آن بلکه
به ايجاد جو غير جنگی و گسترش
سرتاسری توهمات انتخاباتی در ميان
توده ها منجر گرديده است .بنا برين از
هم اکنون روشن است که از حرکت های
جاری « نتيجۀ مورد خواست » برای
انقالب دموکراتيک نوين ،حاصل نشده
است و اگر روند کنونی ادامه يابد ،در
آينده نيز حاصل نخواهد شد.
به نظر ما در هر حال بر گزاری انتخابات
مجلس موسسان – ولو اينکه مجلس به
لغو سلطنت و بر قراری جمهوريت رای
دهد – در حال حاضر به انقالب
دموکراتيک نوين منجر نخواهد شد .به
همين جهت ،برخالف نظر رفقا ،ما فکر
می کنيم که احتمال منقطع ساختن جريان
انتخابات مجلس موسسان توسط قطب
ارتجاعی ضعيف است.
خواست انتخابات برای مجلس موسسان و
شرکت در آن به عنوان يک تاکتيک،
درست يا نادرست ،موقعی می توانست
برای رفقای ما مصداق داشته باشد که
آنها دسترسی به اهداف انقالب
دموکراتيک نوين يعنی سرنگونی سه کوه
فئوداليزم ،بورژوازی کمپرادور و
امپرياليزم را کماکان در دستور کار شان
می دانستند .اما از قرار معلوم رفقای ما
انقالب نيپال را سه مرحله يی ساخته اند:
اول  -مرحلۀ انقالب ضد سلطنتی يا مرحلۀ
انقالب جمهوری که بنا به گفتۀ خود رفقا
مرحلۀ صرفا ضد فئودالی و به عبارت
ديگر مرحلۀ صرفا بورژوايی است.
دوم – مرحلۀ انقالب دموکراتيک نوين.
سه – مرحلۀ انقالب سوسياليستی.
در مرحلۀ اول ،در بهترين حالت آن،
سلطنت فئودالی ملغی ميگردد ،اصالحات
علمی ارضی به نفع دهقانان به عمل می
آيد ،اصالحات معين اقتصادی به نفع
کارگران صورت می گيرد ،سيستم کاستی
ملغی اعالم می شود ،سيستم حکومتی به
سيستم فيدرالی مبدل ميگردد تا ستم
3
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موجود بر مليت ها و مناطق تحت ستم از
ميان برود ،ستم فئودالی مرد ساالرانه بر
زنان از بين می رود .حصول اين خواست
ها در سطح کل جامعۀ نيپال گام تاريخی
مهمی به جلو محسوب می شود و نمی
تواند مورد حمايت نباشد .ولی تا آنجائيکه
ما می دانيم در مرحلۀ کنونی هيچ
خواستی برای مصادرۀ سرمايۀ کمپرادور
توسط رفقا مطرح نگرديده است و با
مسئلۀ سرنگونی سلطۀ امپرياليزم و
توسعه طلبی هندی بر نيپال نيز به مثابۀ
يک خواست روشن و غير قابل انصراف
برخورد نمی شود و تزلزالت زيادی
درمورد اين مسائل به نظر می رسد.
به نظر ما تا آنجائيکه به کشاندن پای
ناظرين به اصطالح سازمان ملل متحد به
نيپال مربوط می شود ،رفقا خود رسما و
عمال نظارت " جامعۀ جهانی " تحت
رهبری و کنترل امپرياليست ها بر پروسۀ
جاری انقالب نيپال را پذيرفته اند .بر
عالوه با مداخالت سياسی مستقيم
امپرياليست های امريکايی و توسعه
طلبان هندی در امور داخلی نيپال ،در
مواردی به عنوان يک امر پذيرفته شده
برخورد صورت می گيرد و در موارد
ديگری نا ديده گرفته می شود .يقينا اين
نظارت ها و مداخالت امپرياليستی و
ارتجاعی نه تنها در جريان انتخابات برای
مجلس موسسان ادامه خواهد يافت بلکه
عميق تر و گسترده تر نيز خواهد شد.
با توجه به تمامی اين مطالب " ،تعرض
سياسی " کنونی رفقا در صورتيکه صد
در صد با موفقيت نيز همراه باشد ،حد
اکثر سلطنت فئودالی را از ميان خواهد
برد ،ضربات مهمی بر مالکيت های
فئودالی وارد خواهد کرد و اصالحات
معين بورژوايی ديگری در جامعه پياده
خواهد نمود .اما اين " تعرض سياسی "
حتی به سرنگونی قاطع فئوداليزم و يک
انقالب پيگير بورژوايی نيز منجر نخواهد
شد تا چه رسد به انقالب دموکراتيک
نوين .اصوال در عصر امپرياليزم و
انقالبات پرولتری ،بدون سرنگونی سلطۀ
امپرياليزم و مصادرۀ سرمايۀ کمپرادور
نمی توان از يک انقالب قاطع و پيگير
بورژوايی صحبت به عمل آورد.
به اين ترتيب " تعرض سياسی " رفقا در
واقع يک تاکتيک مبارزاتی نيست ،بلکه
يک استراتژی مبارزاتی برای سرنگونی
سلطنت فئودالی و ضربت زدن بر
فئوداليزم است .اين استراتژی مبارزاتی
هم از لحاظ فرم مبارزاتی خود و هم از
لحاظ هدف اساسی خود چيزی غير از
استراتژی جنگ خلق است و تاکتيکی
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نيست که در چوکات عمومی استراتژيک
جنگ خلق پيش برده شود.
 – 4تالش برای ايجاد اتحاد مترقی شامل
نيروهای چپ ،دموکراتيک و ميهن
پرست ،يک تالش درست و ضروری
است ،به شرط اينکه بر محور خواست
های انقالبی پيش برود .از قرار معلوم
اين تالش بر محور « باز سازی قدرت
دولتی و حل مشکالت طبقات ،ملل،
مناطق و جنس تحت ستم» از طريق
جابجايی نظام جمهوری بجای نظام
شاهی ،سازماندهی شده و به پيش می
رود .در واقع رفقا خواست نظام جمهوری
بجای نظام شاهی را محور فعاليت های
مبارزاتی شان ساخته اند .تامين اين
خواست الزاما به مفهوم يک پيشرفت
مرحله ای در مسير انقالب دموکراتيک
نوين نخواهد بود .هم اکنون نمونه های
بسياری از نظام های جمهوری فئودال –
بورژوا کمپرادور در جهان وجود دارند،
مثال نظام سياسی همسايۀ بزرگ نيپال
يعنی هند و نظام سياسی دست نشانده در
افغانستان .به نظر ما در وضعيت فعلی
احتمال اينکه انتخابات مجلس موسسان
در نيپال به برقراری نظام جمهوری
فئودال – بورژوا کمپرادور منجر گردد،
بسيار زياد است.
 " – 4تعرض سياسی " به نفع انتخابات
مجلس موسسان الزاما احتمال منقطع
ساختن جريان انتخابات مجلس موسسان
توسط قطب ارتجاعی را بيشتر نمی سازد.
آنچه اين احتمال را زياد می کند ،بردن
اجندای انقالبی در ميان توده ها در جريان
انتخابات و در جريان جلسات مجلس
موسسان است .از قرار معلوم رفقا حتی
در مکاتبۀ شان با ما ديگر از اجندای
انقالبی حرف نمی زنند ،بلکه با زبان
شکسته از خواست جمهوريت و حل
مشکالت طبقات ،ملل ،مناطق و جنس
تحت ستم صحبت می کنند.
همانطوريکه قبال گفتيم ما جدا خرسند
خواهيم شد که جريان انتخابات مجلس
موسسان توسط قطب ارتجاع قطع گردد.
احتمال وقوع اين حالت به نظر ما بيشتر
نيست بلکه کمتر است .ولی فرض کنيم
اين احتمال به وقوع بپيوندد .به نظر ما
طرح رفقا برای تحريک مردم عليه بازی
ارتجاع بايد برگشت به ادامۀ جنگ خلق
باشد و نه چيز ديگری .واضحا روشن
است که رفقا خود در طی چند سال گذشته
موانع جدی ای بر سر راه از سر گيری
جنگ خلق ايجاد کرده اند.
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 – 5تدارک برای برنده شدن در انتخابات
مجلس موسسان و تدارک برای قيام نمی
توانند بصورت همزمان پيش بروند و در
واقع پيش نرفته است .در همين نامه ،به
نحو بسيار صريح و روشن ،انتخابات
مجلس موسسان به مثابۀ يگانه وسيلۀ
سياسی مورد پذيرش در ميان توده های
وسيع مطرح گرديده است .اين حکم به
مفهوم اين است که گويا ديگر در نيپال
مبارزات مسلحانه و جنگ و قيام مسلحانه
مورد پذيرش توده های وسيع قرار ندارد.
ازينجا است که رفقا " تعرض استراتژيک
" در جنگ خلق يعنی تعرض سرنگونساز
را به " تعرض سياسی "در " جبهۀ "
انتخاباتی يعنی تعرض سازشی مبدل کرده
اند .و باز هم از همينجا است که رفقا
مفهوم قيام را از يک مفهوم نظامی –
سياسی يا حد اقل سياسی – نظامی
سرنگونساز به يک مفهوم سياسی
انتخاباتی سازشی مبدل کرده اند .درينجا
بطور قطع موضوع بر سر پيشبرد
ماهرانۀ جنبۀ تکنيکی تدارک برای بردن
انتخابات مجلس موسسان نيست ،بلکه
اتخاذ استراتژی انتخاباتی بجای استراتژی
جنگ خلق است .بدين ترتيب ،فرمولبندی
" برنده شدن در انتخابات مجلس
موسسان به شکل يک قيام " يک
فرمولبندی نادرست و غير اصولی و يک
جمله بندی مطنطن ميان تهی است.
انتخابات مجلس موسسان نمی تواند
پوشش برای تطبيق عملی نقشۀ جامع
برای براه انداختن قيام موفقيت آميز
فراهم نمايد ،ولو اينکه از جنبه های
تکنيکی قويا آمادگی گرفته شود.
به نظر ما " تعرض سياسی " جاری رفقا
از دو طريق می تواند به ناکامی منجر
گردد :يکی از طريق منقطع ساختن
جريان انتخابات مجلس موسسان و
ديگری از طريق بازنده اعالم شدن رفقا و
متحدين انتخاباتی آنها توسط ارتجاع .در
حالت اول می تواند زمينه ای برای
تحريک مردم عليه ارتجاع وجود داشته
باشد .به نظر ما اين تحريک بايد عمدتا
بصورت برپايی مجدد جنگ خلق به عمل
آيد .ولی در حالت دوم يا زمينه ای برای
تحريک مردم وجود نخواهد داشت و يا
حد اقل اين زمينه بسيار ضعيف خواهد
بود و رفقا برای برپايی مجدد جنگ خلق
در موقعيت ضعيف تری قرار خواهند
داشت.
در هر دو حالت رفقا نمی توانند در
موقعيت براه انداختن قيام مسلحانه در
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کتمندو و سائر شهر های مهم قرار
بگيرند و چنانچه دست به اين کار بزنند
به سختی شکست خواهند خورد" .
تعرض سياسی " رفقا باعث فروپاشی
نيروهای مسلح ارتجاع ،حد اقل در
کتمندو ،نگرديده است .برعالوه پيش
قراوالن اشغالگران خارجی يعنی ناظرين
سازمان ملل متحد از قبل در نيپال موجود
اند و راه به اصطالح قانونی تجاوز
خارجی ارتجاعی و امپرياليستی بر نيپال
از قبل هموار گرديده است.
به نظر ما رفقا می توانند در صورت
برپايی مجدد جنگ خلق مناطق شان را در
بيرون از کتمندو گسترش دهند .جنگ در
کتمندو بصورت يک جنگ متحرک و نه
جنگ کامال موضعی منظم می تواند پيش
برده شود ،ولی نه با هدف تصرف کامل
اين شهر ،بلکه به مثابۀ جنگی در خدمت
به گسترش مناطق آزاد در خارج از اين
شهر  .احتماال در خارج از کتمندو نه تنها
امکان گسترش مناطق آزاد روستايی
بلکه امکان تصرف يکتعداد از شهر ها
نيز می تواند وجود داشته باشد.
نبايد اجازه داد که سرنوشت خوب يا بد
يک حرکت تاکتيکی ،بنا به گفتۀ رفقا،
به امر سرنوشت ساز و متالطمی مبدل
گردد که پيروزی يا شکست نهايی
انقالبيون و مرتجعين را رقم زند .اگر
حرکت جاری رفقا يک حرکت تاکتيکی
است ،چرا بايد همه چيز به پای آن
محاسبه گردد؟
البته بطور يقين بعد از اپريل وضع فعلی
در نيپال ديده نخواهد شد و به نظر ما
مباحثات جاری در سطح جنبش با رفقا
نيز ديگر نبايد درونی باقی بماند.
تا آنجائيکه به افشای دسايس و توطئه
های امپرياليزم ،توسعه طلبی هندی و
ارتجاع داخلی و خارجی مربوط است،
همبستگی با توده های مبارز نيپالی را
يک وظيفه و مسئوليت مبارزاتی خود می
دانيم ،ولو اينکه در مرحلۀ فعلی دستاورد
های مبارزاتی آنها قليل باشد و يا آنقدر
عظيم نباشد که به پيروزی انقالب
دموکراتيک نوين در نيپال منجر گردد .از
جانب ديگر در حال حاضر ما اظهار و
تطبيق عملی اين همبستگی را ،توام با
مبارزات ايدئولوژيک – سياسی درونی،
راهی می دانيم که می تواند در حد خود به
استوار شدن مجدد لوکوموتيف رهبری
مبارزاتی توده های نيپالی در خط انقالب
مدد رسان باشد.
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سندي از حزب كمونيست نيپال ( مائوئيست ) كه يكجا با نام ْه ارسالي مسئول روابط بين المللي آن حزب دريافت
شده بود.

برخی از فيصله های مهم اتخاذ شده
توسط
جلسۀ برگذار شدۀ کميتۀ مرکزی در فولباری ولسوالی کاوری
 – 1در مورد خط حزب :
کميتۀ مرکزی اين واقعيت را جدی می
انگارد که مسئلۀ دشوار خط کنونی حزب
ما ،که متحدانه ،مستحکم و پر قدرت
اتخاذ شده ،پيشروی همه جانبه در
رسيدن به هدف غايی سوسياليزم و
کمونيزم از راه به سر انجام رساندن
برنامۀ حد اقل انقالب دموکراتيک نوين با
تکامل و تعميل تاکتيک ضروری به مثابۀ
تدارک ضروری برای تکميل نمودن آن،
از يک طريق طغيانی و شورشگرانه و
نائل آمدن مرحلۀ تعرض استراتژيک در
مطابقت با خط انعطاف که کنفرانس ملی
دوم حزب ما مورد تحليل قرار داده و
تکامل داد ،بوده است .کميتۀ مرکزی
تعهد خود را مبنی بر متحد ساختن تمام
حلقات و صفوف حزب بر حول چنين
درکی از خط حزب تصريح می نمايد.

 - 2در مورد استراتژی و
تاکتيک حزب :
متحقق ساختن انقالب دموکراتيک نوين
عليه فئوداليزم و امپرياليزم ( در شرايط
مشخص نيپال عمدتا عليه توسعه طلبی
هندی ) استراتژی شورشگرانۀ ما است،
در حاليکه هم اکنون حزب انتخابات
مجلس موسسان و جمهوری دموکراتيک
فيدرال را به عنوان يک تاکتيک عمده
برای نائل آمدن به انقالب دموکراتيک
نوين اتخاذ کرده است .با توجه به شالودۀ
ده سال جنگ خلق و توازن قوا در سطح
ملی و بين المللی ،کميتۀ مرکزی با ثابت
قدم ماندن در استراتژی و تمرکز بر گام
عملی فوری انتخابات مجلس موسسان
برای نائل آمدن به جمهوری دموکراتيک
فيدرال ،تعهدش را برای به سر انجام
رساندن تمام وظايف به شمول وظايف
تشکيالتی ،مبارزاتی و لوجيستيکی اظهار
نموده و اتخاذ ابتکار ضروری برای تفهيم
مناسبات مشترک ميان استراتژی و

تاکتيک به تمام حلقات و صفوف حزب،
برای تکميل نمودن مرحلۀ تعرض
استراتژيک از يک طريق شورشگرانه،
تصريح می نمايد.

 – 3در مورد ساختمان
تشکيالت و سبک کار حزب :
در شرايط خاص کنونی ماداميکه جبهۀ
مبارزاتی صلح آميز برای حفظ دستاورد
های جنگ خلق به مثابۀ يک تاکتيک
جديد ايجاد شده است و ماداميکه
موضوع تعيين ،تغييرشکل و ادامۀ سبک
کار نمی تواند با جديت مورد لزوم خطی
خود همراه با ساختمان تشکيالتی موجود
در دست گرفته شود ،کميتۀ مرکزی اين
واقعيت را می پذيرد که مقدار قابل
مالحظۀ اغتشاش فکری و انارشيزم به
مثابۀ نتيجۀ اين حالت بيرون آمده است.
کميتۀ مرکزی تعهد خود را برای انکشاف
و عملی نمودن يک دستور العمل در مورد
ساختمان تشکيالت و سبک کار تصريح
می نمايد .سانتراليزم دموکراتيک در
مسئلۀ ساختمان تشکيالت و تئوری و
ديدگاه انقالبی پرولتری در سبک کار ،بايد
پايه و اساس اين عملکرد را بسازد.

 – 4در مورد تصفيۀ حزب:
با ورود ما به يک جبهۀ مبارزاتی صلح
آميز ،تمايالت غير پرولتری از هر دو
زاويۀ ايدئولوژی و پراتيک شروع به
پخش نمودن در ميان حزب نمود .در اين
زمينه ،همراه با نشانه های آشکار
اپورتونيزم راست بمثابۀ خطر عمده در
شکل فرد گرايی انارشيستی ،فرقه گرايی
" چپ " و تزلزل سنتريستی در درون
حزب شروع به نمايان شدن نمود .نزاع
های افراطی و انحرافاتی مثل بی
انضباطی ،گروه گرايی ،فساد و انارشيزم
مالی به درجات مختلف پديدار گرديدند .در
نتيجۀ فقدان درک واحد در مرکز خود
حزب ،يک برخورد بسيار منفی در کميته
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های پائين تر در حال گسترش بوده است.
با هوشياری کامل در مورد خطر متالشی
شدن و انحالل که به مثابۀ نتيجۀ گسترش
چنين وضعيتی نمودارگرديده است ،کميتۀ
مرکزی با حمايت از اتحاد پرولتری در
درک و کردار ،تعهد خود را در پيشبرد
کارزار اصالح در تمام حلقات و صفوف
حزب اظهار می نمايد.

 – 5در مورد ارزيابی از
اوضاع سياسی کنونی :
الف – در مورد اوضاع عمومی و
دستاورد:
به تعقيب جلسۀ وسيع پنجم اخير کميتۀ
مرکزی ،ميزان ابتکارات و دخالتگری
های حزب در کليت اوضاع سياسی کشور
افزايش يافته است .به مثابۀ نتيجه ای از
منشور مطروحۀ کميتۀ مرکزی يعنی
منشور  22نکته يی خواست ها ،فيصلۀ
حزب مبنی بر خارج شدن از حکومت و
بسيج توده يی در سطح ملی و نمودار
شدن اکثريت هيئت مقننۀ موقت در جلسۀ
ويژه به حمايت از جمهوريت و سيستم
انتخابات تناسبی و موافقتنامۀ  23نکته
يی که بعد از يک مبارزۀ طوالنی ،با
احزاب پارلمانی بدست آمد ،اينگونه
ابتکار و دخالتگری افزايش يافته است.
طرح بيانيۀ جمهوريت بصورت قانونی،
تنظيم ادارۀ قرارگاه های نظامی ،کمک به
خانواده های شهدا ،تحقيق در مورد
مفقود شدگان و کمک به خانواده های
آنها ،ايجاد ميکانيزمی برای پيشبرد
امور حکومت و غيره ،جنبه های
مهمی از
موافقتنامۀ  23نکته يی هستند.
هر چند با آشکار شدن اين واقعيت که
هيچ جنبش نيرومندی بدون وارد شدن در
پروسۀ انتخابات مجلس موسسان به
وجود آمده نمی تواند ،واکنش های
گوناگون امپرياليست ها ،توسعه طلبان،

شماره بيست و يكم
سلطنت طلبان فئودال مرتجع و
رويزيونيست ها ،ترس شان از پيروزی
ابتکارات و دخيل شدن های سياسی حزب
را نشان می دهد .به مثابۀ نتيجه ای از
موضع ما در مورد ميهن پرستی و
جمهوريت ،برخورد مثبت در ميان توده
های وسيع نسبت به حزب گسترش می
يابد .اين امر به آسانی فهميده شده می
تواند که قصر نشينان فئودال ،که از اين
وضعيت بيمناک اند ،به توطئه چينی عليه
حزب ما و انتخابات مجلس موسسان
شروع کرده اند .در خدمت به موفقيت
آميز ساختن چنين توطئه ای ،زانو زدن
در مقابل امپرياليزم و توسعه طلبی ويژگی
عمدۀ عناصر فئودال مرتجع بوده است.
از طرف ديگر ،قدرت های امپرياليستی و
توسعه طلب با تمام مداخالت فزيکی،
پولی ،تنبيهی و نفاق افگنی آشکارا عليه
حزب ما و توسعۀ افکار چپ قرار گرفته
اند .بر انگيختن محليگرايی اتنيکی و
منطقه يی از لحاظ داخلی ،تشديد فعاليت
های جدايی طلبانه و محليگری در
مدهيش ،وابسته ساختن بيشتر ملت به
ديگران از طريق تقويت چنگ زنی شان
بر اقتصاد ،تشديد کارزار شايعه افگنی
عليه حزب ما و افکار چپ ،از لحاظ
خارجی صحبت از انتخابات مجلس
موسسان اما از لحاظ داخلی توطئه چينی
عليه آن و تقويت تشريک مساعی با
عناصر فئودال ،فعاليت های عمدۀ ارتجاع

شعله جاويد
خارجی را تشکيل می دهد.
بايد توجه ويژه ای روی اين حقيقت
مبذول گردد که امپرياليزم امريکا تحت
استراتژی نظامی جهانی اش فعاليت های
خود را عليه نيروهای کمونيست ،انقالبی
و چپ در نيپال با هدف محاصرۀ چين از
طريق تقويت چنگ زنی خود بر آسيای
جنوبی متمرکز کرده است.

ب – در مورد محدوديت ها و ضعف
ها :
 – 1در جلسۀ وسيع تذکر داده شده بود
که برای براه انداختن يک مبارزۀ
پيشرونده ،بعد از آنکه يقينی شد که
انتخابات در جون گذشته صورت نخواهد
گرفت ،تاکيد ضروری به عمل نيامد و
ابتکاری براه نيفتاد.
 – 2در مقايسه با افزايش ابتکارات و
دخالتگری های سياسی بعد از جلسۀ
وسيع پنجم کميتۀ مرکزی ،رويدست
نگرفتن نقشه ای برای گسترش و تحکيم
تشکيالتی و تدارک تکنيکی ضعف عمدۀ
اين مرحله بوده است.
 – 3با وجود حمايت اکثريت هيئت مقننۀ
موقت از جمهوريت و سيستم انتخابات
تناسبی ،ما دچار اين محدوديت بوده ايم
که هيچ اقدامی برای قرار دادن آن در
توافقنامۀ  23نکته صورت نگرفت.
در خدمت به دفع استراتژی متذکرۀ
ارتجاع خارجی و رهايی از محدوديت ها
و ضعف ها ،حزب در افزايش ابتکار
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سياسی و ديپلماتيک از لحاظ داخلی بايد
برای ايجاد جنبش نيرومند به حمايت از
وحدت ملی ،استقالل ،آزادی و تماميت
ارضی تالش نمايد و بايد اين جنبش را از
طريق متصل ساختن آن با جمهوريت و
انتخابات مجلس موسسان سر زنده و
موثر سازد .اين امر روشن است که تنها
از طريق پيش رفتن متحدانه در انتخابات
مجلس موسسان می توان جنبش را به
نقطۀ تعيين کننده در هر دو حالت
برگذاری و يا عدم برگذاری انتحابات
هدايت نمود.

 -6در مورد نقشۀ وظيفۀ آينده:
مسئلۀ پيچيدۀ پالن آينده ،ارتقای موثر
چهار تدارک در ايدئولوژی و سياست،
اصالح تشکيالتی ،تحکيم و گسترش،
جنبش نيرومند توده يی و وظايف
لوجيستيکی ،از طريق متصل ساختن آن
به امر انتخابات مجلس موسسان ،خواهد
بود .با چنگ زدن محکم به اين امر و
تنها از طريق به تحرک در آوردن کل
مکانيزم حزب ،سازمان های توده يی ،
جبهات و شعبات ،ما می توانيم دستاورد
جنگ خلق را حفظ کنيم و تدارک برای
جنبش تعيين کننده را بطور مشخص
تکميل نمائيم .جلسۀ کنونی کميتۀ مرکزی،
با آماده کردن اينگونه نقشه ،تعهد می
بندد که با نيرومندی کامل به پراتيک
جهش نمايد.

مالحظات رهنمودي ذيل از سوي " د س ك م ح ك ( م ) ا " در مورد مطالب مندرج در سند فوق ،قبل از " كارزار دفاع  " ...تهيه
شد و در جريان كارزار بصورت دروني پخش شده و مورد بحث قرار گرفت.

مرور مختصری
بر
فيصله های مهم جلسۀ اخير کميتۀ مرکزی حزب کمونيست نيپال ( مائوئيست )
قسمت اول
در مورد خط حزب :
يقينا در کشوری مثل نيپال رسيدن به
سوسياليزم از راه به سر انجام رساندن
انقالب دموکراتيک نوين ممکن و ميسر
است .اما سوسياليزم مرحلۀ گذار از
سرمايه داری به کمونيزم و بصورت کل
مرحلۀ گذار از جامعۀ طبقاتی به جامعۀ
بی طبقۀ کمونيستی است و نه هدف
غايی .هدف غايی فقط کمونيزم است.
سوسياليزم را در پهلوی کمونيزم ،هدف
غايی اعالم کردن يک اشتباه تئوريک

فاحش است.
جامعۀ سوسياليستی يک جامعۀ طبقاتی
است که در آن تضاد های طبقاتی و
مبارزات طبقاتی وجود دارد و اصل
راهنمای تئوريک مائوئيستی در چنين
جامعه ای " ادامۀ انقالب تحت
ديکتاتوری پرولتاريا " و اصل راهنمای
عملی آن بر پايی انقالبات فرهنگی متعدد
است .چنين جامعه ای با جامعۀ کمونيستی
دارای تفاوت کيفی است و قوانين حاکم بر
آن نيز با قوانين حاکم بر جامعۀ
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کمونيستی تفاوت کيفی دارد.
انقالب سوسياليستی بالفاصله و يا حد
اقل سريعا بعد از پيروزی سرتاسری
انقالب دموکراتيک نوين شروع می شود
– و بايد شروع شود  -و به مثابۀ يک
مرحلۀ گذار بايد پيش برود .رسيدن به
اين انقالب يک هدف عاجل است ،در
کشور های سرمايه داری پيشرفته در
همان گام اول انقالب و در کشور های
تحت سلطۀ نيمه فئودالی بعد از پيروزی
سرتاسری انقالب دموکراتيک نوين .البته

شماره بيست و يكم
پروسۀ انقالب سوسياليستی از آغاز
پيروزی تا رسيدن به سرحد کمال ،يک
پروسۀ طوالنی خواهد بود .سوسياليزم را
هدف غايی اعالم کردن به مفهوم اين
است که بگوئيم :انقالب دموکراتيک نوين
بعد از پيروزی سرتاسری بالفاصله و يا
حد اقل سريعا به سوسياليزم گذار نخواهد
کرد ،بلکه تا زمان گذار به سوسياليزم
يک پروسۀ طوالنی را طی خواهد کرد.
چنين درکی از انقالب دموکراتيک نوين
يک درک مائوئيستی روشن نيست.
البته می توان گفت که در شرايط کنونی
جهانی و آنهم برای کشوری مثل نيپال،
گذار از انقالب دموکراتيک نوين به
انقالب سوسياليستی ،به آن سرعتی که
در انقالب چين عملی گرديد ،ممکن
نخواهد بود و کند تر از آن صورت خواهد
گرفت .اما نبايد اين کندی به آنچنان رکود
و در جا زدنی منجر گردد که انقالب
سوسياليستی را به هدف غايی مبدل
نمايد.
اتخاذ تاکتيک ضروری و بلکه اتخاذ
تاکتيک های ضروری برای تکميل نمودن
انقالب دموکراتيک نوين ضروری است.
اما يک حرکت سياسی را صرفا با
نامگذاری نمی توان يک حرکت سياسی
تاکتيکی خواند .در جنبش کمونيستی بين
المللی بارها اتفاق افتاده است که يک
حرکت غير اصولی استراتژيک در ابتدا
بنام حرکت تاکتيکی علم گرديده است و
بعد از آنکه برای مدتی تحت اين نام
پيشبرده شده و خود را تثبيت نموده
است ،از لحاظ عملی واضحا خصلت
استراتژيکی خود را نشان داده و توانسته
است که از لحاظ تئوريک نيز رسما به
عنوان يک حرکت استراتژيک پذيرفته
شود.
خط انعطاف و به بيان روشن تر خط
سازش که در کنفرانس ملی دوم حزب
کمونيست نيپال ( مائوئيست ) اتخاذ شد،
به معنی واقعی کلمه يک حرکت
استراتژيک است و نه يک حرکت
تاکتيکی .نائل آمدن مرحلۀ تعرض
استراتژيک در جنگ خلق در مطابقت با
خط سازش اصوال لزومی ندارد .درينمورد
روی دو نکته بايد انگشت گذاشت.
 – 1به نظر ما جنگ خلق در نيپال
هيچگاه به مرحلۀ تعرض استراتژيک
نرسيد .آنچه را که رفقا مرحلۀ تعرض
استراتژيک در جنگ خلق ناميدند ،در
واقع مرحلۀ تعادل استراتژيک بود .البته
می توان گفت که اين مرحله به انجام خود
نزديک شده بود .جنگ خلق بعد از آزاد
سازی تقريبا  80در صد از مناطق

شعله جاويد
روستايی نيپال به حدی رسيده بود که می
توانست به زودی وارد مرحلۀ آزاد سازی
شهر ها و بقيۀ مناطق روستايی يعنی فتح
سرتاسری کشور شده و به مرحلۀ تعرض
استراتژيک پا بگزارد .اما در همان
موقعی که رفقا آغاز مرحلۀ تعرض
استراتژيک در جنگ خلق را اعالم کردند
و عمال عمليات های تعرضی شان را آغاز
کردند ،هنوز برای پيشبرد تعرض
استراتژيک آمادگی ها و توانمندی های
الزمه را بدست آورده نتوانسته بودند.
برعالوه در همان موقع يک تحول جدی
سياسی – نظامی در منطقه به وقوع
پيوسته بود و اوضاعی به وجود آورده
بود که رفقا بايد بطور حتمی و الزامی آن
را در محاسبات شان می گنجاندند.
در آن موقع کشيدگی شديد سرحدی ميان
هند و پاکستان که باعث صف آرائی
نظامی ميان هند و پاکستان گرديده بود ،تا
حد زيادی فروکش کرده بود .نه تنها قوای
يک ميليونی هندی که برای مدت يکسال
در سرحدات پاکستان صف آرائی کرده
بود دوباره به داخل هند برگشته بودند،
بلکه چهل هزار نفر از قوای چند صد
هزار نفری هندی مستقر در کشمير نيز از
اين منطقه خارج شده بودند.
حزب ما در همان موقعی که رفقا آغاز
مرحلۀ تعرض استراتژيک در جنگ خلق
را اعالم کرده بودند ،در مالقات با کميتۀ
جنبش صريحا اظهار داشته بود که رفقای
نيپالی بدون محاسبات دقيق و آمادگی
های الزمۀ داخلی و بدون در نظر داشت
وضعيت مشخص فعلی منطقه و جهان،
آغاز مرحلۀ تعرض استراتژيک در جنگ
خلق را اعالم نموده اند .حزب ما در همان
موقع گفته بود که نقشۀ رفقا برای پيشبرد
تعرض استراتژيک ،که به اندازۀ کافی
مشخص و دقيق هم نيست ،نميتواند يک
نقشۀ پيروزمندانه بوده و فرجام موفقيت
آميز داشته باشد .ما همان موقع صريحا
گفته بوديم که اينگونه " چپ روی "
های بدون سنجش در نهايت به راست
روی می انجامد.
در هر حال ،عمليات های تعرضی اردوی
رهائيبخش خلق بعضا موفقيت آميز و
بعضا هم نا موفق بودند و تلفات نسبتا
سنگينی برای هردو طرف جنگ به وجود
آوردند .بخشی از تلفات سنگين وارده بر
اردوی رهائيبخش خلق ،نتيجۀ مداخالت
مستقيم اردوی ارتجاعی هند در جنگ
نيپال بود .اين اردوی ارتجاعی و حامی
ارتجاع در نيپال ،تازه از جبهه گيری
وسيع جنگی در مرز های پاکستان و
قسما هم از درد سر های نظامی در
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کشمير فراغت حاصل کرده بود .،عليرغم
اين تلفات و صدمات ،اردوی رهائيبخش
خلق موفق شد دوبار کتمندو را به
محاصره بکشد ،اما نمی توانست
توانمندی حمله به آن را داشته باشد.
کمپ ارتجاع به طرف تمرکز جدی
نيروهايش روی آورد .شاه حالت اضطرار
در کشور اعالم کرد ،پارلمان را برچيد،
حکومت را معزول نمود ،قانون اساسی
نيپال را به حالت تعليق در آورد و خود
مستقيما با حمايت اردوی شاهی کنترل
امور را بدست گرفت .اما اين حرکت
باعث نارضايتی مرتجعينی شد که از
قدرت کنار زده شده بودند .حزب
کمونيست نيپال ( مائوئيست ) در جهت
استفاده از تضاد ميان مرتجعين با
نيروهای کنار زده شده نزديک شد و
يکجا با آنها مطابق به يک توافقنامۀ
مشترک ،پيشبرد يک جنبش اعتراضی
توده يی غير جنگی را به دوش گرفت .تا
اين زمان جبهات جنگ خلق کماکان فعال
بودند و باری هم عمليات وسيع
سرتاسری مسلحانۀ تبليغاتی به قصد
فروپاشاندن و يا ال اقل قويا متزلزل کردن
نيروهای نظامی ارتجاع پيشبرده شد که
نتايج آن نا چيز بود.
جنبش اعتراضی توده يی غير جنگی
وسيع تر و وسيع تر شد .اردو و پوليس
شاهی با تزلزل و عدم قاطعيت ،اينجا و
آنجا به سرکوب جنبش پرداختند که باعث
قدرتمند شدن بيشتر آن گرديد .شاه با
حمايت قدرت های خارجی امپرياليستی و
ارتجاعی و مشخصا امپرياليست های
امريکايی و توسعه طلبان هندی و به
قصد آشتی مجدد با احزاب پارلمانی،
حکومت معزول شده و پارلمان برکنار
شده را مجددا بر حال نمود.
تا اين زمان محور فعاليت های مبارزاتی
حزب کمونيست نيپال ( مائوئيست )
پيشبرد جنگ خلق بود و سائر اشکال
مبارزه ،منجمله مبارزات اعتراضی توده
يی غير جنگی ،می توانست خصلت
تاکتيکی داشته باشد .اما موقعيکه حزب،
به ادامۀ سازش های تاکتيکی با احزاب
پارلمانی ،روی بر قراری آتش بس در
جنگ توافق نمود و وارد پارلمان و
حکومت موقت گرديد ،ديگر محور فعاليت
های مبارزاتی اش را پيشبرد جنگ خلق
تشکيل نمی داد ،بلکه پيشبرد حرکت های
سازشی با احزاب پارلمانی تشکيل می
داد .اين مسئله کامال روشن است که از
اين پس پيشبرد مبارزات صلح آميز جای
مبارزات مسلحانه و جنگ خلق را گرفت.
ازينجهت است که فرمولبندی « نائل آمدن

شماره بيست و يكم
تعرض استراتژيک در انطباق با خط
انعطاف ( سازش ) » نمی تواند يک
فرمولبندی صحيح و درست باشد .حتی
اگر راهی را که رفقا در پيش گرفتند يک
راه درست و اصولی بوده باشد ،باز هم
فرمولبندی مذکور نمی تواند درست باشد.
در پيش گرفتن طريق سازش ،چه درست
باشد و چه نادرست ،نمی تواند يک
طريقه طغيانی و شورشگرانه تلقی گردد.
اينگونه فورمولبندی ها بيشتر به اين درد
می خورد که پوششی برای روگردانی از
طريقۀ واقعی طغيانی و شورشگرانه
فراهم نمايد.
اما موضوع مطرح شده در همين قسمت
از فيصله های کميتۀ مرکزی حزب
کمونيست نيپال ( مائوئيست ) ،به درستی
به عنوان « مسئلۀ دشوار و پيچيدۀ خط
کنونی  » ...آن حزب مطرح گرديده است.
به نظر ما اگر بخواهيم موضوع را روشن
تر بيان نمائيم بايد بگوئيم که همين
موضوع عمق و پهنای کل گرايشات
نيرومند پراگماتيستی رفقا را در خود
متمرکز کرده است.
رفقا در اوايل دهۀ نود قرن گذشته و پيش
از آنکه هويت حزب کمونيست نيپال (
مائوئيست ) را اتخاذ نمايند راه وحدت با
رويزيونيست ها را در پيش گرفتند .اين
حرکت توسط کميتۀ جنبش مورد انتقاد
قرار گرفت .در همان ايام رفقا در
انتخابات پارلمانی شاهی شرکت می کردند
و کل موضوع شرکت و عدم شرکت در
انتخابات پارلمانی ارتجاعی را يک
موضوع تاکتيکی تلقی می کردند .اين
موضوع يکی از مسائلی بود که در جرو
بحث های جلسۀ گستردۀ جنبش در سال
 1993مورد ارزيابی و نقد قرار گرفت.
در همان زمان تدوير جلسۀ گستردۀ

شعله جاويد
جنبش ،رفقا  8نفر وکيل در پارلمان
شاهی داشتند .بر عالوه ،هر باری که
مذاکره بازی ها با ارتجاع سلطنتی و
پارلمانتاريستی در جريان جنگ خلق به
راه می افتاد ،مالحظات و تشويش های
منسوبين جنبش انقالبی انترناسيوناليستی
برای رفقا گوشزد می شد ،اما مداوما
ناشنيده گرفته می شد .در جريان
برگزاری کنفرانس منطقه يی و سيمينار
بين المللی انتقادات ،مالحظات و تشويش
های احزاب و سازمان های عضو جنبش
بطور بسيار صريح و روشن با رفقا در
ميان گزاشته شده بودند که در واقع
مجموعا ناديده گرفته شدند .خالصه،
وقتی رفقا از لحاظ خطی از جنگ خلق
دست کشيدند و وارد مرحلۀ مبارزات
صلح آميز شدند ،نه تنها بدون هيچ
مالحظه ای و بصورت پيگير به اين
حرکت شان ادامه دادند ،بلکه از تمامی
اشتباهات گذشتۀ شان ،تحت اين عنوان
که حرکت های مذکور باعث پيشرفت های
مبارزاتی آنان گرديده است ،به دفاع
پرداختند .ازينقرار نزديک شدن روز
افزون رفقا بطرف تصرف قدرت سياسی
سرتاسری دليلی شد برای دفاع از تمامی
اشتباهات گذشته و کنونی شان.
تصرف قدرت سياسی چيزی نيست که
هميشه و در هر حالتی و بصورت غير
مشروط يک امر مطلقا خوب تلقی شده
بتواند .اين امر نيز همانند تمامی امور
ديگر نمی تواند مشروط نباشد .موضوع
اساسی و بنيادی اين است که شما تصرف
قدرت سياسی را برای تامين چه اهدافی
مدنظر قرار می دهيد؟ اين اهداف شيوۀ
تصرف قدرت سياسی را نيز مشخص و
معين می نمايد .برعالوه تصرف قدرت
سياسی بنام پرولتاريا بايد واقعی و دارای
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پايه و اساس باشد .اين امر ممکن است
که قدرت سياسی بنام پرولتاريا تصرف
شود ،اما عملکرد حقيقی قدرت سياسی
مستقر شده ،خدمت به پرولتاريا و انقالب
نباشد ،بلکه نهايتا حفاظت از نظم
ارتجاعی استثمارگرانه و ستمگرانۀ
موجود کشوری و جهانی باشد .اين
موضوع را به عنوان بحث کلی و عمومی
ای مطرح می نمائيم که می تواند در مورد
رفقای نيپالی مصداق داشته باشد .بنابرين
پيشرفت های مبارزاتی رفقا در جهت
نزديک شدن روز افزون آنها بطرف
تصرف قدرت سياسی در نيپال ،نمی تواند
بصورت يک امر مطلقا خوب و غير
مشروط تلقی گردد.
يقينا کميتۀ مرکزی حزب کمونيست نيپال
( مائوئيست ) متعهد است که تمام حلقات
و صفوف حزب را به دور خطی که در
پيش گرفته است ( خط سازش ) ،متحد و
يکپارچه نمايد و نمی تواند غير از اين
کاری انجام دهد .ذکر اين موضوع در
اولين بند از فيصله نامۀ کميتۀ مرکزی
نشاندهندۀ اين است که درينمورد هنوز
وحدت و يکپارچگی در حلقات و صفوف
حزب وجود ندارد .اما اگر روند جاری
کماکان ادامه يابد و حزب کمونيست نيپال
( مائوئيست ) پيروزی های پراگماتيستی
بيشتر و بيشتری حاصل نمايد،
رويهمرفته اينچنين وحدت و يکچارچگی
ای حاصل خواهد شد .واقعيت اين است که
تا حال هيچگونه مقاومت اصولی جدی و
ملموس در مقابل خط پراگماتيستی سازش
در ميان رهبری و حلقات و صفوف حزب
کمونيست نيپال ( مائوئيست ) ،مالحظه
نشده است .ممکن است چنين مقاومتی
اصال تبارز نکرده باشد و ممکن هم هست
که به ذرايع مختلف خنثی شده باشد.

قسمت دوم
در مورد استراتژی و تاکتيک
حزب:
استراتژی شورشگرانۀ
وقتی ما از
ِ
مارکسيستی – لنينيستی – مائوئيستی
صحبت می نمائيم کافی نيست که صرفا از
هدف استراتژيک " متحقق ساختن انقالب
دموکراتيک نوين عليه فئوداليزم و
امپرياليزم" صحبت نمائيم ،بلکه الزم
است که از چگونگی متحقق ساختن يا
راه متحقق ساختن اين هدف استراتژيک
يعنی استراتژی مبارزاتی که همانا جنگ
خلق است نيز صحبت نمائيم .هدف

استراتژيک انقالب دموکراتيک نوين از
استراتژی مبارزاتی جنگ خلق تفکيک
ناپذير است ،به قسميکه متحقق ساختن
انقالب دموکراتيک نوين بدون تدارک،
برپايی و پيشبرد موفقيت آميز جنگ خلق
اصوال امکان ناپذير است .متحقق ساختن
انقالب دموکراتيک نوين يعنی سرنگونی
فئوداليزم و سلطۀ امپرياليزم و همچنان
بورژوازی کمپرادور و اين سه سرنگونی
بطريق اصولی و قاطع فقط و فقط از
طريق پيشبرد موفقيت آميز جنگ خلق تا
آخر می تواند بدست آيد .هر گونه بی
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توجهی نسبت به اين امر و دست کم
گرفتن آن ،راه را برای سازش های غير
اصولی و دوآليزم در استراتژی مبارزاتی
باز می نمايد.
انتخابات مجلس موسسان و جمهوری
دموکراتيک فيدرال به مثابۀ يک تاکتيک
عمده ،برای نائل آمدن به انقالب
دموکراتيک نوين
اتخاذ نگرديده است ،بلکه برای تشکيل
نظام ديگری اتخاذ گرديده است .توصيف
خود رفقا از اين نظام به عنوان يک نظام
بينابينی يعنی نظامی که نه نظام بورژوايی

شماره بيست و يكم
است و نه نظام دموکراتيک نوين ،خود
دليل روشنی بر نفی ادعای شان است.
واقعيت اين است که موضوع تصويب يک
قانون اساسی جديد ( قانون اساسی
جمهوری دموکراتيک فيدرال ) بجای
قانون اساسی موجود ( قانون اساسی
دولت شاهی ) و ايجاد يک نظام جديد (
جمهوری دموکراتيک فيدرال ) بجای نظام
موجود ( نظام شاهی نيمه فئودالی – نيمه
مستعمراتی ) اصوال نمی توانند
موضوعات تاکتيکی تلقی گردند .درينجا
در واقع بطور آشکارا يک مرحلۀ
استراتژيک قبل از نائل آمدن به انقالب
دموکراتيک نوين در نظر گرفته شده
است .با توجه به مجموعۀ اوضاع داخلی
نيپال و همچنان اوضاع منطقه يی و
جهانی ،می توان بيان داشت که اين
مرحله به مثابۀ يک مرحلۀ سازشی با
بورژوازی کمپرادور ،بخشی از ارتجاع
نيمه فئودالی و همپای آن سازش با سلطۀ
امپرياليزم و توسعه طلبی هندی ،نمی
تواند يک مرحلۀ عبوری کوتاه مدت
باشد .درين جريان  ،شکلگيری و تثبيت
يک نظام ارتجاعی وابستۀ سرمايه داری
– نيمه مستعمراتی با تزئينات غليظ و
رقيق ريفورميستی ،بيشتر محتمل است تا
پيشروی بسوی انقالب دموکراتيک نوين
و متحقق شدن آن انقالب.
اتخاذ انتخابات مجلس موسسان و
جمهوری دموکراتيک فيدرال به عنوان
تاکتيک عمده به چه معنی است؟ يک
حرکت تاکتيکی در ميان مجموع حرکت
های تاکتيکی می تواند يک حرکت
تاکتيکی عمده محسوب شود .اما هيچ
حرکت تاکتيکی ای نمی تواند نسبت به کل
استقامت استراتژيک مبارزه ،عمده تلقی
گردد ،کما اينکه می تواند شکل و صورت
ويژه ای به آن بدهد .اما اتخاذ يکسلسله
حرکت های مرتبط و متصل بهم که از
مذاکرات با پارلمانتاريست ها شروع شده
و تا تصويب قانون اساسی جمهوری
دموکراتيک فيدرال و تشکيل اين
جمهوری ،و نه تصويب قانون اساسی
جمهوری دموکراتيک نوين و تشکيل آن
جمهوری ،ادامه می يابد ،نشاندهندۀ يک
سيستم حرکت است و نه يک حرکت
تاکتيکی عمده يا غير عمده در راستای
متحقق شدن انقالب دموکراتيک نوين.
البته موضوع جمهوری دموکراتيک
فيدرال ،به ذات خود و حتی بدون اينکه
حلقۀ نهايی از حلقات يک سلسله باشد،
نيز نمی تواند يک موضوع تاکتيکی تلقی
گردد.
خوب بود اگر شالودۀ ده سال جنگ خلق

شعله جاويد
در جهت سرنگونی اصولی و قاطع
ارتجاع داخلی و سلطۀ امپرياليزم سير می
کرد و نه در جهت استفاده از آن برای
امتياز گيری های انتخاباتی و دست برتر
يافتن در سازش ها و داد و گرفت های
سياسی .درينجا منظور اين نيست که
هرگونه سازش و دادو گرفت سياسی را
مردود بدانيم ،بلکه اين است که نبايد داد
و گرفت ها و سازش های سياسی برای
ما به يک جريان مستمر و اساسی تا
سرحد توافق بر سر يک قانون اساسی
سازشی و يک نظام سياسی سازشی ارتقا
يابد.
مسئلۀ توازن قوا در سطح ملی و بين
المللی يک موضوع حساس است .اين
توازن در سطح ملی بصورت باالقوه و
باالفعل به نفع رفقا است ،در حاليکه در
سطح بين المللی بصورت باالفعل به نفع
رفقا نيست ،اما بصورت باالقوه به نفع
شان است .اگر قبول نمائيم که توازن قوا
در سطح بين المللی بصورت باالقوه نيز
به نفع رفقا نيست ،در واقع می خواهيم
بگوئيم که شرايط بين المللی برای
پيروزی انقالب دموکراتيک نوين در نيپال
نه بصورت باالقوه مساعد است و نه
بصورت باالفعل .اينچنين حکمی در
شرايط کنونی جهانگيريت سرمايه داری
امپرياليستی به اين مفهوم است که در
نيپال اصال شرايط مساعد برای پيروزی
قاطع انقالب وجود ندارد .ترس ما اين
است که رفقا واقعا به چنين برداشتی
نرسيده باشند .در هر حال ،ما بايد شرايط
مساعد داخلی را در خدمت به پيشروی
های بيشتر در جادۀ استراتژی مبارزاتی
جنگ خلق مورد استفاده قرار دهيم و
سعی نمائيم شرايط مساعد باالقوۀ بين
المللی را به شرايط مساعد باالفعل بين
المللی مبدل نمائيم .ديدی که شرايط
مساعد باالقوه و باالفعل داخلی و شرايط
نامساعد باالفعل و مساعد باالقوۀ بين
المللی را با هم جمع می کند و حاصل آن
را نظام بينابينی ميان انقالب و ارتجاع
قرار می دهد ،مبتنی بر ديد فلسفی " جمع
دو در يک " است و نه " تجزيۀ يک به
دو" .اينگونه جمعبندی صد البته می
تواند " شوق " رسيدن به قدرت و دست
يابی به کاخ اقتدار به هر قيمت را مساعد
نمايد ،اما در نهايت به نفع انقالب در
کشور نيست و برای جنبش بين المللی از
هم اکنون می تواند زهر مقاتل به حساب
آيد.
يک گام عملی فوری تاکتيکی نمی تواند
از دو حالت بيرون باشد:
 - 1چنين گامی اصوال نيازمند اين نيست
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که کل جريان مبارزات انقالبی حول آن
متمرکز گردد .اکثريت قريب به اتفاق
اقدامات عملی تاکتيکی دارای چنين
خاصيتی اند.
 – 2گام های عملی فوری تاکتيکی ندرتا
می توانند نيازمند اين باشند که کل جريان
مبارزات انقالبی حول آن ها متمرکز
گردد ،ولی بصورت گذرا و موقتی و به
مثابۀ يک مرحلۀ انتقالی و عبوری زود
گذر.
البته تصرف قدرت سياسی يک گام عملی
فوری است ولی يک گام عملی فوری
استراتژيک و نه يک گام عملی فوری
تاکتيکی .وقتی شما راه تصرف قدرت
سياسی از طريق جنگ خلق را کنار می
گذاريد ،يا ال اقل به حالت تعليق در می
آوريد و راه تصرف قدرت از طريق
مبارزات صلح آميز و انتخابات را در پيش
می گيريد ،چيزی بنام " ثابت قدم ماندن
در استراتژی " نمی تواند وجود داشته
باشد .در چنين حالتی آنچه در واقع مطرح
است تبديل استراتژی مبارزاتی جنگ خلق
به استراتژی مبارزاتی انتخاباتی ،صلح
آميز و غير جنگی است و نه چيز ديگری.
در چنين حالتی در واقع " شالودۀ ده سال
جنگ خلق " به مثابۀ يک عامل فشار
تاکتيکی در خدمت پيروزی استراتژيک
انتخاباتی قرار می گيرد .آنچه درين ميان
نقش محوری بازی می کند ،مبارزات
انتخاباتی است و نه شالودۀ ده سال جنگ
خلق .گام عملی ايکه باعث آنچنان
تمرکزی گردد که تمام وظايف به شمول
وظايف تشکيالتی ،مبارزاتی و
لوجيستيکی را کال تحت تاثير بگيرد و
تنظيم و اجرای تمامی آنها را به گونۀ
خاصی ،غير از آنچه تا حال بوده است،
ايجاب نمايد ،يک گام محوری است و
چنين گام محوری ای نمی تواند يک گام
تاکتيکی محسوب گردد .اين موضوع را
در مباحث بعدی بيشتر پی می گيريم.
مناسبات مشترک ميان استراتژی و
تاکتيک چگونه است؟ بنا به گفته رفيق
شهيد اکرم ياری:

« اگر استعمال اصطالحات هندسی
در
سياست مجاز باشد ،ميتوان گفت که
استراتژی " استقامت " و تاکتيک
" جهت " حرکت جنبش انقالبی
ميباشد .اگر استقامت درست باشد
و صحيح تعيين شود ،هرگونه
انحرافات در جهت را ميتوان بطور
کلی درک کرد و تصحيح نمود›› .

شماره بيست و يكم

به اين ترتيب درستی و صحيح بودن
استقامت استراتژيک تعيين کننده است و
بر مبنای آن است که جهات تاکتيکی غير
موازی با استقامت استراتژيک را ،چه در
اثر ارزيابی ها و محاسبات نادرست به
وجود آمده باشند و چه در اثر برخورد با
پيچ و خم ها و فراز و نشيب های مسير
مبارزاتی اتخاذ شده باشند ،می توان درک
کرد و در مجموع به استقامت درست
سوق داد .در واقع پيچ و خم ها و فراز و
نشيب های مسير مبارزاتی اند که
انعطافات تاکتيکی را نا گزيرمی سازند.
اما اين انعطافات حد و مرز معينی دارند
که توسط کليت استقامت استراتژيک
تعيين می گردد و نبايد از چوکات اين
کليت خارج شود .هر انعطافی مادامی که
در مسير و جهت منعطف خود تا آن حدی
پيش برود که از چوکات کلی استقامت

شعله جاويد
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استراتژيک ،چه بصورت افقی و چه
بصورت عمودی ،خارج گردد ،ديگر
انعطاف مبارزاتی باقی نمی ماند ،بلکه
انحراف محسوب می گردد.
تکميل نمودن مرحلۀ تعرض استراتژيک
جنگ خلق از طريق براه انداختن کارزار
انتخاباتی يا از طريق آنچه که رفقا خود
آنرا " تعرض سياسی " می نامند ،امکان
پذير نيست .منظور اين نيست که از اين
طريق اصال نمی توان به قدرت سياسی
دست يافت ،بلکه منظور اين است که
درينجا در واقع بخاطر تصرف قدرت
سياسی سرتاسری ،تغيير کلی در
استراتژی مبارزاتی مطرح است و نه
ادامۀ همان استراتژی مبارزاتی قبلی .به
عبارت ديگر ،دهات با پيشبرد جنگ خلق
به تصرف در آمده اند ولی شهر ها بايد با
پيشبرد کارزار انتخاباتی فتح گردند .به

همين سبب نتيجۀ نهايی اين دوآليزم در
استراتژی در بهترين حالت خود همان
است که رفقا خود توصيف می کنند ،يعنی
جمهوری دموکراتيک فيدرال ،که نه
جمهوری بورژوايی است و نه هم
جمهوری دموکراتيک نوين .از اين
گذشته ،پس از تشکيل جمهوری
دموکراتيک فيدرال ،در مرحلۀ بعدی
مبارزه ،يعنی گذار از اين جمهوری به
جمهوری دموکراتيک نوين نيز آنچه
مورد نياز خواهد بود ادامۀ " تعرض
سياسی " است و نه ادامۀ تعرض
استراتژيک در جنگ خلق .به همين سبب
آنچه که در واقع مطرح است ختم جنگ
خلق در کليت آن ،در نيمۀ راه ،است و نه
به فرجام رساندن موفقيت آميز آن و آنهم
از يک طريق شورشگرانه.

حزب قادر نشد اين ضربات را جبران
نموده و به سازماندهی مجدد روابط
تشکيالتی حزب در شهر ها بپردازد .هر
قدر جنگ خلق در نيپال پيش ميرفت،
دست حزب کمونيست نيپال ( مائوئيست )
بيشتر و بيشتر از شهر ها کوتاه تر ميشد.
در واقع حزب در طی سالهای پيشرفت
جنگ خلق قادر نشد سبک کار مناسب
مخفی در شهر ها را پيدا نمايد.
وقتی حزب ورود جنگ خلق به مرحلۀ
تعرض استراتژيک را اعالم کرد و به اين
ترتيب تصرف شهر ها را در دستور کار
جنگ قرار داد ،به معنی واقعی کلمه در
شهر ها ،منجمله در مرکز کشور يعنی
کتمندو ،فاقد پايۀ تشکيالتی حد اقل برای
سازماندهی قيام های توده يی از درون
شهر ها بود تا در يک همسويی عمومی و
تابعيت از حرکت سوق الجيشی محاصرۀ
شهر ها از طريق دهات ،فتح شهر ها
ممکن و ميسر گردد .در چنين موقعيتی
حزب بجای اينکه سبک کار مخفی در
شهر ها را در پيش بگيرد و بر مبنای آن
زمينه های قيام های مسلحانه در شهر ها
را پی ريزی نمايد ،يکبار ديگر سبک کار
علنی و راه مبارزات صلح آميز به مثابۀ
محور مبارزاتی را در پيش گرفت.
در فيصله های کميتۀ مرکزی حزب به
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درستی روی تناقض ميان سبک کار در
پيش گرفته شده با ساختمان تشکيالتی
موجود حزب ،که ثمرۀ پيشبرد ده سال
جنگ خلق بوده است ،انگشت گذاشته می
شود .پيدايش مقدار قابل مالحظۀ
اغتشاش فکری و انارشيزم به مثابۀ
نتيجۀ اين حالت ،کامال طبيعی و الزامی
بوده است .يقينا سانتراليزم دموکراتيک
در مسئلۀ ساختمان تشکيالت ،اصل
اساسی تشکيالتی يک حزب کمونيست
اصيل است؛ همچنانکه تئوری و ديدگاه
انقالبی پرولتری پايۀ اساسی ايدئولوزيک
حزب در سبک کار را ميسازد .اما درينجا
موضوع مشخص عبارت است از تبديل
نمودن ساختمان تشکيالتی مبتنی بر
پيشبرد جنگ خلق به يک ساختمان
تشکيالتی مبتنی بر پيشبرد مبارزات صلح
آميز يعنی منطبق ساختن ساختمان
تشکيالتی با سبک کار تازه در پيش
گرفته شده.
بطور حتم و يقين اين تغيير و تحول نيز
نمی تواند بدون تحمل صدمات وسيع و
گسترده متحقق گردد .اغتشاش فکری،
انارشيزم
تشکيالتی و فساد پذيری ايدئولوژيک
وسيع بيشتری در حلقات و صفوف حزب
رونما خواهد شد ،کما اينکه هنوز هم

قسمت سوم
در مورد ساختمان تشکيالت و
سبک کار حزب :
حزب کمونيست نيپال ( مرکز اتحاد ) که
بعدا به حزب کمونيست نيپال ( مائوئيست
) تغيير نام داد ،در اولين انتخابات
پارلمانی بعد از خيزش توده يی اوايل دهۀ
نود شرکت نموده بود و هشت نفر وکيل
در پارلمان داشت " .مرکز اتحاد " به
موضوع انتخابات پارلمانی به مثابۀ يک
امر تاکتيکی تاکيد داشت .تشکيالت "
مرکز اتحاد " از همان ابتدا بر مبنای
تدارک ،برپايی و پيشبرد جنگ خلق در
نيپال سازماندهی نشده بود .اين تشکيالت
دومين انتخابات پارلمانی نيپال در سال
 1995را تحريم کرد و يکی از رهبران
برجستۀ خود را در جريان پيشبرد
کارزارتحريم از دست داد.
وقتی در سال  ،1996حزب جنگ خلق را
آغاز کرد ،به تدريج و در جريان پيشرفت
جنگ خلق ،در روستاها بيشتر و بيشتر
پايه گرفت و تشکيالتش برمحور آن
گسترش يافت .اما از آنجائيکه در شهر ها
تقريبا تمامی روابط تشکيالتی حزب بر
محور فعاليت های علنی و نيمه علنی
قبلی سازماندهی شده بودند ،بطور
گسترده ای مورد ضربت قرار گرفتند و
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امکان کودتای نظامی ارتجاعی و سرکوب
وسيع و پر دامنۀ انقالبيون جمع شده در
شهر ها ،بر محور شيوه و سبک کار
انتخاباتی و پارلمانی ،نمی تواند کامال

شعله جاويد
منتفی تلقی گردد .اما از همه مهم تر
خطر فرو رفتن رهبری حزب در دلدلزار
انتخاباتی و سازش های پيهم درست و
نادرست با نيروهای بيگانۀ داخلی و
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خارجی و گير ماندن در جال مناسبات با "
جامعۀ جهانی" در حال حاضر و در آينده
است که قويا محتمل است.

حدی دقيق و يا غير دقيق است" ،
تمايالت غير پرولتری از هر دو زاويۀ
تئوری و پراتيک" است .تئوری تبارز
ذهنی ايدئولوژی و پراتيک تبارز عينی و
عملی ايدئولوژی است .عکس اين قضايا
نيز صادق اند .ايدئولوژی در افکار و
گفتار و کردار تبارز می يابد و افکار و
گفتار و کردار يک مجموعۀ ايدئولوژيک
را ميسازد .مجموعه ايکه تضاد های خود
را دارد و قابل تکامل است .اما قرار دادن
" تمايالت غير پرولتری از زاويۀ
ايدئولوژيک " در مقابل " تمايالت غير
پرولتری از زاويۀ تئوريک" به معنی جدا
كردن كامل جزء از كل يعني جدا كردن
تئوري از ايدئولوژي است ،در حاليكه
تئوري جزء ديناميك ايدئولوژي است و نه
چيزي جدا از آن و در مقابل آن.
ايدئولوژی يک حزب سياسی را بايد هم

در فرمولبندی های تئوريک آن و هم در
پراتيک مبارزاتی آن جستجو نمود .البته
بيان مطلب تا اين حد نيز کافی نيست .اگر
موضوع را در مجموع در نظر بگيريم،
پراتيک مبارزاتی نسبت به فرمولبندی
های تئوريک عمده تر و تعيين کننده تر
است.
به همين سبب است که " خطر متالشی
شدن و انحالل " می تواند به دو صورت
رونما گردد :يکی بصورت خطر متالشی
شدن و انحالل ايدئولوژيک – سياسی و
تشکيالتی و ديگری بصورت خطر
متالشی شدن و انحالل ايدئولوژيک –
سياسی و قلب ماهيت حزب ،در حاليکه
ظاهر تئوريک و تشکيالتی به اصطالح
محفوظ می ماند .به نظر ما حزب
کمونيست نيپال ( مائوئيست ) را خطر
دوم بيشتر تهديد می کند تا خطر اول.

قسمت چهارم
در مورد تصفيۀ حزب:
انحرافات بر شمرده درينجا ،در اطالعيۀ
مطبوعاتی بعد از تدوير پنجمين جلسۀ
کميتۀ مرکزی حزب کمونيست نيپال (
مائوئيست ) نيز نشانی شده بودند .اما از
آنجائيکه هم در اطالعيۀ مطبوعاتی
پنجمين جلسۀ وسيع کميتۀ مرکزی و هم
در سند مورد بحث حاضر ،موضوعات
مربوطه بطور گنگ و اجمالی مطرح
گرديده و به حد کافی روشن ساخته نشده
اند ،ما در موقعيتی قرار نداريم که در
مورد آنها بطور دقيق و روشن صحبت
کنيم.
فرمولبندی عمومی در مورد اين انحرافات
يعنی " تمايالت غير پرولتری از هر دو
زاويۀ ايدئولوژی و پراتيک " ،بسيار
عجيب است .به نظر ما فرمولبندی درست
درينمورد ،جدا از اينکه خود بحث تا چه

قسمت پنجم
در مورد ارزيابی از اوضاع سياسی
کنونی :
الف – در مرورد اوضراع عرمرومری و
دسرتراورد:
صحبت کردن از افزايش ميزان ابتکارات
و دخالتگری های حزب در کليت اوضاع
سياسی کشور ،بصورت يکجانبه نا
درست است .اصولی ترين و درست ترين
راه افزايش ميزان ابتکارات و دخالتگری
های حزب در کليت اوضاع سياسی
کشور ،ادامه و گسترش بيشتر جنگ خلق
بود .اما با ورود حزب به جبهۀ مبارزاتی
صلح آميز ،اين راه افزايش ميزان
ابتکارات و دخالتگری های حزب به حالت
تعليق در آمد و راه افزايش ميزان
ابتکارات و دخالتگری های صلح آميز و
غير جنگی به مثابۀ راه محوری در پيش
گرفته شد و حزب درين عرصه به
دستاورد های مهمی نائل گرديد .ولی اگر
ما در يک حرکت چرخشی تاکتيکی ،بنا به
گفتۀ رفقا ،و يا يک حرکت چرخشی
استراتژيک ،به نظرما ،صرفا دستاورد ها
يا ظاهرا دستاورد های مان را به محاسبه
بگيريم و دغدغۀ اين را اصال نداشته
باشيم که در مقابل اين دستاورد ها و يا به
اصطالح دستاورد ها ،چه چيزهايی را از

دست داده ايم ،کار ما در نهايت زار
خواهد شد ،ولو اينکه فعال يک شگوفايی
ظاهری داشته باشد.
« اين واقعيت که هيچ جنبش نيرومندی
بدون وارد شدن در پروسۀ انتخابات
مجلس موسسان به وجود آمده نمی تواند
» نتيجۀ انکشاف اوضاع بصورت خود
بخودی نيست ،بلکه نتيجه ای است که
برای وصول به آن آگاهانه کار صورت
گرفته و زمينه سازی به عمل آمده است.
چنانچه اين وضعيت به عنوان وضعيت
حاکم گريز نا پذير در نيپال پذيرفته شود،
می توان به اين جمعبندی نهايی رسيد که
کليت اوضاع سياسی نيپال ديگر برای
ادامۀ جنگ خلق در نيپال مساعدت و
کارسازی ندارد .در چنين وضعيتی
خوشبينانه ترين بررسی از دستاورد های
ده سال جنگ خلق در نيپال اين است که
ببينيم که با ورود حزب کمونيست نيپال (
مائوئيست ) به " جريان اصلی سياسی "
در نيپال ،کدام دستاورد ها از دست رفته
وکدام آنها حد اقل تا حال محفوظ باقی
مانده اند .نبايد فراموش کرد که نيپال
کشوری نبوده است که برای حزب
کمونيست نيپال ( مائوئيست ) در آن ،از
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همان زمان قبل از آغاز جنگ خلق ،زمينه
های " فعاليت قانونی" وجود نداشته
است .اما عليرغم موجود بودن چنين
زمينه هايی ،حزب کمونيست نيپال (
مائوئيست ) بجای استفاده از آن ،در سال
 1996جنگ خلق را آغاز کرد.
نظر رفقا در مورد کليت موضوع ورود
حزب به جبهۀ مبارزاتی صلح آميز نيز
يک نظر يکجانبه است .واقعيت اين است
که هم ارتجاع داخلی نيپال و هم ارتجاع
خارجی در رابطه با اين موضوع دو راه
متفاوت را در پيش گرفتند :يکی راه
مخالفت عليه اين روند را و ديگری راه
موافقت با آن را .به نظر ما اگر اوضاع را
بطور کل در نظر بگيريم ،می توانيم
بگوئيم که آن بخشی از ارتجاع داخلی و
خارجی که راه موافقت با اين روند را در
پيش گرفتند ،نسبت به آن بخشی که راه
مخالفت را اختيار کردند .نيرومند تر و
تعيين کننده تر بودند .بطور مثال شاه و
سلطنت طلبان سر سخت راه مخالفت را
در پيش گرفتند ،در حاليکه حزب کنگره،
" اتحاد مارکسيست – لنينيست ها " و
نيروهای موافق با آنها از در موافقت در
آمدند .حزب کنگره به مثابۀ حزب بر سر
اقتدار در هند راه موافقت و حزب جاناتای
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هند راه مخالفت را در پيش گرفتند .ورود
رسمی و عملی سازمان ملل متحد برای
نظارت بر پيشرفت " جبهۀ مبارزاتی
صلح آميز " بخودی خود گويای اين امر
است که ارتجاع خارجی عمدتا طرفدار
پيشرفت همين پروسه بوده و هست.
اينکه دولت امريکا هنوز نام حزب
کمونيست نيپال ( مائوئيست ) را در ليست
" تروريست ها " نگه داشته است،
بيشتر از آنکه در مخالفت با " جبهۀ
مبارزاتی صلح آميز " باشد ،به مثابۀ يک
عامل فشار براي دور کردن هر چه بيشتر
حزب کمونيست نيپال ( مائوئيست ) از
مسير جنگ خلق و قرار گرفتن غير قابل
برگشتش در " جريان اصلی سياسی "
خدمت مي نمايد .امپرياليست های
امريکايی هنوز مطمئن نيستند که حرکت
سياسی فعلی حزب کمونيست نيپال (
مائوئيست ) به فرجام نهايی مورد
خواست آنها می رسد و در نيمه راه قطع
نمی گردد.
حزب کمونيست نيپال ( مائوئيست )
هميشه روی اين امر بصورت يکجانبه
تاکيد می نمايد که ورود به جبهۀ
مبارزاتی صلح آميز را به صورت
تاکتيکی در پيش گرفته است .در حاليکه
اين " ،تاکتيکی " نبوده و نيست که
صرفا رفقا در پيش گرفته باشند .در واقع
بخش تعيين کنندۀ مرتجعين و امپرياليست
ها نيز به اين " تاکتيک " متوسل شدند
تا جنگ خلق در نيپال در نيمۀ راه پايان
يابد و " ياغيان " به " جريان اصلی
سياست " در نيپال ،که منظور شان راه
انتخابات و مبارزات صلح آميز و مسالمت
آميز است ،بپيوندند .به همين جهت است
که برگزاری موفقيت آميز انتخابات
مجلس موسسان در نيپال صرفا موفقيت
" تاکتيکی " حزب کمونيست نيپال (
مائوئيست ) تلقی شده نمی تواند ،بلکه در
عين حال موفقيت " تاکتيکی " حزب
کنگرۀ نيپال ،حزب کنگرۀ هند و سازمان
ملل متحد نيز به حساب می آيد .به همين
جهت است که موفقيت " تاکتيکی "
مذکور را نيز نبايد بصورت يکجانبه مد
نظر قرار داد ،بلکه هر دو جانب "
پيروزمند " را بايد مورد ارزيابی قرار داد
و با ديدگان باز ديد که " پيروزی " کدام
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يکی از اين دو طرف در نهايت تعيين
کننده تر و سرنوشت ساز تر خواهد شد.
استراتژی نظامی جهانی امپرياليزم
امريکا در جنوب آسيا صرفا محاصرۀ
چين را مورد هدف قرار نداده است .اين
استراتژی در همه جای دنيا ،منجمله در
جنوب آسيا و نيپال ،در رابطه با هر سه
تضاد بزرگ جهانی ( تضاد ميان خلق ها
و ملل تحت ستم عليه امپرياليزم ،تضاد
ميان پرولتاريا و بورژوازی و تضاد ميان
قدرت های مختلف امپرياليستی ) قرار
دارد .تمرکز امپرياليزم امريکا عليه
انقالب در نيپال ،و هر جای ديگر دنيا،
ناشی از دشمنی ذاتی امپرياليستی با
پرولتاريا و خلق ها و ملل تحت ستم است
و امری نيست که مشروط به دشمنی آن با
يک قدرت ارتجاعی بزرگ در حال عروج
به موقعيت امپرياليستی ،مثل چين ،باشد.
شکی نيست که امپرياليزم امريکا عليه
تمامی نيروهای انقالبی اصيل در نيپال ،و
هر جای ديگر دنيا ،دشمنی می ورزد.
يقينا اين دشمنی نه در گذشته متوجۀ
نيروهايی مثل " اتحاد مارکسيست –
لنينيست ها " يعنی کمونيست ها و
انقالبيون دروغينی که " با شاه شوله می
خورند و با پشک پاتی " ،بوده است و نه
در آينده خواهد بود .جنوب آسيا منطقه
ای از کشور های تحت سلطه است که "
سازک بازک " ميان مرتجعين و
امپرياليست ها از يکطرف و کمونيست ها
و انقالبيون دروغين از طرف ديگر در آن
 ،تاريخ طوالنی دارد .بنابرين درست
نيست که همۀ مدعيان دروغين کمونيزم و
انقالب را يکجا با کمونيست ها و
انقالبيون راستين در يک چوکات واحد
تحت نام " نيروهای کمونيست ،انقالبی و
چپ در نيپال " گنجاند.

ب  -در مورد محدوديتها و ضعفها :
همانطوريکه قبال گفتيم جنبۀ عمدۀ
استراتژی ارتجاع خارجی ،و همچنان
ارتجاع داخلی نيپال ،مخالفت عليه جنگ
خلق و تالش برای توقف ساختن آن در
نيمۀ راه بوده است و نه مخالفت عليه "
جبهۀ مبارزاتی صلح آميز " و بر گذاری
انتخابات مجلس موسسان .محدوديت و
ضعف عمدۀ حزب کمونيست نيپال (
مائوئيست ) اين بوده و کماکان هست که
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اين موضوع را بصورت سر چپه در نظر
گرفته و کماکان در نظر می گيرد .به نظر
ما موجوديت و يا عدم موجوديت
محدوديت ها و ضعف های سه گانه ايکه
تذکر داده شده اند ،دراصل مسئله کدام
تغيير اساسی وارد کرده نمی توانند.
درينجا از " استراتژی متذکرۀ ارتجاع
خارجی " صحبت به عمل می آيد ،ولی
آنچه برای دفع آن رويدست گرفته می
شود ،يک حرکت تاکتيکی خوانده می
شود .در هر حال ،آنچه واقعيت دارد از
دو حال بيرون نيست :يا آنچه را ما حرکت
تاکتيکی می خوانيم ،يک حرکت تاکتيکی
نيست بلکه يک حرکت استراتژيک است،
يا آنچه استراتژی ارتجاع خارجی خوانده
می شود ،حرکت تاکتيکی ای است که
اهميت استراتژيک ندارد .همانطوريکه
قبال گفتيم  ،به نظر ما خواست بر قراری
يک نظام سياسی و تدوين وتصويب قانون
اساسی آن و مبارزه برای برقراری نظام
مذکور ( جمهوری دموکراتيک فيدرال )
اصوال نمی تواند يک امر تاکتيکی تلقی
گردد.
يک موضوع مسلم و روشن است :جنگ
خلق را نميتوان از طريق پيشرفت
متحدانه و يا غير متحدانه در مسير
انتخاباتی ،چه انتخابات مجلس موسسان
و چه انتخابات ديگری ،به نقطۀ تعيين
کننده رساند .دليل اين امر روشن است .ما
هر قدر در مسير انتخاباتی قرار گيريم و
هر قدر بصورت عميق و گسترده در آن
دخيل شويم ،از مسير جنگ خلق دور می
شويم .البته " جنبش مبارزاتی صلح آميز
" را ميتوان از اين طريق به نقطۀ تعيين
کننده و فرجام نهايی رساند و به هدف
تعيين شدۀ اين جنبش دست يافت .به
عبارت ديگر"،جمهوری دموکراتيک
فيدرال" از طريق پيشرفت متحدانه در
مسير انتخابات مجلس موسسان ميتواند
قابل دستيابی باشد؛ ولی جمهوری
دموکراتيک نوين مستلزم موفقيت نهايی
جنگ خلق يعنی هدايت موفقانۀ تعرض
استراتژيک در جنگ خلق برای
سرنگونی ارتجاع و سلطۀ امپرياليزم
است.

قسمت ششم
در مورد نقشۀ وظيفۀ آينده :
درينجا مسئله بر سر چهار تدارک يعنی
تدارک ايدئولوژيک – سياسی ،تشکيالتی،
توده يی و لوجيستيکی  ،در رابطه با

انتخابات مجلس موسسان است که بايد کل
مکانيزم حزبی ،توده يی و جبهه يی و
همۀ شعبات در راستای آن به تحرک در
آورده شوند .اما از آنجائيکه قطعيت کامل
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درينمورد وجود ندارد ،در واقع دو انتخاب
احتمالی در نظر گرفته می شوند :يکی
انتخابات مجلس موسسان و شرکت در آن
و ديگری منقطع شدن جريان تدارک و يا

شماره بيست و يكم
برگزاری آن توسط مرتجعين.
در صورت برگزاری انتخابات مجلس
موسسان ،وظيفه عبارت است از شرکت
در اين انتخابات با تمام قوت و توان .اما
در صورتيکه مرتجعين نگزارند اين
انتخابات بر گزار گردد ،چه وظيفه ای در
مقابل حزب قرار می گيرد؟ طبيعی است
که حزب هيچ راهی ندارد جز اينکه يکبار
ديگر جنگ را از سر بگيرد .اما چگونه؟
درينمورد ما معلومات روشنی نداريم که
بتوانيم به اين سوال جواب دهيم .يگانه
مطلبی که درينمورد از رفقا شنيده شده
اين بوده است که اگر مرتجعين نگزارند
انتخابات مجلس موسسان صورت بگيرد،
حزب با توسل به اين اقدام آنها ،توده ها
را عليه شان تحريک خواهد کرد.
دستاورد جنگ خلق از چه طريقی می
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تواند حفظ گردد؟ از طريق جنگيدن و
ادامۀ جنگ خلق تا پيروزی نهايی يا از
طريق نجنگيدن و رو آوردن به مبارزات
صلح آميز و مسالمت آميز .رفقا اصرار
دارند که از هر دو طريق می توانند اين
دستاورد را حفظ کنند .اما اين کارامکان
ندارد ،چرا که ماهيت و هدف " جنبش
تعيين کننده " چيزی نيست که کامال از
شيوه و متود تطبيق و تحقق آن ،جدا و
مستقل باشد .ماهيت پيشبرد جنگ خلق تا
آخر يک ماهيت سرنگونساز در قبال
ارتجاع و سلطۀ امپرياليزم است و هدف
آن تحقق انقالب دموکراتيک نوين است.
اما شرکت در انتخابات مجلس موسسان و
حرکت های قبلی آن ،دارای ماهيت
سازشی بوده و است و هدف آن تحقق
انقالب دموکراتيک نوين نيست ،بلکه
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تشکيل جمهوری دموکراتيک فيدرال
است .درينجا منظور از " جنبش تعيين
کننده " ،جنبش برای تشکيل جمهوری
دموکراتيک فيدرال است يا جنبش برای
پيروزی نهايی انقالب دموکراتيک نوين؟
آيا اگر کار مجددا به جنگ بکشد ،باز هم
رفقا شعار تشکيل جمهوری دموکراتيک
فيدرال را کنار نمی گزارند؟ از مفهوم "
جنبش تعيين کننده " به عنوان يک
جنبش واحد ،چنين استنباط می گردد که
اين شعار کماکان به عنوان شعار محوری
باقی می ماند .درينصورت جنگی که
مجددا براه افتد ،هم از لحاظ ماهيت خود
و هم از لحاظ هدف خود ،در سطح پائين
تری قرار دارد و جنگ سر نوشت ساز
نخواهد بود ،بلکه به مثابۀ يک وسيلۀ
فشار مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

مناسبات مشترک ميان استراتژی و تاکتيک چگونه است؟ بنا به گفته رفيق شهيد اکرم ياری:

« اگراستعمال اصطالحات هندسی در سياست مجاز باشد ،ميتوان گفت که استراتژی " استقامت "
و تاکتيک " جهت " حرکت جنبش انقالبی ميباشد .اگر استقامت درست باشد و صحيح تعيين
شود ،هرگونه انحرافات در جهت را ميتوان بطور کلی درک کرد و تصحيح نمود›› .
به اين ترتيب درستی و صحيح بودن استقامت استراتژيک تعيين کننده است و بر مبنای آن است که جهات تاکتيکی
غير موازی با استقامت استراتژيک را ،چه در اثر ارزيابی ها و محاسبات نادرست به وجود آمده باشند و چه در
اثر برخورد با پيچ و خم ها و فراز و نشيب های مسير مبارزاتی اتخاذ شده باشند ،می توان درک کرد و در
مجموع به استقامت درست سوق داد .در واقع پيچ و خم ها و فراز و نشيب های مسير مبارزاتی اند که انعطافات
تاکتيکی را نا گزيرمی سازند .اما اين انعطافات حد و مرز معينی دارند که توسط کليت استقامت استراتژيک تعيين
می گردد و نبايد از چوکات اين کليت خارج شود .هر انعطافی مادامی که در مسير و جهت منعطف خود تا آن حدی
پيش برود که از چوکات کلی استقامت استراتژيک ،چه بصورت افقی و چه بصورت عمودی ،خارج گردد ،ديگر
انعطاف مبارزاتی باقی نمی ماند ،بلکه انحراف محسوب می گردد.

يقينا در كشوري مثل نيپال رسيدن به سوسياليزم از راه به سر انجام رساندن انقالب دموكراتيك نوين ممكن و
ميسر است .اما سوسياليزم مرحله گذار از سرمايه داري به كمونيزم و بصورت كل مرحله گذار از جامعه طبقاتي
به جامعه بي طبقه كمونيستي است و نه هدف غايي .هدف غايي فقط كمونيزم است .سوسياليزم را در پهلوي
كمونيزم ،هدف غايي اعالم كردن يك اشتباه تئوريك فاحش است.
جامعه سوسياليستي يك جامعه طبقاتي است كه در آن تضاد هاي طبقاتي و مبارزات طبقاتي وجود دارد و اصل
راهنماي تئوريك مائوئيستي در چنين جامعه اي " ادامه انقالب تحت ديكتاتوري پرولتاريا " و اصل راهنماي
عملي آن برپايي انقالبات فرهنگي متعدد است .چنين جامعه اي با جامعه كمونيستي داراي تفاوت كيفي است و
قوانين حاكم بر آن نيز با قوانين حاكم بر جامعه كمونيستي تفاوت كيفي دارد.
انقالب سوسياليستي بال فاصله و يا حد اقل سريعا بعد از پيروزي سرتاسري انقالب دموكراتيك نوين شروع مي
شود – و بايد شروع شود – و به مثابه يك مرحله گذار بايد پيش برود .رسيدن به اين انقالب يك هدف عاجل است،
در كشور هاي سرمايه داري پيشرفته در همان گام اول انقالب و در كشور هاي تحت سلطه نيمه فئودالي بعد از
پيروزي سرتاسري انقالب دموكراتيك نوين .البته پروسه انقالب سوسياليستي از آغاز پيروزي تا رسيدن به سرحد
كمال ،يك 1روسه طوالني خواهد بود .سوسياليزم را هدف غايي اعالم كردن به مفهوم اين است كه بگوئيم :انقالب
دموكراتيك نوين بعد از پيروزي سرتاسري بالفاصله و يا حد اقل سريعا به سوسياليزم گذار نخواهد كرد ،بلكه تا
زمان گذار به سوسياليزم يك پروسه طوالني را طي خواهد كرد .چنين دركي از انقالب دموكراتيك نوين يك درك
مائوئيستي روشن نيست.
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شعله جاويد

کارگران همه کشور ها متحد شويد!
زنده باد مارکسيزم – لنينيزم – مائوئيزم و راه پاراچندا!

حزب کمونيست نيپال ( مائوئيست )
کميته مرکزی
ايدئولوژی نوين و رهبری نوين برای يک نيپال نوين:
عهد نامه حزب کمونيست نيپال ( مائوئيست ) برای انتخابات مجلس موسسان
خواهران و برادران محترم نيپالی!
رويائيکه از شصت سال به اينطرف
هميشه داشته ايم در حال هستی يافتن
است .ما تاريخ جديدی ايجاد می کنيم.
تاريخ نيپال که هزاران سال سابقه دارد،
در يک نقطه عطف قرار دارد .عصر
تاريک فئوداليزم و سلطنت در حال به آخر
رسيدن است .ما در حال وارد شدن به يک
عصر جديد بورژوا دموکراسی و
جمهوريت هستيم .ما به زودی در
انتخابات مجلس موسسان که در باره
تغييرات عصری به ميان خواهد امد
شرکت می کنيم .برای اولين بار در تاريخ
نيپال ،ما در آستانه انتخابات مجلس
موسسان که می تواند خطی از سرنوشت
ما را ترسيم کند و قانون اساسی ما را از
طريق بکار گيری حاکميت و بر قراری
قدرت دولتی در ميان مردم نيپال بنويسد،
قرار داريم .به مناسبت اين رويداد عظيم
و تاريخی ،ما می خواهيم تبريکات ،درود
ها و مراتب امتنان خود را به تمام
کسانيکه در شش دهه گذشته برای
مجلس موسسان و جمهوريت مبارزه
کرده اند ،تقديم نمائيم.

اولتر از همه ،در اين فرصت خجسته ،می
خواهيم ياد تمام شهدای شناخته شده و نا
شناخته ای را که حيات گرانبهای شان را
در جريان نبرد عليه فئوداليزم ،امپرياليزم
و سلطنت قربان کرده اند ،گرامی داريم و
به آنها ادای احترام کنيم .درين مسير ،می
خواهيم ياد الخان تاپاماگر و دوستانش،
که درفش اولين خيزش عليه فئوداليزم را
بلند کردند ،شهيد گنگاالل شريستا و
دوستانش در  1930و جنگجويان جنبش
 1950را گرامی داريم .مابيمداتاپانتا و
جنگجويان همسنگرش را تمجيد می کنيم
و ياد شهدا از زمان جنبش جاپه تا ريشی
ديوکوته " آزاد" و شهدای جنبش زمان
استبداد پانچاياتی در  1990را گرامی
داريم .در اين مسير ،مراتب احترامات
ويژه مان را به ده ها هزار رفيق شهيد و
هزاران رفيق ناپديد شده و زخمی ،شامل
رام بريکشيا ياداو ،شهيد دوره تدارک و
ديل بهادر رامتل،اولين شهيد جنگ خلق
که در تاريخ نيپال سنت شهادت و اوج
فداکاری را به ميان آورد ،تقديم می
نمائيم .به ويژه ،ما هميشه اين حقيقت را
بخاطر خواهيم داشت که بدون فداکاری

های شهدای بزرگ جنگ خلق تاريخی و
جنبش توده يی متعاقب آن که بر پايه
جنگ خلق سر بلند کرد ،تحول سياسی
کنونی ممکن نمی بود .تاريخ آنها را
هميشه به ياد خواهد داشت.
در اين مقطع تاريخی نهادينه ساختن اين
تحول عصری از طريق انتخابات مجلس
موسسان ،ما ،از طرف حزب کمونيست
نيپال ( مائوئيست ) که نقش رهبری در
اين کارزار عظيم برای ايجاد يک نيپال
نوين را بازی می نمايد ،می خواهيم
تعهدات مهم خود را منتشر نمائيم .ما ،به
مثابه نيروی سياسی ای که در تقبل
بيشترين قربانی برای مجلس موسسان
نقش رهبری کننده بازی می نمائيم
احساس می نمائيم که عالوه بر آن
مسئوليت داريم تا برنامه کار مان برای
ساختن يک نيپال دموکراتيک و مترقی از
طريق انتخابات مجلس موسسان ،را ارائه
نمائيم .ما می خواهيم طرح يک
ايدئولوژی و رهبری برای يک نيپال نوين
را به پيشگاه تمامی رای دهندگان محترم
خود تقديم نمائيم.

 – Iجنبش دموکراتيک و مجلس موسسان :تاريخ چه می گويد؟
اولتر از همه ،در خدمت به درک واقعيت
جاری و ترسيم يک نقشه راه درست
برای آينده ،ما بايد با دقت تاريخ گذشته
را مورد مطالعه قرار دهيم.
 – 0.1دو کوه نيپال کهن :فئوداليزم و
امپرياليزم
ما بايد نيپال کهن را در خدمت به
ساختمان يک نيپال نوين دقيقا مورد
مالحظه قرار دهيم .چرا و چگونه ما مردم

نيپال فقير ترين و عقبمانده ترين مردم
دنيا و وابسته شديم؟ چرا ميليون ها جوان
ما وادار می شوند که برای اشتغال به
خارج آواره شوند؟ چرا دو سوم نيروی
کار ما به زراعت مشغول هستند و چرا تا
هنوز هشتاد فيصد نفوس در دهات زندگی
می کنند؟ چرا بار قروض خارجی هر سال
در حال افزايش است و متقابال چرا فقر،
عدم اشتغال ،عقبماندگی ،نابرابری و
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وابستگی در حال تغيير نيستند؟
آيا وضعيت ما هميشه همينگونه بوده
است؟ آيا اين بخاطر غبن طبيعت در حق
ما است؟
قطعا نه .ما بطور قابل مالحظه ای از بابت
منابع طبيعی از اين صالحيت برخورداريم
که يکی از غنی ترين کشور ها باشيم .ما
از بابت آب ،خاک ،جنگل ،گياه ها و
مخصوصا منابع طبيعی غنی هستيم .اگر

شماره بيست و يكم
اين منابع بطور درست مورد استفاده قرار
بگيرند ،ما قادر خواهيم بود در مدت
کوتاهی بطور خارق العاده ای پيشرفت
نمائيم .مشخصا ،اگر ما يک پيشرفت
متوازن به وسيله هماهنگی درست ميان
علوم پيشرفته و تکنالوژی و تنوع شگفت
انگيز جغرافيايی ،بيالوژيکی و
اکولوژيکی کوه های همااليا ،تپه ها و
تيرای به وجود بياوريم ،می توانيم
ثروتمند ترين کشور در جهان شويم.
همينطور ،يک مطالعه تطبيقی نيپال و
جهان معاصر اين را ثابت ميسازد که
موقعيت ما در تاريخ هميشه در پائين
ترين سطح ترقی قرار نداشته است .سطح
ترقی ميان نيپال و سائر کشور های جهان
تا  250سال قبل يا تا زمان امضای پيمان
سوگاولی با برتانيه و تا زمان انقالب
صنعتی در اروپا تا اين حد متفاوت نبوده
است .اما در طول دو صد سال اخير،
کشور هايی مثل اروپا ،امريکا ،روسيه،
جاپان ،چين و سائرين که مثل ما بودند به
اوج ترقی صعود کردند ،در صورتيکه ما
تا هنوز در دام عقبماندگی قرون وسطايی
گرفتار هستيم.
اگر چنين است ،چرا و چگونه اين واقعه
رخ داد؟ روشن است که اين همه بخاطر
وضع اقتصادی – اجتماعی داخلی و نظام
سياسی و مناسبات سياسی نادرست
خارجی رخ داده است .اين بخاطری به
ميان آمد که جامعه نيپال از  250سال به
اينطرف دايما زير سنگينی دو کوه گران
قرار داشته است .از لحاظ داخلی کوه اول
عبارت است از قدرت دولتی و مناسبات
فئودالی متحد تحت رهبری سلطنت ،بر
پايه شوونيزم کاست عالی آريا خاص .به
مثابه نتيجه ای از اين وضعيت ،آنچنان
شبکه مخوف استثمار و ستم طبقاتی،
اتنيکی ،منطقه يی ،جنسی ،زبانی ،مذهبی
و فرهنگی انکشاف يافت که مانع کليت
پيشرفت اجتماعی گرديد.
در نتيجه ،هم اکنون ،اکثريت کارگران،
دهاقين و جوانان بيکار از فقر ،گرسنگی،
مرض ،بيسوادی و ستم همه جانبه رنج
می برند .مديسی ها ،گروه های اتنيکی و
جماعات زبانی ،که از زمان بسيار قديم
در نيپال زندگی کرده اند ،بر پايه تعلقات
اتنيکی و زبانی توسط دولت مطلقه مورد
ستم قرار دارند .زنان که نصف نفوس را
تشکيل می دهند ،توسط صخره خرد کننده
استثمار پدر ساالرانه مورد پايمالی قرار
می گيرند .داليت های مناطق تپه زار و
همچنان داليت های مديش توسط نظام
کاستی ممنوعيت تماس همچنان مورد
لذيت و آزار قرار می گيرند .مخصوصا

شعله جاويد
مسلمانان ،که در سراسر مديش و کشور
پراگنده اند ،از شوونيزم مذهبی هندو رنج
می برند .همچنان کسانی که در سر تاسر
کارنالی ،سيتی ماهاکالی و منطقه
هيمااليی زندگی می کنند ،قربانی ستم
افراطی منطقه يی شده اند .اکثريت مردم
ساکن در دهات از تسهيالت مدرن مثل
برق ،آب آشاميدنی ،سرک ،تعليم و
تربيه و خدمات صحی محروم هستند و
وادار می شوند که در شرايط بدوی حيات
بسر برند.
کوه دوم که باالی نيپال و مردم نيپال
سنگينی می کند ،استثمار و ستم
امپرياليستی خارجی است .بعد از امضای
معاهده سوگاولی يکتعداد معاهدات و
موافقتنامه های نا مساويانه که نيپال را
در زنجير نيمه استعمار بست به وجود
آمدند .در جريان مداخله و ستم خارجی
متبارز شده به شکل توسعه طلبی،
سرمايه داری انحصاری هندی مانع و
مشکل عمده برای ما بوده و هست .از
يکطرف منابع طبيعی و اقتصادی نيپال
تحت انحصار خارجی ها قرار گرفته است،
در صورتيکه بار قرض باالی مردم نيپال
افزايش يافته و کسر تجارت خارجی ارتقا
می يابد .به مثابه نتيجه ای از دور و
تسلسل تحت سلطگی و وابستگی ،صنايع
ملی کامال فنا گرديده است .در نتيجه
فقدان اشتغال توليدی در ميان ملت،
ميليون ها جوان ناگزير هستند در
جستجوی شغل به خارج سفر کنند .شست
و شوی مغزی رو به صعود است .شبکه
رشوه و فساد رونق می يابد و يک طبقه
متجانس کوچک يا طبقه سرمايه دار
بروکرات و کمپرادور که توسط آن فربه
می شود ،باالی قدرت و اقتصاد کشور
تحکم يافته است.
با از بين بردن فئوداليزم و امپرياليزم،
اين دو مانع ترقی در نيپال و خاتمه دادن
به ستم طبقاتی ،اتنيکی ،منطقه يی،
جنسی ،مذهبی و فرهنگی ،تبديل دولت به
نوع جمهوری دموکراتيک فيدرال مردمی
وظيفه عمده عاجل جنبش دموکراتيک
است .همچنان ،ناسيوناليزم و جمهوريت
دو بخش جدايی ناپذير جنبش دموکراتيک
نيپال است و يک حقيقت برجسته اين
است که حل مشکل حاکم کشور بطور
قابل دوام ممکن نخواهد بود اگر يکی از
اين دو جزء ناديده گرفته شود.
 - 0.2جنبش دموکراتيک :ترکيب جنگ
خلق و جنبش مردمی
مردم نيپال مداوما عليه دولت مطلقه
فئودالی سلطنتی در طی شصت سال
گذشته مبارزه کرده اند .هر چند شکل
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سنبله  ( 1388سپتامبر ) 2009
مبارزه گاهی مسلحانه و گاهی غير
مسلحانه بوده است .بعضی وقت ها
ريفورميست
سياسی
نيروهای
پارلمانتاريستی  ،بعضی وقت ها انقالبيون
کمونيست و بعضی وقت ها هر دو مشترکا
مبارزات مردم را رهبری کرده اند .منطبق
با ساختار چند طبقه ای جامعه ،گروه های
مختلف پيشه ور ،انتيکی و زبانی سازمان
های توده يی و مبلغين مدنی در جنبش
دموکراتيک شرکت موثری داشته اند.
کنگره نيپال ،يک نيروی دموکراتيک
پارلمانتاريستی بورژوايی ،برای اولين
بار در سال  1950يک مبارزه مسلحانه
عليه دولت مطلقه فئودال را براه انداخت.
ولی مطلق العنانيت فئودالی تحت رهبری
سلطنت ادامه يافت ،زيرا مبارزه در نيمه
راه با اصالحات جزئی بدون هيچگونه
تحول پيشروانه جامعه و تنظيم اردو و
تسليحات ،خاتمه يافت.
کنگره نيپال چندين بار در ظرف  30سال
مطلق العنانيت پنچاياتی حتی بعد از
 1961مبارزات مسلحانه براه انداخت .اما
به مثابه نتيجه ای از خصلت ذاتی ليبرال
فئودالی ،کمپرادوری و بروکرات
کاپيتاليستی آن ،هيچگاه نتوانست جنبش
قاطع عليه سلطنت فئودالی براه بيندازد.
سر انجام بعد از  ،1976آنها در لفافه به
اصطالح مصالحه ملی ،سياست تسليم به
سلطنت را پذيرفتند.
گروه های مختلف کمونيست به طريقه
خود شان ،مسلحانه و صلح آميز ،به
مبارزه عليه فئوداليزم و سلطنت در ظرف
تمام دوره پنچاياتی مبادرت ورزيدند .در
ميان اين مبارزات ،مهم ترينش مبارزه
مسلحانه در جاپا بود که توسط گروه
مارکسيست – لنينيست سابق ،تشکيالت
قبلی اتحاد مارکسيست – لنينيست های
کنونی ،پيش برده شد .اما در نتيجه
انحراف ايدئولوژيکی در رهبری ،اين
گروپ با رها کردن اجندای تحول راديکال
و راه مبارزه مسلحانه ،به تدريج خود را
به مبارزات ريفورميستی محدود نمود.
اين گروپ ،که نام آن به اتحاد مارکسيست
– لنينيست ها تغيير يافت ،بعد از 1990
نهايتا با پذيرش يک برنامه بورژوايی
پارلمانتاريستی تحت نام " دموکراسی
چند حزبی " در جهت بورژوا
ريفورميستی ايستاد.
حتی بعد از تحول سياسی  ،1990کدام
تحول اساسی در خصلت مطلقه و فئودالی
دولت که از منافع طبقه فئودال ،بورژوا
بروکرات و کمپرادور نمايندگی می کرد،
به وجود نيامد .مسائل دير پای منسوب به
طبقات ،اتنيسيتی ها ،مناطق ،جنس ها و

شماره بيست و يكم
ستم بر داليت ها ادامه يافت .کنگره نيپال
و اتحاد مارکسيست – لنينيست ها ،يعنی
کسانيکه قدرت سياسی از طريق انتخابات
پارلمانی را بدست آوردند ،به حفاظت از
ساختار کهنه از طريق ترميم و اصالح
سيستم موجود ادامه داده اند .اما اين همه
عبث و بيهوده بوده است.
وقتی که صداهای صلح آميز از جاده ها و
پارلمان برای پنج سال ،از  1991به بعد،
بخاطر تحول پيشروانه جامعه و دولت نا
شنيده ماند ،حزب کمونيست نيپال (
مائوئيست ) جنگ مسلحانه خلق را در
 13فبروری  1996آغاز نمود .مطالبات
 40نکته يی در ارتباط با ناسيوناليزم،
دموکراسی و امرار معاش اجندای سياسی
جنگ خلق بود .در يک مقطع کوتاه
زمانی جنگ خلق انکشافات سريعی به
وجود آورد زيرا سواالت مرتبط به
طبقات ،اتنيسيتی ها ،مناطق ،جنسيت ها
و داليت ها به طريقه کاملی که با خواست
های مردم منطبق بود ،مطرح گرديدند .در
يک مدت ده ساله ،راهيکه چگونه جنگ
خلق به واسطه ده ها هزار قربانی،
فئوداليزم و سلطنت کهن سال را از هر
گوشه کشور ريشه کن نمود ،يک
دستاورد مثالی ،نه تنها برای تاريخ نيپال
بلکه برای جهان معاصر است .در اين
جريان موفقتنامه  12نکته يی تاريخی در
 22نوامبر  2005ميان حزب کمونيست
نيپال ( مائوئيست ) که در گير يک جنگ
مسلحانه خلق بود و احزاب
پارلمانتاريستی به شمول کنگره و اتحاد
مارکسيست – لنينيست ها که يکبار ديگر
توسط سلطنت کنار زده شده بودند ،به
امضا رسيد.
سپس بر بنياد اين موافقتنامه ،جنبش
توده يی بی سابقه در  2006که جنبش
صلح آميز بود براه افتاد { ،در حاليکه }
جنگ مسلحانه خلق تا حال اوج جنبش
دموکراتيک محسوب می گردد .به مثابه
نتيجه ای از اين { مبارزات } ،با عزل
واقعی سلطنت که برای يک مدت طوالنی
بصورت مداوم وجود داشت و ايجاد يک
قانون اساسی موقت و يک حکومت
موقت ،ما هم اکنون در آستانه اولين
انتخابات مجلس موسسان در نيپال بخاطر
نهادينه ساختن جمهوری دموکراتيک
فيدرال قرار داريم .بدون شک اين يک
پيروزی بزرگ جنبش دموکراتيک نيپال
از  60سال گذشته تا حال است و ما بايد
از اين سر انجام مفتخر باشيم .در اين
جريان ممکن است سواالتی در مورد
حقانيت قربانی شدن ده ها هزار زندگی در
زمان جنگ مسلحانه خلق مطرح گردد.

شعله جاويد
اما حقايق تاريخی ثابت ساخته است که
جنگ خلق بزرگ طوالنی ده ساله که
وظيفه سياسی مبارزات مسلحانه مکرر
ناکام از  1951به بعد را به سر انجام
رساند ،اوج جنبش انقالبی می باشد .هيچ
کسی تحول سياسی امروزه را بدون
سهمگيری جنگ خلق مائوئيستی تصور
کرده نمی تواند .افتخار پديدار شدن آگاهی
ای که امروز در کشور در مورد مسائل
طبقاتی ،اتنيکی ،جنسی و داليت ها وجود
دارد و اينکه کشور بصورت قانونی
جمهوری دموکراتيک فيدرال را اعالم
کرده است ،عمدتا به ده سال جنگ خلق
تعلق می گيرد .در نبود اردوی خلق 20
هزار نفری که در جريان جنگ خلق رشد
نمود هيچ کسی نمی توانست تصور کند
که سلطنت اينگونه آسان به زانو در آيد.
قطعا در اين جريان نقش سائر نيروهای
تهييج کننده موثر بوده است .با آنهم هر
کسی بايد اين حقيقت را بدون شک و
شبهه بپذيرد که جنگ خلق يک رول
مرکزی ايفا نمود ه است.
تا جائيکه به موضوع قربانی مربوط
است ،هيچ يکی از انقالبات معاصر بدون
قربانی های گسترده توفيق نيافته است.
تاريخ جهان ثابت ساخته است که هر قدر
کشور و مردم بيشتر قربانی داده اند به
همان اندازه به اوج ترقی نائل آمده اند.
حال و گذشته کشور ها به شمول امريکا،
فرانسه ،روسيه و چين گواه اين حقيقت
است.
با اين هم هيچ يک از انقالبات بزرگ
بصورت موزون پيش نمی رود .در
جريان انقالب قربانی ها و خسارات غير
قابل انتظار و نا خواسته بسياری اتفاق
می افتد و نمی توان از آنها جلوگيری به
عمل آورد .همينطور در جريان جنگ خلق
کبير ما ،بعضی حوادث پريشان کننده مثل
حادثه بدهارمودی در چيتوان اتفاق افتاده
است .رنج ها و خسارات و تلفات غير
ضروری برای بعضی افراد و خانواده
های بيگناه به وجود آمده است .ما يکبار
ديگر قلبا بخاطر پيش آمدن چنين حوادثی
از طرف حزب پوزش می طلبيم.
يکبار ديگر دانستن اين موضوع برای هر
کسی ضروری است که جنگ خلق يک
جنبش افراطی نبود بلکه يک ضرورت
عينی غير قابل اجتناب تاريخ نيپال بود .با
حفظ دستاورد های جنگ خلق ،ما در
جريان نهادينه ساختن تحوالت انقالبی به
يک طريق ديگر قرار داريم .انتخابات
آينده مجلس موسسان نيز بخشی از همين
پروسه است.
 - 0.3چه کسی چه نقش دارد؟
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انتخابات مجلس موسسان يک انتخابات
پارلمانی عام نيست که بعد از هر پنج سال
صورت گيرد .اين يک رويداد ويژه است
که در يک عصر يکبار اتفاق می افتد.
مجلس موسسان وسيله ای برای مردم
بخاطر ساختن قانون عمومی کشور يا
قانون اساسی ،از طريق نمايندگان انتخاب
شده به يک طريقه آزاد و شفاف ،توسط
تمامی شهروندان دارای حق رای ،بر پايه
رای مساوی ،با استفاده از حاکميت و
قدرت دولتی قطعی آنها است .اينگونه
انتخابات مجلس موسسان در هر چند صد
سال يکبار در تاريخ يک کشور صورت
می گيرد .وقتی به تاريخ جهان نگاه می
کنيم { ،می بينيم که } انتخابات مجلس
موسسان برای نهادينه ساختن دموکراسی
بورژوايی بعد از سرنگونی فئوداليزم و
سلطنت يا استعمار صورت گرفته است.
بنابرين مجلس موسسان را يک " شکل
عالی " دموکراسی بورژوايی می دانيم.
موضوع دستيابی به مجلس موسسان به
مثابه پروسه ای برای خاتمه دادن به
فئوداليزم و سلطنت و برقراری مکمل
دموکراسی بورژوايی در نيپال از سال
 1951به اينطرف مطرح شده است .ولی
با اتخاذ سياست مخالف نيرومند و توطئه
توسط نيروهای سلطنت طلب فئودال از
يکجانب و سياست های متزلزل و انحالل
طلبانه نيروهای پارلمانتاريستی بورژوايی
{ از جانب ديگر } انتخابات مجلس
موسسان مکررا ملغا شده و به تعويق
افتاده است .تنها انقالبيون کمونيست
بصورت جدی مسئله مجلس موسسان را
مطرح کرده اند ،زيرا اينها باور اصولی
دارند که به سر انجام رساندن انقالب
بورژوا دموکراتيک زمينه عينی برای
سوسياليزم فراهم می نمايد .بر زمينه
انتخابات مجلس موسسان آينده ،کل توده
های مردم بايد به اين حقيقت تاريخی
چنگ بزنند .بايد يک مرزبندی روشن
ميان کسانی که طرفدار مجلس موسسان
هستند و کسانی که مخالف آن هستند،
صورت بگيرد.
 - 1.3سلطنت فئودالی :دسايس ارتجاعی
پی در پی مجلس
موسسان به مثابه يک روش و مکانيزم
ايجاد حاکميت مردم ،آنچنان مقوله ای
هست که عليه فئوداليزم و سلطنت قرار
می گيرد .بنابرين در تاريخ جهان واضح
است که سلطنت فئودالی عليه مجلس
موسسان قرار می گيرد .تاريخ نيپال
استثنا نيست و بنابرين کسی
نبايد اين موضوع را طور ديگری در نظر
بگيرد.
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در  1951شاه تريبووان اجبارا بر گزاری
انتخابات مجلس موسسان را اعالم کرد.
اما چون اوضاع بيشتر به نفعش مساعد
شد ،انتخابات را به بهانه های گوناگون
ملغا قرار داد .سر انجام در  1958شاه
مهيندرا انتخابات پارلمانی تحت قانون
اساسی اعطايی خودش برای سال 1959
را در مخالفت با مجلس موسسان اعالم
کرد .شاه و سلطنت طلبان ،بعد از آنکه
رژيم پانچاياتی مطلقه را با منحل کردن آن
پارلمان توسط قوای نظامی در ،1961
تحميل نمودند ،هيچگاه از مجلس
موسسان حرف نزدند.
بعد از آنکه جنبش مردمی در  1990به
ديکتاتوری پانچاياتی پايان داد ،با تکرار
عين اشتباه  ،1959يک قانون اساسی
پارلمانتاريستی که قدرت عالی را در دست
شاه نگه می داشت تدوين گرديد و توسط
شاه بيريندرا توشيح گرديد .شاه
گيانيندرا ،آشکارا اين قانون را نيز نقض
نمود ،بار اول در  4اکتوبر  2002و بعدا
دوباره در اول فبروری . 2005
بعد از جنبش مردمی در سال  ،2006که
با تکيه بر ده سال جنگ خلق پايه ريزی
گرديد ،مردم نيپال برای اولين بار از
حاکميت و قدرت دولتی شان کار گرفتند و
قانون اساسی موقت در سال 2006
منتشر گرديد .اين قانون اساسی که در
مطابقت با تواقفنامه جامع صلح ميان
حزب کمونيست نيپال ( مائوئيست ) و
هفت حزب پارلمانتاريستی منتشر گرديد،
سلطنت را به حالت تعليق در آورد و
اعالم نمود که در اولين نشست مجلس
موسسان ،که در جون  2007بر گزار می
شود ،از طريق يک اکثريت ساده ،سر
نوشت سلطنت تعيين خواهد شد .ولی در
نتيجه توطئه ها از جانب شاه و سلطنت
طلبان و تزلزل نيروهای پارلمانتاريستی،
انتخابات مجلس موسسان ،آنگونه که
برنامه ريزی شده بود ،دائر نگرديد.
بنابرين حزب کمونيست نيپال ( مائوئيست
) با تاکيد بر موضع قبلی خود پيشنهادی
را ارائه کرد مبنی بر اينکه انتخابات
واقعی مجلس موسسان تنها زمانی ممکن
است که سلطنت فسخ گردد و جمهوريت
اعالم شود .حزب در  18سپتامبر 2007
از حکومت بيرون رفت و جنبش برای
حصول منشور  22نکته يی خواست ها را
براه انداخت .به مثابه نتيجه ای از اين
حرکت ،اصالحيه سوم قانون اساسی
موقت ،در  28دسامبر  ،2007نيپال را
يک جمهوری دموکراتيک فيدرال اعالم
نمود ،بطوريکه اين امر توسط اولين
جلسه مجلس موسسان به پايه تکميل
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برسد.
بنابرين اوضاع کنونی قسمی است که با
وجود اعالم جمهوريت بصورت قانونی،
به پايه تکميل رساندنش در آن وقت
عينيت می يابد .در اين اوضاع ،شاه و
نيروهای سلطنت طلب هم اکنون واضحا
دسيسه چينی می کنند و در آينده به
دسيسه چينی شان ادامه می دهند تا
انتخابات مجلس موسسان که فيصله در
مورد جمهوريت را به پايه تکميل خواهد
رساند ،بر گزار نگردد .با حفظ احتياط
عليه اينگونه دسايس و الهام بخشيدن به
نيروهای گوناگون سابقا تحت تاثير
سلطنت برای قرار دادن شان در صفوف
جريان جمهوريت خواهی جديد ،بر گزاری
هر چه زود تر انتخابات مجلس موسسان
وظيفه عمده امروزی همگان و به نفع
کشور و مردم است .اگر نيروهای سلطنت
طلب برای منقطع ساختن انتخابات مجلس
موسسان توسط قوای مسلح و يا وسايل
ديگر تالش نمايند ،ضروری است تا از
همين امروز برای يک عکس العمل
قدرتمند آمادگی گرفته شود.
 - 0.4نيروهای پارلمانتاريستی :تمثال
هايی از تزلزل و تسليم طلبی
هر چند شعار مجلس موسسان يک شعار
بورژوايی است ،نيروهای پارلمانتاريستی
نيپال ،بخاطر خصلت بورژواکمپرادوری و
بروکراتيک ذاتی خود ،هيچگاه به
طرفداری از مجلس موسسان استوار نه
ايستاده اند .خصلت سرمايه داری
کمپرادور و بروکرات اين است که از
لحاظ داخلی درمقابل فئوداليزم و از لحاظ
خارجی در مقابل امپرياليزم زانو بزند .اما
در مواجهه با جنبش انقالبی يا در
موقعيکه سلطنت آنها را لگد بزند ،می
توانند به طرفداری مجلس موسسان و
جمهوريت بايستند .خصلت تزلزل و تسليم
طلبی بخوبی می تواند عمدتا در کنگره
نيپال و اتحاد مارکسيست – لنينيست ها
ديده شود.
گر چه کنگره نيپال موضوع مجلس
موسسان را در  1951مطرح نمود ،اما
موقعيکه شاه تريبووان برای اجتناب از
برگزاری آن بهانه تراشی کرد ،کنگره
نيپال نه هيچگاهی درينمورد موضع قاطع
گرفته توانست و نه هيچگاهی جنبش
موثری به راه انداخته توانست .نتيجتا
موقعيکه شاه مهيندرا يک انتخابات
پارلمانی را در  1959اعالم نمود ،کنگره
نيپال قانون اساسی اعالم شده توسط شاه
را پذيرفت ،خواست برای مجلس
موسسان را رها کرد و در انتخابات
پارلمانی برگزار شده تحت اين قانون
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اساسی شرکت کرد .کنگره نتيجه تلخ اين
کارش را بعد از کودتای  1960گرفت ،اما
هيچگاه از آن چيزی نياموخت.
به تعقيب جنبش  ،1990کنگره نيپال،
بجای مجلس موسسان ،به طرفداری از
کمسيون مشورتی قانون اساسی ايستاد و
ادعا نمود که قانون اساسی  ،1990که
توسط کمسيونی به نمايندگی از شاه آماده
شده بود ،بهترين قانون اساسی جهان
است .اولين مذاکرات صلح که در 2001
بر گزار گرديد و در آن حزب کمونيست
نيپال ( مائوئيست ) خواست انتخابات
مجلس موسسان را ارائه کرد ،به اين
خاطر برهم خورد که حکومت کنگره نيپال
آنرا نپذيرفت .تنها پس از دريافت ضربت
بزرگ از شاه بعد از حرکت شاهانه 1
فبروری  2008بود که تمام احزاب
سياسی مهم ،به شمول حزب کنگره،
تصميم گرفتند که به پای انتخابات مجلس
موسسان بروند .همه ما بايد بدانيم که
هنوز هم تضمينی وجود ندارد که کنگره
نيپال به تعهدش برای مجلس موسسان در
آينده پايدار بماند ،گرچه فعال طرفدار
انتخابات مجلس موسسان به نظر می
رسد.
اتحاد مارکسيست – لنينيست ها ،از زمان
تولدش به صورت کنونی ،درمورد
انتخابات مجلس موسسان ،همانند کنگره،
دارای موضعگيری بی ثبات و نا روشن
بوده است .اتحاد مارکسيست – لنينيست
ها که هميشه جار می زد که نبايد يک
عالمه کوچک هم از قانون اساسی 1990
تغيير يابد و در حکومت شاهی سال
 ،2004با بيان اينکه ارتجاع تا حدی
درست بوده است ،شموليت اختيار کرد،
سر انجام فقط بعد از دريافت لگدی از
سوی شاه در اول فبروری  ،2005به
طرفداری از انتخابات مجلس موسسان
برخاست .همه بايد در برابر خصلت تند
اپورتونيستی و بی اعتبار رهبری اتحاد
مارکسيست – لنينيست ها که هميشه در
مورد مسائل سياسی مهم تزلزل نشان می
دهد و جريان باد را تعقيب می نمايد،
هوشيار باشند.
ولی هنوز کسانی در درون احزاب ،به
شمول کنگره و اتحاد مارکسيست –
لنيست ها ،هستند که با حسن نظر به
مجلس موسسان و جمهوريت می نگرند؛
ما بايد به اتحاد با آنها اهميت بدهيم.
 – 3.3انقالبيون کمونيست :هويتی از
وضاحت و قاطعيت
کمونيست های انقالبی ،از همان آغاز،
ازاين موضع و باور استوار حمايت کرده
اند که در يک کشور نيمه فئودالی و نيمه
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مستعمراتی مثل نيپال ،تنها از طريق بسر
انجام رساندن انقالب بورژوا دموکراتيک،
پس از کنار زدن تمامی اشکال فئوداليزم
و سلطنت ،است که پايه برای سوسياليزم
فراهم می گردد .مطابق به اين مقوله،
حزب کمونيست نيپال ( مائوئيست ) ،اين
جريان اصلی انقالبيون کمونيست ،تعهد
استوارش را به مجلس موسسان با
وضاحت بيان کرده و مدعی بوده است که
مجلس موسسان شکل عالی بورژوا
دموکراسی است.
بعضی اوقات گروه های مختلف جنبش
کمونيستی پارچه شده ،بعد از آنکه شاه
مهيندرا موضوع مجلس موسسان را در
يک حصار خفقان آور تاريخ خاموش
نمود ،مسئله مجلس موسسان را مطرح
نکردند .اما جهان می داند که حزب
کمونيست نيپال ( مائوئيست ) و جنگ
خلق تحت رهبری اش ،مسئله سياسی
مجلس موسسان را ،که رشدش در رحم
تاريخ به تعويق افتاده بود ،به مثابه
مسئله مرکزی سياست ملی تثبيت کردند.
عالوتا ،مطرح شدن اين خواست که بايد
نمايندگان منتخب مردم قانون اساسی
جديدی بنويسند ،در مطالبات  40نکته يی
طليعه آغازين جنگ خلق ،اين حقيقت را
به اثبات می رساند.
با تکامل جنگ خلق ،شعار مجلس
موسسان بطور سيستماتيک مطرح گرديد
و غنای بيشتری يافت .قبل از همه،
کنفرانس ملی دوم حزب که در سال
 2000دائر گرديد ،تاکتيک قبلی خود را
مبنی بر " کنفرانس ميز گرد ،حکومت
موقت و انتخابات مجلس موسسان"
فرمولبندی نمود .برين پايه ،خواست
انتخابات مجلس موسسان ،به مثابه
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خواست سياسی مرکزی ،در مذاکرات
نخستين در سال  2001مطرح گرديده
بود .اما مذاکرات ناکام شد ،زيرا حکومت
کنگره نيپال در آن وقت اين خواست را رد
نمود و زد و خورد مسلحانه اردوی
آزاديبخش خلق با اردوی شاهی برای
اولين بار در تاريخ جنگ خلق آغاز
گرديد .در نتيجه ،بعدا ده ها هزار نفر
قربانی گرديدند ،در حاليکه قبل از آن
صرفا يک هزار و پنجصد نفر کشته شده
بودند.
مذاکرات دوم در  2002نيز ناکام گرديد
زيرا که حکومت وقت انتخابات مجلس
موسسان را رد نمود .سياست در نيپال
تنها وقتی به وضعيت کنونی رسيد که
انتخابات مجلس موسسان در مذاکرات
سوم در سال  2005مورد توافق قرار
گرفت و بنابرين به موافقتنامه جامع صلح
دسترسی حاصل گرديد .هيچکسی نمی
تواند اين حقيقت تاريخی را فراموش کند
و بی ارزش تلقی نمايد.
بدينسان ،شکی وجود ندارد که حزب
کمونيست نيپال ( مائوئيست ) به مثابه
حزب سياسی ای که ده ها هزار رزمنده
قهرمان خود را بخاطر خواست سياسی
مجلس موسسان قربانی داده است ،متعهد
ترين و مسئوليت پذيرترين نيرو برای
انتخابات مجلس موسسان است.
همانگونه که يک مادر يعنی کسی که طفل
را به دنيا می آورد ،بيشتر از همه طفل را
دوست دارد و بخوبی می تواند او را
پرورش دهد ،به عين ترتيب ،حزب
کمونيست نيپال ( مائوئيست ) با انتخابات
مجلس موسسان مهر می ورزد و تنها اين
نيرو می تواند آنرا بخوبی پيش ببرد.
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بجاست درينجا ذکر نمائيم که حزب
کمونيست نيپال ( مائوئيست ) موضوع
دموکراسی را صرفا به معنی کالسيک آن
مطرح نکرده ،بلکه مفهوم جديدی از
تکامل دموکراسی را در چوکات سلسله
ای از ايده های نوين ( " راه پاراچندا "
) ارائه کرده است .در قطعنامه عنوانی "
تکامل دموکراسی در قرن بيست و يکم"
که صدر رفيق پاراچندا ارائه کرده و حزب
به تصويب رسانده است ،سياست رقابتی
چند حزبی نه تنها در مرحله کنونی انقالب
بورژوايی بلکه در سيستم سوسياليستی
آينده نيز مورد پذيرش قرار گرفته است.
به اين حساب ،روش ساختمان قانون
اساسی و مجلس موسسان ،که از
نمايندگان انتخابی مردم از طريق رقابت
چند حزبی تشکيل می گردد ،با سلسله
ايده هائيکه ما تکامل داده ايم ،در توافق
قرار دارد .بنابرين بيهوده است که سوالی
در مورد تعهد عملی و تئوريکی ما در
قبال مجلس موسسان مطرح گردد.
وانگهی مجلس موسسان به ذات خود
حالل نيست بلکه بهترين روش يا طريقه
قانونيت بخشيدن به جمهوری دموکراتيک
و باز سازی دولت با ديد پيشروانه است.
از يکجانب ضروری است که در قبال پالن
بازی نيروهای متحجری که نقش و
اهميت مجلس موسسان را ،از طريق
پائين آوردن درجه آن تا سطح انتخابات
پارلمانی معمولی ،ضعيف ميسازند،
هوشياری مان را حفظ کنيم و از جانب
ديگر ضروری است که برای دفع توطئه
های سلطنت طلبان مرتجع که اجازه نمی
دهند انتخابات مجلس موسسان برگزار
گردد ،با نيرومندی قدم به پيش بگزاريم.

 - IIمضمون قانون اساسی جديد :جمهوری دموکراتيک فيدرال طرفدار مردم
پايه اصلی و مضمون قانون اساسی جديد
نيپال ،که توسط نمايندگان منتخب مردم يا
مجلس موسسان ساخته می شود ،در
تاريخ نيپال چه بايد باشد؟ حزب کمونيست
نيپال ( مائوئيست ) قويا باور دارد که پايه
اصلی آن حکم صادره توسط ده سال
جنگ خلق و نزده روز جنبش توده يی
است .مضمون قانون اساسی جديد،
رويای هزاران شهيد جنگ خلق و جنبش
توده يی و رويای هزاران رفيق ناپديد
شده و هزاران رفيق زخمی است .ميليون
ها مردمی که در مبارزات مسلحانه و غير
مسلحانه در جريان جنگ خلق و جنبش
توده يی شرکت کردند ،آرزوی رهايی از

ستم طبقاتی ،اتنيکی ،منطقه يی ،جنسی،
زبانی ،فرهنگی ،مذهبی و اجتماعی ای
که توسط فئوداليزم ،سلطنت و دولت
مطلقه به حمايت نيروهای ارتجاعی
خارجی اعمال می گرديد و آرزوی تحول
پسندانه دولت در شکل جمهوری
دموکراتيک فيدرال را داشتند .بر عالوه،
توده های تحت ستم شامل دهقانان فقير،
کارگران ،داليت ها ،زنان ،مديسی ها و
مردم بومی آرزوی آنچنان جمهوريت
طرفدار مردم را داشتند که به منافع
اکثريت توده های زحمتکش خدمت نمايد،
نه جمهوريتی که تنها خادم منافع طبقه
برگزيده باشد .قطع نظر از اين ،مردم
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ميهن پرست ،بيمناک از ستم نيمه
مستعمراتی خارجی ،می خواستند که
جمهوريت آينده يک جمهوريت مستقل
باشد نه يک جمهوريت منقاد و وابسته.
در اين مسير ،ايجاد يک جمهوريت
دموکراتيک فيدرال طرفدار مردم و
مستقل ،برای ساختن يک نيپال نوين نيک
فرجام ،حکمی بود که توسط ده سال جنگ
خلق و نزده روز جنبش توده يی داده شد.
با چنگ زدن به اين واقعيت ،حزب
کمونيست نيپال ( مائوئيست ) تعهد خود
را که ساخته شده از محتويات اصلی ذيل
و قابل تصويب توسط مجلس موسسان
انتخابی است ،برای ساختن يک قانون

شماره بيست و يكم
اساسی نوين که جمهوريت دموکراتيک
فيدرال طرفدار مردم و مستقل را قانونيت
بخشد ،تصريح می نمايد.
 .1استقالل ملی و تماميت ارضی :خاتمه
دادن به تمامی انواع مناسبات نيمه
مستعمراتی و نا مساويانه و دفاع کامل از
حاکميت ملی ،خود اتکايی ملی ،استقالل و
تماميت ارضی و تحکيم بيشتر آن ها.
سيستم دولتی فيدرالی :نيپال يک
.2
کشور چند مليتی ،چند زبانی ،چند
فرهنگی و چند مذهبی مملو از تنوع
جغرافيايی است .بنابرين ،بذل توجه به
خصوصيات معين نيپال بر پايه حق
اتنيکی و منطقه يی مبنی بر خود اراديت
و خود مختاری ،به پايان رساندن شکل
مطلقه کنونی دولت و بازسازی آن در يک
شکل فيدرالی و تحکيم بيشتر حاکميت
ملی ،استقالل ،اتکاء بخود و تماميت
ارضی بر يک پايه نوين.
 .3نظام جمهوری :يک نظام جمهوری
با بر انداختن تمامی اشکال فئوداليزم و
سلطنت ايجاد خواهد شد .همانطوری که
در ضميمه سوم قانون اساسی موقت
 2006فيصله شده است ،جمهوری
دموکراتيک فيدرال سر از جلسه اول
مجلس موسسان مورد اجرا قرار خواهد
گرفت .آمادگی ها برای انتخاب رئيس
جمهور از طريق سيستم انتخابی مستقيم
و انتخاب نخست وزير توسط اعضای
مجلس گرفته خواهد شد .مدت تصدی
رئيس جمهور و نخست وزير بيشتر از دو
دوره کامل نخواهد بود.
 .4سيستم دموکراتيک طرفدار مردم:
حاکميت و قدرت دولتی که مردم از طريق
نمايندگان منتخب شان اعمال خواهند کرد،
کامال به آنها تعلق خواهد داشت .يک نظام
دموکراتيک کامل با باال دستی قانون
اساسی ،حاکميت قانون ،رقابت چند
حزبی ،حق رای بالغان ،انتخابات آزاد و
شفاف دوره يی ،آزادی مطبوعات و غيره
دنبال خواهد شد .با پايان دادن به نظام
موجود که دموکراسی به تشريفات تقليل
يافته است ،دادن شعور سياسی
دموکراتيک به اکثريت کارگران به شمول
طبقه محروم ،ملل و مناطق تحت ستم،
زنان و داليت ها ،انتظام خواهد يافت و
دموکراسی به واقعيت مبدل خواهد شد.
مطبوعات آزاد و جامعه مدنی تشويق
خواهد شد تا نظارت هميشگی شهر وندان
بر دولت و بدنه آن را يقينی بسازند.
 .5حقوق بشر :حقوق بشر در مطابقت
با معيار های تعيين شده بين المللی
تضمين خواهد شد.
 . 6حقوق مدنی و اساسی :هر شهروند

شعله جاويد
بصورت کامل از حق آزادی بيان ،حق
تجمع صلح آميز ،آزادی تشکيل احزاب و
سازمان های سياسی ،آزادی انتخاب کار
و شغل ،حق آزادی مسافرت و سکونت و
غيره برخوردار خواهد بود.
 .7حقوق اساسی :حقوق اساسی از قبيل
حق مساوات ،حق مخالفت عليه استثمار،
حق حفظ اسرار ،حق مخالفت عليه
تبعيض اجتماعی و کاستی ،حق مخالفت
عليه شکنجه ،حق اطالعات ،سخن پراگنی
و انتشارات ،حق مالکيت و غيره تضمين
خواهد شد.
 حقوق اساسی تعليه و تربيه ،صحت،اشتغال ،سر پناه و خوراک برای همه
شهروندان تثبيت خواهد شد.
 روستايی کشتکار واقعی روی زمينحق خواهد داشت.
 طبقه کارگر و زحمتکش از حق ارائهمطالبات ،سازماندهی اعتراضات دسته
جمعی و برگزاری اعتصابات عليه هر
گونه تبعيض و ستم برخوردار خواهد
بود.
 زنان حقوق مساوی با مردان ،منجملهدر دارايی های ارثی ،خواهند داشت .حق
توالد و تناسل و حق طالق برای زنان
تثبيت خواهد شد.
 هر کودکی از حق تغذيه ،تعليم و تربيه،صحت و امنيت اجتماعی برخوردار خواهد
شد.
 هر جوانی از حق بدست آوردن کمکاز دولت و محافظت توسط آن ،بخاطر
رشد جسمی ،دماغی و تکامل شخصيت
خود ،برخوردار خواهد شد.
 اشخاص دارای گرفتاری های گوناگونعقبماندگی از حق برخورداری از
تشخص ،احترام و حفاظت برخوردار
خواهند شد.
 شهروندان کهن سال و ناتوان از حقبدست آوردن مراقبت و محافظت
برخوردار خواهند شد.
 ملل و جوامع مواجه با مخاطرات و بهحاشيه رانده شده از حق حفاظت از زبان،
فرهنگ و عنعنات خود و در يافت کمک
های ضروری از دولت بر خوردار خواهند
شد.
 مردم مناطق دور افتاده ،عقبمانده وتحت ستم فرصت مساوی برای انکشاف
خواهند داشت و از حق بدست آوردن
نمايندگی تناسبی و احترام در هر بخشی
از دولت برخوردار خواهند بود.
 داليت ها از حق مخالفت با نجسانگاری و تبعيض اجتماعی برخوردار
خواهند بود.
 برای گسترش و غنای بيشتر حقوق19
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اساسی شهروندان ،حقوق مختلف از قبيل
حق مشارکت ،حق تعيين سرنوشت ،حق
زندگی و امنيت شخصی ،حق احترام
انسانی ،حق داشتن خانواده ،حق امنيت
اجتماعی ،حق تفريح و استراحت ،حق
خود مختاری محلی ،حق احضار ،حق
دسترسی به دادگاه ،حق شخص زندانی و
تحت تعقيب ،حق نمايندگی تناسبی ،حق
جنس سوم و غيره تثبيت خواهند شد.
 .8سکوالريزم و آزادی مذهبی :دولت
کامال سکوالر خواهد بود .همه شهروندان
از آزادی پذيرش و عدم پذيرش مذهب
مطابق به باور های شان برخوردار
خواهند بود .هيچ کسی بر پايه باور
مذهبی مورد تبعيض قرار نخواهد گرفت.
شهروندی :سياست شهروندی
.9
عمومی در سراسر کشور ،حتی بعد از
مورد اجرا قرار گرفتن نظام فيدرالی،
اتخاذ خواهد شد .تمامی شهروندان نيپالی
به آسانی از حق برخورداری از
شهروندی بدون طرفداری از هيچ کسی
برخوردار خواهند شد .شهروندی نيپالی
يک شهروند غير نيپالی که بصورت غير
قانونی حاصل شده باشد ،بعد از تحقيق
ضروری لغو خواهد شد.
 .10زبان :چون نيپال يک کشور چندين
زبانه است تمام زبان های رايج در نيپال
به مثابه زبان های ملی پذيرفته خواهد
شد .در ساختار فيدرالی ،هيئت مقننه
واليت مربوطه حق تصميم گيری در مورد
اينکه کدام زبان بحيث زبان اداری
پذيرفته شود و کدام يکی زبان ارتباطی
باشد ،خواهد داشت.
 . 11نمايندگی تناسبی و حقوق ويژه:
برای از ميان بردن تبعيضات و نابرابری
های طبقاتی ،انتيکی ،منطقه يی ،جنسی و
سائر تبعيضات و نا برابری های موجود
در جامعه و مردمی ساختن دموکراسی و
تامين موثريت بيشتر آن ،نمايندگی
تناسبی برای زنان ،داليت ها ،ملل تحت
ستم ،مناطق دور دست تحت ستم ،مديسی
ها ،جوامع اقليت ( به شمول مسلمانان)
در تمامی ارگان های دولتی و موسسات
نمايندگی از مردم ،تامين خواهد شد.
حقوق ويژه سنتی برای زنان و جوامع
داليت ها و مسلمانان برای يک دوره
معين بخاطر جبران ستم های قبلی ،مدنظر
گرفته خواهد شد.
 .12بازسازی سکتورامنيتی :دو اردوی
قانونا موجود در کشور با هم ادغام می
شود و يک اردوی ملی از طريق
دموکراتيزه ساختن اردوی نيپال و حرفه
يی ساختن اردوی آزاديبخش خلق به
وجود می آيد .در مطابقت با نظام

شماره بيست و يكم
دموکراتيک جديد و همانگونه که با
ساختار فيدرالی دولت موافقت شده است،
يک سکتور امنيتی جامع مشتمل بر اردو،
پوليس ،پوليس مسلح و اداره
استخبارات ،بازسازی خواهد شد.
 .13بازسازی قوه قضائيه :با نگرش
قاطع به مقوله قوه قضائيه مستقل ،نظام
قضائی در پيوستگی با نورم ها و ارزش
های دموکراتيک جديد ،در قبال مردم
مسئوليت پذير ساخته می شود .در توافق
با ساختار فيدرالی دولت ،نظام قضائی
شامل دادگاه عالی در مرکز و دادگاه های
واليتی و ولسوالی در دولت های واليتی،
بازسازی خواهد شد.
 . 14هيئت های قانونی از قبيل کمسيون
تحقيق درستکاری ها و تخلفات ،کمسيون
انتخابات ،کمسيون خدمات عامه،
کمسيون عمومی کنترل ،کمسيون ملی
حقوق بشر و غيره ،بازسازی های
ضروری بخود خواهد ديد تا مستقل،
نيرومند و موثر گردند .به ويژه ،کشور و
جامعه بری از سرطان استفاده جويی از
ارگان های قدرت خواهد شد و برای موثر
ساختن بيشتر اين امر ،هيئت های بديل
ايجاد خواهد شد.
 . 15باز سازی بروکراسی :در مطابقت
با نظام دموکراتيک و ساختار فيدرالی
جديد ،بروکراسی بازسازی ضروری را
بخود خواهد ديد .تحول راديکال در نظام
اداری ايجاد خواهد شد تا اين نظام
مقبوليت عامه پيدا نمايد ،در قبال مردم
مسئوليت پذير باشد ،با کفايت باشد و
طرز العمل شفاف پيدا نمايد.

شعله جاويد
 .16سياست اقتصادی انتقالی جديد:
اساس سياست اقتصادی جمهوری
دموکراتيک فيدرالی نيپال ،ضد فئودالی و
ضد امپرياليستی خواهد بود و سياست
اقتصادی انتقالی جديدی خواهد بود
مناسب با خصوصيات نيپال .خصوصيات
اصلی عبارت خواهند بود از:
 تمامی اشکال مناسبات فئودالی دراقتصاد بر انداخته خواهد شد .عمدتا،
به مالکيت های فئودالی زمين پايان داده
خواهد شد و اصالحات ارضی انقالبی بر
اساس تيوری " زمين از آن کشتکار"
انجام خواهد يافت.
 اقتصاد از تاثيرات سوء سياستاقتصادی نوليبرالی که توسط امپرياليزم
جهانی تحميل می شود ،پاکيزه نگه داشته
خواهد شد .با وجود اين ،سرمايه گزاری
مستقيم خارجی در توافق با سياست ملی
و در صورتی که منافع ملی ايجاب کند،
مجاز خواهد بود.
 در بخش سرمايه گزاری ،سيستمشراکتی عمومی – خصوصی تقدم خواهد
داشت.
 با اصالح نظام تعاونی ( کئوپراتيفی )،اين نظام با تقدم ويژه در تمامی سکتور
ها گسترش خواهد يافت.
 سکتور خصوصی مورد تشويق قرارخواهد يافت ،به استثنای بخش های
خاصی که دولت بايد مسئوليت بگيرد.
 انکشاف سرمايه داری صنعتی ملی باجهتگيری بطرف سوسياليزم ،صفت
مميزه عمده سياست انکشاف اقتصادی
خواهد بود.
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 .17دموکراسی مستقيم و همه پرسی (
ريفراندم ) :برای حيات بخشيدن به
تئوری برتری مردم ،تدارک قانونی
بخاطر نهادينه ساختن پراتيک دموکراسی
مستقيم ،هر زمانيکه قابل تعميل باشد،
رويدست گرفته خواهد شد .تحت اين امر،
مسائلی که تاثيرات دراز مدت باالی کشور
داشته باشند ،از طريق همه پرسی (
ريفراندم ) فيصله خواهند شد.
 .18تصويب پيمان ها و توافقنامه ها:
يک تدارک قانونی از طريق تصويب
اکثريت دو سوم مجلس مرکزی در مورد
تمام پيمان ها و توافقنامه های بين
المللی مربوط به تقسيمات منابع طبيعی
و
مسائلی که منافع ملی را بصورت جدی
متاثر ميسازد ،فراهم خواهد شد.
 .19مسئوليت دولت ،اصل رهبری کننده
و سياست ها :صرفنظر از مسئوليت
دولت ،اصل رهبری کننده و سياست های
تذکر يافته در قانون اساسی موقت؛ مورد
تعميل قرار دادن سياست ها و برنامه های
رسميت بخشيدن و مورد اجرا قرار دادن
جمهوری دموکراتيک فيدرالی متکی بخود
و طرفدار مردم ،از طريق تقسيم بندی
آنها ،مسئوليت دولت خواهد بود.
 .20اشتراک مردم در ساختن قانون
اساسی :طرزالعمل مناسب برای تامين
دخالت موثر توده های وسيع ،گروه های
مختلف مربوطه و متخصصان { در
ساختن قانون اساسی } ،اتخاذ خواهد شد.

 - IIIبينش حزب کمونيست نيپال ( مائوئيست ) :برقراری جمهوری مترقی نوين نيپال
هم اکنون مردم نيپال در آرزوی يک تحول
راديکال در مسير صلح پر دوام و نيپال
مترقی هستند .آرزوی ايجاد نيپال مترقی
نوين از حزب کمونيست نيپال ( مائوئيست
) جدا نيست ،زيرا که حزب يک نقش
رهبری کننده برای آماده نمودن اساس
نيپال دموکراتيک و جمهوری ،از طريق
پايان دادن به نيپال مطلقه ،فئودالی و
سلطنتی به وسيله ده سال جنگ کبير
خلق ،بازی نمود .بنابرين در مسير
انتخابات مجلس موسسان ،حزب
کمونيست نيپال ( مائوئيست ) ،از اينکه
فرصت يافته است تا اجندای ساختن يک
نيپال نوين را به پيشگاه توده ها ارائه
نمايد ،احساس غرور می نمايد.
ما برين باوريم که نيپال مترقی نوين تنها
از طريق اجرای اجندای ناسيوناليزم،

جمهوريت و تحوالت اجتماعی – اقتصادی
بصورت همزمان ،ساخته شده می تواند.
در توافق با اين امر ،ما پيش نويس يک
طرح برای ساختن يک نيپال آينده را
ارائه می نمائيم.
( الف ) .مسئله ناسيوناليزم و مناسبات
بين المللی
در جهان گلوباليزه کنونی ،بدون هدايت
درست مناسبات بين المللی و دفاع مناسب
از خود اتکايی ملی ،استقالل و تماميت
ارضی ،ما نمی توانيم نيپال مترقی نوين
را سريعا بسازيم .به همين منظور ،حزب
کمونيست نيپال ( مائوئيست ) تعهد می
نمايد که از قرار ذيل به پيشروی ادامه
دهد:
 .1پيمان ها و توافقنامه های نابرابر:
باز بينی جدی مناسبات نابرابر ميان نيپال
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و هند که از زمان هند برتانوی انکشاف
يافته است ،بايد در خدمت به خود اتکايی
و انکشاف مداوم ،تغيير يابد .به اين
منظور ،با منسوخ نمودن پيمان دوستی و
صلح سال  1950نيپال – هند بصورت
عمده ،بايد پيمان جديد بر اساس " پنج
اصل " و منافع متقابل ،انعقاد يابد.
همچنان با باز بينی سائر پيمان ها و
توافقنامه ها ،آنها بايد اصالح گردند،
تغيير يابند يا فسخ شوند .درينمورد
ابتکارات ديپلوماتيک و سائر ابتکارات
بايد رويدست گرفته شود.
 .2تدابير در مورد سرحد :سرحد باز
ميان نيپال و هند بايد بخوبی منظم و
کنترل شده باشد .تخطی ها و منازعات
مرزی در جاهای مختلف به شمول سوستا
و کاله پانی بايد هرچه زود تر بر اساس

شماره بيست و يكم
حقايق و منافع متقابل حل و فصل گردند.
به ابتکارات درينمورد بايد
حق تقدم داده شود.
 .3مرکز سرباز گيری گورخه :سنت
شرم آوری مثل مرکز سرباز گيری
گورخه ،که دران شهروندان نيپالی در
اردو های خارجی سربازگيری می شوند،
بايد خاتمه يابد و اشتغال توليدی و قابل
احترام برای آنها در داخل کشور فراهم
گردد .درينمورد ،با خلق افکار عامه و
محيط مناسب ،گام های مناسب برداشته
خواهد شد.
 .4مناسبات با هند و چين :مناسبات
دوستانه با تمام کشور های جهان بر
مبنای " پنج اصل " حفظ خواهد شد.
کوشش ويژه به عمل خواهد آمد تا
مناسبات با همسايگان غول پيکر ،مثل
هند و چين ،متوازن و نيرومند گردد .در
خدمت به سود بردن از انکشاف اقتصادی
سريع هند و چين که به مثابه لوکوموتيو
های جديد اقتصاد جهانی قد بر افراشته
اند ،با دست کشيدن از مفکوره گذشته
طبقه حاکمه نيپال مبنی بر " کشور
حايل" دانستن نيپال ميان هند و چين،
سياستی تعقيب خواهد شد که نيپال را يک
پل محرک از مناسبات مشترک ميان دو
کشور بسازد.
 .5اشتغال خارجی :وضعيت اجباری ای
که دران جوانان نيپالی وادار می شوند
برای کار يافتن به کشور های خارجی
بروند ،خاتمه خواهد يافت و کار مناسب
در داخل کشور فراهم خواهد شد .برای
فعال ،توجه ويژه در دفاع از نيپالی های
شاغل در خارج به عمل خواهد آمد و گام
های موثر برای خاتمه دادن به همه انواع
استثمار و ستم باالی آنها برداشته خواهد
شد.
 .6نيپالی های مهاجر و غيرمقيم :توجه
ويژه ای برای حمايت از منافع نيپالی های
ساکن در کشور های مختلف جهان به
شمول هند به عمل می آيد .تدارک ويژه
ای برای دو تابعيته ساختن نيپالی های
غير مقيم در کشور ،به عمل خواهد آمد و
آنها تشويق خواهند شد که مهارت ها و
سرمايه های شان را در نيپال بکار
اندازند.
 .7تصويب پيمان ها و موافقتنامه ها:
برای تقسيم کردن منابع طبيعی مهم نيپال،
به شمول منابع آب ،و تصويب پيمان ها و
موافقتنامه ها ،با دانستن و تحريری
ساختن اينکه مسائل مذکور گرفتاری
طوالنی مدت و جدی برای نيپال خواهد
داشت ،روی تصويب آنها از طريق
اکثريت دو سوم قوه مقننه مرکزی توجه
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خواهد شد و بصورت قاطع به اجرا در
خواهد امد.
 .8قروض خارجی :در خدمت به
رهاسازی نيپال از دائره خبيثه قروض
خارجی و انکشاف اقتصاد ملی متکی
بخود ،طرح هايی بصورت مرحله وار
مورد اجرا قرار خواهد گرفت .با خاتمه
دادن به سنت اخذ قرض و کمک در
مطابقت با نقشه ها و شروط موسسات
مالی بين المللی و خارجی ها ،يک سيستم
دريافت کمک خارجی ( قرض و کمک بال
عوض ) طبق ضرورت ها و منافع ملی
تعقيب خواهد شد.
 .9مهاجرين بوتانی :حمايت کامل از
مهاجرين بوتانی ،تائيد حق برگشت شان
به خانه بصورت غير مشروط و در پيش
گرفتن ابتکارات ضروری بصورت بين
المللی برای اينکه بتوانند با عزت به
کشور شان برگردند.
( ب ) .جمهوريت و باز سازی دولت:
بدون تحول راديکال در سيستم سياسی،
ساختن نيپال نوين ممکن نيست .بنابرين،
حزب کمونيست نيپال ( مائوئيست ) برای
وظيفه نهادينه ساختن جمهوريت،
بازسازی دولت در يک شکل فيدرالی و
دموکراتيک ساختن تمامی بخش های
بروکراسی ،حق تقدم جدی قائل است.
مائوئيست ها قاطعانه به اين مفهوم چنگ
می اندازند که تغيير جهان تنها از طريق
قرار دادن سياست در فرماندهی ممکن
است .عالوه بر آن ،جمهوری دموکراتيک
که روی پايه اجتماعی -اقتصادی ناهموار
کنونی قد بر افراشته است ،امکان دارد که
در چوکات دموکراسی ظاهری محدود
باقی بماند .بنابرين ما روی اين مفهوم
چنگ می اندازيم که مبارزه مردم بايد
ادامه يابد تا آنرا به دموکراسی واقعی
اکثريت کارگران و توده های تحت ستم
تغيير دهد .بنابرين ،حزب کمونيست نيپال
( مائوئيست ) تعهد کامل خود را برای
تاسيس بنياد ساختمان نيپال نوين از
طريق تعميل قاطع جمهوری دموکراتيک
فيدرال مستقل و طرفدار مردم با ديد فراتر
از مرحله انتقالی کنونی ،بيان می نمايد.
 .1مورد اجرا قرار دادن جمهوری
دموکراتيک فيدرال:
درست بعد از انتخابات مجلس موسسان،
حزب کمونيست نيپال ( مائوئيست )
طرحات ذيل را برای تاسيس و مورد اجرا
قرار دادن جمهوری دموکراتيک فيدرال
مستقل و مردمی قاطعانه پيش خواهد
کشيد:
خاتمه بخشيدن به سلطنت فئودالی دو صد
و پنجاه ساله ،مورد اجرا قرار دادن
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جمهوری دموکراتيک فيدرال از اولين
جلسه مجلس موسسان ،همانطوريکه در
قانون اساسی موقت بيان شده است؛ برای
داخل کردن کشور به يک عصر
دموکراتيک نوين.
 انتخاب يک رئيس جمهور اجرايی برایدوره موقت به مثابه رئيس ملت تا
زمانيکه مجلس موسسان قانون اساسی
را ننوشته باشد.
 تشکيل يک حکومت موقت جديد برپايه توافق عمومی سياسی.
 تبديل نمودن دولت به يک سيستمفيدرال با حق تعيين سرنوشت و خود
مختاری اتنيکی و منطقه يی.
 مورداجرا قرار دادن " سياستاقتصادی انتقالی نوين " بخاطر فراهم
نمودن پايه برای نيپال کامران جديد.
 در دسترس قرار دادن فرصت هایضروری برای هموطنان تحت خط فقر،
بيکار ،بی زمين ،گرفتار ،پير ،زيان
ديدگان تصادمات ،شهدا ،خانواده های
ناپديد شدگان و غيره.
 ساختن يک اردوی ملی جديد از طريقادغام درست اردوی آزاديبخش خلق و
اردوی نيپال.
 طوريکه در توافقنامه جامع صلح بيانشده است ،سازماندهی " کمسيون حقيقت
ياب و آشتی" و اقدام در قبال مجرم بعد
از جمع آوری گزارش.
 - 0.2مفکوره ما راجع به ساختار دولتی
فيدرال نيپال نوين
با وجودی که نيپال يک کشور چندين
مليتی ،چندين زبانه ،چندين منطقه يی،
چندين مذهبی ،و چندين فرهنگی است،
اکثريت مديسی ها و سائر مليت ها بخاطر
مطلقه بودن هميشگی دولتی که خصلت
عمده آن شوونيزم به اصطالح کاست
فوقانی مرتفعات بوده است ،احساس ستم
ديدگی داشته اند .همچنان ،سيتی-
ماهاکالی ها و بيری – کارنالی های
مناطق دور دست غربی و مناطق
هيمااليی بی مباالتی و ستم افراطی توسط
قدرت دولتی متمرکز در کتمندو را تجربه
کرده اند .در چنين وضعيتی ،بازسازی
دولت به سيستم فيدرالی از طريق خاتمه
دادن به ساختار مطلقه آن مهم ترين شرط
ساختن يک نيپال نوين شده است .حزب
کمونيست نيپال ( مائوئيست ) به مثابه
نيروی سياسی ايکه با شفاف ترين و
سازماندهی شده ترين طريقه ،موضوع
ستم ملی و منطقه يی را در ارتباط به ستم
طبقاتی مطرح کرده است ،بيشتر از همه
برای مورد اجرا قرار دادن اجندای
ساختار فيدرالی دولت احساس مسئوليت

شماره بيست و يكم
می نمايد و تعهد خود را برای عملی
ساختن آن بصورت درست و علمی از
طريق مجلس موسسان بيان می نمايد.
بگزار خاطر نشان گردد که ما ساختار
فيدرالی دولت را از زمان دوره جنگ خلق
بصورت مقدماتی اعمال کرده ايم و ما آنرا
به پيشگاه مردم برای تائيد تقديم می
نمائيم.
 -- 1.2پايه فيدراليزم :چه چيزی می
تواند پايه عمده ساختار فيدرالی در نيپال
باشد؟ هر چند مباحثات زيادی حول آن
وجود داشته است ،موضع ما اين است که
پايه علمی و عملی مناسب آن ،هويت
اتنيکی و منطقه يی است .درينجا
ضروری است بدانيم که اصطالح " اتنيک
" به معنی قوم يا نژاد يا کاست نيست،
بلکه به معنی گروه با ثبات انسان ها يا "
مليت " با زبان مشترک ،جغرافيه
مشترک ،اقتصاد مشترک و ساختار
روانی مشترک است .از طرف ديگر ،ستم
توسط دولت کهن باالی طبقه همراه با
پايه ملی و منطقه يی اعمال گرديده است
و مسئله می تواند بر همان پايه ای حل
گردد که ستم اعمال گرديده است .به دليل
اينکه در تاريخ سير تکامل ،سائر مليت
ها به ميزان قابل توجهی در منطقه عمده
يک ملت ساکن گرديده اند؛ بطور قطع بايد
به تامين حقوق سائر مليت ها در داخل
يک دولت ملی معين توجه گردد و نه
اينکه اين حقوق نقض شوند .همچنان بايد
توجه شود که واحد های دولتی ملی
فرعی در داخل يک دولت ملی عمده
موجود باشد .همچنين بايد درک گردد که
آزادی يک ملت از طريق ستم بر ملت
ديگری حاصل نمی شود و بايد توجه گردد
که حقوق اقليت ها در دولت هائيکه ملل
مختلفی موجود اند ،تامين شود .به دليل
اينکه دسته بندی حقوق تمامی ملل و
مناطق در قانون اساسی جديد و سائر
قوانين بر پايه توافق عمومی گنجانده می
شود ،همه بايد باور داشته باشند که
هماهنگی ميان ملل مختلف ،بر پايه
طبقاتی ،استحکام بيشتری خواهد يافت.
به اين امر بايد بطور جدی چنگ انداخته
شود که آزادی ملل و مناطق تحت ستم
تحت رهبری کارگران ملل و مناطق
مربوطه ممکن و ميسر است .بطور خاص
کوششی که فئودال ها ،مالکان ارضی و
بورژوازی کمپرادور و بوروکرات به عمل
می آورند تا رهبری جنبش آزاديبخش ملل
تحت ستم را غضب کنند و کوشش می
کنند تا خود را مسيحای ملل تحت ستم در
جاهای مختلف ،به شمول مدهيس ،نشان
دهند ،برای مردم آزاديخواه آن ملت و
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منطقه ضرور است که احتياط خود را در
مورد اين امر حفظ نمايند .اگر کسی تا
ديروز در پهلوی دولت مطلقه قرار داشته
بوده باشد و آلت دست قدرت های
ارتجاعی داخلی و خارجی بوده باشد{ ،
ولی حاال } کوشش نمايد نشان دهد که
يکشبه بطرفداری از جنبش آزاديبخش
ملی قرار گرفته است ،حتما بايد درک
گردد که درين ميان چيز نادرستی وجود
دارد.
 2.2سياست فيدراليزم :بدينسان سياست
عمده فيدراليزم چه چيزی می تواند باشد؟
سياست جهانشمول فيدراليزم عبارت است
از حق تعيين سرنوشت ملل و مناطق و
اتحاد داوطلبانه بر مبنای آن .اگر ما دولت
دموکراتيک را بازسازی می کنيم ،ما بايد
اين پاليسی را از لحاظ تئوريک قبول
نمائيم .ولی اگر ما وضع جيوپوليتيکی
واقعی و سطح پائين انکشاف اقتصادی –
اجتماعی ملل و مناطق تحت ستم مختلف
را مورد توجه قرار دهيم ،برنامه خود
مختاری ملی و منطقه يی بر اساس
سياست حق تعيين سرنوشت ،علمی ترين
و مناسب ترين سياست می باشد .بدوا در
پيش گرفتن اين سياست و برنامه شايد
مشکل باشد ،زيرا دولت های وابسته
داوطلبانه به فيدراليزم نمی پيوندند و يک
دولت مطلقه در پوشش دولت فيدرال
سازماندهی می گردد .اما هر کسی بايد
درک کند که تنها همين طريقه می تواند
حامی و تقويت کننده اتحاد نوين و
نيرومند ميان دولت های فيدرال بر اساس
دموکراسی درست باشد.
اين تشويس ابراز می شود که حق تعيين
سرنوشت کشور را بطرف تجزيه سوق
می دهد { .در حاليکه } در هيچ کجای
دنيا کشوری تجزيه نشده است ،چنانچه
حق خود اراديت به ملل و مناطق تحت
ستم در آن کشور داده شده باشد .بلکه بر
عکس آن ،کشوری که بدون در نظر
داشت حق { ملل ساکن در آن } ،از طريق
زور پيوند خورده باشد ،تجزيه شده است.
ضرور است واضحا فهميده شود
همانگونه که همه زنان ،که دارای حق
طالق باشند ،از شوهران شان جدا نمی
شوند ،به عين ترتيب تمام دولت هائيکه
از حق تعيين سرنوشت برخوردار باشند،
از دولت مرکزی کناره گيری نمی کنند.
 3.2شکل ساختار فيدرالی :در توافق با
پايه و سياست فيدرالی متذکره قبلی،
ساختار دولتی کشور دارای سه رديف
خواهد بود – مرکز ،ايالت خود مختار و
سطح محلی .با در نظر داشت ساختار
ملی ،شايستگی جغرافيايی ،پايه زبانی،
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امکانات اقتصادی و غيره ،عجالتا
پيشنهاد شده است که نيپال می تواند به
يازده ايالت خود مختار ،که هر يک در
داخل خود اياالت فرعی خود مختار الحاقی
يا واحد های اداری خواهد داشت ،تقسيم
گردد .اينها عبارت اند از :اياالت سيتی
ماهاکالی و بيری کارنالی بر پايه منطقه
يی ،ماگارات ،تارووان ،تامووان ،نيوا،
تامسالينگ ،کيرات ،ليمبووان ،کوچی له
و مديش بر پايه ملل .در ميان اينها،
پيشنهاد شده است که ميتيال ،بوجپورا و
ادود در داخل مديش بر پايه زبان تنظيم
گردد ( .نقشه ديده شود)
مرز های اياالت طبق توافق طرفين با در
نظر داشت ساختار ملی ،پايه زبانی،
امکانات اقتصادی و شايستگی جغرافيايی
و غيره معين خواهد شد.
اگر ساحات دارای نفوس انبوه سائر ملل
يا اتنی سيتی در داخل يک ايالت معين
وجود داشته باشند،
مناطق خود مختار محلی دران ساحات
تشکيل خواهد شد.
گروه های اتنيکی بيانسی ،هيمالی ( الما/
بوت ) ،شيرپا ،تاکالی و غيره در مناطق
هيمااليی ،بارامو ،بوجيل ،چيپانگ،
چانتيل ،دوره ،هايو ،هيولمو ،جيريل،
ليپچا ،سونووار ،تامی و غيره از مناطق
تپه زار ،ماجی – بوت ،دانووار ،دارای،
کومل و غيره از داخل تيرای و ديمال،
جنگد -کيشان ،ميچی ،مونده – سنتال،
کوچ – راجبانسی و غيره می توانند در
جاهائيکه نفوس انبوه داشته باشند،
دارای مناطق خود مختار محلی باشند.
 4.2حق و وظيفه :تقسيم واضح حق و
وظيفه ميان مرکز ،ايالت و سطح محلی
در قانون اساسی درج خواهد شد .بنابرين
تقسيم بندی ،امنيت مرز ،اداره اردو،
مناسبات خارجی ،داد و ستد بين الدولتی،
پول و بانک مرکزی ،تعرفه و ماليات،
پروژه های انرژی آبی ،راه آهن ،خط
هوايی ،شاهراه های ملی ،دانشگاه
مرکزی ،مقياسات و غيره در حدود
اختيارات مرکز و بقيه در حدود اختيارات
اياالت خود مختار خواهد بود .به همين
قرار هيئت های محلی باالی حمل و نقل
محلی ،ماليات محلی ،تعليم و تربيه،
صحت ،صفايی ،منابع محلی و غيره حق
خواهند داشت.
ترتيبات ويژه ای برای تامين مناسبات
هماهنگ و متوازن ميان مرکز و اياالت
مد نظر قرار خواهد گرفت .تدارکات به
قسمی گرفته خواهد شد که مرکز حين
تصميم گيری در مورد اياالت ،توافق آنها
را جلب نمايد و قوانين مصوبه اياالت در
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موافقت با مرکز مورد اجرا قرار بگيرد.
 0.3نظام اداری:
 1.3قوه مقننه:
 1.1.3مرکز دارای دو مجلس مقننه {
ولسی جرگه و مشرانو جرگه } و اياالت
دارای يک مجلس مقننه { ولسی جرگه }
خواهند بود .تعداد اعضای قوه مقننه تا
حدی که ممکن است کم خواهد بود.
در ولسی جرگه مرکزی،
2.1.3
نمايندگان بر پايه نفوس تعيين خواهند
شد و در مشرانو جرگه تعداد مساوی
نمايندگان از تمام اياالت انتخاب خواهند
شد.
 2.3قوه اجرائيه:
 1.2.3در مرکز ،رئيس جمهور دارای
قدرت اجرايی از طريق انتخابات عمومی
مستقيم انتخاب می شود و صدر اعظم از
ميان اعضای مجلس.
 2.2.3رئيس جمهور ،نقش رئيس
دولت ،ساالر اردو و رئيس قوه اجرائيه
را بازی خواهد کرد و صدر اعظم
مسئوليت امور روزمره حکومت داری و
اداری را پيش خواهد برد.
 3.2.3هر ايالت دارای يک والی و يک
رئيس وزراء خواهد بود.
 3.3قوه قضائيه:
 1.3.3داد گاه ها دارای ساختار سه
رديفی خواهد بود :در مرکز دادگاه عالی،
در اياالت دادگاه های مرافعه و در
ولسوالی ها و نواحی دادگاه های ابتدائيه.
در ولسوالی ها و نواحی ،دادگاه های
مردمی يا مراکز مصالحتی ای خواهند بود
که تحت اختيارات ولسوالی و ناحيه قرار
خواهند داشت.
 2.3.3دادگاه عالی به مثابه دادگاهی
انکشاف خواهد يافت که فقط دوسيه های
قانونی جدی ،موضوعات مربوط به قانون
اساسی ،موضوعات بين الدولتی،
منازعات مربوط به تقسيم و بکار برد
منابع ملی و سائر دوسيه های دارای
طبيعت جدی را وارسی نمايد.
 3.3.3دادگاه مرافعه با حقوق فوق العاده
موثر بنا خواهد شد.
 4.3.3در نظام قضايی موجود که مبتنی
بر " خوشحالی برای برگزيدگان و قانون
برای محرومان" است ،تحول راديکال
ايجاد خواهد شد.
 4.3بخش اداری:
 1.4.3تدارک ديده خواهد شد که خدمات
اداری ملی به سه رديف تقسيم گردد.
 " 2.4.3کميته بازسازی اداری " تشکيل
خواهد شد تا اداره حکومتی موجود (
ملکی ،اردو ،پوليس و سائر خدمات )
درستکار ،موثر ،بی تعصب ،شفاف،
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حسابده در قبال مرد م و دارای قابليت
انطباق با نظام
دموکراتيک ساخته شود.
 3.4.3تدارک ديده خواهد شد که معاش
مامورين ملکی به قسمی افزايش يابد که
برای آنها و اعضای خانواده های آنها
کافی باشد و در مطابقت با انفالسيون
قرار داشته باشد.
 0.4امنيت ملی
 1.4در خدمت به فرمولبندی نمودن
سياست های امنيتی ملی نوين و بازسازی
سکتور امنيتی در مطابقت با معيار ها،
ارزش ها و وضعيت جمهوری
دموکراتيک نوين ،يک کميته امنيتی ملی
دارای سطح عالی تشکيل خواهد شد.
با تعريف مجدد مفهوم سنتی نظام امنيتی
حاضر ،استراتژی ای ايجاد خواهد شد که
عامه مردم را به مثابه پشتيبانان دستگاه
امنيتی ،در خط مقدم جبهه و دستگاه
امنيتی قرار دهد .بجای اينکه اردو در
بارک ها محدود گردد ،سياستی اتخاذ
خواهد شد که اردو برای فعاليت های
خالق انکشافی و ساختمان بسيج شود و
اردو از طريق اجتماعی ساختن جهتگيری
مردمی پيدا نمايد.
 3.4دموکراتيزه ساختن اردوی نيپال و
تخصصی ساختن اردوی آزاديبخش خلق،
به مثابه وظيفه ساختمان يک اردوی ملی
نوين ،از طريق ادغام مناسب ،هر چه
زود ترانجام داده خواهد شد .شموليت
تناسبی و فراگير تمام اتنی سيتی ها ،مليت
ها ،مناطق تحت ستم ،زنان و داليت ها در
اردوی ملی تامين خواهد شد .برای موثر
ساختن اردو ،اردو مدرنيزه خواهد شد.
تدارک ديده خواهد شد که تعليم و تربيه
نظامی برای تمامی شهروندان باالتر از
هجده سال تا يک سن معين فراهم گردد.
 4.4مطابق به مفهوم نوين نظام دولتی
فيدرال ،قوای نظامی تحت کنترل حکومت
مرکزی خواهد بود .تدارک ديده خواهد
شد که اياالت خود مختار نيروهای شبه
نظامی يا مليشه های مردمی خود شان را
تشکيل دهند .عاله برين سيستم هايی مثل
قوه امنيتی سرحدی ،قوه امنيتی صنعتی،
قوه امنيتی جنگالت ،قوه امنيتی شاهراه
ها ،قوه امنيتی روستايی و غيره معياری
خواهد شد.
 5.4چون ميليون ها نفر افراد نظامی
سابق تقاعد يافته از اردوهای نيپال ،هند
و برتانيه وجود دارند ،پالن ويژه ای
رويدست گرفته خواهد شد تا از تجارب و
صالحيت های آنها برای منافع ملی
استفاده به عمل آيد .ابتکار ويژه ای برای
بر طرف کردن نا برابری شايعی که افراد
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نظامی سابق تقاعد يافته از اردوهای هند
و برتانيه از لحاظ امکانات ،منجمله در
معاشات تقاعدی ،با آن مواجه هستند،
رويدست گرفته خواهد شد.
( ج ) .پايه اقتصادی برای يک نيپال نوين
در حقيقت معنی نيپال نوين عبارت است
از يک نيپال خوشبخت و متکی بخود
فارغ از فقر ،بيکاری ،گرسنگی،
بيسوادی ،وابستگی و نابرابری .لذا
همراه با تامين تحول سياسی پيشرونده از
طريق مجلس موسسان ،تمام نيروی
کشور روی انکشاف اقتصادی متمرکز
خواهد شد .برای همين،از طريق تهيه
يک پالن کاری جامع " سياست اقتصادی
انتقالی نوين " ،اين سياست در شکل يک
کارزار مورد اجرا قرار خواهد گرفت .به
مثابه يک نتيجه ،از لحاظ دوره های
انکشاف ،کشور در طی ده سال به معيار
متوسط سطح زندگی ،در طی بيست سال
به معيار بلند سطح زندگی و در طی چهل
سال به معيار بسيار بلند سطح زندگی،
نائل خواهد آمد .برای همين ،پالن
انکشافی اقتصادی کوتاه مدت ،ميان مدت
و دراز مدت تهيه و اجرا خواهد شد.
نقشه راه عمومی ما قرار ذيل خواهد بود:
 0.1سياست انکشافی عمومی
 1.1خاتمه بخشيدن به مناسبات فيودالی:
مانع بزرگ بر سر راه انکشاف همه
جانبه نيپال عبارت است از مناسبات
توليدی فيودالی که تا حال غلبه آن بر
بخش های مختلف و عمدتا در زراعت
ادامه يافته است .بدون ريشه کن نمودن
تمامی اشکال مناسبات توليدی فيودالی در
زراعت که دو سوم نيروی کار در آن
مشغول است ،تحول فراگير اقتصادی و
انکشاف سريع نيپال ممکن نيست.
بنابرين با تطبيق اصالحات ارضی انقالبی
بر اساس اصل " زمين از کاشتکاران "
و نابود کردن تمامی آثار فيوداليزم که بر
تمامی بخش های جامعه غلبه دارد ،پايه
برای انکشاف اقتصادی سريع فراهم می
گردد .سر انجام ،اين حقيقت که انقالب
اقتصادی بدون يک انقالب سياسی نمی
تواند پيروز گردد بخوبی متحقق خواهد
شد.
 2.1رشد اقتصادی توام با اشتغال :پايه
بزرگ برای انکشاف سريع اقتصادی در
نيپال فراوانی منبع انسانی است که تا حال
بال استفاده مانده ،يا در کشور های
خارجی دربدر و آواره است يا اينکه از
بيکاری کاذب و شبه بيکاری ای که شکل
سنت ماندگار را بخود گرفته است ،رنج
می برد .ولی سياست اقتصادی
نوليبرالی تحميل شده توسط موسسات
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مالی بين المللی تنها منتج به رشد
اقتصادی ناکام ،يعنی رشد اقتصادی
تمرکز يافته در بازار های محدود با عدم
اشتغال ،گرديده است .از طريق ايجاد يک
تحول راديکال دراين وضعيت ،يک
سياست انکشاف کار مولد و انکشاف
اشتغال زا تعقيب خواهد شد تا نيروی کار
ذخيره بصورت حد اکثر مورد استفاده
قرار بگيرد .تنها پس از آن توازن ميان
رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی حفظ می
شود و ثمرات انکشاف به روستاها می
رسد .برای همين ،از طريق خاتمه
بخشيدن به مناسبات سرمايه داری
بروکراتيک غير مولد و طفيلی که در اثر
حمايت دولت و موسسات مالی بين المللی
آرايش يافته است ،انکشاف مناسبات
صنعتی و سرمايه داری مولد مورد تاکيد
قرار خواهد گرفت.
 3.1شراکت سکتورهای عمومی و
خصوصی :سيستم شراکت ميان
سکتورهای عمومی و خصوصی در يک
طريقه پالنگزاری شده بخاطر فراهم کردن
سرمايه برای بهره برداری حد اکثر از
سرمايه های پراگنده در کشور در پيش
گرفته خواهد شد .صارفين خدمات مختلف
از قبيل تيليفون ،برق ،آب و غيره و
کارگران شاغل درين صنايع و شرکت ها
تشويق خواهند شد تا سهام شان را
سرمايه گزاری کنند .اين سيستم که
سهمگيری سکتور های خصوصی ملی و
بين المللی را تحت رهبری و پيشگامی
دولت تامين می نمايد ،ستون فقرات يک
سياست اقتصادی انتقالی نوين خواهد
بود.
 4.1کمپاين برای تعاونی ها :در يک
جامعه ای مثل جامعه ما که اکثريت مردم
يک قطعه کوچک زمين يا سرمايه اندک
دارند ،دوام آوردن در جهان رقابت اميز
ناهموار کنونی فقط از طريق فعاليت های
اقتصادی ای که از طريق تعاونی ها مورد
اجرا قرار بگيرند ،نسبت به فعاليت های
انفرادی بيشتر ممکن و ميسر است .لذا
انواع گوناگون شبکه های تعاونی
توليدی ،توزيعی و تجارتی در سراسر
کشور توسعه خواهد يافت و بدينوسيله
سياست انکشافی اتکاء بخود اتخاذ خواهد
شد.
 5.1استفاده از ساينس و تکنالوژی :در
عرصه جهانی کنونی که استفاده حد اکثر
از تکنالوژی اطالعات و تمامی انواع
ساينس و تکنالوژی به عمل می آيد،
کوشش برای دستيابی به نرخ رشد سريع
از طريق استفاده از ساينس و تکنالوژی
مثمر ثمر می تواند باشد .برای همين،
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تاکيد ويژه روی انکشاف معارف و
نيروی انسانی به عمل خواهد آمد.
 6.1استفاده اعظمی از منابع و وسايل
ملی :برای انکشاف سريع و متکی بخود،
يک سياست بهره برداری حد اکثر از اقالم
و مناطقی که به فراوانی دستياب بوده و
باالنسبه سود آور هستند ،از قبيل آب،
زمين ،جنگل ،تنوع بيالوژيکی ،گياه ها،
منابع انسانی و غيره اتخاذ خواهد شد.
برای همين ،صنايع زراعتی ،توريزم،
برق آبی ،سکتور خدمات و ساختمان زير
بنا ها تقدم داده خواهند شد.
 7.1انکشاف سرمايه داری صنعتی ملی
دارای جهتگيری سوسياليستی :در
مجموع ،با خاتمه بخشيدن به تمامی
اشکال فيوداليزم ،سرمايه داری
بروکراتيک و کمپرادور غالب بر اقتصاد،
انکشاف سرمايه داری صنعتی ملی دارای
جهتگيری سوسياليستی با رشد اقتصادی
سريع ،عدالت اجتماعی ،توازن منطقه يی
و اتکاء بخود سيمای عمده خصلت
سياست انکشاف ملی خواهد بود.
 . 0.2زراعت و جنگالت
 .1.2بخاطری که نيپال از لحاظ آب،
زمين و تنوع بيولوژيک غنی است،
اکثريت مردم وابسته به سکتور زراعت
هستند و منافع متناسب از صنايع زراعتی
گرفته می شود ،تبديل راديکال زراعت
موجود به زراعت حرفه يی اولويت عمده
سياست انکشاف اقتصادی در نيپال خواهد
بود.
 .2.2اولتر از همه ،اصالحات ارضی
انقالبی در عمل پياده خواهد شد .در
زراعت ،مناسبات ارضی فيودالی و
مالکيت غائبانه منسوخ خواهد شد .زمين
بدون قيمت برای کشتکاران حقيقی،
اجاره داران ،افراد بدون در آمد ،دهقانان
بدون زمين و دهقانان فقير تقسيم خواهد
شد .سقف مالکيت زمين در تيرای ،تپه
زار ها و مناطق هيمااليی ( کوهستانات )
بصورت مختلف تثبيت شده و مورد عمل
قرار خواهد گرفت .دهقانان کوچک در
تعاونی ها سازماندهی خواهند شد.
عصری سازی زراعت ،تنوع غله جات و
حرفه يی شدن کشتکاری تشويق خواهد
شد .همه برای افزايش توليد بر انگيخته
خواهند شد.
 .3.2غله جات ضروری برای استفاده
داخلی در مناطق مشخصی از کشور زرع
خواهد شد و بقيه مردم بر انگيخته
خواهند شد تا به زرع توليدات زراعتی
صادراتی دارای کيفيت عالی ،وزن کم و
حجم اندک با منافع نسبتا زياد از قبيل
سبزيجات غير فصلی ،ميوه جاتی مثل
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توت زمينی ،بی بيری و ميل ،عسل معطر
دارای کيفيت عالی ،پرندگانی مثل خروس
وحشی ،قرقاول ،شير و پنير غژگاو هايی
که گياهان طبی می خورند ،ماهی آب
سرد ،برنج آب سرد در تپه زارها ،گياهان
طبی مثل يارچاگومبه و پنچاولی در
مناطق هيمااليی ( کوهستانات ) بپردازند.
زراعت ،تربيه حيوانات اهلی ،باغداری و
ماهی پروری به مثابه صنعت بصورت
متوازن انکشاف داده خواهد شد .صنايع
زراعتی به مثابه سکتور اصلی زراعت
در کشور انکشاف داده خواهد شد.
 .4.2پالن ويژه برای آبياری جلگه های
مرتفع تپه زار های مرکزی و داخل مديش
و تيرای در سرتاسر سال ،انکشاف داده
شده و اجرا خواهد شد .کارخانجات توليد
کود و ابزار زراعتی ايجاد خواهد شد.
دانشگاه زراعت و جنگلداری برای فراهم
ساختن نيروی انسانی زراعتی ماهر ايجاد
خواهد شد.
 .5.2شبکه جاده های زراعتی و سرد
خانه ها برای رساندن توليدات زراعتی به
بازار و ذخيره آنها ايجاد خواهد شد.
برنامه مخصوص برای فراهم آوری حد
اقل ارزش توليد ( مورد توافق ) برای
زارعين مورد اجرا قرار خواهد گرفت.
 .6.2عالوه بر جلگه های تيرای و تپه
زار های مرکزی ،جنگالت و گياهان طبی
در قسمت بيشتر زمين های کشور در
تطابق با تنوع بيالوژيکی ،پرورش داده
خواهد شد و به مثابه صنعت ملی
انکشاف خواهد يافت .برای همين ،پالن
کشوری بهره برداری از زمين انکشاف
داده شده و مورد اجرا قرار خواهد گرفت.
پالن تفصيلی برای کنترل درياها و
محافظت از خاک انکشاف داده شده و
مورد عمل قرار خواهد گرفت.
 .7.2در خدمت به انکشاف و توسعه وام
های زراعتی ،قطع نظر از بانک انکشاف
زراعتی ،بانک انکشاف زمينداری و
بانک انکشاف فعاليت های کوچک و
خانگی ايجاد خواهد شد .قروض دهقانان
بی زمين و فقير بخشيده خواهد شد .سود
قرضه ها برای دهقانان متوسط بخشيده
خواهد شد.
 . 7.2توجه ويژه برای حفظ توازن
اکولوژيکی به عمل خواهد امد و از
فعاليت های مخالف آن اکيدا جلوگيری به
عمل خواهد آمد .بجای کود کيمياوی و
ادويات کيمياوی ضد حشرات ،استفاده از
کود های بيالوژيکی و ترکيبی تشويق
خواهد شد.
 0.3سياحت و صنعت
 1.3به سياحت در سياست انکشاف
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اقتصادی نوين باالترين حق تقدم داده
خواهد شد .سياحت از طريق استفاده
حداکثر از تنوع بيالوژيکی ،فرهنگی و
مذهبی در سراسر کشور ،انکشاف داده
خواهد شد .سياحت بين المللی از طريق
انکشاف انواع مختلف سياحت از قبيل
سياحت روستايی ،سياحت کوه و تپه،
سياحت اقتصاد ،سياحت آب ،ريکشا
سواری ،ديدن جاها و محالت ،سياحت
مذهبی ،سياحت صحی ،سياحت تعليم و
تربيه ،سياحت ورزشی ،سياحت فرهنگی
و غيره ،جلب خواهد شد .معموال در حدود
 500000سياح خارجی همه ساله از
نيپال ديدن می کنند .کوشش به عمل
خواهد آمد که اين تعداد در ده سال آينده
به يک ميليون نفر افزايش يابد .کوشش
برای افزايش بيشتر تعداد سياحان از
طريق تمديد خط آهن لومبينی – کتمندو و
رساندن آن تا لهاسا ،اعمار ميدان های
هوايی در سيمارا و لومبينی و ساختمان
تونل کتمندو -هيتاندا ،به عمل خواهد آمد.
اين { فعاليت ها } ،اقتصاد کشور را
ديگرگون خواهد کرد .به همين خاطر،
روی تنظيم گردش سياحان ميان هند و
چين تاکيد ويژه ای به عمل خواهد آمد.
 .2.3به صنعتی سازی ملی حق تقدم باال
داده خواهد شد .اولتر از همه ،تاکيد ويژه
ای بر احيای صنايع بيمار به عمل خواهد
آمد .در شرايطی که اکثر صنايع بخاطر
عدم صالحيت رقابت با خارجی ها ضعيف
تر گرديده است ،سياستی اتخاذ خواهد شد
که حمايت ويژه از صنايع ملی را فراهم
نمايد .با بد انگاری واردات کاالهای
تجملی ،محيطی ايجاد خواهد شد که
سرمايه ملی در صنايع ملی سرمايه
گزاری گردد .صنايع کوچک و خانگی در
سطح بااليی مورد تشويق قرار خواهد
گرفت .سرمايه گزاران خارجی ای که به
ويژه در صنايعی سرمايه گزاری نمايند که
جانشين برای واردات فراهم نمايد ،مورد
استقبال قرار خواهند گرفت .سرمايه
گزاری مشترک با  %51سرمايه گزاری
ملی ،در سطح بااليی مورد تاکيد قرار
خواهد گرفت .با در نظر داشت بازار
عظيم در هند و چين " ،مناطق صنعتی
ويژه" در ساحات مهم مرزی جنوبی و
شمالی برای پايه گزاری صنايع دارای
جهتگيری صادراتی تاسيس خواهد شد.
وجوهات بسيار هنگفتی که توسط
کارگران نيپالی در خارج به کشور داخل
می گردد ،تشويق خواهد شد که در
سکتور صنعت سرمايه گزاری گردد.
کوشش خواهد شد که تضاد داخلی ميان
کارگران و کارفرمايان بطريق دوستانه از
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طريق وارد کردن کارگران به مديريت
صنعتی و از طريق توزيع سهام صنعتی
به کارگران حل و فصل گردد.
 .0.4منابع آب و برق آبی
 .1.4انکشاف منابع آب و برق آبی
بصورت پايه عمده ساختمان نيپال نوين
در آورده خواهد شد .با پيشروی از طريق
متحد سازی پروژه های انرژی آبی با
آبياری ،حمل و نقل ،انکشاف صنعتی و
انکشاف شهری ،توليد برق آبی در طی ده
سال آينده به شکل يک کارزار در خواهد
آمد .با آماده ساختن پالن های کوتاه مدت
و دراز مدت ،در طی ده سال آينده ده
هزار (  ) 10000ميگا وات برق آبی
توليد خواهد شد.
 .2.4يک سياست انکشاف پروژه های
کوچک و متوسط برق آبی از سرمايه
گزاری داخلی و پروژه های بزرگ و
دارای سمت و سوی صادراتی از سرمايه
گزاری خارجی تعقيب خواهد شد .در
خدمت به خاتمه بخشيدن به وضعيت طعنه
آميز تقريبا نصف روز قطع جريان برق
در کشور مدعی دومين مقام در جهان از
لحاظ امکانات انرژی آبی ،ايتکار ويژه
ای رويدست گرفته خواهد شد که در
پروژه های انرژی آبی کوچک و متوسط
از طريق جمع کردن سرمايه های کوچک
پراگنده در کشور ،سرمايه گزاری گردد.
يک سياست جمع آوری سرمايه از طريق
توزيع سهام در ميان مصرف کنندگان
برق و آب رويدست گرفته خواهد شد.
 .3.4برقی سازی روستاها تقدم ويژه ای
خواهد يافت و برق به تمام خانه ها و
روستاها در ظرف ده سال آينده توزيع
خواهد شد.
 .4.4پالن شبکه کانال های آبياری از
طريق بر پا نمودن بند در سلسله کوه
های مهابهارت ،روی درياهای کوشی،
گانداکی و کارنالی برای تمام تيرای با حق
اولويت عالی مورد اجرا قرار خواهد
گرفت .تدارک ديده خواهد شد که جلگه
های بزرگ کناره دريا ها در تپه زارها،
به وسيله شيوه های مختلف آبياری مثل
آبياری مرتبه يی ،نهر و غيره بطور دايم
آبياری شود .کارزار ويژه ای برای
ساختن آبگير های بزرگ برای ذخيره آب
باران رويدست گرفته خواهد شد تا از آب
های ذخيره شده در زمستان استفاده به
عمل آيد.
 0.5زير ساخت و شهر سازی
 .1.5شعار " زير ساخت مادی عصری،
شالوده ساختمان نيپال نوين " به مثابه
فرمول انکشاف اقتصادی در نظر گرفته
خواهد شد .به علت اينکه بدون يک زير
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ساخت انکشاف يافته تصور يک نيپال
نوين صرفا به رويا مبدل می گردد .حق
اوليت عالی به چيز هايی مثل سرک ،خط
آهن ،خط کيبلی ،پروژه های آب
آشاميدنی ،مسکن و شهر سازی داده
خواهد شد ،در گذشته روی متصل کردن
کتنمدو با شهر های مرزی هند تکيه می
شد ،اما حاال توجه خاصی به متصل
ساختن کوهستانات ،تپه زار ها و تيرای و
شرق و غرب به عمل خواهد آمد .همچنان
در مطابقت به ساختار فيدرالی ،روی
متصل ساختن مراکز اياالت خود مختار و
شهر های پالن شده انکشافی تاکيد به
عمل خواهد آمد.
 .2.5برای انکشاف يکدست کل کشور
همراه با پالن بهره برداری از زمين،
فرمولبندی پالن های کوتاه مدت و
فرمولبندی پالن های دراز مدت ،يک
شبکه وسيع از جاده ها ،خطوط آهن،
تونل ها ،خطوط کيبلی و شهر سازی به
قسمی ساخته می شود که سيمای کشور
را طی بيست سال آينده متحول سازد .قبل
از همه ،شاهراهی که شرق و غرب را از
طريق تپه زار های مرکزی بهم وصل
نمايد ،تکميل می گردد .در تيرای خط آهن
برقی که شرق و غرب را بهم وصل نمايد
ساخته خواهد شد .جاده ايکه شرق و
غرب در مديش داخلی را بهم وصل نمايد
تکميل خواهد شد .پنج يا شش جاده شمال
به جنوب در شرق ،مرکز و غرب نيپال
اعمار خواهد شد تا به مثابه پل ديناميک
ميان هند و چين عمل نمايد .ابتکاری
رويدست گرفته خواهد شد که خط آهن از
لهاسا تا لومبينی از طريق کتمندو تمديد
گردد.
 .3.5توجه ويژه ای برای انکشاف زير
ساخت های روستايی به عمل خواهد آمد.
بطور خاص به توسيع شبکه جاده ها،
بطور عمده ولسوالی های عقبمانده
منطقه تپه زار های غرب دور ،منطقه
کارنالی و ولسوالی های تپه زار های
مرکزی و غربی ،حق اوليت داده خواهد
شد .به ايجاد فضای سبز در طول سرک
ها حين اعمار آنها در مناطق تپه زار
اهميت داده خواهد شد .به اين حقيقت
توجه خواهد شد که حمل و نقل فقط
زمانی حاصالت ترقی را به مردم عام
خواهد رساند که به مراکز توليد وصل
گردد .تدارک ديده خواهد شد که در ظرف
پنج سال آب آشاميدنی پاک برای همه
توزيع گردد.
 .4.5شهر های نمونه در هر ايالت خود
مختار اتنيکی و منطقه يی انکشاف داده
خواهد شد و يک طرح يکدست برنامه
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انکشافی در تمام  75ولسوالی تنظيم
خواهد شد .اين برنامه در سراسر کشور
گسترش خواهد يافت .با يکدست سازی
روستاهای پراگنده با تسهيالت عصری،
سکونت متراکم انکشاف داده خواهد شد.
ترتيباتی گرفته خواهد شد که مسکن های
دايمی برای مردم بی خانه تهيه گردد.
 .5.5شهر نشينی بی کنترل کنونی ،از
طريق طرح يک پالن انکشافی يکدست
برای وادی کتمندو ،سازماندهی شده و
اجرا خواهد شد .با انکشاف شهرهای
ماهواره يی در بيرون از کتمندو و
ساختمان تونل کتمندو -هيتاودا ،فشار نقل
مکان به کتمندو کنترل خواهد شد .يک
راه حل با دوام مشکل آب آشاميدنی از
طريق اکمال پروژه ميالمچی در ظرف پنج
سال جستجو خواهد شد ،در حاليکه تهيه
آب آشاميدنی در يکسال از طريق اداره و
تجهيز منابع بديل و منابع موجود بهتر
خواهد شد.
 .6.5تقدم ويژه ای به خطوط هوايی و
راه های کيبلی که باعث اتصال ولسوالی
های دور افتاده گردد ،داده خواهد شد.
سفر هوايی به ولسوالی های مناطق تپه
زار آسان و قابل دسترس ساخته خواهد
شد.
 0.6ماليه ،تجارت و توزيع
 .1.6پالن های مالی کوچک و بانکداری
ويژه بخاطر آسان ساختن قرضه برای
دهقانان و روستائيان فقير و صنايع
خفيفه ترتيب داده خواهد شد .يک کميته
تحقيق در سطح عالی برای حصول
قروض از قرضداران بد معامله و متحقق
ساختن ديون قرضداران خوش معامله،
تشکيل خواهد شد .قروضی که توسط
دهقانان فقير و کارخانه داران کوچکی که
در جريان جنگ خلق قربانی و يا متحمل
زيان شده اند و بيل برق توده های وسيع
رنجديده بخشيده خواهد شد.
 .2.6ترتيبات ضروری برای توزيع مواد
نفتی و سائر کاالهای مصرفی روزانه با
قيمت مناسب رويدست گرفته خواهد شد.
 .3.6سيستم توزيع عامه بخاطر قابل
دسترس ساختن کاالهای ضروری با قيمت
مناسب برای کارگران ،بيخانمان ها و
سائر کسانيکه تحت خط فقر زندگی می
کنند ،سازماندهی خواهد شد .عالوه برين
تاسيس مغازه های کئوپراتيفی مورد
تشويق قرار خواهد گرفت.
 .4.6گام های موثر  ،حتی با بسيج عامه
مردم ،برای متوقف ساختن فساد،
گرانفروشی ،قاچاق و بازار سياه،
برداشته خواهد شد.
 .5.6با توجه به مشکالت تهيه کاالهای
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ضروری برای مردم مناطق کوهستانی،
ابتکار ويژه ای بخاطر ايجاد مدخل
هايی به تبت ( چين ) رويدست گرفته
خواهد شد.
 .0.7کار و شغل
 .1.7مراکز معاوضه کار در نقاط متعدد
ايجاد خواهد شد و سوابق افراد بيکار
تحصيل يافته و غير تحصيل يافته حفظ
خواهد شد .مدد معاش بيکاری ،کافی
برای زندگی ،تا زمانيکه فرد بيکار شغل
مولدی پيدا نمايد ،تهيه ديده خواهد شد.
قرضه های آزاد کمکی برای کسانی که
بخواهند خود اشتغال باشند ،قابل دسترس
ساخته خواهد شد.
 .2.7با در نظر داشت نيروی کار ذخيره
بزرگی که کشور دارد ،پالن های کوتاه
مدت و دراز مدت توسعه و پرورش کار
توسط دولت مورد اجرا قرار خواهد
گرفت .برنامه هايی مثل " غذا در مقابل
کار " يا برنامه هايی مثل " بوند کار در
مقابل کار " (  ) 1و " سهم کارگری " (
 ) 2که درانها بخش هايی از معاش به
بوند ها و سهام حکومتی داده می شود،
تنظيم خواهد شد.
(  :) 1برنامه ای است که دران ورقه
هايی در مقابل کار به کارگران داده می
شود .اين ورقه ها مثل يک سند بانکی به
اندازه ارزش کار اجرا شده قيمت دارد.
عالوتا جوايزی از طريق قرعه کشی نيز
به آنها تعلق می گيرد ( .توضيح از
مترجم )
(  ) 2برنامه ای است که دران به اندازه
قيمت کار اجرا شده به کارگران سهام يک
موسسه توليدی يا مالی تعلق می گيرد( .
توضيح از مترجم )
--------------------------------------- .3.7برنامه هايی آغاز خواهد شد که از
طريق جمع آوری وجوه ارسالی فراهم
شده از کار در خارج از کشور ،فرصت
های شغلی در داخل کشور فراهم گردد.
 .4.7بر پايه پيشنهادات سازمان های
کارگری ،سياست های کارگری طرح
خواهد شد تا از حقوق و حمايت های
اجتماعی عادالنه محافظت به عمل آيد.
( د ) .پايه فرهنگی -اجتماعی برای يک
نيپال نوين
در خدمت به شکل مشخص دادن به شعار
" نيپال نوين :نيپال تحصيل يافته ،با
فرهنگ و صحتمند" ،يک ماستر پالن
تحول فرهنگی -اجتماعی طرح و تطبيق
خواهد شد.
 .0.1تعليم و تربيه ،فرهنگ و ورزش
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 .1.1يک سياست تعليم و تربيه نوين
شکل داده خواهد شد تا شهروندان واجد
شرايط را برای تحول اجتماعی منطبق با
کار تنظيم شده جمهوری دموکراتيک
فيدرال آماده نمايد .گرايش جاری تجارتی
ساختن تعليم و تربيه پايان خواهد يافت و
تعليم و تربيه رايگان برای همه تا صنف
دوازدهم فراهم خواهد شد .حق اساسی
همه برای تعليم و تربيه تثبيت خواهد شد.
ضمنا قرضه های بدون سود برای کسانی
که خواست دنبال کردن تحصيالت عالی را
داشته باشند ،قابل دسترس ساخته خواهد
شد.
 .2.1يک کارزار وسيع و گسترده سواد
آموزی توسط ملت تنظيم خواهد شد و
بيسوادی در ظرف پنج سال کامال از ميان
برده خواهد شد.
 .3.1تعليم و تربيه با زندگی و توليد
پيوند داده خواهد شد .تعليم و تربيه
تخنيکی و پوليتخنيکی بطور خاص اهميت
داده خواهد شد .مکاتب و دانشگاه های
باز برای بخش بزرگی از نفوس کشور که
از تحصيالت رسمی باز مانده اند و
مخصوصا جوانانيکه در جريان جنگ
خلق ( جنبش انقالبی ده ساله) گرفتار
بوده ( و از تحصيل باز مانده } اند،
تاسيس خواهد شد .تدارک ويژه ای برای
به رسميت شناختن تحصيالت حاصل شده
از دانش عملی در قالب " تعليم و تربيه
عمری" اتخاذ خواهد شد.
 .4.1در هر ايالت فيدرال حد اقل يک
دانشگاه تاسيس خواهد شد .از طريق
تاسيس مراکز آموزش و تحقيق مطابق به
معيار های بين المللی در عرصه زراعت
و جنگلداری ،انجنيری ،طبابت ،اطالعات،
تکنالوژی ،مديريت و غيره ،سياست جلب
و جذب محصالن و محققان خارجی در
پيش گرفته خواهد شد.
 .5.1دولت برای حفظ و انکشاف ادبيات،
هنر و فرهنگ پالن ها و برنامه های
ويژه ترتيب خواهد کرد .برای انکشاف
ادبيات ،هنر ،موسيقی و سينما،
فرهنگستان ها باز سازی شده و
فرهنگستان های جديدی تاسيس خواهند
شد .با براه انداختن يک کارزار ويژه عليه
انحرافات و ناسالميت های اجتماعی-
فرهنگی ،تدارکات ضروری برای انکشاف
ملی ،دموکراتيک و علمی و فرهنگی
رويدست گرفته خواهد شد .سعی به عمل
خواهد آمد که شهدای خالق جنگ خلق و
جنبش توده يی مورد احترام ويزه قرار
بگيرند.
 .6.1پالن متوازن برای انکشاف
تمامی انواع ورزش رويدست گرفته

شماره بيست و يكم
خواهد شد .تاکيد ويژه ای روی انکشاف
ورزش از سطوح مکاتب و قريه ها و
محالت به عمل خواهد آمد .دولت حمايت
و احترام ويژه ای برای بازيکنان بين
المللی فراهم خواهد کرد.
 .0.2خدمات صحی
 .1.2صحت به مثابه حق اساسی برای
همه تثبيت خواهد شد و مفهوم " صحت
برای همه " مورد اجرا قرار خواهد
گرفت .خدمات صحی اساسی برای همه
مجانی فراهم خواهد شد.
 . 2.2حين تربيت کارکنان صحی ،کالج
های جداگانه و مکمل برای رشته های
الوپتيک ،هوميوپتيک ،طب يونانی ،طب
سوزنی ،اکوپريشر ،معالجه طبيعی و
يوگا تاسيس خواهد شد.
 .3.2برنامه خاصی برای تاسيس حد اقل
يک يک مرکز صحی الوپتيک ،يک مرکز
صحی هوميوپتيک و يک مرکز معالجه
طبيعی برای هر يک از کميته های
انکشاف دهات پيش برده خواهد شد.
 .4.2سياستی وضع خواهد شد تا
شفاخانه های مجهز در ساحات مختلف
توريستی از طريق تشويق سکتور های
خصوصی و عامه برای دعوت خارجيان
به سياحت صحی تاسيس گردد.
 .5.2از عمل صدور بدون تصفيه و
پااليش گياهان طبی رسما جلوگيری
خواهد شد و گياهان طبی جمع آوری شده
مورد تصفيه و پااليش قرار خواهد گرفت.
 .0.3زنان و اطفال
 .1.3سهمگيری مساويانه همراه با
حقوق ويژه برای زنان در تمامی بخش
های جامعه ،در اقتصاد و دولت به شمول
دارايی موروثی ،تضمين خواهد شد.
سياستی تعقيب خواهد شد که نمايندگی
تناسبی در قوای مقننه ،اجرائيه و قضائيه
و ادارات امنيتی ،به شمول اردو و پوليس
 -اين ستون فقرات قدرت دولتی ،راتامين نمايد.
 .2.3تدارک ديده خواهد شد که نام های
زنان و مردان در اسناد ملکيت و اسناد
تابعيت شامل ساخته شود .در خدمت به
ايجاد محيطی برای زنان که بتوانند بدون
هيچ مانعی وظايف رسمی شان را ادامه
دهند ،مراکز مواظبت اطفال تاسيس
خواهد شد.
 .3.3دادگاه های زنان ،خانواده و
نونهاالن تشکيل خواهد شد.
 .0.4داليت ها
 .1.4تمامی اشکال تبعيضات اجباری ،به
شمول غير قابل لمس دانستن آنها ،بر
انداخته خواهد شد .تمام کشور يک قلمرو
آزاد از غير قابل لمس ( نجس ) دانستن {
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انسان ها } اعالم خواهد شد و بر ضد
کسانی که غير قابل لمس دانستن انسانه
ها را تمرين کنند ،اقدام قانونی جنايت
عليه بشريت اعمال خواهد شد.
 .2.4تا زمانيکه داليت ها در تمامی
سکتور هائيکه توسط دولت { کهن }
محروميت کشيده اند ،همانند ديگر جوامع
به برابری دست نيابند ،دولت  ،بطريق
پيش بينی شده از قبل ،حقوق ويژه ای
برای آنها در تمامی بخش های زندگی به
شمول عرصه های اقتصادی ،سياسی،
اجتماعی – فرهنگی ،تعليم و تربيه،
اداری و نظامی ،فراهم خواهد ساخت .در
خدمت به اجرای موثر سياست ها و روش
ه ا د ر م و ر د ح ق و ق و ي ژ ه  ،قو ا ن ي ن
مخصوصی مورد اجرا قرار خواهد گرفت.
 .3.4زنان " خود فروش" ،آنانيکه
اجبارا در جسم فروشی درگير بوده اند ،با
احترام الزم اعاده حيثيت خواهند شد.
 .0.5جوانان
 .1.5يک کمسيون جوانان در سطح عالی
تاسيس خواهد شد تا پالن مناسبی برای
حل مسائل جوانان طرح نمايد.
 .2.6تمام جوانان باال تر از سن  16سال
واجد شرايط رايدهی خواهند شد.
 .3.6دولت تدارک ويژه برای انکشاف
فکری و جسمی جوانان به عمل خواهد
آورد.
 .0.6اطالعات و رسانه ها
 .1.6مطبوعات آزاد و شفاف پرورش
داده خواهد شد .هر نوع دخالت در
مطبوعات آزاد ممنوع قرار داده خواهد
شد .حق دسترسی به اطالعات بطور
قاطعی قابل اجرا خواهد شد .قانون طرز
کار خبرنگاران بدون تاخير مورد اجرا
قرار خواهد گرفت.
 .2.6سياست های مربوط به تاسيس و
عملکرد رسانه ها تسهيل خواهد شد.
قوانين مربوط به آسان ساختن جريان
دريافت جواز رسانه ها و تجديد آن
اصالح خواهد شد.
 .3.6خدمات تيليفونی  ...در جريان همين
سال مالی توسعه خواهد يافت .خدمات
تيليفون های موبايل معياری خواهد شد و
به سراسر کشور گسترش خواهد يافت.
 .4.6يک پاليسی ملی فيلم به زودی طرح
خواهد شد و برای انکشاف و حمايت
صنعت فيلم نيپال مورد اعمال قرار خواهد
گرفت.
 .0.7ساينس و تکنالوژی .تقدم ويژه
برای تعليم و تربيه ساينسی و
تکنالوژيکی از سطح ابتدايی تا سطح
دانشگاه در نظر گرفته خواهد شد.
 .2.7تدارک ديده خواهد شد که حد اقل
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يک مرکز آموزشی رشته های تخنيکی
گوناگون در هر ايالت خود مختار کشور
برای فراهم کردن آموزش به توده های با
سواد ،تاسيس گردد.
 .3.7تدارک ديده خواهد شد که حمايت
مالی برای ماهرينی که تکنالوژی جديد را
انکشاف می دهند و سائر حمايت های
ضروری برای انکشاف تکنالوژی فراهم
گردد.
 .4.7برنامه های خاصی توسط دولت
رويدست گرفته خواهد شد تا فرار مغز
های علمی و تخنيکی از کشور متوقف
گردد.
 .0.8خانواده های شهدا ،ناپديد شدگان و
زخميان جنگ
 .1.8دولت پالن ها و برنامه های خاصی
را به ياد و احترام کسانی که در جريان ده
سال جنگ کبير خلق و همچنان در
جريان جنبش توده يی به شهادات رسيده
اند ،مطرح خواهد کرد .تدارکی رويدست
گرفته خواهد شد که کمک های مناسب به
خانواده های شهدا و تحصيالت مجانی تا
سطح دانشگاهی برای فرزندان آنها فراهم
گردد.
 .2.8يک کميته عالی تشکيل خواهد شد
تا به تحقيق و اکتشاف حقايق در مورد
مفقود شدگان دوره جنگ خلق بپردازد.
دولت بصورت اختصاصی برای مفقود
شدگان کمک و برای فرزندان آنها تحصيل
مجانی تا سطح دانشگاه فراهم خواهد
ساخت.
 .3.8دولت برای تداوی مکمل زخميان
زمان جنگ تدارک خواهد ديد .دولت برای
آسيب ديدگان رعايت و کمک عاجل فراهم
خواهد کرد.
 .0.9معلولين
 .1.9معلولين در تمام سطوح دولت و
جامعه به تناسب نفوس شان نمايندگی
خواهند داشت.
 .2.9دولت برای حمايت ،احترام و
اشتغال معلولين گوناگون برنامه های
ويژه ای فرمولبندی خواهد کرد.
 .0.10مسلمانان
 .1.10مسلمانان در تمامی عرصه های
دولت ،جامعه و اقتصاد ،همراه با
امتيازات ويژه ،بصورت تناسبی نمايندگی
خواهند داشت ،زيرا آنها برای مدت
طوالنی در نيپال زندگی و سکونت داشته
اند و يک جامعه اقليت تحت ستم بوده اند.
 .2.10يک کمسيون قوی ملی مسلمانان
برای منافع و انکشاف همه جانبه جامعه
مسلمانان تشکيل خواهد شد.
 .0.11شهروندان سابقه دار {متقاعدين }
 . 1.11معاش تقاعدی ماهانه شهروندان

شماره بيست و يكم
سابقه دار در ازای خدمت آنها به جامعه
به طريقه ای افزايش خواهد يافت که
احتياجات برای يک زندگی محترمانه را
تامين نمايد .تجارب ،دانش و مهارت آنها
مورد استفاده قرار خواهد گرفت و دولت
تدارکات ويژه ای برای حل مشکالت
خاص آنها رويدست خواهد گرفت.
 .0.12جنس سوم

شعله جاويد
 . 1.12تدارک ديده خواهد شد که برای
اقليت های سيکسی و جنسی نيپال ،سند
تابعيت همراه با
شناخت درست آنها صادر گردد .دولت
توجه ويژه ای برای حل مشکالت خاص
آنها به عمل خواهد
آورد.
( هر ) مسائل متفرقه

سنبله  ( 1388سپتامبر ) 2009
 .0.1اکولوژی
 .1.1برنامه خاصی در باره حفظ محيط
طبيعی ،استفاده قابل دوام و احيای محيط
طبيعی ضروری ،رويدست گرفته و اجرا
خواهد شد.
 .2.1معاهدات مهمی که نيپال يک جانب
امضا کننده آن ها باشد ،بطور موثری
مورد اجرا قرار خواهد گرفت.

 - IVچرا پاراچندای مائوئيست و رفيق؟
خواهران و برادران عزيز!
وقت آن فرا رسيده است که يک فيصله
تاريخی به عمل آوريد .سه نيرو-
ارتجاعی ،طرفدار وضع موجود و آينده
نگر ،در مقابل شما ايستاده اند .اين شما
ه ستيد که آنها را به درستی شناسايی
کنيد و فيصله نمائيد که
نيپال قرن بيست و يک را به کدام مسير
هدايت نمائيد.
نيروی اول نيروی ارتجاعی سلطنت طلب
است .با وجودی که جنگ خلق و جنبش
توده يی آن را به زباله دانی ريخته است،
هنوز هم تالش می نمايد که از مرگ خود
جلوگيری نمايد .اين نيرو سعی می کند
که انتخابات مجلس موسسان را تحت
پوشش خواست های عادالنه توده های
تحت ستم ،به شمول مديشی ها و مردم
بومی ،بخاطر بدست آوردن بهشت گم
شده اش ،بر هم بزند .در روز های آينده
اين نيرو کوشش خواهد کرد که موانع
بيشتری ايجاد نمايد .اما ،آيا شما می
خواهيد که چرخ تاريخ اين کشور را 250
سال به عقب ببريد؟ آيا شما می خواهيد
که برگشت حکومت مطلقه استبدادی
فيودالی را ببينيد و می خواهيد ببينيد که
کشور يکبار ديگر بطرف گرداب جنگ
داخلی شديد پيش برود؟ ما مطمئن هستيم
که شما نه تنها نميخواهيد که اين چيز ها
اتفاق بيفتند ،بلکه در صورت ضرورت
آماده هستيد که عليه آن بايستيد و بخشی
از تقابل قطعی عليه آن باشيد.
نيروی دوم پارلمانتاريست های طرفدار
وضع موجود است .اين نيرو می خواهد
که کشور را در وضعيتی که هم اکنون
هست ،نگه دارد .اين نيرو ،عمدتا به
شکل کنگره نيپال و اتحاد مارکسيست –
لنينيست ها ،از دموکراسی مجرد ( خالص
) سخن می گويد ،اما هيچ اجندايی برای
تحوالت سريع اجتماعی – اقتصادی و
حمايت از ناسيوناليزم ندارد .در  57سال
گذشته و هفده سال اخير ،اين نيرو در
زمان های مختلف فرصت رهبری

حکومت را داشته است ،اما از دادن
احساس تحول راديکال در کشور ناتوان
بوده است .اين نيرو که در اغفال مردم در
وقت انتخابات بسيار مهربان است ،هم
ترقی و هم ارتجاع را برچسپ افراطيگری
می زند ،با درماندگی در عين فاصله از
هر دو نيرو قرار دارد و از قبل دارا بودن
خصلت طرفداری از وضع موجود را ثابت
ساخته است .آيا شما می خواهيد تاريخ
ناکامی و ناتوانی را با حمايت از عين
اشخاص و عين ايديولوژی تکرار کنيد؟
ما باور داريم که شما درين وقت تجديد
انديشه خواهيد کرد.
نيروی سوم ،نيروی انقالبی آينده نگر
وطنپرست،
نيروی
اين
است.
جمهوريخواه و چپ تحت رهبری حزب
کمونيست نيپال ( مائوئيست ) ،در سمت
ترقی همه جانبه همراه با اجندای
ناسيوناليزم ،جمهوريت و تحوالت
اجتماعی – اقتصادی قرار دارد .امروز
همه جهان می گويد که جرئت و توان
ساختمان يک نيپال نوين تنها نزد نيروی
مائوئيست است؛ نيرويی که مملو از
ايدئولوژی انقالبی نوين بوده و آماده
است که در شمار هزاران برای ملت و
مردم قربانی دهد .امروز همه جهان اين
را می گويد که تنها مائوئيست ها که آماده
اند ده ها هزار تن را بخاطر کشور و مردم
قربانی دهند و به ايدئولوژی انقالبی نوين
مجهز هستند ،جرئت و توان ساختمان
نيپال نوين را دارا هستند .اين نظريه
وسيعا وجود دارد که تنها حزب کمونيست
نيپال ( مائوئيست ) می تواند ضرورت
ايدئولوژی نوين و رهبری برای يک نيپال
نوين را برآورده نمايد .بنابرين ،حزب
کمونيست نيپال ( مائوئيست ) تحت
رهبری رفيق صدر پاراچندا ،به پيشگاه
شما ،برای حمل مسئوليت عصر جديد
حاضر است .ما رفيق صدر پاراچندا را که
پر مايه از ايدئولوژی نوين ،جرئت و
تدبير است ،بحيث رئيس جمهور نيپال
جمهوری نوين پيشنهاد کرده ايم .باور
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داريم که شما اين پيشنهاد را تائيد خواهيد
کرد و خواهيد گفت – " ما همه را چندين
دفعه ديده ايم ،بگزار اين بار مائوئيست
ها و پراچندا را ببينيم".
چرا پاراچندای مائوئيست و رفيق؟ زيرا:
ايديولوژی به بهترين صورت تحت
رهبری کسی که آنرا ايجاد کرده است
مورد اجرا قرار می گيرد .تنها مائوئيست
ها می توانند اجندای مجلس موسسان،
جمهوريت و تبديل ساختار دولت به
ساختار فيدرالی و انکشاف اقتصاد
صنعتی ملی را که حزب کمونيست نيپال (
مائوئيست ) مطرح کرده است ،تطبيق
نمايند.
 کسانی که بقدر کافی جرئتمند هستند کهده ها هزار تن در جنگ قربانی دهند می
توانند جرئتمندانه آرزوی مردم برای
صلح را بر آورده سازند .مائوئيست ها
کامال متعهد اند که آرزوی مردم برای
تحول و صلح را بر آورده سازند.
 مائوئيست ها به دادن همه نوع قربانیبرای کشور و حمايت از حاکميت ،استقالل
و تماميت ارضی کشور ،آماده هستند.
 مائوئيست ها به مورد اجرا قرار دادنجمهوری دموکراتيک فيدرال مردمی
همراه با رهايی { از استثمار و ستم }
طبقاتی،
ملی ،منطقه يی و جنسی ،متعهد هستند.
 مائوئيست ها به ساختمان يک نيپالنوين با تغييرات اجتماعی – اقتصادی
همه جانبه و يک اقتصاد صنعتی ملی
انکشاف يافته ،متعهد
هستند.
 مائوئيست ها به حمايت از يک اتحادملی نوين ميان تمامی وطنپرستان،
جمهوريخواهان و نيروهای چپ بر يک
پايه نوين ،متعهد اند.
 مائوئيست ها به بر آورده ساختنروياهای ده ها هزار شهيد کبير ،هزاران
مفقود شده و هزاران رفيق زخمی ،متعهد
هستند.
 -مائوئيست ها آماده اند که برای يک

شماره بيست و يكم
نيپال نوين از طريق صدر رفيق پاراچندا،
کسی که مرکز اميد برای مردم نيپال
است ،رهبری نوين فراهم نمايند.
اين عهد نامه حزب کمونيست نيپال (
مائوئيست ) که کامال باورمند به
ناسيوناليزم ،جمهوريت و تحول اجتماعی
– اقتصادی است ،تعهد نامه ای برای
ساختمان يک نيپال نوين رو به اعتال در
قرن بيست و يک است .بخاطر درهم
شکستن توطئه های همه انواع ارتجاع
داخلی و خارجی و تائيد اين عهد نامه در
انتخابات آينده مجلس موسسان ،ما از

شعله جاويد
تمامی خواهران ،برادران ،پدران و
مادران نيپالی صميمانه درخواست می
کنيم که به " داس و چکش در درون
دائره " ،اين سمبول رهايی کارگران و
دهقانان ،که در هر دو ورقه رای دهی
چاپ شده است ،رای دهند و بدين وسيله
دروازه ساختمان يک نيپال نوين را باز
نمايند .همچنان ما باز هم از شما
درخواست می کنيم که در صورتيکه
عناصر ارتجاعی يک توطئه عليه
انتخابات مجلس موسسان را خط اندازی
کنند ،از طريق ايجاد يک جنبش توده يی

سنبله  ( 1388سپتامبر ) 2009
نيرومند ،در کارزار ساختمان يک نيپال
نوين بر پايه اين عهد نامه ،به پيش رويد.
پيروزی مردم تحقق يافتنی است!
پيروزی اين کشور پر افتخار تحقق يافتنی
است!
پيروزی مردم پيروزی مائوئيست ها
است!
پيروزی مائوئيست ها پيروزی کشور و
مردم است!
تشکر
مارچ 2008

کميته مرکزی حزب کمونيست نيپال ( مائوئيست )

نشان انتخاباتی
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شماره بيست و يكم

شعله جاويد

سنبله  ( 1388سپتامبر ) 2009

سند ذيل ابتدا در شماره نهم نشريه دروني حزب ( ماه جدي  ،) 1387درج گرديده بود .بعدا قسمت آخر اين سند ( مزدوران مسلح
نيپالي بخشي از نيروهاي اشغالگر در افغانستان ) با تغييرات اندكي به انگليسي ترجمه شده و در ماه مارچ گذشته به عنوان " نامه
اعتراضي سر گشاده به حزب كمونيست نيپال ( مائوئيست ) همراه با نسخه هاي آن به منسوبين جنبش انقالبي انترناسيوناليستي "
به حزب مذكور و منسوبين " جاا " فرستاده شد.
متن فعلي با ايجاد تغييرات اندكي در متن اوليه ،براي انتشار بيروني تنظيم شده است.

مروری بر
عهد نامه حزب کمونيست نيپال ( مائوئيست ) برای انتخابات مجلس موسسان
مقدمه
در سند رهنمودی نقد از فيصله های
جلسه کميته مرکزی حزب کمونيست نيپال
( مائوئيست ) ،که در شماره هفتم نشريه
درونی حزب منتشر شده بود ،در مورد
اهداف برگزاری انتخابات مجلس
موسسان و تشکيل آن در نيپال ،گفته شده
بود:
« واقعيت اين است که موضوع تصويب
يک قانون اساسی جديد ( قانون اساسی
جمهوری دموکراتيک فيدرال ) بجای
قانون اساسی موجود ( قانون اساسی
دولت شاهی ) و ايجاد يک نظام جديد (
جمهوری دموکراتيک فيدرال ) بجای نظام
موجود ( نظام شاهی نيمه فئودالی – نيمه
مستعمراتی ) اصوال نمی توانند
موضوعات تاکتيکی تلقی گردند .درينجا
در واقع بطور آشکارا يک مرحلۀ
استراتژيک قبل از نائل آمدن به انقالب
دموکراتيک نوين در نظر گرفته شده
است .با توجه به مجموعۀ اوضاع داخلی
نيپال و همچنان اوضاع منطقه يی و
جهانی ،می توان بيان داشت که اين
مرحله به مثابۀ يک مرحلۀ سازشی با
بورژوازی کمپرادور ،بخشی از ارتجاع
نيمه فئودالی و همپای آن سازش با سلطۀ
امپرياليزم و توسعه طلبی هندی ،نمی
تواند يک مرحلۀ عبوری کوتاه مدت
باشد .درين جريان  ،شکلگيری و تثبيت
يک نظام ارتجاعی وابستۀ سرمايه داری
– نيمه مستعمراتی با تزئينات غليظ و
رقيق ريفورميستی ،بيشتر محتمل است تا
پيشروی بسوی انقالب دموکراتيک نوين
و متحقق شدن آن انقالب» .
سند رهنمودی مذکور زمانی به رشته
تحرير در آمده و بصورت درونی منتشر
شده بود که ما هنوز " عهد نامه حزب
کمونيست نيپال ( مائوئيست ) برای
انتخابات مجلس موسسان " را در اختيار
نداشتيم .ترجمه انگليسی " عهد نامه
انتخاباتی  " ...مدت ها بعد از برگزاری

انتخابات مجلس موسسان در اختيار ما
قرار گرفت .اين سند در ماه مارچ 2008
يعنی ماه قبل از برگزاری انتخابات مجلس
موسسان در جريان کارزار انتخاباتی
منتشر شده بود و چند ماه بعد از
برگزاری انتخابات مذکور در اختيار ما
قرار گرفت .دليل اين معطلی چند ماهه
ممکن است ناشی از وقت گير شدن
ترجمه سند از نيپالی به انگليسی بوده
باشد .ولی در هر حال همين معطلی باعث
شد که برخورد ما با شرکت حزب
کمونيست نيپال ( مائوئيست ) در انتخابات
مجلس موسسان ،در جريان پيشبرد
کارزار مبارزاتی دفاع از انقالب نيپال،
مبتنی بر " عهد نامه انتخاباتی " ...
حزب مذکور نباشد .چنانچه " عهد نامه
انتخاباتی " مذکور را در همان وقت در
اختيار می داشتيم ،به سختی ممکن بود
که در همان موقعيت حساس " ،کارزار
دفاع  " ...براه اندازيم .حتی در صورت
براه انداختن " کارزار دفاع ،" ..
مضمون و شکل کارزار تا حد زيادی فرق
می کرد و نامه تبريکيه بخاطر پيروزی
انتخاباتی حزب کمونيست نيپال (
مائوئيست ) نمی فرستاديم.
طوريکه در نامه ارسالی حزب کمونيست
انقالبی امريکا به منسوبين جنبش انقالبی
انترناسيوناليستی آمده است ،متاسفانه
تعدادي از سازمان ها و احزاب جنبش،
پيروزی حزب کمونيست نيپال (
مائوئيست ) در انتخابات مجلس موسسان
را خوش آمد گفتند .حزب ما يکی از اينها
بود که عليرغم موضعگيری های مخالف
قبلی ،مشخصا در کنفرانس منطقه يی و
سيمينار بين المللی و همچنين
موضعگيری های مخالف عليه فيصله
های جلسه فولباری کميته مرکزی حزب
کمونيست نيپال ( مائوئيست ) و نامه
ارسالی مسئول روابط بين المللی آن حزب
به يکی از اعضای کميته روابط بين
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المللی حزب ما ،به مناسبت پيروزی
انتخاباتی حزب مذکور در انتخابات مجلس
موسسان پيام تبريکيه فرستاد و از اين
پيروزی استقبال کرد .اما پس از آنکه "
عهد نامه انتخاباتی حزب کمونيست نيپال
( مائوئيست ) " را مطالعه کرديم ،به
روشنی دريافتيم که اين " گل افشانی "
يک حرکت جدا نادرست و غير اصولی
بوده است .يقينا نبايد به يک انتقاد
سرسری صرف از اين حرکت نا درست
اکتفا نمائيم ،بلکه الزم است علل و عوامل
آن را نيز روشن نمائيم و بطور قاطعی از
آنها گسست کنيم.
حزب ما با اميد واری توام با دلهره
تحوالت انقالب نيپال را دنبال کرده است،
اما از تعقيب دقيق فراز و نشيب های
مواضع و عملکرد ها و مسائل خطی
حزب کمونيست نيپال ( مائوئيست ) عاجز
بوده است و اين عجز نمی تواند يک امر
جدا قابل انتقاد نباشد. ....
در هر حال " ،عهد نامه حزب کمونيست
نيپال ( مائوئيست ) برای انتخابات
مجلس موسسان " ،يک سند برنامه يی
تصويب شده توسط کميته مرکزی اين
حزب و بيان کننده خط مشی انتخاباتی آن
برای شرکت در انتخابات مجلس
موسسان ،و نه در اين يا آن دوره
انتخاباتی فالن پارلمان ،است .خط غالب
برين سند حاوی يک نقشه عمومی
سياسی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی
حياتی و دراز مدت برای تشکيل نظام
سياسی جمهوری دموکراتيک فيدرالی
بجای نظام شاهی است و به همين علت
يک سند استراتژيک ،و نه تاکتيکی،
محسوب می گردد که ورود نيپال به عصر
جديد و صلح با دوام ( ختم جنگ خلق )
در اين کشور را بشارت می دهد.
غير ممکن است که اين برنامه سياسی،
در اين يا آن سطح ،ريشه هايی در برنامه
و آئين نامه حزب کمونيست نيپال (

شماره بيست و يكم
مائوئيست ) و سائر بنيان های تاسيس آن
و در تاريخ گذشته اش نداشته باشد.
متاسفانه ما فعال قادر نيستيم ،ريشه های
برنامه يی و آئين نامه يی آن را پيگيری
نمائيم .اما در عين حال اينقدر می دانيم
که خط اتخاذ شده فعلی ،گرچه بصورت
روشن و واضح از زمان ائتالف ميان
حزب کمونيست نيپال ( مائوئيست ) و
هفت حزب پارلمانی به ميان آمد ،اما
ريشه های معين قبلی نيز داشته است؛ تا
آنجائيکه به " عهد نامه انتخاباتی" ...
مربوط است ،اين سند ،تشکيل مجلس
موسسان را به مثابه اجندای سياسی آغاز
جنگ خلق اعالم کرده است .ما درينجا
نمی توانيم به بحث مفصل درينمورد
بپردازيم ،اما الزم است مرور کوتاهی
روی اين موضوع داشته باشيم:
 - 1در جلسه گسترده کميته جنبش
درسال  1993يکی از موضوعاتی را که
حزب کمونيست نيپال ( مشعل ) در مورد
حزب کمونيست نيپال ( مرکز وحدت ) ،که
بعدا به حزب کمونيست نيپال ( مائوئيست
) مبدل گرديد ،افشا کرد و روی آن انتقاد
نمود ،شرکت يکی از اعضای کميته
مرکزی " مرکز وحدت " در سالگرد تولد
کيميل سونگ رهبر سنتريست کوريای
شمالی بود " .مرکز وحدت " در جواب
اين انتقاد بيان داشت که آن فرد خود
سرانه به کوريای شمالی رفته و در
سالگرد تولد مذکور شرکت کرده است.
حتی اين موضوع مطرح شد که بعد از
شرکت آن فرد در سالگرد تولد کيميل
سونگ ،مقامات حزبی و دولتی کوريای
شمالی با " مرکز وحدت " رسما تماس
گرفته و خواهان دوستی و ارتباط ميان "
مرکز وحدت " و حزب و دولت کوريای
شمالی گرديده اند .نماينده اصلی " مرکز
وحدت " در جلسه گسترده ،خود رفيق
پاراچندا بود و رفيق گوراو در عين
ترجمه سخنان وی همراهی اش می نمود.
آنها بيان داشتند که حزب آنها نه تنها
خواست های مقامات کوريای شمالی را
رد کرده و به آنها صريحا گفته اند که به
نظر " مرکز وحدت " حزب کمونيست
کوريای شمالی يک حزب رويزيونيست
است ،بلکه فرد متخلف را از کميته
مرکزی حزب اخراج کرده است .اين
موضوع در جلسه عميقا مورد بحث قرار
نگرفت و نمی توانست قرار بگيرد .اما
بعد از آن نيز تقريبا ناديده گرفته شد و به
يک موضوع فراموش شده تبديل گرديد.
اين گرايش قسمی ارتباط با قدرت های
غير مائوئيستی و ضد مائوئيستی آن
زمان ،امروز به گرايش غالب تماس و

شعله جاويد
ارتباط نزديک با قدرت رويزيونيستی و
ضد مائوئيستی چين کنونی مبدل گرديده
است.
 - 2حزب کمونيست نيپال ( مرکز وحدت
) در نتيجه اتحاد ميان مارکسيست –
لنينيست – مائوتسه دون انديشه های
انشعابی از حزب کمونيست نيپال ( مشعل
) و يک گروپ قبال رويزيونيست به ميان
آمد ،بدون آنکه آن گروپ برخورد انتقادی
روشن و قاطعی نسبت به گذشته اش کرده
باشد .اين حرکت در همان موقع مورد
انتقاد جدی کميته جنبش قرار گرفت .از
قرار معلوم ،نه تنها حزب کمونيست نيپال
( مرکز وحدت ) در همان زمان بلکه بعد
ها حزب کمونيست نيپال ( مائوئيست )
نيز از پذيرش انتقاد مذکور ابا ورزيد و
وحدت با گروپ مذکور ادامه يافت .گرچه
بعد ها حزب کمونيست نيپال ( مائوئيست
) روی گسست از کليت تجارب منفی
گذشته جنبش کمونيستی نيپال تاکيد به
عمل آورد ،اما اينک يکبار ديگر نا ديده
گرفتن آن گسست بر حزب کمونيست نيپال
( مائوئيست ) غالب است و برای وحدت
و همسويی تمامی گروپ های رنگارنگ
مدعی کمونيزم تالش به عمل می آورد.
 - 3حزب کمونيست نيپال ( مرکز وحدت
) در همان موقعی که در جلسه گسترده
جنبش در سال  1993شرکت کرده بود،
هشت نماينده بر حال در پارلمان ارتجاعی
شاهی ،نيپال داشت که ظاهرا وکالی آزاد
بودند .در همان موقع حزب کمونيست
نيپال ( مشعل ) هفت نماينده آنچنانی در
پارلمان مذکور داشت .هر دو حزب نيپالی
شرکت کننده در جلسه گسترده ،با وجودی
که ظاهرا پارلمانتاريزم را به مثابه يک
استراتژی مبارزاتی نفی می کردند و
مخصوصا " مرکز وحدت " روی
استراتژی مبارزاتی جنگ خلق تاکيد می
نمود ،اما شرکت در پارلمان و انتخابات
پارلمانی را يک امر تاکتيکی تلقی می
نمودند و تحريم استراتژيک پارلمان
ارتجاعی و انتخابات آن را قبول نداشتند.
نماينده حزب کمونيست افغانستان روی
تحريم استراتژيک پارلمان ارتجاعی و
انتخابات آن تاکيد به عمل آورد ،اما جلسه
در مجموع از بحث روی اين مسئله
سرسری گذشت و نمايندگان احزاب نيپالی
شرکت کننده در جلسه ،روی موضعگيری
شرکت تاکتيکی در پارلمان ارتجاعی و
انتخابات پارلمانی استوار باقی ماندند.
تا جائيکه ما اطالع داريم ،حزب کمونيست
نيپال ( مائوئيست ) هيچگاهی از پارلمان
بازی های قبل از جنگ خلق خود انتقاد به
عمل نياورده است و اخيرا حتی آشکارا
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از آن دفاع نيز می نمايد .بنابرين شرکت
حزب کمونيست نيپال ( مائوئيست ) در
پارلمان ارتجاعی  ،در زمان حکومت
موقت ،امری نبوده است که برای اولين
بار در تاريخ اين حزب رخ داده باشد،
بلکه دارای يک سابقه تاريخی ،و مطابق
به نظر کنونی صريح خود حزب مذکور
سابقه تاريخی قابل دفاع ،است.
 - 4در جلسه گسترده سال  1993جنبش،
هم نماينده حزب کمونيست نيپال ( مشعل
) و هم نماينده حزب کمونيست نيپال (
مرکز وحدت ) ،از دو شکل مبارزه ،يکی
مبارزه مسلحانه و ديگری مبارزه توده
يی به عنوان دو شکل هم سطح در
مبارزه  ،سخن می گفتاند که می تواند
يکی جای ديگری را بگيرد و در مقاطع
معين به شکل عمده مبارزه تبديل گردد.
آنها اين موضوع را در نظر نمی گرفتند
که در کشور های تحت سلطه بصورت
عموم ،مبارزه مسلحانه يا جنگ شکل
عمده مبارزه ،و طبعا شکل عمده مبارزه
توده يی ،و اردو شکل عمده سازماندهی،
و طبعا شکل عمده سازماندهی توده يی،
است .اين موضوع تقريبا توسط تمامی
نمايندگان ديگر شرکت کننده در جلسه
گسترده مطرح گرديد ،اما تا جائيکه ما
بياد داريم ،رفقای نيپالی شرکت کننده در
جلسه ،از پذيرش صريح چنين
موضعگيری ابا ورزيدند .اينک برای
حزب کمونيست نيپال ( مائوئيست )،
ديگر مبارزه مسلحانه و جنگ خلق ،پس
از سپری شدن دوره ده ساله جنگ خلق،
شکل عمده مبارزه و اردو هم شکل عمده
سازماندهی نيست ،بلکه مبارزات
انتخاباتی و سائر اشکال مبارزاتی
مسالمت آميز ،و گويا توده يی ،شکل
عمده مبارزه و پارلمان و مجلس
موسسان شکل عمده سازماندهی است.
 - 5حزب کمونيست نيپال ( مائوئيست )
مدت ها قبل از آنکه وارد پروسه ائتالف
با هفت حزب پارلمانی گردد ،تئوری
ترکيب جنگ روستايی دهقانی و قيام
شهری در جنگ خلق را مطرح نموده
بود .در اين تئوری ،جنگ روستايی
دهقانی و قيام شهری به موازات هم
مطرح گرديده اند ،بدون اينکه روی
اهميت استراتژيک محاصره شهر ها از
طريق دهات يا جنگ روستايی دهقانی و
نقش محوری و عمده آن در اين ترکيب
انگشت گزاشته شود .به اين ترتيب حزب
کمونيست نيپال ( مائوئيست ) ،همانند
مورد هم سطح دانستن مبارزه مسلحانه و
مبارزه توده يی غير مسلحانه ،جنگ
روستايی دهقانی و قيام های شهری را
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دارای عين اهميت و وزنه استراتژيک
اعالم کرد که می تواند گاهی اين و گاهی
آن عمده باشد.
از جانب ديگر وضعيت فوق العاده ضعيف
تشکيالتی و سازماندهی توده يی حزب
کمونيست نيپال ( مائوئيست ) در شهر
های بزرگ ،مشخصا کتمندو ،باعث گرديد
که حزب نه تنها قادر به سازماندهی قبام
های نظامی در شهر های بزرگ و
مشخصا کتمندو نگردد ،بلکه نيروهای
نظامی تحت رهبری اش ،حتی توان
پيشبرد فعاليت های چريکی شهری قابل
توجه و موثر را نيز نداشتند .حزب برای
حل اين مشکل ،در چوکات کلی ائتالف با
احزاب پارلمانی هفتگانه به طرح ادغام
اردوی آزاديبخش خلق و اردوی شاهی
نيپال در چوکات يک اردوی ملی واحد
بصورت مسالمت اميز روی آورد تا گويا
در درون شهر های بزرگ و مشخصا
کتمندو حضور نظامی بيابد و برای
سازماندهی قيام يا قيام های شهری در
موقعيت مناسبی قرار بگيرد و يا به گونه
يی مثل ونزويال در امريکای التين،
اردوی ملی نيپال را از طريق واحد های
ادغام شده اردوی آزاديبخش خلق در آن،
به يک اردوی طرفدار رژيم تحت رهبری
حزب مبدل نمايد .طبيعی است که مطابق
به اصل طرح ،موقعی که حزب اينگونه
طرح " قيامی " را به وظيفه عمده
مبارزاتی در عرصه نظامی مبدل کرد و
برای جنگ ها و نيروهای نظامی فعال در
روستا ها اهميت ثانوی قايل گرديد،
توانست آتش بس دايمی در جنگ و ايجاد
محدوديت برای اردوی آزاديبخش خلق
بخاطر ادغام نيروهای تحت رهبری اش
در اردوی ملی نيپال را بپذيرد.
 - 6پس از آنکه آغاز مرحله تعرض
استراتژيک در جنگ خلق ،توسط حزب
کمونيست نيپال ( مائوئيست ) اعالم
گرديد ،يکسلسله عمليات های نظامی
تعرضی عليه اردوی شاهی نيپال توسط
اردوی آزاديبخش خلق براه افتاد .حزب
کمونيست نيپال ( مائوئيست ) اميد وار
بود که با پيشبرد اين عمليات های نظامی
تعرضی به زودی قادر خواهد شد
نيروهای مسلح دولتی و مشخصا اردوی
شاهی را دچار شکست و فروپاشی نموده
و شهر های بزرگ و مشخصا کتمندو را
تصرف نمايد .اما پيشبرد عمليات های
تعرضی نظامی متذکره ،عليرغم اينکه
تلفات سنگينی بر هر دو طرف تحميل
نمود ،صرفا پيروزی های قسمی ای برای
جنگ خلق ببار آورد ،اما نتوانست باعث
فروپاشی و شکست کلی نيروهای مسلح
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دولتی و مشخصا اردوی شاهی نيپال و
فتح شهر های بزرگ و مشخصا کتمندو
توسط اردوی آزاديبخش خلق گردد .گرچه
درين زمان شهر کتمندو دو بار توسط
واحد هايی از اردوی آزاديبخش خلق به
محاصره کشيده شد ،اما حمله تعرضی
باالی شهر اجرا شده نتوانست ،چرا که
اردوی آزاديبخش خلق ،هم از لحاظ
کيفيت و هم از لحاظ کميت از اين
توانمندی برخوردار نبود.
در همان موقعی که حزب کمونيست نيپال
( مائوئيست ) آغاز مرحله تعرض
استراتژيک در جنگ را مطرح نموده
بود ،موضع حزب ما اين بود که جنگ
خلق در نيپال اصال به مرحله تعرض
استراتژيک وارد نگرديده است و هنوز
هم در مرحله تعادل استراتژيک قرار
دارد .ما همان موقع نظر مان را درينمورد
صريحا در سطح جنبش در ميان گزاشتيم
و گفتيم که رفقای نيپالی آمادگی پيشبرد
تعرض استراتژيک را ندارند و اين طرح
خام به ناکامی می انجامد .وقتی خام بازی
مذکور به نتيجه مطلوب نرسيد ،تئوری
تبديل تعرض استراتژيک در جنگ خلق
به تعرض استراتژيک سياسی شکل
گرفت .اما حزب تعرض استراتژيک
سياسی را ادامه تعرض استراتژيک در
جنگ خلق اعالم کرد ،در حاليکه اصل
قضيه درست عکس آن بود .حزب در
واقع ادامه جنگ خلق را کنار گزاشت و
برای رسيدن به قدرت سياسی سرتاسری
به راه مسالمت آميز و انتخاباتی روی
آورد.
 – 7در سال هاييکه جنگ خلق در نيپال
جريان داشت ،حزب کمونيست نيپال (
مائوئيست ) موضوع استفاده از تاکتيک
سه جهانی در مبارزات منطقه يی و
جهانی را مطرح کرد .اينچنين مشكلي در
حزب كمونيست پيرو در سطح باالتري
وجود داشته است .حزب کمونيست پيرو
در اسناد تصويب شده در کنگره اش در
سال  " 1986تقسيم به سه جهان " را به
عنوان يکی از اصول " مائوئيزم "
مطرح کرده است .در هر حال ،تاکتيک
سه جهانی مطرح شده در اسناد قبلی
حزب کمونيست نيپال ( مائوئيست )،
امروز توسط اين حزب ترجمه عملی خود
را در تالش بخاطر ايجاد روابط دوستانه
و بلکه رفيقانه نزديک با چين
رويزيونيست متبلور ساخته است.
 - 8به نظر ما ريشه ايدئولوژيک –
سياسی خط جمهوری دموکراتيک فيدرال
کنونی حزب کمونيست نيپال ( مائوئيست
) را بايد در آن چيزی جست که اين حزب
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بنام " راه پاراچندا " ،مدت ها قبل از
آغاز پروسه جاری مطرح کرده است" .
راه پاراچندا " در يک سطح به عنوان
تطبيق مارکسيزم – لنينيزم – مائوئيزم در
شرايط نيپال مطرح می گردد ،ولی در
سطح ديگر به عنوان يك راه داراي ابعاد
بين المللي وانمود می شود .مثال
دموکراسی چند حزبی در جامعه
سوسياليستی ،به عنوان يکی از اجزای
مهم " راه پاراچندا " ،نه به مثابه يک
مبحث مشخص انقالب نيپال بلکه به
عنوان مبحث داراي اهميت جهانی مطرح
گرديده است.
کمونيزم علمی همانند هر علم ديگری ،پا
به پای تغييرات و تحوالت مبارزاتی،
تحوالت توليدی و تکامالت علمی،
مستلزم و نيازمند تکامل است .تحقق
بخشيدن به اين الزام و نيازمندی علمی و
عملی وظيفه و مسئوليت کل جنبش بين
المللی کمونيستی است .ما می توانيم – و
بايد – در حد خود و در مطابقت با
توانمندی علمی و عملی خود برای
پيشروی درين راستا سعی و تالش پيگير
داشته باشيم .اما اين الزام و نيازمندی
صرفا با کالن گويی ها و ادعاهای بی پايه
و فاقد دستاورد های حقيقی تکامل دهنده
نظری و عملی قابل تحقق يافتن نيست .تا
حال نه تنها " راه پاراچندا " در نيپال
عمدتا به مثابه يک " بيراهه " خود را
نشان داده است ،بلکه قبال " انديشه
گونزالو" در پيرو نيز عمدتا به مثابه يک
" بي انديشگي " خود را نشان داده بود.
شکی نيست که رفقای ما هم در پيرو و
هم در نيپال ،در جريان پيشرفت های
جنگ خلق درين دو کشور ،به
دستاوردهايی رسيدند .اما اين دستاورد ها
در سطحی نبودند که پايه های حقيقی
برای " انديشه گونزالو " و " راه
پاراچندا " فراهم نمايند .در واقع نه تنها
دستاورد ها ،بزرگ سازی شدند بلکه با
فرمولبندی های غلط و نادرست تئوريک
مخلوط شدند و اين مجموعه ها به مثابه
" انديشه " و " راه " اعالم گرديدند .در
واقع اين دو مورد تجربه عملي خود ما در
سطح كل جنبش انقالبي انترناسيوناليستي
هستند و بايد نقش مهمي در جمعبندي ما
از گذشته وحال جنبش كمونيستي بين
المللي بازي نمايند .مسلما درينمورد بايد
كامال هوشيار بود و با دفت به مسائل
.
برخورد كرد.
مندرجات سند حاضر نمی تواند تمامی
مسائل مطرح شده در " عهد نامه ...
برای انتخابات مجلس موسسان " و
بطريق اولی تمامی مسائل مربوط به حزب
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کمونيست نيپال ( مائوئيست ) را در بر
گيرد ،بلکه صرفا آن نکات اصلی مطرح
شده در " عهد نامه  " ...را شامل می
گردد که به نظر ما نادرست و غير اصولی
بوده و در تخالف با يک خط مارکسيستی
– لنينيستی – مائوئيستی قرار دارند.
" عهد نامه  " ...در پنج بخش تنظيم
شده است:
 - 1مقدمه خطابيه ( خواهران و برادران
محترم نيپالی! )
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 - 2جنبش دموکراتيک و مجلس
موسسان :تاريخ چه می گويد؟
 - 3مضمون قانون اساسی جديد:
جمهوری دموکراتيک فيدرال طرفدار
مردم
 - 4بينش حزب کمونيست نيپال (
مائوئيست ) :برقراری جمهوری مترقی
نوين نيپال
 - 5موخره ( چرا پاراچندای مائوئيست و
رفيق؟ )
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چنانچه بخواهيم اين بخش های مختلف را
به ترتيب و مستقالنه مورد بحث قرار
دهيم ،نمی توانيم به يک نتيجه گيری
عمومی منسجم دست يابيم .مطالب
تکراری در سند زياد است و بد تر اينکه
بعضی از مطالب تکراری به گونه های
مختلف مطرح گرديده اند .به همين سبب
متن سند حاضر نه در مطابقت با
بخشبندی " عهد نامه  ،" ...بلکه طبق
مباحث قابل طرح ،تقسيم بندی شده است.

تئوری نادرست در مورد عصر
" عهد نامه ،" ...کل تاريخ نيپال را به دو
عصر تقسيم می نمايد:
 -1عصر تاريک فئوداليزم و سلطنت که
هزاران سال سابقه دارد و در حال به آخر
رسيدن است.
 - 2عصر جديد بورژوا دموکراسی و
جمهوريت که نيپال در حال وارد شدن به
آن قرار دارد که بصورت عصر جديد
دموکراسی ،جمهوريت و تحوالت
اجتماعی و همچنان يکبار دور انداخته
به مثابه عصر دموکراسی نوين نيز
مطرح گرديده است.
درينمورد چند مطلب را می توان مطرح
نمود:
 - 1اين تقسيم بندی آشکارا يک تقسيم
بندی غلط است .تاريخ نيپال با فئوداليزم
و سلطنت فئودالی آغاز نشده ،بلکه قبل
از آن ساختار های اقتصادی – اجتماعی و
سياسی ما قبل فئودالی نيز بطور قطع
وجود داشته اند؛ گرچه ما در مورد اين
ساختار های ماقبل فئودالی در نيپال بطور
مشخص نمی توانيم به تفصيل صحبت
نمائيم .ورود جامعه از يک ساختار
اقتصادی اجتماعی و سياسی به ساختار
ديگر ،قبل از سلطه ساختار فئودالی بر
جامعه ،خود به معنی ورود از يک
مناسبات توليدی و روبنای سياسی آن به
مناسبات توليدی و روبنای سياسی ديگر
بوده است .درين معنی برقراری سلطه
ساختار فئودالی بر جامعه نيپال ،خود يک
نقطه عطف در تاريخ نيپال بوده است.
البته روشن است که تمامی اين دوره های
تاريخی در داخل چوکات نظام های طبقاتی
رونما گرديده اند .اگر از اين لحاظ کل
دوره های تاريخی گذشته را يک دوره يا
يک عصر به حساب آوريم ،بورژوا
دموکراسی و جمهوريت ،به مفهوم عام
کلمه ،نيز نمی تواند بشارت دهنده يک
عصر جديد باشد .درين معنی ،عصر جديد
فقط با پيروزی سرتاسری انقالب

دموکراتيک نوين و گذار به سوسياليزم
در نيپال آغاز می گردد .ازين زاويه،
ورود نيپال به عصر بورژوا دموکراسی،
به فرض تحقق يافتن آن ،يک نقطه عطف
عينی و همچنان ذهنی در کل تاريخ نيپال
نيست .يک حزب کمونيست ( مارکسيست
– لنينيست – مائوئيست ) نبايد اينگونه از
دموکراسی و جمهوريت بورژوايی تعريف
و تمجيد نمايد.
 - 2در شرايط سلطه جهانی امپرياليزم و
آنهم در شرايط تشديد و گسترش عظيم
گلوبالزيسيون سرمايه داری
امپرياليستی در قرن بيست و يک ،صحبت
از " در حال به آخر رسيدن عصر
فئوداليزم" قطعا نادرست است .آنچه
امروز در نيپال وجود دارد نيمه فئوداليزم
است و نه فئوداليزم .فئوداليزم کهن ،با
اقتصاد خود کفای طبيعی ،سال ها قبل در
اثر نفوذ سرمايه های امپرياليستی ،عمدتا
از طريق نفوذ سرمايه های هندی ،به
نيمه فئوداليزم تبديل شد ،استقالل خود را
از دست داد و به زائيده امپرياليزم تبديل
گرديد .در نتيجه ساختار مسلط بر نيپال
يک ساختار نيمه فئودالی – نيمه
مستعمراتی گرديد .ساختار نيمه فئودالی
– نيمه مستعمراتی بر خالف ساختار
فئودالی کهن ،می تواند دموکراسی
بورژوايی – يا حد اقل جوانبی از اين
دموکراسی – را بپذيرد .چنانچه در خود
نيپال ،قبل از برگزاری مجلس موسسان و
اعالم جمهوريت ،برای مدت بيشتراز يک
و نيم دهه ،دموکراسی پارلمانی – از نوع
دموکراسی پارلمانی بورژواکمپرادوری
در اتحاد با سلطنت وجود داشته است.
درين معنی ،بورژوا دموکراسی بعد از
مجلس موسسان و اعالم جمهوريت در
نيپال آغاز نمی گردد ،بلکه قبال يعنی از
زمان تبديل سلطنت مطلقه به سلطنت به
اصطالح مشروطه و بر قراری انتخابات
پارلمانی چند حزبی در اوايل دهه نود قرن
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گذشته به نوعی آغاز گرديد .عالوتا اعالم
جمهوريت هم الزاما به معنی پايان يافتن
ساختار نيمه فئودالی – نيمه مستعمراتی
نمی تواند تلقی گردد .ساختار نيمه
فئودالی – نيمه مستعمراتی می تواند
شکل و شمايل " جمهوری " را نيز به
خود بگيرد .مثال چنين شکل و شمائلی را
هم اکنون می توانيم در کشور هايی مثل
پاکستان ،بنگله ديش ،فليپين و غيره
ببينيم.
 - 3بعد از پيدايش امپرياليزم سرمايه
داری ،برای اولين بار در تاريخ بشر ،يک
نظام مسلط جهانی به وجود آمد و کل
تحوالت اجتماعی جوامع مختلف انسانی
را تحت تاثير گرفت و تمامی کشور های
جهان به يک تار بسته شدند .در طول
مدت زمان بيشتر از يک قرن گذشته ،اين
سلطه جهانی ضربات سختی از انقالبات
پرولتری در جهان دريافت کرده و اينک
رويهمرفته تشديد و گسترش يافته است.
به همين جهت در شرايط کنونی ،صحبت
از " عصر " فقط می تواند مفهوم جهانی
داشته باشد .عصر ما " عصر امپرياليزم
و انقالبات پرولتری " در جهان است .در
چنين شرايطی اعالم " عصر جديد
دموکراسی بورژوايی " به عنوان يک
بشارت در نيپال ،قطعا يک بشارت
نادرست و غير اصولی است .دموکراسی
بورژوايی در شرايط کنونی جهانی ديگر
يک مقوله کهن است و کمونيست ها قطعا
طرفدار بر قراری آن نبايد باشند .آنچه ما
بايد بخواهيم " دموکراسی نوين " است
که ديگر بخشی از انقالبات پرولتری
جهانی است و نه بخشی از دموکراسی
بورژوايی .نيپال يک تافته جدا بافته از
جهان کنونی نيست که بتواند در شرايط
کنونی عصر مختص بخود را جدا از
جهان و سائر کشور های جهان داشته
باشد.
 - 4با توجه به کل برنامه مطرح شده در

شماره بيست و يكم
" عهد نامه  ،" ...به هيچوجهی نمی
توان پذيرفت که منظور از " عصر
دموکراتيک نوين " که يکبار دور انداخته
در جايی از آن تذکر داده شده است ،همان
عصر دموکراسی نوين به مفهوم
مائوئيستی آن باشد .ولی حتی اگر بپذيريم
که همينگونه باشد ،اين فرمولبندی نيز
غلط است .مرحله دموکراسی نوين يک
دوره انتقالی از نظام نيمه فئودالی – نيمه
مستعمراتی يا مستعمراتی به نظام
سوسياليستی و بنابرين مرحله اول از
انقالب پرولتری دو مرحله يی در کشور
های دارای چنين نظامی است .اين دوره،
يک دوره مستقل و جدا افتاده از مرحله

شعله جاويد
سوسياليستی انقالب نيست و نمی تواند
در بر گيرنده يک عصر باشد.
 -- 5رويای توده ها و کمونيست ها ،به
مفهوم هدف و دورنمای غايی ،يک جامعه
کمونيستی است و نه حتی يک جامعه
دموکراتيک نوين و باال تر از آن حتی يک
جامعه سوسياليستی  ،چه رسد به
بورژوادموکراسی و جمهوريت .حزب
کمونيست نيپال ( مائوئيست ) در فيصله
های جلسه کميته مرکزی خود ،قبل از
برگزاری انتخابات مجلس موسسان،
سوسياليزم را در پهلوی کمونيزم ،هدف
غايی خود شمرده بود و اينک در عهد
نامه انتخاباتی اش ،رويای خود را حتی
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پائين تر از دموکراسی نوين سقوط می
دهد و رسيدن به دموکراسی و جمهوريت
بورژوايی را يک دور نما و هدف رويايی
اعالم می نمايد.
کمونيست ها به اعتبار هدف و دور نمای
غايی کمونيزم ،کمونيست محسوب می
شوند .يک حزب کمونيست ( مارکسيست
– لنينيست – مائوئيست ) رويای عالی
کمونيستی خود را تا سطح دموکراسی و
جمهوريت بورژوايی پائين نمی آورد و
اگر پائين آورد ،چيزی از کمونيزم برايش
باقی نخواهد ماند.

ماهيت مجلس موسسان
انتخابات مجلس موسسان واقعا يک
انتخابات پارلمانی عام نيست ،زيرا که
مجلس موسسان وسيله ای برای ساختن
قانون عمومی يا قانون اساسی کشور
است که تعيين کننده نظام سياسی،
اقتصادی و اجتماعی حاکم بر کشور می
باشد .به همين جهت حتی در صورتيکه
شرکت و عدم شرکت در انتخابات
پارلمانی ،يک موضوع
تاکتيکی تلقی گردد ،شرکت و عدم شرکت
در انتخابات مجلس موسسان نمی تواند
يک موضوع تاکتيکی باشد.
اما اين گفته که انتخابات مجلس موسسان
در هر عصر يکبار و هر چند صد سال
يکبار در تاريخ يک کشور صورت می
گيرد ،درست نيست .بخصوص در تاريخ
صد سال گذشته کشور های تحت سلطه،
کم نبوده اند کشور هايی که بار بار شاهد
بر گزاری انتخابات مجلس موسسان و
ايجاد قانون های اساسی مختلف " شاهی
مشروطه " و " جمهوريت " های
گوناگون بوده اند .درين کشور ها الزاما
انتخابات مجلس موسسان برای نهادينه
ساختن دموکراسی بورژوايی بعد از
سرنگونی فئوداليزم و سلطنت و يا
استعمار صورت نگرفته است ،بلکه در
موارد بسياری بخاطر نهادينه ساختن
ساختار نيمه فئودالی – نيمه مستعمراتی
صورت گرفته است .حتی در کشور های
اروپايی که بصورت کالسيک انتخابات
مجلس موسسان به منظور نهادينه
ساختن دموکراسی بورژوايی صورت می
گرفت ،در موارد بسياری راه سرنگونی
قطعی سلطنت را در پيش نگرفت ،بلکه تا
حدی جوانبی از اين نهاد فئودالی را حفظ
کرد و خصلت بورژوايی به آن بخشيد.

به اين ترتيب مجلس موسسان در بهترين
صورت خود " شکل عالی " دموکراسی
بورژوايی است ،اما در صورت های ديگر
خود " ،شکل عالی " دموکراسی های
نيمه فئودالی – نيمه مستعمراتی و حتی
مستعمراتی نيز هست .و اما در مورد
انتخابات مجلس موسسان به مثابه
انتخابات آزاد و شفاف توسط مردم و با
استفاده از قدرت و حاکميت قطعی آنها ؟
درينمورد بهتر است راسا انتخابات
مجلس موسسان در نيپال را مدنظر قرار
دهيم.
انتخابات مجلس موسسان در نيپال تحت
چه شرايطی برگزار گرديد؟ آيا اين شرايط
اجازه می داد که انتخابات مجلس
موسسان در نيپال کامال آزاد و شفاف
باشد؟ خيلی عالی می بود اگر واقعا چنين
شرايطی موجود می بود؟ اما چنين نبود و
چنين نمی توانست باشد .دليل آن روشن
است .همانطوريکه خود " عهد نامه ...
" می گويد انتخابات آزاد و شفاف توسط
مردم با استفاده از قدرت و حاکميت قطعی
آنها ممکن و ميسر است .به عبارت ديگر
در صورتيکه قدرت و حاکميت قطعی
مردمی وجود نداشته باشد ،انتخابات آزاد
و شفاف ممکن و ميسر نيست .کامال
واضح است که انتخابات مجلس موسسان
در نيپال در شرايطی صورت گرفت که
قدرت و حاکميت قطعی مردمی درين
کشور وجود نداشت .حکومت در دست
احزاب بورژوا کمپرادور بروکرات
پارلمانتاريستی بود؛ شاه بصورت قطعی
از عرصه قدرت به زير کشيده نشده بود؛
اردوی شاهی نيپال ،اين قاتل هزاران نفر
از توده های رزمنده نيپال صرفا نام
عوض کرده بود و به مثابه اردوی دولتی
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موجود وظايف خود را پيش می برد؛ در
حاليکه جزو تام های اردوی آزاديبخش
در کمپ های محصور زجر می کشيدند؛
در وضعيتی که حاکميت مردمی ايجاد شده
در طی ده سال جنگ خلق در دهات ديگر
رسميت و قانونيت و گروه های چريکی
توده يی ديگر عملکرد سازمانيافته واضح
نداشتند ،پسته های پوليس دولتی در دور
ترين نقاط کشور افراز شده بودند؛ و
بااالخره اينکه نهاد های نظارتی وابسته
به کشور های امپرياليستی اين انتخابات
را تحت نظارت داشتند .بسياری از اين
حالت ها ،کماکان بعد از انتخابات مجلس
موسسان نيز به موجوديت خود ادامه داده
اند.
تحت چنين شرايطی چگونه ممکن بود از
برگزاری انتخابات آزاد و شفاف سخن
گفت؟ برای برگزاری انتخابات آزاد و
شفاف ،در قدم اول قطعی ساختن قدرت و
حاکميت مردم ضرور بود و اين چيزی بود
که حزب کمونيست نيپال ( مائوئيست ) در
نيمه راه متوقف ساخت و به فرجام تعيين
کننده نرساند تا همه چيز را بپای يک
انتخابات نيم بند برای مجلس موسسان
بنويسد.
بر خالف فرمولبندی " عهد نامه ،" ...
انقالبيون کمونيست ( مارکسيست –
لنينيست – مائوئيست ها ) باور اصولی
دارند که در عصر کنونی در کشور های
نيمه فئودالی – نيمه مستعمره فقط از
طريق بسر انجام رساندن انقالب
دموکراتيک نوين می توان زمينه گذار به
انقالب سوسياليستی را فراهم نمود .اما "
عهد نامه  " ...صرفا از بسر انجام
رساندن انقالب بورژوا دموکراتيک حرف
می زند و در سراسر متن آن حتی برای

شماره بيست و يكم
يکبار هم بصورت روشن از به سر انجام
رساندن انقالب دموکراتيک نوين صحبت
به عمل نيامده است.
اينکه گفته می شود خواست محوری
عمده مبارزاتی شصت سال گذشته در
نيپال مجلس موسسان و جمهوريت بوده
است ،نا درست است .حتی اگر فرض کنيم
که در تمامی مبارزات شصت سال گذشته،
مجلس موسسان و جمهوريت به عنوان
يک خواست مهم مبارزاتی مطرح گرديده

شعله جاويد
باشد ،باز هم نمی توانيم مدعی شويم که
اين خواست هميشه به مثابه خواست
محوری مطرح بوده است .به نظر ما خود
تاريخ مبارزاتی حزب کمونيست نيپال (
مائوئيست )  ،به ويژه در طول سال های
جنگ خلق ،اين ادعا را نفی می نمايد .اگر
خواست محوری تمامی مبارزات شصت
سال گذشته در نيپال ،مجلس موسسان و
جمهوريت بوده باشد ،پس چگونه حزب
کمونيست نيپال ( مائوئيست ) تحقق
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بورژوا دموکراسی و جمهوريت در قالب
جمهوری دموکراتيک فيدرال را به عنوان
يک خواست تاکتيکی مطرح می نمايد؟
يک خواست تاکتيکی ،نمی تواند يک
خواست محوری مبارزاتی و آنهم خواست
رويايی تلقی گردد و اگر چنين تلقی
گرديد از سطح يک خواست تاکتيکی به
سطح خواست استراتژيک ،آنهم
خواست استراتژيک غايی ،ارتقا می
نمايد.

نيپال کهن ،نيپال نوين و مدل های بين المللی مورد نظر
درين شکی وجود ندارد که مشخصات
نيپال کهن عبارت است از :شديد ترين فقر
و عقبماندگی ،وابستگی ،عدم اشتغال،
مصروفيت دو سوم نيروی کار به زراعت
و دهاتی بودن هشتاد فيصد نفوس .درين
نيز شکی وجود ندارد که در نيپال کهن
بار قروض خارجی در حال افزايش است
ولی فقر ،عدم اشتغال ،عقبماندگی،
نابرابری و وابستگی بال تغيير هستند .اما
درين ميان اولويت های " عهد نامه"...
کدام هايند؟ از قرار معلوم موضوع
نابرابری يا به بيان صريح تر کمونيستی،
تضاد های طبقاتی ،مليتی و جنسيتی،
درينجا به مثابه يک امر حاشيه يی،
ضمنی و درجه چندم ذکر گرديده است.
همچنان درين نيز شکی وجود ندارد که
نيپال نوين بايد يک نيپال غنی ،ثروتمند و
پيشرفته باشد .اما موضوع تامين برابری
برای نيپال نوين نيز بايد يکی از اولويت
ها و بلکه مقدم ترين اولويت باشد ،چرا
که کمونيزم در قدم اول يک جنبش
برابری طلبانه و سپس يک جنبش
ترقيخواهانه است .اما " عهد نامه " ...
سند ترقيخواهانه ای است که به برابری
طلبی يا اصال توجهی ندارد و يا بصورت
ضمنی به آن توجه نموده است .دقيقا در
همين چوکات است که مدل های بين
المللی " عهد نامه  " ...معين می شوند:
اروپا ،امريکا ،روسيه ،جاپان ،چين و
ديگرانی مثل اينها .درين مدل ها آنچه
مورد توجه است ،صرفا " صعود به اوج
ترقی " است و به موضوع برابری و يا
نابرابری اجتماعی درين کشور ها اصال
توجهی به عمل نمی آيد .در يک کالم ،اين
مدل ها ،مدل های بورژوايی اند و نه مدل
های پرولتری.
روسيه و چين به مثابه دو مدل ترقی و

پيشرفت معرفی می شوند .گو اينکه
هيچگونه تفاوت کيفی ای ميان شوروی و
چين انقالبی با روسيه و چين امروزی
وجود ندارد .به همين سبب می توان گفت
که برای " عهد نامه ،" ...دستاورد های
انقالبات شوروی و چين نيز صرفا به
ترقی و پيشرفت شوروی و چين محدود و
منحصر می گردد و دستاورد های مربوط
به برابری طلبی اصال مورد توجه قرار
ندارد.
حتی موقعيکه " عهد نامه  " ...به
موضوع انقالبات در سائر کشور ها
اشاره می نمايد ،انقالبات شوروی ،چين،
فرانسه و امريکا را پهلو به پهلوی هم
قرار می دهد و تکيه اش به مثابه يک
حزب کمونيست روی انقالبات شوروی و
چين نيست و تفاوت کيفی عظيم اين دو
انقالب با انقالبات بورژوايی فرانسه و
امريکا کال ناديده می گيرد.
آيا واقعا نيپال نوين می تواند يکی از غنی
ترين کشور های جهان و ثروتمند ترين
کشور های جهان گردد؟ ما درينمورد حتی
قويا شک نداريم ،بلکه به يقين می توانيم
بگوئيم که تا زمانيکه نيپال ،نيپال باشد،
چه نيپال جمهوری دموکراتيک فيدرال،
چه نيپال دموکراتيک نوين و حتی چه
نيپال سوسياليستی ،اين کشور نمی تواند
يکی از غنی ترين کشور های جهان و
باالتر از آن ثروتمند ترين کشور جهان
گردد .يک نيپال انقالبی می تواند باال
ترين فيصدی رشد ساالنه در جهان را
داشته باشد ،اما پشت سر گذاشتن کشور
های قدرتمند امپرياليستی از لحاظ مجموع
" ثروت و غنای ملی " ،حتی توسط
شوروی و چين انقالبی ،که ده ها برابر
نيپال از امکانات طبيعی ،جغرافيايی،
بيولوژيکی و اکولوژيکی بيشتری
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برخوردار بودند ،نتوانست قابل حصول
باشد .نيپال نوين در قدم اول بايد از لحاظ
برابری طلبی و تامين عدالت اجتماعی،
درست مثل شوروی و چين انقالبی ،خود
را به عنوان يک مدل در جهان نشان دهد
و نه از لحاظ ترقی و پيشرفتی چون ترقی
و پيشرفت اروپا ،امريکا ،روسيه ،جاپان
و چين امروزی.
در " عهد نامه  " ...صرفا از « پيشرفت
متوازن به وسيله هماهنگی درست ميان
علوم پيشرفته و تکنالوژی و تنوع شگفت
انگيز جغرافيايی ،بيالوژيکی و
اکولوژيکی » يعنی صرفا از دو عرصه
پراتيک اجتماعی يا مبارزات توليدی و
آزمون های علمی صحبت به عمل می آيد
و از عرصه مبارزات طبقاتی ذکری به
ميان نمی آيد .کمونيست ها نمی توانند –
و نبايد – مبارزات طبقاتی را ناديده
بگيرند .اصال نيپال نوين بر پايه به فرجام
رسيدن انقالبی مبارزات طبقاتی در نيپال
می تواند – و بايد – به وجود بيايد .اگر
موضوع صرفا بر سر « پيشرفت متوازن
به وسيله هماهنگی درست ميان علوم
پيشرفته و تکنالوژی و تنوع شگفت
انگيز جغرافيايی ،بيالوژيکی و
اکولوژيکی » باشد ،نمی توان به يک
نيپال نوين ،به مفهوم انقالبی آن ،دست
يافت .کما اينکه در شرايط نيپال،
هماهنگی درست ميان علوم پيشرفته و
تکنالوژی و تنوع شگفت انگيز
جغرافيايی ،بيالوژيکی و اکولوژيکی نيز،
بدون در نظر گرفتن مبارزات طبقاتی
انقالبی ناممکن است ،چرا که اعوجاج
اقتصادی خصلت ذاتی يک جامعه نيمه
فئودالی – نيمه مستعمراتی است .بطريق
اولی پيشرفت متوازن نيز بدين طريق
ناممکن و ناميسر خواهد بود.
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دو کوه يا سه کوه؟
" عهد نامه  " ...علير غم اينکه از تحکم
يافتن طبقه سرمايه دار بروکرات و
کمپرادور باالی قدرت و اقتصاد کشور
صحبت می نمايد ،اما صرفا از دو کوه
گران فئوداليزم و امپرياليزم صحبت می
نمايد و در نظر نمی گيرد که در پهلوی دو
کوه گران مذکور کوه سوم نيز وجود دارد
که عبارت است از بورژوازی بروکرات و
کمپرادور .به همين جهت با وجوديکه
گاهگاهی عليه بورژوازی بروکرات و
کمپرادور موضعگيری می نمايد ،اما به
اين موضعگيری اهميت کافی نمی دهد.
در چوکات همين ديد است که " عهد نامه
 " ...از ناسيوناليزم و جمهوريت به مثابه
دو بخش جدايی ناپذير جنبش
دموکراتيک ،يعنی ناسيوناليزم در مقابل
امپرياليزم و جمهوريت در مقابل سلطنت
صحبت می نمايد .در واقع همين
موضعگيری است که پايه خطی اتحاد
حزب کمونيست نيپال ( مائوئيست ) با
بورژوازی بروکرات و کمپرادور عليه
سلطنت را قبل از برگزاری انتخابات
مجلس موسسان تشکيل داد و زمينه
رقابت مسالمت آميز انتخاباتی با آن را در
جريان برگزاری انتخابات مجلس
موسسان فراهم نمود .و باز بر زمينه
همين ديد است که هم اکنون اتحاد دولتی
با بورژوازی بروکرات و کمپرادور حفظ
شده است و در آينده هم قرار است
مناسبات با آن بر پايه رقابت مسالمت
آميز پارلمانی پيش برود.
" عهد نامه  " ...در يکجا تصوير غلطی
از پايه های اجتماعی قدرتگيری روز
افزون بورژوازی بروکرات و کمپرادور
ارائه می نمايد و آنرا پرورش يافته شبکه
رشوه و فساد معرفی می نمايد .اما
بورژوازی بروکرات و کمپرادور نه تنها
صرفا توليد يافته شبکه رشوه و فساد و
رونق يافتن آن نيست ،بلکه اين شبکه از
جمله پايه های اجتماعی اصلی تشکيل و
قدرتمندی روز افزون آن نيز محسوب
نمی گردد .بورژوازی بروکرات و
کمپرادور اساسا توسط انحصارات
امپرياليستی پرورانده می شود و پيوند
های محکمی با طبقه فئودال دارد .به
همين جهت در شرايط يک کشور نيمه
فئودالی – نيمه مستعمراتی مثل نيپال،
مبارزات ضد امپرياليستی و ضد فئودالی
در پيوند تنگاتنگی با پيشبرد مبارزات
عليه بورژوازی بروکرات و کمپرادور
قرار دارند و از آن جدايی ناپذير اند.

در واقع مبارزه عليه بورژوازی کمپرادور
جزء مهمی از مبارزات انقالبی
دموکراتيک نوين را تشکيل می دهد و
مصادره فوری آن پس از کسب قدرت
سرتاسری و پيروزی انقالب دموکراتيک
نوين ،عنصر مهمی از جهتگيری
سوسياليستی انقالب مذکور است،
آنچنانکه بدون مبارزه عليه بورژوازی
بروکرات و کمپرادور و سر نگونی آن،
انقالب دموکراتيک نوينی در کار نخواهد
بود.
اما در مورد ناسيوناليزم و جمهوريت به
عنوان دو بخش جدايی ناپذير جنبش
دموکراتيک نيپال:
کمونيست های انقالبی ( مارکسيست –
لنينيست – مائوئيست ها ) در شرايط
کشور های نيمه فئودال – نيمه مستعمره
يا مستعمره – نيمه فئودال و همچنان
کشور های سرمايه داری وابسته – نيمه
مستعمره و يا مستعمره – سرمايه داری
وابسته ،مکلف هستند که در مبارزات
ملی ضد امپرياليستی شرکت نموده و
تالش نمايند که کل اين مبارزات را تحت
رهبری خود بگيرند و به مثابه بخش
جدايی ناپذيری از مبارزات بخاطر
پيروزی انقالب دموکراتيک نوين پيش
ببرند .اما اين مبارزه و تالش بايد مبتنی
بر مواضع پرولتری و انترناسيوناليزم
پرولتری باشد و نه مبتنی بر مواضع
بورژوايی و ناسيوناليزم بورژوايی .حزب
کمونيست نيپال ( مائوئيست ) از چندين
سال به اينطرف ،ناسيوناليزم را به مثابه
يکی از تکيه گاه های سياسی اش مطرح
می نمايد و اين نه تنها برای ما قابل قبول
نبوده و نيست ،بلکه قابل تعجب نيز بوده
و هست .به نظر ما اين موضوع قابل
تعجب است که يک حزب کمونيست (
مارکسيست – لنينيست – مائوئيست )
آشکارا ناسيوناليزم را يکی از تکيه گاه
های سياسی خود اعالم نمايد.
ناسيوناليزم يک ايدئولوژی بورژوايی
است و هر ناسيوناليزمی ايدئولوژی
بورژوازی يک ملت خاص است .به همين
خاطر ناسيوناليزم انترناسيوناليستی نمی
تواند وجود داشته باشد .در شرايط نيپال،
به مثابه يک کشور کثير المليتی ،از کدام
ناسيوناليزم می توان صحبت کرد؟ در
چنين کشور هايی ،بورژوازی هر مليت
خاص می تواند ناسيوناليزم خاص خود را
داشته باشد و معموال ناسيوناليزم مليت
حاکم ،کم يا زياد آغشته به سموم
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شوونيستی است .از آنجائيکه مبارزه ضد
امپرياليستی ،مبارزه مشترک تمامی مليت
های اينچنين کشور ها است ،مبتنی کردن
اين مبارزه بر ناسيوناليزم ،نه باعث
وحدت مبارزاتی ضد امپرياليستی ميان
مليت های گوناگون ،بلکه باعث تفرقه و
نفاق در صفوف آنها می گردد .پيشبرد
اين مبارزه بايد مبتنی بر ديد فرامليتی و
از نظر کمونيست ها مبتنی بر
انترناسيوناليزم گردد .در هر حال در
شرايط مشخص نيپال ،ناسيوناليزم نيپالی
همان ناسيوناليزم مليت حاکم ،تحميل
کننده ستم ملی شوونيستی بر سائر مليت
ها و يکی از آماج های انقالب
دموکراتيک نوين است.
اين گفته که جمهوريخواهی بخش جدايی
ناپذيری از جنبش دموکراتيک نيپال ،به
مفهوم عام کلمه ،است ،صحت ندارد .مثال
بطور مشخص ،جنبش دموکراتيک اوايل
دهه نود قرن گذشته ،تا آخر بصورت
عمده به عنوان يک جنبش دموکراتيک
طراز کهن و مشروطه خواه باقی ماند و
در فرجام نيز به موفقيت هايی در همين
چوکات دست يافت .جنبش دموکراتيکی
که طی ده سال جنگ خلق در روستاهای
نيپال جريان داشت ،نه تنها يک جنبش
دموکراتيک جمهوريخواه بود ،بلکه فراتر
از آن يک جنبش دموکراتيک نوين يعنی
جمهوری
تاسيس
برای
جنبش
دموکراتيک نوين بود .جنبش دموکراتيکی
که بعد از ائتالف ميان حزب کمونيست
نيپال ( مائوئيست ) و احزاب پارلمانی
براه افتاد و بطور مشخص در تظاهرات
توده يی  16روزه و انتخابات مجلس
موسسان تبارز يافت ،يک جنبش
دموکراتيک جمهوريخواه است .اما اين
جمهوريخواهی به مفهوم جمهوريخواهی
دموکراتيک نوين نيست ،بلکه اين
جمهوريخواهی به مفهوم جمهوريخواهی
دموکراتيک فيدرالی است و نه جمهوری
خواهی دموکراتيک طراز نوين.
همانطوری که قبال گفتيم ،برقراری
جمهوری دموکراتيک فيدرالی ،که گاهی
تنها عنوان ميگردد و گاهی هم با صفت "
طرفدار مردم " مزين می گردد ،به مثابه
تحقق يک هدف رويايی قلمداد شده است.
ولی در عين جمله ،همين هدف رويايی به
مثابه وظيفه عمده عاجل جنبش
دموکراتيک اعالم گرديده است .ازينگونه
تناقض گويی ها و تناقض کاری ها را به
وفرت می توان در گفته ها و عملکرد
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های حزب کمونيست نيپال ( مائوئيست )،
منجمله در قسمت های مختلف " عهد
نامه  ،" ...مشاهده نمود؛ به گونه ايکه
همين مشخصه هم اکنون به يکی از
مشخصات مهم خط حاکم کنونی برين
حزب مبدل گرديده است .اين مشخصه نه
تنها تناقض ميان گفتار و کردار را در بر
می گيرد ،بلکه تناقض ميان اين گفتار و
آن گفتار و اين کردار و آن کردار را نيز
شامل می گردد.
اما اعالم تشکيل جمهوری دموکراتيک
فيدرالی به مثابه وظيفه عاجل جنبش
دموکراتيک نيز مفهوم خاصی را افاده می

شعله جاويد
نمايد .به اين معنا که دستيابی به
جمهوری دموکراتيک نوين کال از ليست
اهداف حذف می گردد و بجای آن تشکيل
جمهوری دموکراتيک فيدرال به مثابه
هدف عاجل عمده فعلی تعيين می گردد.
جنبش دموکراتيک به مفهوم عام کلمه،
هم جنبش دموکراتيک طراز کهن و هم
جنبش دموکراتيک طراز نوين را در بر
می گيرد .کمونيست های انقالبی (
مارکسيست – لنينيست – مائوئيست ها )
بطور خاص برای پيروزی و به فرجام
رسيدن جنبش دموکراتيک طراز نوين
مبارزه می کنند و نه برای پيروزی و به
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فرجام رسيدن جنبش دموکراتيک طراز
کهن .آنها بايد کوشش کنند که کليت
جنبش دموکراتيک ،به مفهوم عام کلمه،
را در مسير جنبش دموکراتيک نوين و در
جهت پيروزی انقالب دموکراتيک نوين
سوق دهند .در غير آن صحبت کردن از
جنبش دموکراتيک بصورت عام و عمل
کردن برين مبنا ،بيراهه ای است که فقط
به ريفورميزم ،توقف انقالب در نيمه راه
و در نهايت عقبگرد منجر می گردد و
بس.

اعالم اختتام جنگ خلق
از نظر " عهد نامه  ،" ...جنگ خلق به
تاريخ پيوسته و ديگر به مثابه يک
ضرورت عينی غير قابل اجتناب جامعه
نيپال در نظر گرفته نمی شود .آنچه به
عنوان ضرورت غير قابل اجتناب امروزی
در جامعه نيپال مدنظر گرفته می شود،
انتخابات مجلس موسسان و پس از آن "
نهادينه ساختن " تحوالت انقالبی به يک
طريق ديگر ،يعنی طريق غير جنگی و
مسالمت آميز است .درين ميان " حفظ
دستاورد های جنگ خلق " به عنوان
چاشنی ای مطرح می گردد که پائين
آوردن خواست پيروزی انقالب
دموکراتيک نوين تا سطح دستيابی به
جمهوری دموکراتيک فيدرال ،محوری
ساختن اتحاد ضد سلطنتی با احزاب
بورژواکمپرادور پارلمانی و رقابت
مسالمت آميز انتخاباتی با آنها برای
تشکيل مجلس موسسان ،اتحاد دولتی با
اين احزاب پس از تشکيل مجلس
موسسان و زهر کشنده راه گذار مسالمت
آميز دموکراسی بورژوايی يا به بيان بهتر
دموکراسی فئودال – کمپرادوری به ورای
جمهوری دموکراتيک فيدرال و رقابت
مسالمت آميز با بورژوازی بروکرات و
کمپرادور بخاطر دستيابی به آن را قابل
نوشيدن سازد.
ازين منظر است که " عهد نامه " ...از
" عصر صلح با دوام " در نيپال صحبت
به عمل می آورد و اتخاذ اين راه را طريق
ديگری از حفظ دستاورد های جنگ خلق
نام می گزارد .ولی آيا واقعا اتخاذ چنين
راهی ،طريقه ديگری برای حفظ دستاورد
های جنگ خلق است؟
از قرار معلوم حاکميت انقالبی ايکه در
روستاهای نيپال طی ده سال جنگ خلق
شکل گرفته بود و يک حاکميت

دموکراتيک نوين بود ،ديگر در نيپال
قانونيت و رسميت ندارد و جای آنرا
حاکميت سرتاسری جمهوری دموکراتيک
فيدرالی ،که مطابق به تعريف خود حزب
کمونيست نيپال ( مائوئيست ) يک
حاکميت بورژوايی است و ترکيبی از
حاکميت مشترک حزب کمونيست نيپال (
مائوئيست ) و احزاب بورژواکمپرادور
است ،گرفته است .اکنون در دور ترين
مناطق روستايی نيپال ،باند های پوليس
تحت فرمان وزير رويزيونيست از حزب
" اتحاد مارکسيست – لنينيست ها " به
قول نيپالی ها " راج " می کنند و
ارتجاعی ترين حرکت های فئودالی عليه
توده ها را پيش می برند.
حزب کمونيست نيپال ( مائوئيست ) در
توافقنامه با احزاب پارلمانی پذيرفته است
که جايداد های مصادره شده در جريان
جنگ خلق را ،که عمدتا همان زمين های
مصادره شده فئودال ها و توزيع آنها
برای دهقانان است ،دوباره به فئودال ها
مسترد نمايد .در واقع بر پايه همين توافق
است که پوليس دولتی برای برگرداندن
جايداد های مصادره شده فئودال ها بخود
آنها عليه توده های دهقانی دست به اقدام
می زند و فئودال های خلع يد شده مداوما
در کتمندو دست به تظاهرات می زنند و
خواست شان را مبنی بر تامين حقوق
تثبيت شده شان در " توافقنامه مشترک
" آشکارا مطرح می کنند .بر پايه همين
بند از " توافقنامه مشترک " است که
حزب کنگره نيپال بار بار و با چهره حق
بجانب در مورد عهد شکنی" مائوئيست
ها " بدون هيچگونه پرده پوشی دست به
افشاگری می زند و داد سخن می دهد.
جزو تام های اردوی رهائيبخش خلق در
کمپ های سازمان ملل متحد گير مانده و
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کل پرسونل محصور درين کمپ ها به
معاش خوران اين نهاد بين المللی آله
دست قدرت های امپرياليستی و عمدتا
امپرياليزم امريکا مبدل گرديده اند .از
جانب ديگر هم اکنون اردوی واقعی دولتی
همان " اردوی نيپال " يا همان اردوی
شاهی سابق است که صرفا نام آن تغيير
يافته است.
به اين ترتيب سه دستاورد عظيم جنگ
خلق يعنی حاکميت مردمی دموکراتيک
نوين در روستاها ،اصالحات ارضی
انقالبی و اردوی رهائيبخش خلق ،حفظ
نشده اند بلکه همه بخاطر دستيابی به
مجلس موسسان و جمهوری دموکراتيک
فيدرال قربانی گرديده اند؛ آنهم در حاليکه
موضوع طرفدار مردم بودن جمهوری
دموکراتيک فيدرال يک موضوع تحت
سوال است ،سرنوشت اصالحات ارضی
از سوی رژيم کنونی هنوز نا معلوم است
و مسئله ادغام اردوی رهائيبخش خلق و
اردوی نيپال هنوز نا روشن و گنگ است.
تازه حتی به فرض متحقق شدن اين
خواست ها ،نه برقراری جمهوری
دموکراتيک فيدرال ،با فرض طرفدار
مردم شدن آن ،حفظ حاکميت مردمی
دموکراتيک نوين محسوب می گردد ،نه
اصالحات ارضی بروکراتيک جمهوری
دموکراتيک فيدرال می تواند وزن انقالبی
اصالحات ارضی در جريان جنگ خلق را
داشته باشد و نه هم يک اردوی ادغام
شده مرکب از پرسونل اردوی رهائيبخش
خلق و اردوی نيپال و از لحاظ سياسی به
اصطالح بيطرف می تواند وزنه انقالبی
اردوی رهائيبخش خلق تحت رهبری
حزب کمونيست ( مائوئيست ) در جريان
جنگ خلق را داشته باشد.
واقعيت اين است که حزب کمونيست نيپال

شماره بيست و يكم
( مائوئيست ) تمامی اين دستاورد های
جنگ خلق را اخالصمندانه نذرانه بارگاه
مجلس
موسسان جمهوری دموکراتيک فيدرال
نموده است .دليل اين امر روشن است" .
عهد نامه " ...اهميت تشکيل مجلس
موسسان و
جمهوری دموکراتيک فيدرال و مبارزه در

شعله جاويد
راه آنها را به مثابه خواست و وظيفه
محوری و استراتژيکی اعالم می نمايد که
ده ها هزار رزمنده قهرمان بخاطر آن
قربان شده اند و به اين ترتيب هدف
پيشبرد کل پروسه جنگ خلق دستيابی به
همين خواست سياسی اعالم می گردد و
نه پيروزی انقالب دموکراتيک نوين .مهر
ورزی مادرانه نيرومند حزب کمونيست
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نيپال ( مائوئيست ) با طفل به دنيا آورده
اش يعنی مجلس موسسان جمهوری
دموکراتيک فيدرال ،نه تنها در جريان
انتخابات مجلس موسسان بخوبی خود را
نشان داد ،بلکه پس از تشکيل اين مجلس
موسسان نيز ادامه يافته است و مطابق
به بيان " عهد نامه  " ...در پرورش
بعدی آن نيز ادامه خواهد يافت.

ماهيت بورژوا کمپرادوری و بروکراتيک نيروهای پارلمانتاريستی
همانطوريکه قبال گفتيم بورژوازی
کمپرادور و بروکرات توسط انحصارات
امپرياليستی پرورش می يابد و پيوند
تنگاتنگی با فئوداليزم دارد .داللی برای
امپرياليزم خصلت اساسی بورژوازی
کمپرادور و بروکرات را تشکيل می دهد.
بر پايه همين خصلت اساسی است که
بورژوازی کمپرادور و بروکرات در مقابل
امپرياليزم به نحو استواری تسليم است و
درين تسليمی تزلزل هم ندارد .پيوند
تنگاتنگ ميان فئوداليزم و بورژوازی
کمپرادور و بروکرات خصلت ذاتی ساختار
طبقات استثمارگر بزرگ در يک جامعه
نيمه فئودال – نيمه مستعمره را تشکيل
می دهد .درين ساختار غالبا اين دو طبقه
آنچنان در هم متداخل اند که اکثرا افراد و
خاندان های واحدی در عين برخورداری
از موقعيت های فئودالی ،دارای موقعيت
های بورژواکمپرادور و بروکرات نيز
هستند .البته بورژوازی کمپرادور و
بروکرات تا آن حدی عليه نهاد ها و
مناسبات اجتماعی مشخص فئودالی می
ايستد که امپرياليزم و ارتجاع بطور کل
حفظ آن نهاد ها و مناسبات اجتماعی
مشخص ،مثال سلطنت ،را ديگر به نفع
حفظ کليت مناسبات استثمارگرانه و
ستمگرانه حاکم نبينند و يا برای ايجاد
سدی در مقابل پيشروی انقالب ،اين
ايستادگی را الزم تشخيص دهند .در چنين
حالتی بخش معينی از طبقه فئودال نيز به
پيروی از امپرياليزم و در همراهی با
بخش معينی از بورژوازی کمپرادور و
بروکرات " تحول طلب " می شود.
تزلزل و تسليم طلبی در مقابل فئوداليزم
و امپرياليزم خصلت بورژوازی ملی است
که تحت شرايط معين و در مقاطع معينی
می تواند در مقابل فئوداليزم و امپرياليزم
بايستد و تحت شرايط معين و مقاطع معين
ديگری در مقابل آنها تزلزل و تسليم طلبی
نشان دهد " .عهد نامه  " ...خصلت
بورژوازی ملی را به بورژوازی
کمپرادور نسبت می دهد تا اتحاد به

اصطالح تاکتيکی خود را با احزاب
پارلمانی بورژواکمپرادور و بروکرات
توجيه کرده باشد.
پس چرا احزاب پارلمانی بورژوا
کمپرادور و بروکرات به طرفداری از
مجلس موسسان و جمهوريت ايستادند؟
به دليل اينکه طرفداری از مجلس
موسسان و جمهوريت الزاما به مفهوم
مخالفت و ايستادگی اساسی در مقابل
فئوداليزم و امپرياليزم محسوب نمی
گردد .مبارزات انقالبی در نيپال و
مشخصا جنگ خلق در آن کشور ،سلطنت
را دچار آنچنان فرسودگی و پوسيدگی ای
سلطه
ساخته بود که ديگر حفظ
امپرياليزم و ارتجاع با تکيه بر آن در
نيپال ممکن نبود .در رابطه به اين
موضوع ،کل طبقات حاکم فئودال و
بورژواکمپرادور و بروکرات دو شقه
شدند .يک بخش کوچک فئودال ها و
بورژوازی کمپرادور و بروکرات طرفدار
سلطنت باقی ماند ،اما بخش بزرگتر با
پشت پناهی و حمايت امپرياليست ها و
بخش حاکم توسعه طلبان هندی از خير
سلطنت گذشتند و جمهوريخواه و طرفدار
برگزاری مجلس موسسان شدند .اينگونه
نبود که دو طبقه فئودال و بورژوازی
کمپرادور و بروکرات در وجود سلطنت و
احزاب پارلمانی کال از همديگر سوا شده
باشند .در حقيقت هيچگاهی در نيپال
صرفا سلطنت نماينده فئودال ها نبوده
است و احزاب پارلمانی هم صرفا نماينده
بورژوازی کمپرادور و بروکرات.
البته احزاب پارلمانی و مشخصا دو حزب
کنگره و " اتحاد مارکسيست – لنينيست
ها " عمدتا احزاب بورژواکمپرادور و
بروکرات هستند ،ولی در عين حال
خصلت های نيرومند فئودالی نيز دارند.
هر دو حزب سال ها در اتحاد با سلطنت
عليه پيشروی های جنگ خلق ايستادند و
حتی بعد از آنکه ديگر نتوانستند اتحاد
نيرومند شان با سلطنت را حفظ نمايند و
با حزب کمونيست نيپال ( مائوئيست )
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ائتالف کردند ،در داخل اين ائتالف نيز
برای اعاده ملکيت های فئودالی استوار
ايستادند و در تواقفنامه با حزب کمونيست
نيپال ( مائوئيست ) موضوع برگرداندن
جايداد های مصادره شده در جريان جنگ
خلق را به صاحبان قبلی آنها گنجاندند.
يکی از خواست های مهم حزب کنگره،
بعد از تشکيل مجلس موسسان نيز تطبيق
عملی همين بند از توافقنامه مشترک بوده
است .حتی " اتحاد مارکسيست –
لنينيست ها " که يکی از نيروهای ائتالفی
شامل در حکومت کنونی  -که گويا تحت
رهبری حزب کمونيست نيپال ( مائوئيست
) قرار دارد  -می باشد ،عمال بخاطر
برگرداندن جايداد های مصادره شده
فئودال ها به آنها با استفاده از پوليس
دولتی دست به اقداماتی زده است.
حاال ظاهرا چنين به نظر می رسد که گويا
حزب کنگره و " اتحاد مارکسيست –
لنينيست ها " در مورد تطبيق بعدی "
اصالحات ارضی علمی " مورد توافق در
" موافقتنامه مشترک " ...از طريق
قانونی ،مشکل نداشته باشند .اما تا
جائيکه می توان از مجموع اوضاع
برداشت نمود ،اين دو حزب  ،بخصوص
حزب کنگره ،بطور قطع طرفدار مصادره
زمين های فئودال ها و توزيع مجانی آنها
ميان دهقانان نيستند ،بلکه ميخواهند اين
زمين ها به اقساط از فئودال ها خريده
شوند و به اقساط باالی دهقانان به فروش
برسند .تطبيق اينگونه اصالحات ارضی
از يکجانب قدرت طبقه فئودال را در سطح
معينی حفظ می نمايد و از جانب ديگر
استحاله طبقه فئودال به بورژوازی
کمپرادور و بروکرات را تسريع می نمايد
و در شرايطی که تطبيق اصالحات ارضی
ناگزير باشد ،بهترين راه تامين منافع
طبقه فئودال است.
به اين ترتيب در شرايط کنونی نيپال که
سلطنت رسما ملغا شده و شاه خانه نشين
شده است ،حزب کنگره نماينده سياسی
اصلی طبقه فئودال ،در عين نمايندگی از

شماره بيست و يكم
بورژوازی کمپرادور
محسوب می گردد

و بروکرات،
و " اتحاد

شعله جاويد
مارکسيست – لنينيست ها " نيز در
سطح پائين تری از اين نمايندگی ،در
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عين نمايندگی از بورژوازی کمپرادور و
بروکرات ،برخوردار است.

ماهيت انقالب در يک کشور نيمه فئودالی  -نيمه مستعمراتی
کمونيست های انقالبی از اين موضع و
باور استوار حمايت می نمايند که در يک
کشور نيمه فئودالی – نيمه مستعمراتی
مثل نيپال ،تنها از طريق بسر انجام
رساندن انقالب دموکراتيک نوين ،پس از
کنار زدن تمامی اشکال فئوداليزم و
سلطنت ،مصادره بورژوازی کمپرادور و
بروکرات و سرنگونی سلطه امپرياليزم،
تحت رهبری طبقه کارگر از طريق حزب
سياسی پيشآهنگش ،زمينه برای گذار به
انقالب سوسياليستی فراهم می گردد.
کمونيست های انقالبی هيچگاهی نمی
توانند در شرايط کنونی جهانی ،طرفدار
به سر انجام رساندن يک انقالب بورژوا
دموکراتيکی باشند که صرفا تمامی اشکال
فئوداليزم و سلطنت را کنار بزند ،چرا که
به سر انجام رساندن چنين " انقالبی "
اوال انقالب نيست ،ثانيا به فرض انقالب
بودن ،ممکن نيست و ثالثا به فرض
انقالب بودن و ممکن بودن ،پايه برای
سوسياليزم فراهم نمی نمايد بلکه راه
ادغام هر چه عميق تر و وسيع تر جامعه
به نظام سرمايه داری امپرياليستی حاکم
بر جهان را فراهم می سازد .در مباحث
بعدی خواهيم ديد که " عهد نامه " ...
دقيقا راه همين ادغام عميق تر و وسيع
تر جامعه نيپال به نظام سرمايه داری
امپرياليستی حاکم بر جهان را پيشنهاد می
نمايد.
در رابطه با راه رشد جوامع نيمه فئودالی
– نيمه مستعراتی يا جوامع مستعمراتی –
نيمه فئودالی ،تا حال از جانب قدرت ها و

نيروهای مختلف در جهان ،سه راه در
نظر گرفته شده و هر کدام در سطوح
معينی مورد تطبيق قرار گرفته است:
 - 1راه رشد سرمايه داری يا راه رشد
تدريجی و درد آور سرمايه داری از درون
مناسبات فئودالی و نيمه فئودالی به کمک
سرمايه های امپرياليستی .از اين راه
کشور های معينی تا آن حدی رشد کرده
اند که ديگر عمدتا دارای مناسبات
سرمايه دارانه هستند ،اما اين سرمايه
داری يک سرمايه داری وابسته است و
هيچکدام از اين کشور ها هم در تاريخ
شان روزی را بنام روز پيروزی انقالب
بورژوا دموکراتيک جشن نمی گيرند ،چرا
که در واقع انقالبی در ميان نبوده است.
 – 2راه رشد غير سرمايه داری يا راه
رشد تقويت سکتور دولتی از طريق کمک
سرمايه های سوسيال امپرياليستی .اين
راه رشد ،راه رشد پيشنهادی سوسيال
امپرياليست های شوروی و رويزيونيست
های دنباله رو و مزدور شان بود .آنچه
در اثر تطبيق عملی اين راه رشد در
کشور های معينی ،مثال افغانستان ،به
وجود آمد گسترش و تقويت روز افزون
بورژوازی کمپرادور بروکرات وابسته به
سوسيال امپرياليزم شوروی درين کشور
ها بود.
 - 3راه انقالب دموکراتيک نوين يا راه
تبديل انقالبی جامعه نيمه فئودالی – نيمه
مستعمراتی يا جامعه مستعمراتی – نيمه
فئودالی به جامعه دموکراتيک نوين برای
فراهم آوری زمينه جهت گذار به انقالب

سوسياليستی .اين راه انقالبی که در
انقالب چين بطور موفقانه تطبيق گرديد و
به سر انجام رسيد ،راهی است که
انقالبيون کمونيست ( مارکسيست –
لنينيست – مائوئيست ها ) از آن حمايت
می کنند.
اما راهی را که " عهد نامه  " ...پيشنهاد
می نمايد ،در واقع همان راه اول متذکره
در فوق است که طبق ادعا پايه برای
سوسياليزم فراهم می نمايد ،بدون اينکه
ضرورتی به راه انقالب دموکراتيک نوين
برای فراهم آوری زمينه برای گذار به
انقالب سوسياليستی باشد.
اين گفته که در يک کشور نيمه فئودالی و
نيمه مستعمراتی مثل نيپال ،تنها از طريق
بسر انجام رساندن انقالب بورژوا
دموکراتيک ،پس از کنار زدن تمامی
اشکال فئوداليزم و سلطنت ،پايه برای
سوسياليزم فراهم می گردد ،به چه معنا
است؟ به اين معنا است که برای فراهم
نمودن پايه برای سوسياليزم در نيپال،
صرفا پيروزی انقالب بورژوا دموکراتيک
کافی است و هيچ نيازی به انقالب
دموکراتيک نوين وجود ندارد .به همين
جهت است که در سراسر " عهد نامه ...
" بصورت صريح و روشن از ضرورت
پيروزی انقالب دموکراتيک نوين در نيپال
صحبت نشده است .در واقع " عهد نامه
 " ...مبارزه برای بر قراری جمهوری
دموکراتيک فيدرال را جانشين مبارزه
برای برقراری جمهوری دموکراتيک
.
نوين ساخته است.

دموکراسی و راه پاراچندا
حزب کمونيست نيپال ( مائوئيست ) ،تا
حال در سند معينی " راه پاراچندا " را
مورد توضيح و تشريح مشخص قرار
نداده است و يا حد اقل ما تا حال چنين
سندی را مطالعه نکرده ايم .اما تا جائيکه
از تذکرات پيهم حزب مذکور در اسناد
متعددش و در موارد مختلف می توان
نتيجه گيری کرد ،اين حزب در عين
حاليکه " راه پاراچندا " را تطبيق
مبتکرانه اصول مارکسيزم – لنينيزم –
مائوئيزم در شرايط مشخص انقالب نيپال
می داند ،عناصری از جمعبندی های جديد
ايدئولوژيک – سياسی دارای اهميت

جهانی نيز برای آن قائل است .موارد مهم
اين ابتکارات و جمعبندی های " جديد "
را می توان قرار ذيل بر شمرد:
 -1پذيرش سياست رقابتی چند حزبی هم
در مرحله کنونی انقالب بورژوايی و هم
در سيستم سوسياليستی آينده ،که گويا در
قالب مفهوم جديدی از تکامل دموکراسی
مطرح می گردد.
 - 2جنگ خلق ترکيبی از جنگ های
روستايی دهقانی و قيام های شهری،
بدون تاکيد بر محوری بودن جنگ های
روستايی دهقانی يا عدم تاکيد بر
استراتژيک بودن راه محاصره شهر ها از
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طريق دهات.
 - 3در نظر گرفتن مبارزات مسلحانه و
مبارزات توده يی به مثابه دو شکل
مبارزاتی موازی با هم و در نظر نگرفتن
اين موضوع که در يک کشور نيمه
مستعمره – نيمه فئودال ،مبارزات
مسلحانه شکل عمده مبارزه و اردو شکل
عمده سازماندهی مبارزاتی است .مطابق
به اين نظر ،مبارزات مسلحانه شکل
عمده مبارزات توده يی نيست ،بلکه
مبارزات غير مسلحانه توده يی نيز می
تواند شکل عمده مبارزات توده ها گردد.
 - 4بی نياز دانستن " نيپال انقالبی " از

شماره بيست و يكم
داشتن يک اردوی منظم انقالبی و نياز به
تقليل پرسونل دايمی اردوی دولتی تا
سطح يک گروپ تعليم دهنده چريک های
توده يی.
 - 5طرح ضرورت درگير نشدن رهبری
اصلی حزب به کار های اجرايی دولتی
بخاطر پيشبرد امور تئوريک حزب و
تربيت جانشينان انقالبی برای آينده
انقالب.
اما از لحاظ عملی ،جزء شماره اول به
سياست رقابتی چند حزبی با احزاب
ارتجاعی بورژوا کمپرادور -فئودال و نه
احزاب بورژوايی نماينده بورژوازی ملی،
جزء شماره دوم به " تصرف " شهر ها
از طريق مسالمت آميز و انتخاباتی ،جزء
شماره سوم به عمده دانستن مبارزات
انتخاباتی و شرکت توده ها در انتخابات و
جزء شماره چهارم به محصور ساختن
اردوی آزاديبخش در کمپ های جيره
بندی شده توسط سازمان ملل متحد بخاطر
ادغام آن با اردوی نيپال ( يا همان اردوی
شاهی قبلی با نام جديد ) انجاميده است و
جزء پنجم هم کامال ناديده گرفته شده و
تمامی رهبران اصلی حزب کمونيست
نيپال ( مائوئيست ) روی مسئوليت های
اجرايی حکومتی لنگر انداخته اند.
" عهد نامه  " ...با انگشت نشان کردن
" مفهوم جديدی از تکامل دموکراسی "
از ميان مجموع عناصر تشکيل دهنده "
راه پاراچندا " ،می خواهد بگويد که
همين موضوع مهم ترين عنصر تشکيل
دهنده آن می باشد .همچنان با مشخص
کردن " سياست رقابتی چند حزبی هم در
مرحله کنونی انقالب بورژوايی و هم در
سيستم سوسياليستی آينده " ،اين سياست
را به مثابه مهم ترين جنبه دموکراسی
مطرح کرده است .اين مسئله از چند جهت
قابل دقت است:
اول اينکه مهم ترين جنبه دموکراسی،
طبقاتی بودن آن است و دموکراسی غير
طبقاتی يا دموکراسی خالص اصال نمی
تواند وجود داشته باشد .بدين ترتيب،
دموکراسی بورژوايی همان ديکتاتوری
بورژوايی است و دموکراسی پرولتری
نيز غير از ديکتاتوری پرولتاريا چيز

شعله جاويد
ديگری بوده نمی تواند .سياست رقابتی
چند حزبی ،نه در دموکراسی بورژوايی (
ديکتاتوری بورژوايی ) می تواند مهم
ترين جنبه دموکراسی باشد و نه در
دموکراسی پرولتری ( ديکتاتوری
پرولتاريا ) .بورژوازی هميشه تالش دارد
که جنبه طبقاتی دموکراسی را بپوشاند،
اما پرولتاريا آشکارا و صريح و با تاکيد
بر طبقاتی بودن دموکراسی اذعان دارد.
دوم اينکه ديکتاتوری پرولتاريا و در
کشور های نيمه فئودالی – نيمه
مستعمراتی يا مستعمراتی ،ديکتاتوری
دموکراتيک خلق به مثابه شکل مشخص
ديکتاتوری پرولتاريا درين کشور ها،
مسئله محوری سياست کمونيست های
انقالبی ( مارکسيست – لنينيست –
مائوئيست ها ) را ميسازد .اتکاء بر
ديکتاتوری پرولتاريا و يا عدم اتکاء بر
آن ،مهم ترين اصل تفکيک کننده ميان
کمونيست های انقالبی ( مارکسيست –
لنينيست – مائوئيست ها ) و
رويزيونيست ها را تشکيل می دهد.
متاسفانه " عهد نامه  " ...با بی توجهی
کامل به اين اصل تفکيک کننده در سراسر
متنش و بطور مشخص در همين قسمت
مورد بحث ،نشان می دهد که در صف
کمونيست های انقالبی قرار ندارد .درينجا
تکيه " عهد نامه  " ...روی دموکراسی
بصورت مجرد ،نشان می دهد که اين سند
حتی بصورت غير صريح و دو پهلو نيز
مايل نيست روی ديکتاتوری پرولتاريا
تکيه نمايد و مثال بصورت عبارت "
دموکراسی پرولتری " از آن نام ببرد.
سوم اينکه با فرض اصولی و درست
بودن سياست رقابتی چند حزبی در
سيستم سوسياليستی آينده به عنوان
مسئله محوری سياسی ،دليلی وجود ندارد
که چنين سياستی در شرايط کنونی ،که "
عهد نامه  " ...مرحله انقالب بورژوا
دموکراتيک اعالم می نمايد ،نيز درست
باشد .اما وقتی روی درست بودن اين
سياست با عطف توجه به آينده تاکيد
صورت می گيرد ،مضمون و شکل آن
آينده مورد نظر را نيز می توان با عطف
توجه به زمان حاضر تعيين و تبيين نمود.

سنبله  ( 1388سپتامبر ) 2009
در واقع خود " عهد نامه  " ...نيز با
اتخاذ سياست رقابتی چند حزبی به مثابه
مسئله محوری دموکراسی و به عنوان
يک سياست هميشگی " ،سيستم
سوسياليستی آينده " مورد نظرش را
همچو وضع موجود و ادامه همين
وضعيت به تصور در می آورد.
" عهد نامه  " ...بار بار هدف از تشکيل
مجلس موسسان را  ،بطور آشکار و
صريح ،نه سرنگونی کليت دولت
ارتجاعی و بر پايی يک دولت انقالبی
بجای آن ،بلکه قانونيت بخشيدن به
جمهوری دموکراتيک و باز سازی دولت
با ديد پيشروانه اعالم می نمايد .درينجا
يکبار ديگر هدف از تشکيل مجلس
موسسان ،صرفا الغای سلطنت و قانونيت
بخشيدن به جمهوريت دانسته می شود و
جالب اينکه همين کار مترادف با
سرنگونی فئوداليزم در کليت آن دانسته
می شود ،که به هيچوجه درست نيست.
فرمولبندی " باز سازی دولت " و " باز
سازی دولت با ديد پيشروانه "،
فرمولبندی هايی اند که به دفعات در "
عهد نامه  " ...مطرح گرديده و جای "
سرنگونی قطعی دولت ارتجاعی " را
گرفته است .اين باز سازی ،ارگان های
اجرايی ملکی و نظامی ،قضايی و تقنينی
دولتی و تقسيمات اداری سياسی کشور را
بطور مشخص نيز در بر می گيرد تا کم و
کسری از بابت جانشين ساختن
فرمولبندی باز سازی دولت ارتجاعی
بجای فرمولبندی سرنگونی دولت
ارتجاعی باقی نماند .درين ميان ارزش "
ديد پيشروانه " که قرار است مسير
مسالمت آميز داشته باشد و مبتنی بر
سياست رقابتی انتخاباتی چند حزبی با
احزاب ارتجاعی باشد ،صرفا می تواند تا
حد آرايشات رقيق و غليظی از ريفورم
های نمايشی بر چهره نظام اجتماعی –
اقتصادی و سياسی فرتوت قابل سرنگونی
رقم بخورد .کارکرد چندين ماهه حکومت
برخاسته از درون مجلس موسسان اين
موضوع را در عمل ثابت ساخه است.

مضمون قانون اساسی جديد :جمهوری دموکراتيک فيدرال طرفدار مردم
مضمون قانون اساسی جديد مورد
خواست حزب کمونيست نيپال (
مائوئيست ) که می خواهد در مجلس
موسسان به تصويب برساند ،در خود
عنوان اين بخش از " عهد نامه " ...

مشخص و معين شده است :جمهوری
دموکراتيک فيدرال طرفدار مردم .درينجا
ديگر موضوع بر سر انتخابات مجلس
موسسان ،تشکيل مجلس موسسان،
تشکيل يک حکومت در جريان کار مجلس
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موسسان و تصويب قانون اساسی جديد
در مجلس موسسان ،به مثابه مراحل
مختلف يک پروسه انتقالی کوتاه مدت
نيست ،بلکه بر سر مضمون نظام
اجتماعی – اقتصادی ،سياسی ،فرهنگی و

شماره بيست و يكم
اجتماعی ای هست که بايد توسط قانون
اساسی جديد ،به مثابه يک امر
استراتژيک يعنی امر اساسی ،حياتی و
دراز مدت ،قانونيت و رسميت يابد.
درين بخش از " عهد نامه ،" ...
مضمون قانون اساسی جديد به مثابه
رويای هزاران رفيق شهيد و ناپديده شده
و زخمی ،در سه نکته ،معين و مشخص
می گردد:
 – 1رهايی از ستم طبقاتی ،اتنيکی،
منطقه يی ،جنسی ،زبانی ،فرهنگی،
مذهبی و اجتماعی ای که توسط
فئوداليزم ،سلطنت و دولت مطلقه به
حمايت نيروهای ارتجاعی خارجی اعمال
می گرديد و آرزوی تحول پسندانه دولت
در شکل جمهوری دموکراتيک فيدرال.
 - 2جمهوريت طرفدار مردم که به منافع
اکثريت توده های زحمتکش خدمت نمايد،
نه جمهوريتی که تنها خادم منافع طبقه
برگزيده باشد.
 - 3جمهوريت مستقل ،نه جمهوريت
منقاد و وابسته.
حاصل جمع هر سه نکته فوق الذکر
عبارت است از :جمهوريت دموکراتيک
فيدرال طرفدار مردم و مستقل.
نکته اول صرفا رهايی از ستم های
گوناگون فئودالی را مدنظر قرار می دهد
و نه رهايی از ستم های گوناگون فئودالی
– بورژواکمپرادوری را .اصوال به
موضوع مبارزه عليه بورژوازی
کمپرادور در " عهد نامه  " ...يا اصال
توجهی صورت نمی گيرد و يا بصورت
ضمنی و حاشيه يی مد نظر قرار داده می
شود.
فرمولبندی " جمهوريت طرفدار مردم "
هر معنايی که داشته باشد ،مفهوم
جمهوری دموکراتيک نوين را بصورت
مشخص و روشن بيان نمی کند .از خود
نکته دوم می توان نتيجه گيری کرد که
جمهوريت جديد مورد خواست ،يک
جمهوريت مردمی به تمام معنا نيست

شعله جاويد
بلکه صرفا طرفدار مردم است و در
پهلوی تامين منافع طبقه برگزيده ،خادم
منافع اکثريت توده های زحمتکش نيز
هست.
شعار استقالل و رهايی از انقياد و
وابستگی را همه باالی سر دارند .در
شرايط امروزی جهان منقاد ترين و
وابسته ترين نيروها و دولت ها نيز اين
شعار را پيوسته سر می دهند .اما فقط
مقاومت و مبارزه عليه کليت نظام
امپرياليستی حاکم بر جهان در سطح ملی
و همراهی استوار با چنين مبارزه ای در
سطح بين المللی است که مشخص ميسازد
چنين شعار دادنی پايه واقعی محکمی
دارد و يک شعار نيم بند و يا صرفا لقلقه
دهان نيست .وضع " عهد نامه  " ...از
اين بابت به نحو تاسف باری خراب است.
" عهد نامه  " ...محتويات اصلی قانون
اساسی قابل تصويب در مجلس موسسان
را در بيست ماده گنجانده است که عبارت
اند از:
 -1استقالل ملی و تماميت ارضی
 - 2سيستم دولتی فيدرالی
 - 3نظام جمهوری.
 – 4سيستم دموکراتيک طرفدار مردم.
 – 5رعايت نورم های بين المللی حقوق
بشر.
 – 6رعايت حقوق مدنی و اساسی افراد.
 – 7رعايت حقوق اساسی شهر وندان.
 – 8سکوالريزم و آزادی مذهبی.
 – 9رعايت حق شهروندی.
 – 10تامين حقوق زبانی مليت ها و
مناطق.
 - 11رعايت نمايندگی تناسبی و حقوق
ويژه.
 – 12باز سازی سکتور امنيتی.
 - 13بازسازی قوه قضائيه.
 – 14بازسازی هيئت های قانونی.
 – 15باز سازی بروکراسی.
 – 16سياست اقتصادی ضد فئودالی و
ضد امپرياليستی انتقالی جديد.
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 – 17دموکراسی مستقيم و همه پرسی.
 – 18مسئوليت دولت  ،اصل رهبری
کننده و سياست ها.
 – 20اشتراک مردم در ساختن قانون
اساسی.
با توجه به مجموعه محتويات اصلی
قانون اساسی جديد پيشنهادی " عهد نامه
 ،" ...می توان به روشنی دريافت که اين
قانون اساسی در بهترين صورت خود
صرفا می تواند يک قانون اساسی بورژوا
دموکراتيک راديکال باشد و نمی تواند
يک قانون اساسی دموکراتيک نوين تلقی
گردد .خود " عهد نامه " ...نيز ادعايی
مبنی بر ماهيت دموکراتيک نوين اين
قانون اساسی ندارد و در هيچ قسمی از
توضيح محتويات اصلی آن ،روی اين
موضوع اشاره نمی نمايد .ازآنجائيکه در
شرايط کنونی جهانی و شرايط مشخص
نيپال ،يک تحول دموکراتيک راديکال و
انقالبی با تکيه بر دموکراسی طراز کهن
اصال ممکن و ميسر نيست ،فقط يک
انقالب دموکراتيک نوين می تواند محمل
تحول دموکراتيک راديکال و انقالبی
باشد .از آنجائيکه " عهد نامه  " ...به
انقالب دموکراتيک نوين اصال توجهی
ندارد ،مبتال به سازشکاری های غير
اصولی با ارتجاع و امپرياليزم است و
خواست های " دموکراتيک راديکال " آن
در چوکات قانون اساسی جديد نيز در
نهايت نمی تواند تحول استوار
دموکراتيک راديکال در جامعه ايجاد
نمايد.
ما از بحث مفصل و جزء بجزء محتويات
بيست گانه فوق الذکر می گذريم و صرفا
دو مورد از آن محتويات بيست گانه يعنی
" باز سازی ارگان های مختلف دولت "
و " سياست اقتصادی ضد فئودالی و ضد
امپرياليستی انتقالی " و به عبارت کلی تر
نظام های سياسی و اقتصادی قانون
اساسی مورد مورد خواست " عهد نامه
 " ...را مورد دقت قرار می دهيم:

جمهوری دموکراتيک فيدرال طرفدار مردم
مجموعه ای از ارگان های باز سازی شده دولت ارتجاعی
کمونيست های انقالبی ( مارکسيست –
لنينيست – مائوئيست ها ) برای
سرنگونی کامل دولت های ارتجاعی و بر
قراری دولت های انقالبی بجای آنها
مبارزه می کنند و نه باز سازی دولت
های ارتجاعی .فرمول کمونيستی معروف
درينمورد عبارت است از درهم شکستن
ماشين دولتی کهن و برپايی قدرت سياسی

انقالبی بر ويرانه های آن .اين فرمول
اهميت جهانی دارد و برای کشور های
امپرياليستی و کشور های تحت سلطه به
يک اندازه دارای کاربرد و اهميت اساسی
است .کمونيست های انقالبی برای
سرنگونی کامل دولت های نيمه فئودالی
– نيمه مستعمراتی يا مستعمراتی – نيمه
فئودالی و يکايک ارگان های آن مبارزه
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می کنند و خواهان بر قرار نمودن دولت
های دموکراتيک نوين ،يعنی دولت های
ضد امپرياليستی ،ضد فئودالی و ضد
بورژوازی کمپرادور و بروکرات انتقالی
برای گذار سريع به سوسياليزم ،بر
ويرانه های دولت های ارتجاعی سرنگون
شده هستند.
اما " عهد نامه  " ...در قسمت های

شماره بيست و يكم
متعددی از متنش ،منجمله درين قسمت،
در مورد " باز سازی دولت " و " باز
سازی " ارگان های مختلف آن داد سخن
می دهد " .عهد نامه  " ...نواقص ارگان
های مختلف کنونی دولتی را بر می
شمارد :اردوی نيپال يک اردوی
دموکراتيک نيست يعنی يک اردوی ضد
دموکراتيک است ،کل سکتور امنيتی
موجود با نظام دموکراتيک و ساختار
فيدرالی منطبق نيست؛ نظام قضايی فاقد
ارزش های دموکراتيک است ،در قبال
مردم مسئوليت پذير نيست و با ساختار
فيدرالی مطابقت ندارد؛ هيئت های قانونی
ضعيف و غير موثر اند و سرطان استفاده
جويی از ارگان های قدرت در آنها رشد
کرده است؛ بروکراسی مورد نفرت عامه
قرار دارد ،در قبال مردم مسئوليت پذير
نيست و بی کفايت و داری طرز العمل غير
شفاف است .اما برای رفع تمامی اين
معايب ذاتی ارگان های دولتی موجود ،راه
باز سازی و نه سر نگونی اين ارگان ها
را پيشنهاد می نمايد ،در حاليکه اين
معايب ذاتی بدون سرنگونی قطعی اين
ارگان ها و بر پايی ارگان های انقالبی
کامال نوين بجای آنها ،اساسا قابل رفع
نيستند.
مثال نقص ذاتی ضد دموکراتيک بودن
اردوی نيپال ،اصال قابل رفع نيست.
درينجا منظور از نقص ذاتی ،نقص ذاتی
افراد شامل درين اردو نيست؛ بلکه
منظور از آن ،نقص ذاتی اين اردو به
مثابه يک نظام عسکری است .اين نظام
اگر درهم شکسته نشود ،نقص ذاتی آن
يعنی ضد دموکراتيک بودن آن نيز اساسا
رفع نمی شود .در واقع هيچ راه مسالمت
آميز قانونی برای دموکراتيزه ساختن اين
اردو وجود ندارد .اين کار با صدور فرمان
بروکراتيک دولتی از باال قابل اجرا نيست
و کدام ميدان جنگی عملی موثر نيز برای
آن وجود ندارد .فقط با درهم شکستن
کامل اين نظام عسکری ضد دموکراتيک
می توان يک اردوی دموکراتيک حرفه يی
دولتی نوين ايجاد نمود .حتی به فرض
اينکه اردوی نيپال بتواند دموکراتيزه
شود ،اين دموکراتيزه شدن فقط می تواند
مفهوم " دموکراتيک " کمپرادوری
داشته باشد و نه مفهوم دموکراتيک
انقالبی يعنی مفهوم دموکراتيک نوين.
برای پيشبرد انقالب در نيپال صرفا يک
اردوی دموکراتيزه مورد نياز نيست ،بلکه
يک اردوی انقالبی مورد ضرورت است و
چنين اردويی فقط می تواند در پروسه
طوالنی و پر فراز و نشيب جنگ خلق
پرورش يابد.

شعله جاويد
تا جائيکه مربوط به نيروهای ارتجاعی
پارلمانتاريستی و حاميان امپرياليست و
توسعه طلب هندی شان بوده و هست،
آنها برنامه محصور ساختن جز و تام
های اردوی آزاديبخش خلق در کمپ های
تحت تکفل سازمان ملل متحد را با اين
نيت روی دست گرفتند تا اين باز ها و
شاهين های بلند پرواز ،فضای وسيع
پرواز در فضای جنگ خلق را از دست
بدهند ،در قفس های کمپ های تحت سر
پرستی سازمان ملل متحد در بند و جيره
خور شوند ،به مرور زمان بال و پر شان
بسوزد و قدرت پرواز و شور و شوق
شکار را از دست بدهند ،تا چنانچه بعد از
ابتال به چنين مصيبتی اگر از بند رها هم
شوند چيزی از خصايل دموکراتيک و
بطريق اولی خصايل انقالبی شان باقی
نمانده باشد .آنها مدت ها در کمپ های
محصور گرسنگی و محروميت کشيدند تا
" قدر عافيت را بدانند " .اما پس از
انتخابات مجلس موسسان ،توسط سازمان
ملل متحد و صندوق وجهی بين المللی ،به
منظور تطميع ،نسبتا بخوبی تمويل می
شوند تا به آنچه بدست می آورند ،راضی
و خوشنود باشند .اين پروسه مجازات و
تطميع بسيار خطرناک است و مرحله اول
نقشه انحالل اردوی آزاديبخش خلق را
ميسازد.
حرفه يی ساختن اردوی آزاديبخش خلق
مرحله دوم انحالل اين اردو را می سازد.
اين اردو در اساس بر مبنای معيار های
يک اردوی حرفه يی دولتی ( از لحاظ
صحی ،درجه تحصيل ،مشخصات جسمی،
قدرت فزيکی و غيره ) ايجاد نشده است.
به همين جهت بخش مهمی از افسران و
سربازان آن درين مرحله تصفيه و خلع
سالح کامل شده و به تقاعد سوق داده می
شوند و فقط همانهايی داخل " اردوی ملی
" می شوند که بتوانند معيار های متذکره
را پوره نمايند.
مرحله سوم انحالل اردوی آزاديبخش
خلق عبارت است از ادغام جز و تام های
باقی مانده آن با " اردوی نيپال " .اين
اردو همان اردوی شاهی سابق است که
سال ها عليه جنگ خلق ايستاد و اينک
صرفا نام آن تغيير نموده است ،بدون
اينکه تا حال تحول " دموکراتيک "
چشمگيری در آن رونما شده باشد .وقتی
را که حزب کمونيست نيپال ( مائوئيست
) ،بعد از تشکيل حکومت جديد ،برای
تکميل مرحله دوم و سوم پروسه فوق
الذکر تعيين نموده بود حد اکثر شش ماه
بود .اما اين مدت به پايان رسيد ،بدون
اينکه مرحله دوم و سوم پروسه اصال
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شروع شده باشد .يک فشار مداوم و عمال
هماهنگ توسط نيروهای ارتجاعی شامل
در ائتالف حکومتی ،به شمول " اتحاد
مارکسيست – لنينيست ها " ،حزب اصلی
اپوزيسيون در مجلس موسسان و
فرماندهان عالی " اردوی نيپال " اعمال
می گردد تا در مرحله دوم پروسه متذکره،
بخش وسيعی از افسران و سربازان
اردوی آزاديبخش خلق ،غير معياری
تشخيص گردند ،خلع سالح شوند و به
تقاعد سوق داده شوند .اما در مقابل،
صدر اعظم حکومت جديد يعنی صدر
حزب کمونيست نيپال ( مائوئيست ) ،بار
بار اطمينان داده است که دست به هيچ
اقدامی عليه فرماندهی عالی " اردوی
نيپال " و مشخصا لوی درستيز آن
نخواهد زد.
به اين ترتيب اوضاع در نيپال فعال
ازينقرار است که در حکومت جديد،
اردوی شاهی سابق يا " اردوی نيپال "
ديگر يک اردوی مورد منازعه نيست و
موقعيتش تثبيت شده هست .اما از جانب
ديگر در حاليکه جزء و تام های اردوی
آزاديبخش خلق در کمپ های محصور
بسر می برند ،ديگر يک اردوی تثبيت
شده نيست ،بلکه مورد منازعه قرار
دارد .البته اجماال اين گفته درست است که
در نيپال هم اکنون دو اردو موجوديت
قانونی دارند .اما درينمورد همه چيز را
نبايد به اين گفته خالصه نمود .ميان
موجوديت قانونی " اردوی نيپال " و
اردوی آزاديبخش خلق در دولت جديد
تفاوت کيفی عظيمی وجود دارد " .اردوی
نيپال " که فعال يک اردوی نود هزار
نفری است ،عمال اردوی دولتی باالفعل
است و تمامی جز و تام های هوايی و
همچنان زمينی آن  -اعم از قوت های
پياده ،موتوريزه ،توپخانه ،زرهی،
لوجيستيک و استحکامات آن به مثابه
بخش های مختلف اردوی دولتی بر سر
پست های شان حاضرند و وظايف شان را
پيش می برند .بر عکس منسوبين اردوی
آزاديبخش خلق ،در حاليکه سالح های
شان را در گدام های تحت تکفل سازمان
ملل متحد انبار کرده اند ،در کمپ های
محصور بسر می برند و هيچگونه وظايف
نظامی رسمی دولتی بر عهده ندارند .تنها
نشانه موجوديت قانونی اردوی آزاديبخش
خلق اين است که منسوبين آن در چوکات
کمک های ويژه سازمان ملل متحد و
صندوق وجهی بين المللی معاش منظم
دريافت می کنند .البته يک تولی کوچک
از منسوبين اردوی آزاديبخش خلق ،در
حالی در کمر بند امنيتی اول قصر صدارت

شماره بيست و يكم
جا بجا شده است که اطراف آنرا در دو
کمر بند امنيتی ديگر ،جمع کثيری از
منسوبين " اردوی نيپال " و پوليس
مربوط به وزارت داخله گرفته اند .در
واقع اين تولی کوچک عمال يکجا با
ساختمان صدارت در محاصره قوت های
مربوط به اردو و پوليس ارتجاعی قرار
گرفته است.
کل اين سياست کرنشی نظامی توسط
حزب کمونيست نيپال ( مائوئيست ) به
اين منظور تعقيب می گردد که اردوی
آزاديبخش خلق و " اردوی نيپال " در
يک به اصطالح اردوی ملی با هم ادغام
شوند .اين ادغام مورد نظر در بخش
بعدی " عهد نامه " ...بصورت " ادغام
درست توصيف شده است .حتی به فرض
اينکه اين ادغام ،بدون کم و کسر ،تمام
بيست هزار نفر پرسونل اردوی
آزاديبخش خلق را در بر بگيرد ،ترکيبی
که " اردوی ملی " يکصد و ده هزار
نفری بخود خواهد گرفت ،شامل  22در
صد افراد اردوی آزاديبخش خلق و  88در
صد افراد " اردوی نيپال " است ،يعنی
تقريبا يک نفر در مقابل پنج نفر به نفع "
اردوی نيپال ".
به اين ترتيب هر دو اردوی متخاصم که
چندين سال با هم جنگيده اند ،مورد باز
سازی قرار می گيرند و دريک اردو با هم
ترکيب می شوند .ظاهرا می توان نتيجه
گيری نمود که با داخل شدن پرسونل
بيست هزار نفری اردوی آزاديبخش خلق
در " اردوی ملی نيپال " ،آنهم در
وضعيتی که وزارت دفاع حکومت جديد
در اختيار حزب کمونيست نيپال (
مائوئيست ) قرار دارد ،امکانات
نيرومندی برای برپايی قيام مسلحانه در
درون " اردوی ملی نيپال " به وجود می
آيد .اما از لحاظ عملی باالفعل شدن اين
امکان بنا به داليل ذيل بسيار بعيد است:
اول  -مهم ترين موضوع ،سياست رقابت
انتخاباتی چند حزبی حزب کمونيست نيپال
( مائوئيست ) و به بيان واضح تر پذيرش
خط گذار مسالمت آميز از جمهوری
دموکراتيک فيدرال بورژوايی به
سوسياليزم ،است .اين خط ضرورت طرح
و تطبيق قيام مسلحانه را از اساس نفی
می نمايد .بر مبنای اين خط  ،سطح معينی
از نفوذ حزب کمونيست نيپال ( مائوئيست
) در " اردوی ملی نيپال " ،صرفا می
تواند يک وسيله فشار برای حفاظت از
حقوق انتخاباتی اين حزب تلقی گردد.
دوم – سيستم نظام عسکری فعلی نيپال
قسمی است که قدرت واقعی اردو در دست
ستر درستيز وال است و نه وزارت دفاع.

شعله جاويد
در نظام شاهی ،خود شخص شاه
سرقومندان اعالی اردو بود و نه صدر
اعظم .در دولت فعلی جای شاه را رئيس
جمهور گرفته است " .عهد نامه" ...
خود پذيرفته است که رئيس جمهور،
نقش رئيس دولت ،ساالر اردو و رئيس
قوه اجرائيه را بازی نمايد .اما در مجلس
موسسان ،بر عکس طرح " عهد نامه ...
" ،نقش رئيس جمهور به عنوان رئيس
دولت – شامل هر سه قوه مقننه ،قضائيه
و اجرائيه  -و ساالر اردو پذيرفته شد ،اما
نقش رئيس قوه اجرائيه به صدر اعظم
تعلق گرفت .در واقع در مجلس موسسان،
حد اقل در طول زمان دو ساله کار مجلس
موسسان ،کل طرح " عهد نامه،" ...
يعنی " نظام رياستی " پذيرفته نشد و
بجای آن " نظام پارلمانی" مورد تائيد
قرار گرفت .در نتيجه ،صدر حرب
کمونيست نيپال ( مائوئيست ) نيز بجای
کانديدای مقام رياست جمهوری به
کانديدای مقام صدر اعظمی تبديل گرديد.
کانديدای حزب کمونيست نيپال (
مائوئيست ) برای مقام رياست جمهوری
در انتخابات داخلی مجلس موسسان از
کانديدای حزب کنگره شکست خورد و در
نتيجه مقام سر قومندانی اعالی قوای
مسلح به حزب کمونيست نيپال (
مائوئيست ) تعلق نگرفت .طرح ادغام
اردوی آزاديبخش خلق و اردوی نيپال در
يک اردوی ملی ،تا حد زيادی بر مبنای
تعلق گرفتن مقام رياست جمهوری يا سر
قومندانی اعالی قوای مسلح به حزب
کمونيست نيپال ( مائوئيست ) حساب شده
بود و بطور مشخص در خود " عهد
نامه ،" ...صدر حزب کانديد اين مقام
اعالم شده است .اين پايه فعال وجود
ندارد .به همين جهت پيشرفت طرح ادغام
دو اردو در يک اردو " بصورت درست "
( به مفهومی که حزب کمونيست نيپال (
مائوئيست ) مطرح می نمايد ) نيز تا حد
زيادی و يا ال اقل تا حد معينی زمينه خود
را از دست داده است.
رئيس جمهور فعلی که مربوط به حزب
کنگره ،حزب اصلی فئودال  -کمپرادور در
نيپال ،است و از طريق برگزاری انتخابات
در مجلس موسسان تعيين شده است ،از
" مشروعيت دموکراتيک " برخوردار
است .لوی درستيز و فرماندهان اصلی
بخش های مختلف اردو توسط همين
رئيس جمهور انتخاب می شود و نه
توسط وزارت دفاع و يا حتی صدر اعظم.
به اين ترتيب پرسونل ادغام شده اردوی
آزاديبخش خلق در " اردوی ملی نيپال "
در وضعيت فعلی در واقع تحت فرمان
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رئيس جمهوری قرار می گيرند که
مربوط حزب کنگره است و نه وزير دفاع
مربوط به حزب کمونيست نيپال (
مائوئيست )  .چنين حالتی اگر امکان قيام
مسلحانه در داخل اردوی ملی نيپال را
کامال از ميان نبرد ،حد اقل شديدا تضعيف
می نمايد.
کل " اردوی ملی نيپال " يک اردوی
دولتی به اصطالح بيطرف خواهد بود و
رهبريت حزب کمونيست نيپال مائوئيست
بر اردو رسما و قانونا از بين می رود.
البته ممکن است ارتباطات حزب با
پرسونل قبلی اردوی آزاديبخش خلق و
حتی نوعی رهبريت حزب بر آنها همچنان
دوام نمايد .اما اين ارتباطات و رهبريت
ديگر رسما غير قانونی خواهد بود و
تبارز علنی و آشکار آن می تواند
خسارات انتخاباتی قابل توجهی بر حزب
مذکور وارد نمايد .بنابرين دايما مورد
انکار قرار خواهد گرفت .چنين وضعيتی
پس از تشکيل حکومت جديد شکل گرفته
است و هر قدر دوام نمايد ،پيوند های
حزب کمونيست نيپال ( مائوئيست ) با
اردو را به صورت روز افزون تضعيف
خواهد کرد و سر انجام کامال از بين
خواهد برد.
چنانچه موضوع را از آن منظری که "
عهد نامه  " ...در مورد سکتور امنيتی
در کل بيان می نمايد ،يعنی " باز سازی
سکتور امنيتی جامع مشتمل بر اردو،
پوليس ،پوليس مسلح و اداره استخبارات
" در نظر بگيريم ،فعال وضعيت بيشتر از
بيش رقتبار به نظر می آيد.
آنچه امروز در ارتباط با دولت ارتجاعی
در نيپال اتفاق افتاده است ،يک تحول
بنيادی سياسی به مفهوم سرنگونی
دولت ارتجاعی و استقرار يک دولت
انقالبی بجای آن نيست .تحول فعلی صرفا
يک تحول شکلی در دولت ارتجاعی
از سلطنت به جمهوريت است .اما از
جانب ديگر يک تحول بنيادی در دولتی که
طی ده سال جنگ خلق در مناطق
روستايی نيپال پايه ريزی شد و پا بپای
گسترش جنگ خلق انکشاف يافت،
رخداده است .اين دولت ،از يک دولت
دموکراتيک نوين به بخشی از يک دولت
دموکراتيک فيدرال بورژوا کمپرادور –
فئودال تحول منفی يافته است .کل پروسه
تشکيل دولت جمهوری دموکرات فيدرال
کنونی ،نتيجه ادغام دو دولت موجود در
دوران جنگ خلق در نيپال ،در يک دولت
است.
تا جائيکه اين ادغام مربوط به ادغام
سکتور های امنيتی اين دو دولت با هم

شماره بيست و يكم
می شود ،صرفا ادغام اردوی آزاديبخش
خلق ( بيست هزار نفر ) و " اردوی نيپال
" ( نود هزار نفر ) در " اردوی ملی
نيپال " را در بر می گيرد ،که حتی در
همان حد خود نيز يک عدم موازنه شديد
ميان دو طرف را نشان می دهد .اما با
توجه به کل سکتور امنيتی دولت موجود،
اين عدم موازنه ابعاد وحشتناکی به خود
می گيرد .در " توافقنامه مشترک " ميان
حزب کمونيست نيپال ( مائوئيست ) و
هفت حزب پارلمانی ،هيچ طرحی برای
ادغام ميان نيروهای امنيتی دو طرف در
پوليس ،پوليس مسلح و استخبارات در
نظر گرفته نشده است و اين نهاد های
امنيتی بصورت دربست همان نهاد های
امنيتی شاهی قبلی اند که صرفا نام شان
تغيير يافته است و ديگر پوليس و
استخبارات شاهی نه بلکه پوليس و
استخبارات جمهوری ناميده می شوند.
کل نيروهای امنيتی مربوط به دولت
دموکراتيک نوين در روستاهای نيپال،
شامل اردوی آزاديبخش خلق و چريک ها
و پوليس توده يی ،بيشتر از يکصد هزار
نفر بوده اند .در برنامه ادغام ميان
سکتور های امنيتی دو طرف ،بيشتر از
هشتاد در صد اين نيروها رسما و قانونا
نا ديده گرفته شده است و انحالل اين
نيروها حتی به شکل ادغام شدن در
نيروهای دولتی نه بلکه به شکل بر گشت
به زندگی ملکی است و خواهد بود؛ در
حاليکه نيروهای امنيتی طرف ديگر صد
در صد بر سر پست های شان حاضر
هستند و هيچ بخش و دسته يی نا ديده
گرفته نشده است .چنانچه حزب کمونيست
نيپال ( مائوئيست ) بخواهد در ميان
پوليس ،پوليس مسلح و استخبارات نفوذ
نمايد ،ناگزير است در درون حکومت
تحت رهبری خود بصورت مخفيانه و غير
قانونی کار نمايد.
ادغام اردوی آزديبخش خلق و اردوی
نيپال ( اردوی شاهی سابق ) در اصل يک
موضوع مربوط به توافق ميان حزب
کمونيست نيپال ( مائوئيست ) و احزاب
پارلمانی است .در اصل قرار بوده است
که اين توافق در جريان کار مجلس
موسسان و قبل از تصويب قانون اساسی
جديد مورد اجرا قرار بگيرد که تا حال
مورد اجرا قرار نگرفته است .در هر
حال ،اين موضوع در اصل يک موضوع
مربوط به قانون اساسی نبوده است.
قانون اساسی جديد بايد اساسا مضمون و
ماهيت اساسی اردوی دولت جديد را
بصورت روشن بيان نمايد.
تا جائيکه به بخش مشخص قانون اساسی

شعله جاويد
در " عهد نامه "...مربوط می گردد،
مضمون و ماهيت اساسی اردوی دولت
جديد در قانون اساسی پيشنهادی " عهد
نامه  " ...بصورت ضمنی بيان شده است.
اين اردو يک اردوی ملی دموکراتيزه شده
و حرفه يی توصيف شده است .اصل
تسليح توده يی در امر دفاع ملی و اصل
توده يی بودن اردو درين توصيف کامال نا
مشهود است .البته در بخش بعدی ( بخش
" بينش حزب  ) "...طرح هايی برای
توده يی ساختن نيروهای امنيتی پيشنهاد
گرديده است ،اما در هيچ جايی از " عهد
نامه ،" ...اردوی ملی نيپال به مثابه
مدافع انقالب توصيف نشده است .عالوتا
روی موضوع کوچک ساختن هر چه
بيشتر بخش حرفه يی اردو که مطابق به
ادعاهای قبلی حزب ،منطبق با وضعيت
جيوپوليتيکی و اقتصادی نيپال است،
اصال تماس گرفته نشده است .طرح "
عهد نامه " ...حتی مبتنی بر سيستم جلب
و احضار عمومی عسکری نيست.
درينمورد ،نه تنها پابندی محکمی به
اصول مارکسيزم – لنينيزم – مائوئيزم
وجود ندارد ،بلکه به طی طريق در " راه
پاراچندا " نيز قاطعيت و استواری
موجود نيست.
نيروهای مسلح نقش محوری در تشکيل
و موجوديت يک دولت بازی می نمايند.
توصيفی را که " عهد نامه  " ...در مورد
اردو و کل سکتور امنيتی مورد خواست
قانون اساسی پيشنهادی اش به عمل می
آورد ،به روشنی ماهيت دولتی را که بر
چنين محوريتی بنا شود ،بيان می نمايد.
در طی ده سال جنگ خلق در نيپال ،يک
سيستم اداری و قضايی در مناطق آزاد
شده روستايی نيپال به وجود آمده بود.
اما بروکراسی و قضای مربوط به
حکومت جديد در واقع همان بروکراسی و
قضای مربوط به رژيم شاهی است ،در
حاليکه اداره و قضای تشکيل شده در
جريان جنگ خلق ديگر هيچ کاره اند و
عمال منحل شده محسوب می شوند .در
مسوده پيشنهادی اجمالی قانون اساسی
مطرح شده در " عهد نامه " ...نيز هيچ
اشاره ای به سرنوشت اين اداره و قضا
به عمل نيامده است و اين نهاد های
انقالبی فعال توده يی کال ناديده گرفته شده
اند .درين موارد نيز باز سازی دولت در
واقع همان باز سازی بروکراسی و قضای
باز مانده از رژيم شاهی سابق است.
بدين ترتيب ،اين باز سازی ،باز سازی
اداره و قضای توده يی را بصورت
ادغام در درون بروکراسی و قضای
دولتی در بر نميگيرد ،يعنی اين بازسازی
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حتی ادامه فعاليت های کارکنان اداری و
قضايی اداره و قضای توده يی " به
طريقه ديگر " نيست ،بلکه خانه نشين
ساختن آنها است.
بدين ترتيب آنچه باز سازی می شود،
ارگان های دولتی مختلف بازمانده از
دوران رژيم شاهی است و ارگان های
مختلف انقالبی تشکيل شده در مناطق
آزاد شده روستايی در جريان جنگ خلق،
همه در معرض انحالل کامل قرار دارند.
تنها قرار است که بيست هزار نفر از
افراد اردوی آزاديبخش خلق در اردوی
ملی نيپال ادغام گردد ،که آنهم " طريق
ديگری " برای انحالل است.
درينجا ضرور است که به دو موضوع
ديگر مربوط به نظام سياسی ،که در
بخش چهارم " عهد نامه ( " ...بينش
حزب کمونيست نيپال ( مائوئيست ):
برقراری جمهوری مترقی نوين ) – که
در واقع بيان تفصيلی بخش سوم آن
است ،مطرح گرديده است ،نيز
بپردازيم .برای اينکه اين دو موضوع را
بهتر بيان کرده بتوانيم ،فرمولبندی های
" عهد نامه " ...را عينا نقل می کنيم:
الف  « -بازسازی دولت به سيستم
فيدرالی از طريق خاتمه دادن به ساختار
مطلقه آن مهم ترين شرط ساختن يک
نيپال نوين شده است» .
ب  « -جمهوری دموکراتيکی که روی
پايه اجتماعی -اقتصادی ناهموار کنونی
قد بر افراشته است ،امکان دارد که در
چوکات دموکراسی ظاهری محدود باقی
بماند .بنابرين ما روی اين مفهوم چنگ
می اندازيم که مبارزه مردم بايد ادامه يابد
تا آنرا به دموکراسی واقعی اکثريت
کارگران و توده های تحت ستم تغيير دهد.
بنابرين ،حزب کمونيست نيپال (
مائوئيست ) تعهد کامل خود را برای
تاسيس بنياد ساختمان نيپال نوين از
طريق تعميل قاطع جمهوری دموکراتيک
فيدرال مستقل و طرفدار مردم با ديد فراتر
از مرحله انتقالی کنونی ،بيان می نمايد» .

در مورد موضوع اول:
در نيپال ،به مثابه يک کشور نيمه فئودال
– نيمه مستعمره ،تضاد ملل و مناطق
تحت ستم با شوونيزم مليت حاکم ،يکی از
تضاد های مهم جامعه محسوب می گردد.
اما اين تضاد در شرايط فعلی تضاد عمده
جامعه نيپال نيست .تضاد عمده عبارت
است از تضاد خلق های اين کشور با
طبقات فئودال و بورژوا کمپرادور و
بروکرات .بنابرين شرط عمده يا شرط
بزرگ تعيين کنده برای ساختن يک نيپال
نوين عبارت است از سرنگونی طبقات
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حاکمه فئودال و بورژوا کمپرادور و
بروکرات در چوکات يک انقالب
دموکراتيک نوين يا به عبارت ديگر حل
انقالبی تضاد عمده اين جامعه .شرط
بزرگ ديگر عبارت است از سرنگونی
سلطه نيمه مستعمراتی امپرياليزم بر نيپال
و تامين حقيقی استقالل اين کشور .طبعا
حل انقالبی تضاد ملل و مناطق تحت ستم
با شوونيزم مليت حاکم ،حل انقالبی تضاد
زنان با شوونيزم مرد ساالر و از ميان
بردن نظام کاستی ،شروط مهم ساختن
يک نيپال نوين محسوب می گردند .اما
هيچکدام ازين تضاد ها فعال تضاد عمده
اين جامعه محسوب نمی گردند.
در يک کشور چند مليتی مثل نيپال،
زمانی حل تضاد يا تضاد های مليتی به
مهم ترين شرط بقا و يا س اختن همان
کشور – به هر طريقی – مبدل می گردد
که آن کشور قويا در معرض تجزيه يا
تجزيه های مليتی قرار داشته باشد .گرچه
اين خطر از ناحيه تيرای هنوز هم کم و
بيش متصور است ،اما نه در حدی که به
مشکل عمده جامعه بدل شده باشد و يا در
آينده به چنين مشکلی بدل شده بتواند.
طرح مسئله مليت ها به عنوان مهم ترين
مسئله در نيپال ،از سوی " عهد نامه...
" به اين معنا است که " عهد نامه" ...
در شرايط کنونی نيپال ،مسئله طبقات
استثمارگر فئودال و بورژواکمپرادور و
بروکرات از يکطرف و خلق ها از طرف
ديگر را به عنوان مهم ترين مسئله در
نيپال قبول ندارد .چنانچه وقتی متن "
عهد نامه " ...را در نظر بگيريم ،می
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بينيم که طوالنی ترين مبحث آنرا ،همين
مبحث مليت ها و ساختار فيدرالی تشکيل
می دهد .اين طرز ديد و پراتيک مبتنی بر
آن ،تمرکز روی مبارزات طبقاتی عليه
و
فئودال
استثمارگر
طبقات
بورژواکمپرادور و بروکرات را از ميان
می برد و به وحدت توده های مليت های
مختلف کشور در مبارزات طبقاتی شان
صدمه وارد می نمايد .مشحصا اين طرز
ديد به وحدت صفوف مبارزاتی دهقانان
نيپال در مبارزه عليه فئوداليزم و مشخصا
مبارزه برای انقالب ارضی صدمه وارد
می نمايد و می تواند آنان را به احاد
مليتی شان تجزيه نمايد.

درمورد موضوع دوم:
جمهوری دموکراتيکی که روی پايه
اجتماعی -اقتصادی ناهموار باز سازی
شده يک نظام نيمه فئودالی – نيمه
مستعمراتی ،و نه سر نگونی آن ،شکل
بگيرد ،بطور قطع در چوکات دموکراسی
ظاهری محدود باقی می ماند .تجربه
عملی چندين ماهه بر قراری اينچنين
دموکراسی ای در نيپال ،عمال درستی اين
گفته را ثابت ساخته است .بنابرين مبارزه
مردم برای تامين دموکراسی واقعی
اکثريت کارگران و توده های تحت ستم
بايد ادامه يابد .اين مبارزه بايد دموکراسی
واقعی کارگری – دهقانی را بجای
دموکراسی سر و دم بريده و ظاهری
مبتنی بر باز سازی نظام ارتجاعی نيمه
فئودالی – نيمه مستعمراتی  ،که اساسا
همان نظام قبلی با آرايشات غليظ و رقيق
ريفورميستی است ،مستقر نمايد و نه
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اينکه همان دموکراسی ظاهری را به
دموکراسی واقعی تغيير دهد.
تعهد کامل حزب کمونيست نيپال (
مائوئيست ) برای تاسيس بنياد ساختمان
نيپال نوين با ديد فراتر از مرحله انتقالی
کنونی ،به چه طريقی بيان می گردد؟
همانطوريکه خود " عهد نامه  " ...می
گويد :از طريق تعميل قاطع جمهوری
دموکراتيک فيدرال مستقل و طرفدار مردم
و نه از طريق تعميل قاطع جمهوری
دموکراتيک نوين .اين طريق ،گذار از
مرحله انتقالی کنونی به مرحله بعدی را
مسالمت آميز می داند و به استفاده از
قهر انقالبی نيازی نمی بيند.
اما مرحله فرا تر از مرحله انتقالی کنونی
از ديد " عهد نامه " ...عبارت از کدام
مرحله است؟ از آنجائيکه خواست " عهد
نامه " ...جهتگيری سوسياليستی دادن به
همين مرحله انتقالی کنونی است ،ديگر
ضرورتی به پيروزی انقالب دموکراتيک
نوين نمی بيند .در واقع " عهد نامه" ...
گذار مسالمت آميز همين نظام دموکراتيک
ظاهری و تشريفاتی به سوسياليزم را
توصيه می کند و همين دموکراسی
ظاهری و تشريفاتی را بجای دموکراسی
نوين می نشاند .درين چوکات ،مبارزاتی
را که مردم بايد ادامه دهند ،غير از
مبارزات مسالمت آميز و عمدتا غير از
مبارزات انتخاباتی از طريق سيستم
رقابتی چند حزبی چيز ديگری بوده نمی
تواند .در غير آن " ،عصر صلح با دوام
" در نيپال مفهوم خود را از دست می
دهد.

نظام اقتصادی انتقالی جديد
سرمايه داری ملی صنعتی با جهتگيری سوسياليستی
" عهد نامه ،" ...در بخش سوم ( ...
قانون اساسی  ،) ...اساس سياست
اقتصادی جمهوری دموکراتيک فيدرالی
نيپال را ضد فئودالی و ضد امپرياليستی
معرفی می نمايد و آنرا به عنوان يک
سياست اقتصادی انتقالی جديد مناسب با
خصوصيات نيپال که دارای خصوصيات
اصلی ذيل می باشد،مشخص ميسازد:
 بر انداختن تمامی اشکال مناسباتفئودالی در اقتصاد ،عمدتا پايان دادن به
ملکيت های فئودالی زمين و انجام
اصالحات ارضی انقالبی بر اساس تيوری
" زمين از آن کشتکار "
 پاکيزه نگه داشتن اقتصاد کشور ازتاثيرات سوء سياست اقتصادی نو ليبرالی
تحميلی امپرياليزم و در پهلوی آن مجاز

بودن سرمايه گزاری مستقيم خارجی در
توافق با سياست ملی و در صورتيکه
منافع ملی ايجاب نمايد.
 تقدم داشتن سيستم شراکتی عمومی –خصوصی در بخش سرمايه گزاری
 با اصالح نظام کئوپراتيفی ،تقدم ويژهقائل شدن به گسترش اين نظام در تمامی
سکتور ها
 تشويق سکتور خصوصی و مسئوليتگرفتن دولت در بخش های خاص.
 انکشاف سرمايه داری صنعتی ملی باجهتگيری بطرف سوسياليزم به عنوان
صفت مميزه عمده سياست انکشاف
اقتصادی.
اين خصوصيات ششگانه " نظام
اقتصادی انتقالی جديد " در بخش بعدی "
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عهد نامه " ...بصورت مبسوط تری مورد
حالجی قرار گرفته و مسائل معين ديگری
بر آن عالوه گرديده است؛ مثال خاتمه
بخشيدن به تمامی اشکال سرمايه داری
بروکراتيک و کمپرادور ،در پهلوی
خاتمه بخشيدن به تمامی اشکال
فيوداليزم.
با توج ه به تمامی مسائل مطرح شده در
مورد اين نظام در " عهد نامه ،" ...دو
جزء اصلی اين نظام عبارت اند از:
اول – سررررمايه داری صرررنعتی ملررری برررا
جهتگيرررری بطررررف سوسرررياليزم ( دارای
جهتگيری سوسياليستی )
دوم  -تمرکز تمام ني ررروی کش ررور روی
انکشاف اقتصادی
اول  -با توجه به مسائل مطر ح شده

شماره بيست و يكم
ذيل در " عهد نامه " ،می توانيم به
روشنی ببينيم که سرمايه داری مورد
خواست اين سند ،نه يک سرمايه داری
ملی بلکه يک سرمايه داری کمپرادور و
بروکراتيک وابسته و عمدتا وابسته به
هند و چين است.
 « غله جات ضروری برای استفادهداخلی در مناطق مشخصی از کشور زرع
خواهد شد و بقيه مردم بر انگيخته
خواهند شد تا به زرع توليدات زراعتی
صادراتی دارای کيفيت عالی ،وزن کم و
حجم اندک با منافع نسبتا زياد از قبيل
سبزيجات غير فصلی ،ميوه جاتی مثل
توت زمينی ،بی بيری و ميل ،عسل معطر
دارای کيفيت عالی ،پرندگانی مثل خروس
وحشی ،قرقاول ،شير و پنير غژگاو هايی
که گياهان طبی می خورند ،ماهی آب
سرد ،برنج آب سرد در تپه زارها ،گياهان
طبی مثل يارچاگومبه و پنچاولی در
مناطق هيمااليی ( کوهستانات ) بپردازند.
»
 « حق تقدم دادن به سياحت در سياستانکشاف اقتصادی نوين .انکشاف بيشتر
سياحت .کوشش برای باال بردن تعداد
سياحين از پنجصد هزار به يک ميليون
در سال .تاکيد ويژه روی تنظيم گردش
سياحان ميان هند و چين .ديگر گون
سازی اقتصاد کشور از طريق اين فعاليت
ها» .
 « با در نظر داشت بازار عظيم در هندو چين " ،مناطق صنعتی ويژه" در
ساحات مهم مرزی جنوبی و شمالی برای
پايه گزاری صنايع دارای جهتگيری
صادراتی تاسيس خواهد شد» .
 « پنج يا شش جاده شمال به جنوب درشرق ،مرکز و غرب نيپال اعمار خواهد
شد تا به مثابه پل ديناميک ميان هند و
چين عمل نمايد» .
 « در خدمت به سود بردن از انکشافاقتصادی سريع هند و چين که به مثابه
لوکوموتيو های جديد اقتصاد جهانی قد بر
افراشته اند ،با دست کشيدن از مفکوره
گذشته طبقه حاکمه نيپال مبنی بر "
کشور حايل" دانستن نيپال ميان هند و
چين ،سياستی تعقيب خواهد شد که نيپال
را يک پل محرک از مناسبات مشترک
ميان دو کشور بسازد» .
 « قروض خارجی :در خدمت بهرهاسازی نيپال از دائره خبيثه قروض
خارجی و انکشاف اقتصاد ملی متکی
بخود ،طرح هايی بصورت مرحله وار
مورد اجرا قرار خواهد گرفت .با خاتمه
دادن به سنت اخذ قرض و کمک در
مطابقت با نقشه ها و شروط موسسات

شعله جاويد
مالی بين المللی و خارجی ها ،يک سيستم
دريافت کمک خارجی ( قرض و کمک بال
عوض ) طبق ضرورت ها و منافع ملی
تعقيب خواهد شد» .
 « يک سياست انکشاف پروژه هایکوچک و متوسط برق آبی از سرمايه
گزاری داخلی و پروژه های بزرگ و
دارای سمت و سوی صادراتی از سرمايه
گزاری خارجی تعقيب خواهد شد» .
 « سرمايه گزاران خارجی ای که بهويژه در صنايعی سرمايه گزاری نمايند که
جانشين برای واردات فراهم نمايد ،مورد
استقبال قرار خواهند گرفت» .
با توجه به اين مسائل می توان به روشنی
دريافت که شعار " خاتمه بخشيدن به
سرمايه داری بروکراتيک و کمپرادور "
صرفا می تواند به تداوم موجوديت
سرمايه داری بروکراتيک و حتی تعميق و
گسترش آن ،حد اکثر در اشکال جديد،
منتهی گردد .در چنين صورتی چه زمينه
ای برای جهتگيری سوسياليستی اين
سرمايه داری باقی می ماند؟
غير ازين ،در رابطه با جهتگيری
سوسياليستی مورد ادعا برای اين سرمايه
داری ،نکات ذيل در " عهد نامه " ...می
تواند قابل دقت باشند:
 « شبکه جاده های زراعتی و سردخانه ها برای رساندن توليدات زراعتی به
بازار و ذخيره آنها ايجاد خواهد شد( » .
بازاری ساختن کل سکتور زراعت )
 « کوشش خواهد شد که تضاد داخلیميان کارگران و کارفرمايان بطريق
دوستانه ،از طريق وارد کردن کارگران به
مديريت صنعتی و از طريق توزيع سهام
صنعتی به کارگران حل و فصل گردد( » .
کوشش برای تخفيف تضاد طبقاتی ميان
کارگران و سرمايه داران ،اجرای
ميکانيکی دستور العمل مربوط به انقالب
فرهنگی در مديريت صنعتی و تبديل
کارگران به سهام داران موسسات مالی
سرمايه داری )
 « در خدمت به خاتمه بخشيدن بهوضعيت طعنه آميز تقريبا نصف روز قطع
جريان برق ،در کشور مدعی دومين مقام
در جهان از لحاظ امکانات انرژی آبی،
ابتکار ويژه ای رويدست گرفته خواهد شد
که در پروژه های انرژی آبی کوچک و
متوسط از طريق جمع کردن سرمايه های
کوچک پراگنده در کشور ،سرمايه گزاری
گردد .يک سياست جمع آوری سرمايه از
طريق توزيع سهام در ميان مصرف
کنندگان برق و آب رويدست گرفته خواهد
شد ( » .سازماندهی سرمايه های
کوچک در قالب سرمايه های نسبتا
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بزرگتر و تبديل مصرف کنندگان برق و
آب به سهامداران موسسات توليد برق و
آب )
 « کمپاين برای تعاونی ها :در يکجامعه ای مثل جامعه ما که اکثريت مردم
يک قطعه کوچک زمين يا سرمايه اندک
دارند ،دوام آوردن در جهان رقابت آميز
ناهموار کنونی فقط از طريق فعاليت های
اقتصادی ای که از طريق تعاونی ها مورد
اجرا قرار بگيرند ،نسبت به فعاليت های
انفرادی بيشتر ممکن و ميسر است .لذا
انواع گوناگون شبکه های تعاونی
توليدی ،توزيعی و تجارتی در سراسر
کشور توسعه خواهد يافت و بدينوسيله
سياست انکشافی اتکاء بخود اتخاذ خواهد
شد ( » .توجه به تعاونی ها از ديد رقابت
سرمايه دارانه )
به اين ترتيب " نظام سرمايه داري
جهتگيری
دارای
ملی
صنعتی
سوسياليستی " مورد خواست " عهد
نامه ،" ...در يک پيوند و ارتباط عميق و
گسترده با اقتصاد چين رويزيونيست و
هند ارتجاعی قرار دارد ،اتکای زيادی به
قرضه ها و کمک های بالعوض
امپرياليستی و ارتجاعی خارجی ،و
توريزم دارد ،سرمايه گزاری های
ارتجاعی و امپرياليستی خارجی را خوش
آمد می گويد و دارای جهتگيری نيرومند
صادراتی است که خود وابسته بودن آن
به بازار جهانی کنونی را می رساند.
نتيجه اينکه اين نظام اقتصادی نمی تواند
يک نظام اقتصادی " ملی " محسوب
گردد.
تبديل کارگران و همچنان صارفين برق و
آب و تيليفون و غيره به سهامداران
موسسات سرمايه دارانه ،در هر حدی که
ممکن و ميسر گردد ،صرفا می تواند
عمق و دامنه مناسبات توليدی سرمايه
داری را در جامعه گسترش دهد ،ملکيت
های سرمايه دارانه را وسعت بخشد و
جهتگيری ضد سوسياليستی را تقويت
نمايد.
لب و لباب تئوری مائوئيستی انقالب
دموکراتيک نوين اين است که در شرايط
کنونی جهانی ،عالوه بر کشور های
امپرياليستی و سرمايه داری پيشرفته،
شرايط برای برپايی انقالب سوسياليستی
در کشور های نيمه فئودالی – نيمه
مستعمره تحت سلطه امپرياليزم نيز
مساعد است ،منتها با عبور سريع از
مرحله انتقالی دموکراتيک نوين .در اين
مرحله با وجودی که تا حدی شرايط
مناسب برای رشد سرمايه داری ملی
فراهم می گردد ،اما شرايط مناسب

شماره بيست و يكم
بيشتری برای سوسياليزم به وجود می
آيد .جهتگيری سوسياليستی اين مرحله
به اين مفهوم است که از همان مراحل
آغازين آن يعنی ايجاد اولين پايگاه های
انقالبی بايد نطفه بندی مناسبات
سوسياليستی آغاز گردد و بصورت
پيوسته و مداوم پرورش يابد .توجه
محوری اين جهتگيری ،شعار معروف
مائوئيستی " انقالب را دريابيد ،توليد را
افزايش دهيد! " ،ايجاد تحول در مناسبات
توليدی جامعه است و بر همين مبنا روی
انکشاف اقتصادی يا به عبارت روشن تر
روی رشد نيروهای مولده نيز تاکيد دارد.
اما وقتی انکشاف سرمايه داری ملی به
عنوان هدف تعيين گرديد ،ديگر چيزی
برای جهتگيری سوسياليستی باقی نمی
ماند .توجه محوری اينچنين جهتگيری ای
روی افزايش توليد است و نه ايجاد تحول
در مناسبات توليدی ،يعنی اول رشد
اقتصادی و فقط پس از آن و در تابعيت از
آن ايجاد تحول در مناسبات توليدی.
دوم – ادعاهای" عهد نامه  " ...در مورد
تمرکز تمام نيروی کشور روی انکشاف
اقتصادی و نتايج آن نه تنها غير اصولی
و نادرست است ،بلکه با الف زنی ها و
کالن گويی های عجيبی نيز همراه است:
«  ...همراه با تامين تحول سياسی
پيشرونده از طريق مجلس موسسان ،تمام
نيروی کشور روی انکشاف اقتصادی
متمرکز خواهد شد .برای همين،از طريق
تهيه يک پالن کاری جامع " سياست
اقتصادی انتقالی نوين " ،اين سياست در
شکل يک کارزار مورد اجرا قرار خواهد
گرفت .به مثابه يک نتيجه ،از لحاظ دوره
های انکشاف ،کشور در طی ده سال به
معيار متوسط سطح زندگی ،در طی بيست
سال به معيار بلند سطح زندگی و در طی
چهل سال به معيار بسيار بلند سطح
زندگی ،نائل خواهد آمد .برای همين ،پالن
انکشافی اقتصادی کوتاه مدت ،ميان مدت
و دراز مدت تهيه و اجرا خواهد شد» .
درينجا دو تمرکز گاه داريم :يکی سياسی
و ديگری اقتصادی .تمرکز گاه سياسی
عبارت است از « :تامين تحول سياسی
پيشرونده از طريق مجلس موسسان »
يعنی تشکيل و استقرار " جمهوری
دموکراتيک فيدرال طرفدار مردم ".
همراه با اين تمرکز گاه سياسی ،آنچه به
عنوان تمرکزگاه اقتصادی مطرح می
گردد ،عبارت است از " انکشاف

شعله جاويد
اقتصادی " يا رشد اقتصادی و نه ايجاد
تحوالت بنيادی در مناسبات توليدی حاکم
بر جامعه .نکته مرکزی درين " انکشاف
اقتصادی " هم ارتقای سطح زندگی
عمومی جامعه و رسيدن به استندرد های
بين المللی سطح زندگی است.
البته مسئله اين نيست که " عهد نامه ...
" اصال ايجاد تحول در مناسبات توليدی
را کال ناديده می گيرد ،بلکه مسئله بر سر
اولويت ها و تقدم ها است .به عبارت
ديگر ،درينجا شعار معروف مائوئيستی "
انقالب را دريابيد ،توليد را افزايش دهيد
" وارونه می گردد و افزايش توليد در
قدم اول قرار می گيرد.
انقالب شوروی در طی تقريبا چهل سال
موجوديت خود و انقالب چين در طی
تقريبا سی سال موجوديت خود نتوانستند
شوروی و چين را به معيار بسيار بلند
سطح زندگی در سطح جهانی برسانند.
انقالب سقط شده نيپال به طريق اولی قادر
نخواهد بود به اين هدف بلند پروازانه
دست يابد .حتی اگر مسير انقالب در نيپال
بصورت اصولی تعقيب می شد و يا بعد از
اين مجددا در مسير نسبتا اصولی قرار
بگيرد ،نمی توان در طی چهار دهه به
عالی ترين معيار سطح زندگی در نيپال
دست يافت.
اصوال انقالب نيپال و انقالب هر کشور
ديگری مثل نيپال ،و حتی انقالب کشور
های امپرياليستی پيشرفته ،نبايد در مسير
رقابت با قدرت های امپرياليستی پيشرفته
و در کوتاه مدت حتی در مسير رقابت با
قدرت های اقتصادی ای مثل چين و هند
در دست يابی به سطوح عالی و بسيار
عالی زندگی قرار بگيرد .سالح انقالبی
اصلی ما درين کشور ها و حتی کشور
های امپرياليستی بسيار پيشرفته ،ايجاد
تحول بنيادی در مناسبات توليدی به نفع
زحمتکشان و توده های مردم و رساندن
ثمرات انقالب به آنها است .کمونيزم در
قدم اول و قبل از هر چيز ديگری ،يک
جنبش برابری طلبانه است .اگر اين
سمتگيری اصولی اولويت خود را از
دست بدهد و جای آنرا ترقی پسندی و
انکشاف طلبی بگيرد ،تمرکز گاه مبارزاتی
از انقالب در مناسبات توليدی به رشد
توليد و انکشاف اقتصادی منتقل خواهد
شد .در چنين صورتی آنچه رهنمای عمل
قرار می گيرد ،تئوری رشد نيروهای
مولده است و نه تئوری انقالب کمونيستی
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( انقالب دموکراتيک نوين ،گذار سريع به
انقالب سوسياليستی و حرکت به سوی
جامعه کمونيستی جهانی )
به اين موضوع از زاويه ديگری نظر
اندازيم:
وقتی تحول سياسی پيشرونده از طريق
مجلس موسسان يعنی تشکيل و استقرار
جمهوری دموکراتيک فيدرال طرفدار
مردم تامين گرديد ،تضاد اساسی جامعه
نيپال چگونه خواهد بود؟ تضاد ميان
نيروهای مولده خواهان تحول و مناسبات
توليدی عقبمانده يا برعکس تضاد ميان
مناسبات توليدی پيشرفته و نيروهای
مولده عقبمانده .مسلم است که در صورت
اول ،تکيه گاه مبارزاتی ،پيشبرد مبارزات
طبقاتی انقالبی کارگران ،دهقانان و بخش
های ديگر توده های مردم خواهد بود .اما
در صورت دوم ،تکيه گاه مبارزاتی
عبارت خواهد بود از تالش برای افزايش
توليد و انکشاف اقتصادی.
در زمان انقالب فرهنگی کبير پرولتاريايی
در چين ،جناح انقالبی حزب وظيفه عمده
مبارزاتی را پيشبرد مبارزات طبقاتی
تعيين کرده بود .اما جناح رويزيونيست
وظيفه عمده مبارزاتی را افزايش توليد
می دانست .طبيعی است که وقتی وظيفه
عمده مبارزاتی ،رشد و افزايش توليد و
نه پيشبرد مبارزات طبقاتی تعيين گرديد،
پيشبرد انقالب ديگر محوريت خود را از
دست می دهد و دستيابی به رفاء هر چه
بيشتر در دستور قرار می گيرد .در
شرايط کشوری مثل نيپال و شرايط کنونی
جهانی ،قرار گرفتن در چنين مسيری فقط
می تواند اتکای روز افزون و هر دم
فزاينده به قروض و کمک های بال عوض
خارجی امپرياليستی و ارتجاعی ،سرمايه
گزاری های خارجی امپرياليستی و
ارتجاعی ،توريزم ،توليدات صادراتی
زراعتی و احيانا صنعتی را باعث گردد .با
سفر طوالنی صدر حزب کمونيست نيپال (
مائوئيست ) به چين ،به بهانه شرکت در
مراسم اختتاميه بازی های المپيک ،طی
طريق در چنين مسيری عمال آغاز گرديد
و پس از آن وزير ماليه دولت جديد و
سائرين ،به هر دری که برايشان ميسر
گردد ،بخاطر فراهم آوری سرمايه برای
انکشاف اقتصادی و پيشبرد کازار مالی
مربوطه آن سر می زند و دق الباب می
کند.

مناسبات بين المللی
در " عهد نامه " ...گفته شده است که:
« در جهان گلوباليزه کنونی ،بدون هدايت

درست مناسبات بين المللی و دفاع مناسب
از خود اتکايی ملی ،استقالل و تماميت
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ارضی ،ما نمی توانيم نيپال مترقی نوين
را سريعا بسازيم» .
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در درست بودن اين حکم هيچ شکی
وجود ندارد .اما در ناقص بودن و
يکجانبه بودن اين حکم نيز نمی توان
هيچگونه شکی به خود راه داد .مناسبات
بين المللی دو جنبه دارد :موضعگيری در
رابطه با مسائل مشخص کشور در چوکات
مناسبات بين المللی و موضعگيری در
رابطه با مسائل سائر کشور ها و ملل و
خلق ها در چوکات اين مناسبات يا به بيان
ديگر موضعگيری در رابطه با مسائل بين
المللی  .اين دو جنبه از همديگر تفکيک
ناپذيرند ،به نحوی که بدون هدايت درست
يکی از اين جنبه ها ،نمی توان جنبه
ديگر را نيز بصورت درست هدايت نمود.
" عهد نامه  ...برای انتخابات مجلس
موسسان " ،تحت عنوان " مسئله
ناسيوناليزم و مناسبات بين المللی " ،به
مسائل ذيل پرداخته است:
 -1پيمان ها و توافقنامه های نابرابر
 – 2تدابير در مورد سرحد
 – 3مرکز سرباز گيری گورخه
 – 4مناسبات با چين و هند
 – 5اشتغال خارجی
 – 6نيپالی های مهاجر و غير مقيم
 – 7تصويب پيمان ها و موافقتنامه ها
 – 8قروض خارجی
 - 9مهاجرين بوتانی
طوريکه ديده می شود ،فرمولبندی های
" عهد نامه " ...صرفا روی يک جنبه از
مناسبات بين المللی متمرکز گرديده و
جنبه ديگر اصال به فراموشی سپرده شده
است .اين طرز برخورد با مناسبات بين
المللی واقعا يک برخورد تنگ نظرانه
ناسيوناليستی است و از اين لحاظ در
انطباق با عنوان مربوطه يعنی " مسئله
ناسيوناليزم و مناسبات بين المللی " قرار
دارد .آيا قابل تعجب نيست که يک حزب
کمونيست مائوئيست و عضو جنبش
که
انترناسيوناليستی،
انقالبی
انترناسيوناليزم پرولتری ،از لحاظ
ايدئولوژيک ،سياسی و تشکيالتی ،بايد
يك اصل اساسي براي آن محسوب گردد،
مناسبات بين المللی مورد خواستش را کال
بر مبنای ناسيوناليزم و به فراموشی
سپردن کامل انترناسيوناليزم پرولتری،
فرمولبندی می نمايد؟
همانطوريکه قبال گفتيم دو جنبه مناسبات
بين المللی از همديگر تفکيک ناپذيرند ،به
نحوی که بدون هدايت درست يکی از اين
جنبه ها ،نمی توان جنبه ديگر را نيز
بصورت درست هدايت نمود .طبيعی است
که يک حزب کمونيست مائوئيست ،از
طريق به فراموشی سپردن کامل
انترناسيوناليزم پرولتری نمی تواند – و
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نخواهد توانست  -مناسبات بين المللی را
در رابطه با مسائل خاص کشور خودش
نيز بصورت درست و اصولی فرمولبندی
و هدايت نمايد .به اين جمله از متن "
عهد نامه  " ...در رابطه با مناسبات با
کشور های جهان توجه نمائيم:
« مناسبات با هند و چين :مناسبات
دوستانه با تمام کشور های جهان بر
مبنای " پنج اصل " حفظ خواهد شد.
کوشش ويژه به عمل خواهد آمد تا
مناسبات با همسايگان غول پيکر ،مثل
هند و چين ،متوازن و نيرومند گردد» .
درين جمله چند مسئله قابل دقت است:
 - 1اساس مناسبات بين المللی ،حفظ
مناسبات دوستانه بر مبنای پنج اصل با
تمام کشور های جهان دانسته شده است.
طبعا درينجا منظور از کشور ها ،همان
دولت های اين کشور ها است .منظور از
" حفظ " هم در اساس تاکيد روی تسلسل
همان سياستی در مناسبات بين المللی
است که توسط دولت شاهی نيپال تعقيب
می شده است .البته " عهد نامه " ...در
قسمت های مختلف خود مباحثی را در
انتقاد از تسليم طلبی نظام شاهی در قبال
قدرت های امپرياليستی و ارتجاعی
خارجی مطرح کرده است .اما فرمولبندی
ای را که بطور مشخص درينجا در رابطه
با عرصه مناسبات بين المللی ارائه می
نمايد ،همانند عرصه های سياسی داخلی،
نظام اقتصادی و غيره ،مبتنی بر باز
سازی همان مناسبات قبلی است و نه سر
نگونی آن مناسبات و جايگزينی يک
مناسبات اساسا نوين بجای آن.
 –2کل « مناسبات دوستانه با تمام کشور
های جهان » تحت عنوان « مناسبات با
چين و هند » مطرح گرديده است.
ازينقرار مسئله محوری در مناسبات بين
المللی ،مناسبات با دولت های چين و هند
دانسته شده و روی متوازن نمودن و
نيرومند ساختن آن تاکيد صورت گرفته
است .متوازن به اين معنا که عدم توازن
قبلی به نفع مناسبات با هند ،تغيير يابد و
مناسبات با چين ،هموزن مناسبات با هند
گردد .نيرومند به اين معنا که اين
مناسبات متوازن با دو دولت نسبت به
سابق قوی تر و نيرومند تر گردد .تطبيق
عملی اين فرمولبندی صرفا می تواند
زنجير های وابستگی نيپال به هند را به
سوی همسايه شمالی نيپال نيز گسترش
دهد و عين همان وابستگی را در رابطه با
چين نيز ايجاد نمايد.
از ديد انترناسيوناليستی پرولتری ،انقالب
نيپال بخش تفکيک ناپذيری از انقالب
جهانی پرولتری است و بايد قويا مرتبط
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به آن بوده و در خدمت آن قرار داشته
باشد .آن زمانی که جنگ خلق در نيپال
جريان داشت ،شعار معروف « جنگ خلق
در نيپال را در خدمت به انقالب جهانی
گسترش دهيد! » ،از نيپال در سراسر
جهان طنين می انداخت .اما از زمانی که
حزب کمونيست نيپال ( مائوئيست ) به
قول خودش برای حفظ دستاورد های
جنگ خلق به " طريقه ديگر " يعنی
تبديل تعرض استراتژيک در جنگ خلق
به " تعرض سياسی " و به بيان ديگر
استراتژی مبارزاتی مسالمت آميز و غير
جنگی روی آورد ،شعار متذکره نيز پائين
کشيده شد " .عهد نامه  " ...يک سند
نسبتا طوالنی است .اما در سراسر اين
سند ،انترناسيوناليزم پرولتری ،اصل
مهجور و دور انداخته شده ای است که
اساسا سزاوار يک تذکر مختصر نيز نمی
باشد .درين سند ،موضوعاتی از قبيل
دفاع از انقالب جهانی ،حمايت از مبارزات
انقالبی پرولتری در کشور های
امپرياليستی ،مبارزات آزاديبخش ضد
امپرياليستی و مقاومت عليه تجاوزات و
اشغالگری های امپرياليستی و اعالم
همبستگی با اين مبارزات ،اصال گنجانده
نشده و کال به فراموشی سپرده شده اند.
اينگونه موضعگيری به چه چيزی منجر
می شود؟ آيا حزب کمونيست نيپال (
مائوئيست ) فقط در صدد بيرون کشيدن
گليم خود و کشور خود از آب جهان شديدا
گلوباليزه شده کنونی است؟ شايد .اما اين
امکان ندارد و تصور در مورد تحقق آن
صرفا می تواند يک توهم خطرناک کشنده
باشد .در هر حال ،ديد " عهد نامه " ...
از مناسبات بين المللی که در طی چندين
ماه حاکميت دولت فعلی ،به پراتيک
گذاشته شده ،عمال به يک چيز منجر
گرديده است و آن عبارت است از ادامه
همان سياست دولت شاهی قبلی در
مناسبات بين المللی به اضافه کشش شديد
بطرف وابستگی به چين رويزيونيست.
جنبش انقالبی انترناسيوناليستی ،جنبشی
است که موضعگيری عليه رويزيونيزم
چينی و چين سرمايه داری  ،يکی از پايه
های اصلی تشکيل آن است .حزب
کمونيست نيپال ( مائوئيست ) يکی از
اعضای اين جنبش و متعهد به پيشبرد
مواضع اين جنبش در سطح ملی و بين
المللی ،منجمله در مورد چين
رويزيونيست و سرمايه داری ،است .اما
هر قدر صفحات " عهد نامه " ...را ورق
بزنيم و متن آن را مرور کنيم ،در رابطه
با چين ،غير از تعريف و تمجيد در مورد
چين کنونی چيز ديگری دران نمی توانيم
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بيابيم .چين کنونی ميراث دار انقالب،
يکی از لوکوموتيف های جديد اقتصاد
جهانی ،دارای انکشاف اقتصادی سريع و
دارنده بازار عظيمی دانسته شده است که
همسايگی نيپال با آن يک غنيمت فوق
العاده است .درين تعريف و تمجيد حتی
اشاره ای هم روی اين موضوع صورت
نمی گيرد که چرخ های اين لوکوموتيف
جديد اقتصاد جهانی ،رکورد دار رشد
ساالنه اقتصادی و دارنده بازار عظيم،
طبق کدام مناسبات می چرخد .و چرا
صورت بگيرد؟ هند ارتجاعی توسعه طلب
حتی همان ماسک دروغين کمونيزم چين
کنونی را نيز بر چهره ندارد ،اما به عين
سويه مورد مدح و ثنا قرار می گيرد.
واقعيت اين است که قرار داشتن جغله
سنگ کوچک نيپال در ميان دو تخته
سنگ بزرگ هند ارتجاعی و چين
رويزيونيست ،يک موقعيت جغرافيايی
سياسی نا مساعد برای نيپال و انقالب
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نيپال است .يکی از داليلی که حزب
کمونيست نيپال ( مائوئيست ) ،خط و
مشی کنونی را در پيش گرفت ،مطلق
ساختن همين موقعيت جغرافيايی نا
مساعد بود .بر مبنای اين تحليل مطلق
گرايانه ،در چوکات کلی آنچه عدم توازن
قوا در سطح بين المللی عنوان گرديد،
حزب کمونيست نيپال ( مائوئيست ) برای
خود و انقالب نيپال " ،اجباراتی " قائل
شد و حاصل جمع ضرورت ها و اين "
اجبارات " را بصورت خط و مشی جاری
کنونی فرمولبندی نموده و مورد اجرا
قرار داد .اما در " عهد نامه " ...می
بينيم که اين حزب ديگر کامال در تار و
پود اين " اجبارات " گرفتار گرديده
است .درين گرفتاری خود ساخته ،مرز
ميان اجبارات و ضرورت ها کامال زدوده
شده و اجبارات به مثابه ضرورت ها و
چالش ها به مثابه مساعدت ها تبليغ می
گردد .اينگونه تبليغ فقط می تواند خود
.

سنبله  ( 1388سپتامبر ) 2009
فريبی و مردم فريبی باشد و نه چيز
ديگری؛ و به هيچ وجهی قادر نيست
اجبارات و چالش ها را به ضرورت ها و
مساعدت ها تبديل نمايد.
حاصل پراتيکی اتخاذ اين مشی در
مناسبات بين المللی اين است که هم
اکنون " نيپال نوين " حتی به اندازه
ونزويالی چاويزی هم سياست بين المللی
ضد امپرياليستی و ضد صهيونيستی فعال
ندارد .بد تر از آن در عرصه افغانستان و
عراق عمال در منجالب شموليت در
کارزار تجاوزکارانه و اشغالگرانه تحت
رهبری امپرياليزم امريکا گرفتار است و
با اين گرفتاری موافقت نموده است .در
نتيجه نه تنها هيچگونه تالش عملی
ملموسی برای بيرون رفتن از اين
منجالب به عمل نمی آورد ،بلکه بطور
روز افزونی بيشتر و بيشتر در آن فرو
می رود.

مزدوران مسلح نيپالی ،بخشی از نيروهای اشغالگر خارجی در افغانستان
تقريبا همزمان با افشای موجوديت
نيروهای مربوط به شرکت های امنيتی
خصوصی امريکايی در افغانستان،
موجوديت مزدوران مسلح نيپالی مربوط
به اين شرکت ها در افغانستان نيز آفتابی
گرديد .از آن زمان تا حال ،اين موضوع
چند بار در صفحات ارگان مرکزی حزب (
شعله جاويد ) انعکاس يافته است .ما
انتظار داشتيم که دولت جديد نيپال  -که
تحت رهبری حزب کمونيست نيپال (
مائوئيست ) قرار دارد  -روی اين
موضوع بصورت جدی توجه نموده و
برای بيرون بردن مزدوران مسلح نيپالی
از افغانستان قاطعانه دست به اقدام بزند.
اما متاسفانه نه تنها درينمورد تا حال
اقدامی صورت نگرفته است ،بلکه پس از
الغای سلطنت و برقراری جمهوری
دموکراتيک فيدرال در نيپال ،حضور اين
مزدوران مسلح در افغانستان پر رنگ تر
و گسترده تر نيز شده است .تا همين
اواخر تعداد اين نيروها تنها در يکی از
ميدان های هوايی مهم کشور ( ميدان
هوايی شيندند هرات ) بالغ بر هفتصد نفر
بر آورد می گرديد .دسته های مسلح
نيپالی در ميدان هوايی قندهار ،مرکز پی
آر تی غزنی ،بعضی از نقاط حساس
امنيتی کابل و سائر جاها نيز حضور
دارند .با يک بر آورد تخمينی می توان
مجموع مزدوران مسلح نيپالی در

افغانستان را  1500تا  2000نفر تخمين
نمود.
ما پس از آگاه شدن اجمالی از طريق يكي
از منابع ديگر مربوط به جنبش انقالبي
انترناسيوناليستي ،و نه حزب كمونيست
نيپال (،مائوئيست ) ،به تازگی اطالع
يافته ايم که دولت جديد در نيپال ،با
موضوع اشتراک نيروهای نظامی نيپال
در " ماموريت های صلح " سازمان ملل
متحد موافقت کرده است .البته دقيقا نمی
دانيم که افزايش مزدوران مسلح نيپالی
در افغانستان ،بر مبنای اين موافقت
صورت گرفته است يا نه .ولی دو مطلب
روشن در رابطه با اين موضوع وجود
دارد:
اول اينکه :دولت جديد نيپال و يکايک
نيروهای سياسی شامل در اين دولت – به
شمول نيروی رهبری کننده اين دولت
يعنی حزب کمونيست نيپال ( مائوئيست )
 نه تنها با موجوديت مزدوران مسلحنيپالی در افغانستان ابراز مخالفت نکرده
اند ،بلکه گسترش اين نيروها را نيز
تحمل کرده و عمال اجازه داده اند.
دوم اينکه :در زمان حاکميت دولت سابق
در نيپال ،مزدوران مسلح نيپالی در
افغانستان ،صرفا در ارتباط با شرکت های
امنيتی خصوصی امريکايی در افغانستان
قرار داشتند .اما در حال حاضر ،آنها در
ميدان هوايی شيندند راسا تحت فرمان "
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نيروی ويژه " امريکايی قرار دارند ،در
ميدان هوايی قندهار در ارتباط با نيروهای
کانادايی " اجرای وظيفه " می کنند ،در
مرکز پی آر تی غزنی به نيروهای پولندی
مرتبط هستند ،کما اينکه در کابل و جاهای
ديگر هنوز مرتبط به شرکت های امنيتی
خصوصی امريکايی می باشند .اين
نيروها جا و محل " ماموريت " ثابت
دايمی ندارند و حسب ضرورت به جا های
مختلف سوق می گردند و به " وظايف "
مختلفی گمارده می شوند.
حزب ما ،به عنوان يکی از مشمولين"
ششمين کنفرانس منطقوی احزاب و
سازمان های مائوئيست متحد در جنبش
انقالبی انترناسيوناليستی در جنوب آسيا
" که اطالعيه آن در جنوری 2007
منتشر گرديده و در شماره هجدهم شعله
جاويد نيز انعکاس يافته است ،عالوه بر
طرح مباحث عام و خاص ديگری در
کنفرانس ،مسئله موجوديت مزدوران
مسلح نيپالی در افغانستان را به مثابه
بخشی از نيروهای اشغالگر خارجی در
کشور ،نيز مطرح کرد .ما از حزب
کمونيست نيپال ( مائوئيست ) جدا تقاضا
کرديم که به اين موضوع بصورت جدی
توجه نموده و برای بيرون بردن اين
نيروها از افغانستان تالش نمايد .حزب
کمونيست نيپال ( مائوئيست ) قول داد که
مبارزه برای بيرون بردن اين نيرو ها از
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اشغالگرانه امپرياليستی تحت رهبری
امپرياليست های امريکايی به صورت
روشن و صريح اصال تماس نگرفته است.
" سنت شرم آور مرکز سرباز گيری
گورخه " يک سنت قديمی است و از
زمان موجوديت استعمار گران انگليسی
در شبه قاره هند شروع شده است .بعد از
استقالل هند ،نه تنها خدمت سربازان
مزدور نيپالی برای اردوی برتانيه دوام
کرد ،بلکه اردوی هند نيز به استخدام
سربازان گورخه پرداخت؛ چنانچه يکی از
واحد های معروف اوليه اردوی هند" ،
گورخه ريجمينت " بوده است .مهاجرينی
که در زمان تشکيل پاکستان از مناطق
شمالی هند به پاکستان پناهنده شده اند،
خاطرات تلخی از قساوت ها و بيرحمی
های نفرات مربوط به اين " ريجمينت "
دارند .اين واحد نظامی هنوز هم
موجوديت دارد.
اما سهمگيری مزدوران مسلح نيپالی در
کارزار تجاوزکارانه و اشغالگرانه
امپرياليستی و ارتجاعی در عراق و
افغانستان ،گرچه از يکجانب ادامه همان
" سنت شرم آور " گذشته است ،اما از
جانب ديگر تا حد معينی و از جهات
مشخصی تازگی نيز دارد .يکی از جهات
مشخص تازگی اش اين است که " چتر
قانونی " سازمان ملل متحد ،بخصوص
در رابطه با افغانستان ،را باالی سر خود
دارد.
ما از نيروهای فئودال کمپرادور شامل در
دولت جديد نيپال ،مثل کنگره نيپال و
رويزيونيست های اتحاد مارکسيست –
لنينيست ها ،که قبال در زمان شاه نيز با
خدمت مزدوران مسلح نيپالی در رکاب
امپرياليست های امريکايی مخالفتی
نداشتند ،در رابطه با بيرون بردن اين
نيروها از افغانستان نه انتظاری داشته ايم
و نه در آينده خواهيم داشت .اما حزب
کمونيست نيپال ( مائوئيست ) به عنوان
از
يکی

شعله جاويد
شماره بيست و يكم
افغانستان را بصورت جدی پيش خواهد دران شهروندان نيپالی در اردو های
خارجی سربازگيری می شوند ،بايد خاتمه
برد.
تقريبا يکسال بعد از تدوير " ششمين يابد و اشتغال توليدی و قابل احترام برای
کنفرانس منطقوی  ،" ...حزب کمونيست آنها در داخل کشور فراهم گردد.
نيپال ( مائوئيست ) دست به انتشار " درينمورد ،با خلق افکار عامه و محيط
عهد نامه  ...برای انتخابات مجلس مناسب ،گام های مناسب برداشته خواهد
موسسان " زد .در طی اين مدت يکسال ،شد» .
هيچگونه حرکت و حتی ندا و صدايی از اين مطلب تحت عنوان اصلی « بينش
حزب مذکور در جهت تعميل قول داده شده حزب کمونيست نيپال ( مائوئيست ) :بر
در " کنفرانس " مشاهده نشد .اما انتشار قراری جمهوری مترقی نوين نيپال » و
" عهد نامه  ...برای انتخابات مجلس عنوان فرعی « مسئله ناسيوناليزم و
موسسان " نيز باعث نشد که " عهد مناسبات بين المللی » ،مطرح گرديده
است .به عبارت ديگر " ،عهد نامه " ...
شکنی " مذکور ادامه نيابد.
تا زمانيکه " عهد نامه  ...برای انتخابات به موضوع مرکز سرباز گيری گورخه از
مجلس موسسان " در دسترس ما قرار يک ديد ناسيوناليستی تنگ نظرانه
نگرفته بود ،اصال بصورت مشخص نمی برخورد کرده است .وقتی به خود جمله
دانستيم که چرا و چگونه يک حزب مربوطه توجه نمائيم به روشنی مشاهده
کمونيست مائوئيست که بايد قاطعانه به می کنيم که سنت سرباز گيری نيپالی ها
انترناسيوناليزم پرولتری تعهد و پابندی در اردوهای خارجی به اين دليل شرم آور
داشته باشد ،می تواند موضوع شرکت خوانده شده است که اين " شغل " يک
شهروندان کشورش را در کارزار مصروفيت قابل احترام برای شهروندان
تجاوزکارانه و اشغالگرانه امپرياليستی ،نيپالی نيست و به " غرور ملی " آنها
به رهبری امپرياليزم امريکا بپذيرد و خدشه وارد ميسازد.
قطعا چنين است .اما توجه صرف به غير
عمال مجری آن باشد.
وقتی " عهد نامه  ...برای انتخابات قابل احترام بودن اين " اشتغال " برای
مجلس موسسان " ،چندين هفته پس از نيپالی ها ،که فقط يکی از پهلوهای
برگزاری انتخابات و معلوم شدن نتايج پديداری آن را ميسازد ،نميتواند ماهيت
آن ،به دست ما رسيد ،با کمال تعجب اين سنت شرم آور را به صورت روشن و
مشاهده کرديم که اين موضوع اصال مورد همه جانبه بيان نمايد .ماهيت اين " سنت
توجه قرار نگرفته و قول داده شده در " شرم آور " فقط و فقط وقتی بصورت
ششمين کنفرانس منطقوی  " ...کامال روشن و اصولی بيان شده می تواند که
پشت گوش انداخته شده است .در " عهد موضعگيری در مورد آن ،قاطعانه مبتنی
نامه  ...برای انتخابات مجلس موسسان " بر انترناسيوناليزم پرولتری باشد و نه ديد
تنها يک بند در بخش چهارم آن وجود ناسيوناليستی تنگ نظرانه.
دارد که اجماال موضوع " مرکز سرباز گذشته از آن ،موضعگيری حزب
گيری گورخه " را مطرح کرده است ،کمونيست نيپال ( مائوئيست ) روی اين
بدون اينکه بصورت روشن روی حضور موضوع " شرم آور " در " عهد نامه...
مزدوران مسلح نيپالی در عراق و " ،يک موضعگيری اجمالی در مورد
افغانستان و مخالفت عليه اين حضور مرکز سربازگيری گورخه است و با
تماس گرفته باشد .به اين مطلب توجه موضوع مشخص موجوديت مزدوران
مسلح نيپالی در افغانستان و عراق و به
نمائيم:
« مرکز سرباز گيری گورخه :سنت شرم بيان روشن تر با شرکت مزدوران مسلح
آوری مثل مرکز سرباز گيری گورخه ،که نيپالی در کارزار تجاوزکارانه و
اعضای جنبش انقالبی انترناسيوناليستی و مشخصا به عنوان يکی از امضا کنندگان دو سند مهم جنبش در سال های  1993و 2000
( " در باره اوضاع جهانی " و " قطعنامه ميلينيوم " ) و يکی از شرکت کنندگان " ششمين
کنفرانس منطقوی  ...جنوب آسيا " و باال
تر از آن سازمانده اين کنفرانس ،که پيشبرد يک مبارزه جدی برای بيرون بردن مزدوران مسلح نيپالی از افغانستان را در پيشگاه
کنفرانس مذکور تعهد نمو ده است ،تحت هيچ عنوانی حق ندارد با خدمت شهروندان نيپال در رکاب امپرياليست های اشغالگر موافقت
داشته باشد و عمال مجری آن باشد.
صدر حزب کمونيست نيپال ( مائوئيست ) هم اکنون صدر اعظم نيپال است .پست وزارت دفاع نيپال نيز به يکی از رهبران حزب
کمونيست نيپال ( مائو ئيست ) تعلق دارد .پست وزارت ماليه و پست های حساس ديگری در کابينه نيز مربوط به به حزب کمونيست
نيپال ( مائوئيست ) است .در يک کالم ،دولت ائتالفی جديد نيپال تحت رهبری حزب کمونيست نيپال ( مائوئيست ) قرار دارد .اما اتباع
اين دولت بخشی از نيروهای اشغالگر خارجی در افغانستان – و همچنان عراق – هستند و حزبی که ده سال تمام جنگ خلق در نيپال
را رهبری نمود ،اکنون با اين وضعيت شرم آور عمال از در موافقت در آمده و مجری آن گرديده است.
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ما در مباحثات درونی " کارزار دفاع از انقالب نيپال " گفته بوديم که مباحثات با حزب کمونيست نيپال ( مائوئيست ) ،بعد از انتخابات
مجلس موسسان نمی تواند درونی باقی بماند .اکنون بخش هايی از اين مباحثات توسط بعضی از مشمولين جنبش انقالبی
انترناسيوناليستی علنی گرديده است .با اينهم ،به دليل حساسيت فوق العاده موضوع ،حزب ما ممکن است جنبه هايی از مخالفت های
ايدئولوژيک – سياسی اش با خط حاکم کنونی بر حزب کمونيست نيپال ( مائوئيست ) را تا مدت زمان ديگری ،کماکان بصورت
درونی پيش ببرد .اما موافقت عملی حزب کمونيست نيپال ( مائوئيست ) با شموليت نيپالی ها در زمره اشغالگران خارجی در
افغانستان – و همچنان عراق  -موضوعی اس ت که بايد با جديت و قاطعيت بصورت علنی مطرح شود و حد اکثر افشاگری در مورد
آن صورت بگيرد.
حزب کمونيست نيپال ( مائوئيست ) ،عمال در موقعيتی قرار دارد که  -چنانچه بخواهد  -می تواند به سرعت به وضعيت شرم آور
شموليت نيپالی ها در زمره اشغالگران خارجی در افغانستان – و همچنان عراق  -خاتمه دهد .به نظر ما اين وضعيت چيزی نيست که
پس از خلق افکار عامه و محيط مناسب ،گام های مناسب برای خاتمه دادن به آن رويدست گرفته شده و مثال با فراهم آوری اشتغال
توليدی و قابل احترام برای اين نيپالی ها در داخل کشور شان ،آنها از افغانستان و عراق بيرون کشيده شوند .اين موضوع راه حل
عاجل و فوری می طلبد و حزب کمونيست نيپال ( مائوئيست ) بايد بصورت عاجل درينمورد داخل اقدام گردد.
به نظر ما بايد تمامی منسوبين جنبش انقالبی انترناسيوناليستی ،به شمول منسوبين حزب کمونيست نيپال ( مائوئيست ) روی اين
موضوع به مثابه يک مسئله عاجل و اضطراری توجه نمايند .وضعيت شرم آور موجود ،کل صفبندی بين المللی حزب کمونيست نيپال
( مائوئيست ) و به يک معنی کل صفبندی جنبش انقالبی انترناسيوناليستی را در رابطه با کارزار تجاوزکارانه و اشغالگرانه تحت
رهبری امپرياليست های امريکايی ،ع مال زير سوال برده است .اگر عليه اين وضعيت شرم آور ،مبارزه جدی و قاطعی به قصد خاتمه
دادن هر چه زود تر به آن پيش برده نشود و کماکان در قبال آن سکوت ادامه يابد ،قطعا مسئوليت آن متوجه تمامی منسوبين جنبش
انقالبی انترناسيوناليستی ،و در قدم اول حزب ما و منسوبين حزب کمونيست نيپال ( مائوئيست ) خواهد بود .بايد مبارزه جدی و
قاطعی درين عرصه ،به مثابه بخش جدايی ناپذيری از کليت مبارزات خطی عليه خط حاکم کنونی بر حزب کمونيست نيپال ( مائوئيست
) ،که دوام و گسترش موجوديت مزدوران مسلح نيپالی در افغانستان يکی از جلوه های عملی آن است ،ميتواند – و بايد  -پيش برده
شود.
ما به خصوص از اعضای حزب کمونيست نيپال ( مائوئيست ) ،جمعيت جوانان کمونيست ،رزمندگان اردوی آزاديبخش خلق ،چريک
های توده يی و سازمان های توده يی تحت رهبری حزب ،جدا درخواست می کنيم که برای خاتمه بخشيدن به اين وضعيت شرم آور،
رهبری حزب و همچنان دولت فعلی نيپال را تحت فشار قرار دهند .در غير آن همانطوريکه مزدوران مسلح مذکور هم اکنون بطور
عام در ريختاندن خون افغانستانی ها به نفع امپرياليست های اشغالگر سهيم اند ،فردا بطور مشخص در ريختاندن خون اعضای حزب
کمونيست ( مائوئيست ) افغانستان ،رزمندگان تحت رهبری حزب و توده های مرتبط به آنها نيز سهم خواهند گرفت.

موضوع موجوديت مزدوران مسلح نيپالي در افغانستان ،راه حل عاجل
و فوری می طلبد و حزب کمونيست نيپال ( مائوئيست ) باید بصورت
عاجل درینمورد داخل اقدام گردد .به نظر ما باید تمامی منسوبين
جنبش انقالبی انترناسيوناليستی ،به شمول منسوبين حزب
کمونيست نيپال ( مائوئيست ) روی این موضوع به مثابه یک مسئله
عاجل و اضطراری توجه نمایند .وضعيت شرم آور موجود ،کل صفبندی
بين المللی حزب کمونيست نيپال ( مائوئيست ) و به یک معنی کل
صفبندی جنبش انقالبی انترناسيوناليستی را در رابطه با کارزار
تجاوزکارانه و اشغالگرانه تحت رهبری امپریاليست های امریکایی،
عمال زیر سوال برده است .اگر عليه این وضعيت شرم آور ،مبارزه جدی
و قاطعی به قصد خاتمه دادن هر چه زود تر به آن پيش برده نشود و
کماکان در قبال آن سکوت ادامه یابد ،قطعا مسئوليت آن متوجه
تمامی منسوبين جنبش انقالبی انترناسيوناليستی ،و در قدم اول
حزب ما و منسوبين حزب کمونيست نيپال ( مائوئيست ) خواهد بود.
باید مبارزه جدی و قاطعی درین عرصه ،به مثابه بخش جدایی ناپذیری
از کليت مبارزات خطی عليه خط حاکم کنونی بر حزب کمونيست نيپال
( مائوئيست ) ،که دوام و گسترش موجودیت مزدوران مسلح نيپالی
در افغانستان یکی از جلوه های عملی آن است ،ميتواند – و باید -
پيش برده شود.
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نامه مسئول روابط بين المللي حزب كمونيسرت نيپرال ( مائوئيسرت ) بره يكري از
اعضاي كميته روابط بين المللي حزب كمونيست ( مائوئيست ) افغانستان
صفحه ( ) 2

مطالبي در رابطه به متن نامه مسئول روابط بين المللي حزب كمونيست نيپال
(مائوئيست )
صفحه ( ) 2

برخي از فيصله هاي مهم اتخاذ شده توسط جلسه برگذار شده كميته مركزي در
فولباري ولسوالي كاوري
( سندي از حزب كمونيست نيپال ( مائوئيست ) كه يكجا با نامه ارسالي مسئول روابط برين المللري آن
حزب دريافت شده بود) .
صفحه ( ) 5

مرور مختصري بر فيصله هاي مهم جلسه اخير كميته مركزي حزب كمونيست
نيپال ( مائوئيست )
( مالحظات رهنمودي دفتر سياسي كميته مركزي حزب كمونيست ( مائوئيست ) افغانسرتان در مرورد
فيصله هاي مهم جلسه كميته مركزي حزب كمونيست نيپال ( مائوئيست ) در فولباري )
صفحه ( ) 6

عهد نامه حزب كمونيست نيپال ( مائوئيست ) براي
انتخابات مجلس موسسان
صفحه ( )14

مروري بر عهد نامه حزب كمونيست نيپال
(مائوئيست ) براي انتخابات مجلس
موسسان
( سندي كه در ابتدا در شماره نهم نشريه دروني حزب در مراه جردي 1387درج گرديرد .قسرمت آخرر
اين سند ( مزدوران مسلح نيپالي بخشي از نيروهاي اشرغالگر در افغانسرتان ) برا تغييررات انردكي بره
انگليسرري ترجمرره شررده و در مرراه مررارچ گذشررته برره عنرروان " نامرره اعتراضرري سرگشرراده برره حررزب
كمونيست نيپال ( مائوئيست ) همراه با نسخه هاي آن به منسوبين جنربش انقالبري انترناسيوناليسرت
" ،به حزب مذكور و منسوبين " جاا " فرستاده شد ) .صفحه ( ) 30
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