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پيروزی انقالب کبيراکتوبرعصرجديدی ازحاکميت
طبقاتی پرولتاريا وزحمتکشان جھان اعالم نمود!
پيروزی انقالب کبيراکتوبر 1917درروسيه اولين تجربه موفق پرولتاريا درسرنگونی سلطه سرمايه وتاسيس حاکميت
طبقاتی آن بود .انقالب اکتوبرتحت رھبری حزب کمونيست)بلشويک( ودررأس آن لنين به پيروزی رسيد وبا سرنگونی
ديکتاتوری طبقاتی طبقه سرمايه داروفئودال ،ديکتاتوری پرولتاريا برقرارگرديد .باپيروزی اين انقالب دولت ديکتاتوری
پرولتاريا بالفاصله حق تعيين سرنوشت ملل زيرسلطه امپراتوری تزاررا تا تشکيل دولتھای مستقل به رسميت شناخت و
دراقدام فوری ديگرش تمام قراردادھا وپيمانھای غارتگرانه واسارتبارنظام تزاری راکه برخلقھا وملل ستمديده تحميل
کرده بود ،ملغا اعالم نمود وباين صورت دولت شوراھا تکيه گاه مطمئن ودژانقالبی مھمی برای خلقھا وملل اسيرجھان
گرديد .انقالب اکتوبرده ھا مليون انسان رادر روسيه ازستم طبقاتی وستم ملی ونکبت وبدبختی نجات داده وبه آزادی،
دموکراسی واقعی ورفاه وآسايش رساند .قبل ازانقالب اکتوبرفقروگرسنگی ،بيکاری ،اعتياد به موادمخدر ،تن فروشی
زنان وانواع ستم وبی عدالتی درروسيه تزاری بيداد می کرد؛ ولی باپيروزی انقالب اکتوبروتاسيس دولت سوسياليستی
باکمترين وقت مردم روسيه ازفقروبدبختی نجات يافته وروسيه به سرعت به کشوری پيشرفته ومترقی مبدل شد.
پيروزی اين انقالب عصرجديدی رادرجھان اعالم نمود ،عصرامپرياليسم وانقالبات پرولتری .پژواک ظفرنمون
ورھائيبخش انقالب اکتوبرروح بيداری رابرکارگران وزحمتکشان جھان دميده وآنھاراازقرنھا کرختی وخواب آلودگی
بيدارکرده ودرکارزارمبارزه انقالبی کشاند .انقالب اکتوبرنويد جھانی نوين را برای بشريت داد .اين انقالب يک تحول
اجتماعی عميق وريشه ای درتاريخ بشربود وسرنوشت سياسی بشرراتغييرکيفی بخشيد.انقالب اکتوبردرحقيقت برای
اولين بارخواستھای طبقاتی پرولتاريا وزحمتکشان جھان رادريک ششم کرده زمين تحقق بخشيد .انقالب اکتوبريک
دوران نوين راباجھانبينی ،سياست ،فرھنگ ،اخالق وھنرنوين برای بشريت بارمغان آورد.انقالب اکتوبر) بعد ازپيروزی
کوتاه مدت دوماھه کمون پاريس درسال  (1871برای اولين بارديکتاتوری طبقاتی زحمتکشان و تھيدستان جھان
رابوجود آورد .اين انقالب برای انسان زحمتکش آموخت که ھيچ قدرتی درجھان باالترازنيروی خالق اونيست .اوست
که بانيروی کارش جھان راساخته وبانيروی بازووعرق جبين اش نعمات مادی توليد می کند .ططبقه کارگراگربه آگاھی
طبقاتی اش دست يابد وشجاعانه بپاخيزد ،ميتواند رستاخيزعظيمی برپاکند ودرطوفان خروشنده انقالبی اش کاخھای
قدرت طبقات ارتجاعی ستمگرواستثمارگرراواژگون کند .چنانکه کارکران وزحمتکشان روسيه بتاريخ  25اکتوبرسال
1917بنياد کاخ استبداد وستم امپراتوری امپرياليستی فئودالی نظامی تزارراازجابرکندند وبرويرانه ھای آن نظام انقالبی
مردمی رابرپاساختند .نظام نوين بعدازپيروزی انقالب اکتوبربزرگترين موھبت برای خلقھای زحمتکش وملل
اسيردرروسيه بود .بايد تذکرداد که اين انقالب ،انقالب باصطالح روسی نبود بلکه بخشی ازانقالب جھانی پرولتاريائی
بود که ناقوس مرگ سرمايه داری جھانی رابرای اولين باربصدادرآورده وتب لرزه مرگ براندام طبقات ارتجاعی
استثمارگروستمگرجھان افتاد .ودرپراتيک مبارزه انقالبی ثابت ساخت که نظام سرمايه داری جھانی برخالف ادعاھای
بی بنياد تئوريسنھا وجيره خواران آن باتمام ظواھرپرزرق وبرق آن نظامی است پوسيده وفرتوت .که پايه ھای آن
برکشتار،جنايت وسبعيت ،غارتگری وستم استثمارخلقھای زحمتکش جھان بنايافته وازھرمنفذ آن خون فوران می کند.
اين نظام بنابرسرشت وخصلت طبقاتی اش به ھيچ صورت نمی تواند نظامی ايده آل برای بشريت باشد؛ زيرا تاريخ
پيدايش اين نظام مانند نظامھای بربريت ماقبل آن گويای اين واقعيت است .وامروز زحمتکشان جھان بيش ازھرزمانی
ھمه روزه شاھد کشتاروجنايات ووحشی گريھای نظام سرمايه داری درمناطق مختلف جھان ھستند.
علم رھبری کننده انقالب اکتوبر ،بربنياد فلسفه ديالکتيک ماترياليستی استواربوده وبه پديده ھای اجتماعی وطبيعی با نقد
ديالکتيکی نگريسته ورسيدن به حقيقت راازاين طريق جستجومی نمايد.مارکسيسم انقالبی ھرآنچه ازتفکروايده ھا
وايدئولوژی ھای کھن ماقبل آن بود مورد نقد علمی قرارداده وماھيت وخصلت ارتجاعی وعقب گرايانه آنھاراافشا کرده
وشيوه تفکرمترقی ،علمی وانقالبی نوين رابميان آورد .قبل ازکشف علم نجاتبخش بشريت توسط مارکس وانگلس ،انسانھا
درظلمت فلسفه ھا وافکارارتجاعی ودرھاله اوھام وخرافات اديان ومذاھب آسمانی وزمينی گرفتاربودند .با تکامل
نيروھای مولده وترقی وتکامل علوم ،شيوه تفکرانسان نيزتغييراساسی کرد .انسان متفکرومترقی ازراه مبارزه با مکاتب
مختلف ايده آليستی ،ايده آليسم ذھنی وعينی وميتافزيک ،ايده آليزم فلسفی وانواع مکاتب ايده آليستی وديالکتيک ايده
آليستی قدم به قدم پيش رفت تا به کشف شيوۀ تفکروعلم نوين مبارزه طبقاتی دست يافت .مارکس وانگلس بنيانگذاران
سوسياليسم علمی اين افتخارراازآن خود کردند .اين انقالب شرايط را برای تکامل فکری انسان ونجات اوازخود بيگانگی
ورسيدن به خودآگاھی وآزادی آماده ساخت.علی الرغم اينکه عدۀ فکرمی کنند که انقالب پرولتری تنھا به ايجاد جامعه
رفاه ويا به ترقی اقتصادی واجتماعی بشرمی پردازد ويا گشايش وآزادی ھای رادراين عرصه ھا بوجودمی آورد؛
درحاليکه انقالب پرولتری عالوه برمحو طبقات وجامعه طبقاتی وھرنوع ستم واستثمارانسان ازانسان ؛ انقالب درايده

1

وافکارانسان بوجود آورده وانسانھای باافکاروعقايد ،فرھنگ واخالق نوين تربيت می کند .بعبارت ديگرانسان را
ازبردگی رھانيده وانسانيت رابه اوبازمی گرداند وانسان شخصيت واقعی اشرا بازمی يابد ودرعرصه آزادی ورستگاری
گام برداشته ودرفضای آزادی ودموکراسی واقعی بارفاه وآسايش وآرامش خاطرزيست می کند.
پيروزی اين انقالب راه پيروزی انقالبات رھائيبخش ملی وانقالبات پرولتری رابرجھان گشود .بعد ازپيروزی انقالب
اکتوبرخلقھا وملل دربند درچندين کشورتحت سلطه استعمارکھن وامپرياليسم با مبارزات مترقی وانقالبی خود را ازيوغ
بردگی استعماروامپرياليسم نجات داده وبه استقالل سياسی وآزاد ملی رسيدند .خلق ويتنام تحت رھبری کمونيستھای اين
کشوردررأس آن ھوشی مين باقطع سلطه استعماروامپرياليسم وسرنگونی حاکميت طبقات فئودال وکمپرادوردرسال
 1945انقالب ملی دموکراتيک رادرآن کشوربه پيروزی رساند؛ انقالب دموکراتيک نوين تحت رھبری حزب کمونيست
چين ودررأس آن مائوتسه دون درسال  1949به پيروزی رسيد واين انقالب درسال  1958به سوسياليسم گذارنمود؛ بعد
ازجنگ جھانی امپرياليستی دوم انقالبات دموکراتيک توده ای درچندين کشوراروپای شرقی به پيروزی رسيدند؛ خلق
کوريای شمالی با شکست خفتبارامپرياليسم امريکا ونوکران بومی آن انقالب دموکراتيک توده ای رادرسال  1951به
پيروزی رساند ودرامريکای التين خلق کوبا تحت رھبری انقالبيون اين کشورازجمله چه گوارا به سلطه امپرياليسم
ورژيم ارتجاعی حاکم پايان داده وانقالب ضدامپرياليستی وضد فئودالی پيروزگشت .ھمچنين خلقھای زحمتکش درچندين
کشورديگربامبارزات آزادی خواھانه شان به سلطه استعماروامپرياليسم خاتمه داده و به آزادی و استقالل سياسی رسيدند.
با شکست کشانده شدن انقالب دراتحاد شوروی توسط طبقه بورژوازی نوظھوردرون حزب ودولت شوروی يعنی
رويزيونيستھای مدرن بعد ازمرگ استالين درسال  ،1953مائوتسه دون درپرتوفلسفه ديالکتيک ماترياليستی ومارکسيسم-
لنينيسم علل داخلی وخارجی اين شکست رامورد تحليل وارزيابی علمی قرارداده وتئوری انقالبی" ادامه انقالب تحت
ديکتاتوری پرولتاريا"راتدوين ودرپراتيک مبارزه انقالبی حقانيت واصالت آنرابثوت رساند.انقالب کبيرفرھنگی
پرولتاريائی درچين درسال  1966تحت رھبری مائوتسه دون وديگرکمونيستھای انقالبی ،انقالب چين رابرای مدت
يکدھه ازشکست بدست بورژوازی يا رويزيونيستھای درون حزب ودولت ،نجات داد .چنانکه مالحظه ميشود پرولتاريا
و زحمتکشان جھان ھمه اين دست آوردھای انقالبی نجاتبخش رابعد ازپيروزی انقالب اکتوبر 1917درروسيه و
درپرتورھبری مارکسيسم -لنينيسم)علم انقالب پرولتری( نصيب شدند .وباين صورت قرن بيستم قرن پيروزی انقالبات
پرولتری وانقالبات رھائيبخش ملی بود .اما باتأسف که ھمه اين انقالبات بدست عناصربورژوازی يا رويزيونيستھای
مخفی وآشکاردردرون حزب ودولت به شکست کشانده شدند .وبعد ازکودتای خاينانه رويزيونيستھای»سه جھانی«
درچين درسال  1976ديگرھيچ کشورسوسياليستی درجھان وجود ندارد.وامپرياليسم بين المللی با لجام گسيختگی وسبعيت
تمام به گسترش نفوذ وسلطه اش درجھان خاصتا ً برخلقھا وملل تحت ستم ادامه داده وسلطه سرمايه بيش ازقبل گسترش
يافت وبرعمق وشدت استثماروستم برخلقھا وملل درکشورھای تحت سلطه افزوده گرديد .باشکست انقالبات پرولتری
وسرنگونی دولتھای سوسياليستی وانقالبات دموکراتيک توده ای درجھان صدھا ميليون تن ازکارگران وزحمتکشان
وروشنفکران مترقی وانقالبی ھمه دست آوردھای مبارزاتی انقالبی شانراازدست داده ودوباره تحت سلطه سرمايه
وامپرياليسم موردستم واجحاف واستثماربيرحمانه قرارگرفتند .اما برخالف ادعاھای پوچ ولژن پراکنيھای امپرياليسم
وارتجاع بين المللی که شکست اين دورازانقالبات پرولتری را» ناکارآئی انديشه ھای انقالبی پرولتری ومرگ کمونيسم
« اعالن کردند؛ کمونيسم انقالبی زنده است وآنچه مرده است کمونيسم دروغين ودولت ھای سوسيال امپرياليستی بوده
است .ھنوزھم امپرياليسم وارتجاع بين المللی به منظورمتوھم ساختن افکارمردم جھان ،دولت ارتجاعی وسوسيال
امپرياليستی چين ودولت ھای ارتجاعی ورويزيونيستی کوريای شمالی وکوبا واحزاب رنگارنگ رويزيونيستی
درسراسرجھان را» کمونيست« می خوانند.
اگرچه بعد ازشکست انقالبات پرولتری توده ھای خلق وروشنفکران مترقی وانقالبی درسراسرجھان تاحدی دچارياس
وسرخوردگی شدند امابا تداوم مبارزه انقالبی پرولتری درنقاط مختلف جھان خاصتا ً ازاوايل دھه ھشتاد ميالدی،
بارديگراين نااميدی وروحيه باختگی جايش رابه اميد وآرزوی پيروزی انقالبات پرولتری داد .فلسفه ماترياليسم
ديالکتيک وکمونيسم انقالبی علم است ونظربه ماھيت وخصلت علمی آن پويا  ،تکامل يابنده وخالق است .بعبارت
ديگرجھانبينی علمی طبقه کارگروعلم انقالب پرولتری زنده وپويا است .مارکسيسم -لنينيسم -مائوئيسم علم نجاتبخش
زحمتکشان وستمديد گان جھان است وبرحقيقت استواراست .تا استثماروستم درجھان وجود دارد مبارزه طبقاتی ھم ادامه
خواھد يافت .بين طبقات خلق وضد خلق تضاد انتاگونيستی وجود دارد ومبارزه بين آنھا تا نابودی قطب ارتجاع ادامه می
يابد .مبارزه توده ھای خلق عليه ارتجاع وامپرياليسم برحق است ومبارزه برای تحقق خواستھای طبقاتی خلق ھا توقف
ناپذير .بعد ازشکست انقالب درچين درسال  1976مبارزه انقالبی پرولتاريا وسايرزحمتکشان جھان به اشکال مختلف
ادامه يافته است .ازاوايل دھه ھشتاد ميالدی مبارزه انقالبی مسلحانه سازمان يافته پرولتاريا تحت رھبری احزاب
کمونيست انقالبی آغازيافت وتاکنون درمناطق مختلف جھان ادامه دارد .جنگ خلق درپيروتحت رھبری حزب کمونيست
انقالبی اين کشوربا وجود تحمل شکستھای سختی تا امروزدرسطح محدودتری ادامه دارد؛ جنگ خلق درنپال درسال
 1996ميالدی تحت رھبری حزب کمونيست نپال)مائوئيست( برای بيش ازيک دھه ادامه يافت وجنگ انقالبی به مرحله
تعرض استراتژيک رسيد ،ارتش منظم خلق پايه گذاری گرديد وھسته ھای نوين قدرت خلق درھشتاد درصد خاک نپال
زيرکنترول ارتش خلق ايجاد شد؛ ليکن باانحراف اپورتونيستی ورويزيونيستی رھبران آن  ،جنگ انقالبی خلقھای نپال به
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شکست کشانده شد .ازچندين سال باين طرف جنگ خلق درپنج ايالت ھند تحت رھبری حزب کمونيست مائوئيست ھند به
پيش می رود؛ جنگ خلق درکردستان شمالی ترکيه ودرکشورفليپين تحت رھبری احزاب کمونيست انقالبی اين کشورھا
جريان دارد؛ روزانه ده ھا حرکت ومبارزه ضدامپرياليستی وضدارتجاعی ومبارزات حق طلبانه خلقھا وملل تحت ستم
درکشورھای مختلف جھان صورت می گيرد واحزاب وسازمان ھا وگروه ھای کمونيست انقالبی درسراسرجھان به
مبارزه کمونيستی ومبارزه عليه امپرياليسم وارتجاع مصروف اند .کمونيسم انقالبی انديشه طبقاتی پرولتاريا وزحمتکشان
جھان است ،مترقی وانقالبی است وبرای نجات وخوشبختی بشريت می رزمد .برعکس انديشه بورژوازی عقبگرا
وارتجاعی است ونظام سرمايه داری جھانی وديگرنظام ھای استثمارگروستم گربراستثماروستم ،غارتگری ،جنايت
واجحاف استواراند؛ ازاينرونابود شدنی ھستند وزوال ونابودی آنھا بدست توده ھای خلق انقالبی يک حقيقت
انکارناپذيراست.
قبل ازپيروزی انقالب اکتوبر 1917به جزازپيروزی کمون پاريس که درسال  1871مستقيماً توسط طبقه پرولتاريا به
پيروزی رسيد ،ديگرھمه انقالبات بورژوادموکراتيک تحت رھبری طبقه بورژوازی پيروزشدند وباشکست حاکميت
طبقه فئودال ،حاکميت طبقاتی طبقه بورژوازی برقرارگرديد .باين عبارت که با سرنگونی طبقه وياطبقات
استثمارگروستمگرکھنه طبقات استثمارگروستمگرجديدی بقدرت رسيدند وتوده ھای خلق زحمتکش ھمچنان تحت
استثماروستم باقی ماند ند وشيوه استثماروزنجيراسارت آنھا عوض شد .فقط آن انقالب اکتوبربود که راه مبارزه انقالبی
ومترقی رابرای خلقھا نشان داده وفصل جديدی درحاکميت طبقاتی زحمتکشان جھان گشود .دراين انقالب بود که برای
اولين باربعد ازسقوط حاکميت طبقات استثمارگروستمگرکھنه،حاکميت نوين انقالبی طبقات خلق برای چند دھه
برقرارگرديد .ازآن ببعد ،درعصرامپرياليسم وانقالبات پرولتری ،رھبری انقالبات درکشورھای جھان بدوش پرولتاريای
انقالبی افتاد .چون طبقه بورژوازی ديگريک طبقه ارتجاعی است ونمی تواند انقالبات بورژوا -دموکراتيک رارھبری
کند .طبقه کارگروکمونيستھای انقالبی يگانه طبقه انقالبی است که اگردررأس انقالب قرارگيرد ،نتيجه به پيروزی توده
ھای خلق وتاسيس حاکميت طبقاتی آنھا می انجامد.
طبقه کارگرزمانی می تواند انقالب کند وخود وزحمتکشان جھان وتمام بشريت راازسلطه حقارتبارسرمايه وسايرنظام
ھای استثمارگروستمگرنجات دھد که به آگاھی سياسی انقالبی يعنی آگاھی طبقاتی اش دست يابد .طبقه کارگرکه
کمونيستھای انقالبی بخشی ازآن ھستند قبل ازھمه بايد خودرا با سالح علم مبارزه انقالبی مجھزکنند .وبا دست يابی به
اين سالح است که ميتوانند گامھای موثری رادرجھت آگاھی دادن به توده ھای خلق وبسيج آنھا تحت رھبری حزب
انقالبی برداشته ومبارزه انقالبی رابراه اندا زند .اين حزب بايد براساس فلسفه وجھانبينی طبقه کارگروتئوری ھای
انقالبی پرولتری ايجاد گردد وخط رھنمای آن علم انقالب پرولتری باشد ،يعنی مارکسيسم -لنينيسم -مائوئيسم .ماھيت
وخصلت طبقاتی اين حزب به لحاظ خطی وتشکيالتی نيزمھم است .تجربه پرولتاريای جھان نشان می دھد که اين حزب
درابتدا اکثرا ًتوسط روشنفکران انقالبی مسلح با انديشه ھای انقالبی پرولتری ايجاد می شود .اين روشنفکران بخش
پيشرووآگاه طبقه کارگراند .تجربه تاريخ مبارزات پرولتاريای جھان نشان می دھد که اين علم راابتدا روشنفکران مترقی
فرامی گيرند وآنرابه طبقه پرولتارياوسايرزحمتکشان انتقال می دھند .طبقه کارگردرپرتوعلم انقالب می آموزد که تحت
رھبری حزب انقالبی وانديشه انقالبی رھنمای آن ميتواند انقالب کند.اين روشنفکران اکثراً تعلق طبقاتی باطبقه
کارگرنداشتند ،يعنی فرزندان طبقه کارگروزحمتکش نبودند.ھيچ يک ازرھبران بزرگ پرولتاريای جھان پرولترويا
فرزندان پرولتاريا نبودند وحتی انگلس فرزند يک ثروتمند کارخانه داربود .روشنفکران بنابرساختاراجتماعی جامعه
وتسلط انديشه ھای طبقات حاکم برآن درابتدا دارای تفکربورژوازی ھستند .درجوامع طبقاتی ھرشخص دارای خصلت
اجتماعی طبقاتی خودش است وموقعيت اجتماعی اش تعيين کننده شعوراجتماعی اوست.وتمام افراد جامعه تحت
تأثيرايدئولوژی ،فرھنگ وسياست طبقات حاکم قراردارند .ولی افرادی که علم انقالب را فرامی گيرند وبه جھانبينی طبقه
پرولتاريا باورمند می شوند ،سعی می کنند تاازانديشه ازپيوندھای طبقاتی شان وايدئولوژی وفرھنگ حاکم گسست ريشه
ای کنند .اينھا ديگربه پديده ھای اجتماعی وطبيعی وبه تکامل وقانونمنديھای آن ازديدگاه علمی وديالکتيکی نگريسته
ورابط بين توليد وتوزيع وروابط ومناسبات بين انسانھای جامعه ،يعنی روابط ومناسبات بين طبقات خلق وطبقات
ارتجاعی رابا ديد علمی وماترياليستی مورد ارزيابی قرارمی دھند .بعبارت ديگراين روشنفکران با کمک جھانبينی
علمی ديگربه جامعه واشياء و پديده ھا برمبنای ديدگاه طبقاتی خود شان نمی نگرند بلکه ازديد گاه ماترياليستی
وديالکتيکی به آنھا نظرکرده وآنھارا برھمين مبنا مورد تحليل وارزيابی قرارمی دھند .ھمچنين آنھا جوامع طبقاتی،
طبقات وتضادھای طبقاتی را باھمين ديد ديالکتيکی مورد پژوھش ،تحليل وتجزيه قرارمی دھند .بايد توجه داشت که
برای يک انقالبی واقعی فراگيری آگاھی سياسی وشرکت درمبارزه طبقاتی کافی نيست ،بلکه باوربه جھانبينی علمی
وعلم انقالب ومبارزه برای تغييرجامعه وجھان برھمين مبنا نيزشرط است .ھمه علما ومتفکرين ودانشمندان جھان
دررشته ھای مختلف علوم اجتماعی وطبيعی مھارت وتخصص دارند وازھمين طريق به حقايق علمی معينی دست می
يابند .اما اينھا به اشياء و پديده ھای اجتماعی وطبيعی براساس ايدئولوژی وجھانبينی شان نظرکرده وآنھارا برھمين مبنا
مورد تحليل وارزيابی قرارمی دھند .بزرگترين عالم ھا ودانشمندان علوم مختلف اجتماعی وطبيعی به مقوله حقيقت
وشناخت حقيقت درموردجامعه وجھان ،به مسئله طبقات وتضادھای طبقاتی ،به مسئله روابط ومناسبات بين طبقات
مختلف جامعه ،به مسئله فقروگرسنگی ،حاکميت ومحکوميت ،به مسئله جنگ وصلح وخالصه به تمام پديده ھا واشياء
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براساس جھانبينی طبقاتی شان می نگرند .وجھان بينی آنھا ھمان جھانبينی طبقات حاکم ارتجاعی درجامعه است ،يعنی
جھانبينی طبقات استثمارگروستمگر .ولی يک عالم روشنفکر ،روشنفکربه مفھوم واقعی کلمه يعنی معتقد به ماترياليسم
ديالکتيک وتاريخی ومعتقد به مبارزه طبقاتی درپرتوانديشه ھای انقالبی پرولتری وجھانبينی طبقه کارگر ،به پديده ھا
براساس جھانبينی علمی وانقالبی نظرکرده وشناخت اوازحقيقت ھم برھمين مبناست.
مقوله حقيقت چيست؟  " :حقيقت آن معلومات ما دربارۀ اشياء وپديده ھا است که واقعيت را به درستی وھمان طورکه
ھست ويابطورعينی وجود دارد منعکس کند .ھرگاه احساس وادراک وتصورات ما ،مفاھيم واحکام ناشی ازآنھا،
باموضوع مورد شناخت بخواند ،دراين حال ما به حقيقت دست يافته ايم :بعبارت ديگرشناخت درست ما ،حقيقت است.
اما اگراحساس وادراک ما مفاھيم واحکام ما واقعيت رامسخ کند وآنرا به نادرست منعکس سازد وباموضوع شناخت که
عينی ومستقل ازماست خوانائی نداشته باشد ،دراين صورت ازحقيقت دورافتاده ايم ،دچارگمراھی شده ايم ،حقيقت آن
شناخت بشری) انعکاس ذھنی( است که باواقعيت عينی انطباق دارد .وشناخت)معرفت( عبارت است ازانعکاس فعال
جھان عينی قوانين آن درمغزانسان .جھان پيرامون انسان ،باکليۀ پديده ھا وروندھا وقوانين خود موجوديت عينی دارد،
يعنی مستقل ازشعوروحواس ما وجود دارد .اين جھان عينی ،بارويدادھای عينی وقانونمندی ھای عينی اش ،برروی
انسان تاثيرمی کند .شناخت يک روند اجتماعی -تاريخی است چه درمقياس ھرفرد وزندگی محدوداو چه درمقياس ھمه
جامعه وسراسرتاريخ ،شناخت متدرجا ً حاصل می شود ،متبلورمی شود وشکل می گيرد .خالصه :شناخت عبارت است
ازآشناشدن انسان چه درجريان کارمولد ،چه درجريان زندگی ومبارزه اجتماعی وچه درجريان پژوھش وتجربه علمی،
باواقعيت جھان خارج ومنعکس کردن اين واقعيت درذھن او".
ازدست آوردھای علمی وانقالبی ديگرانقالب اکتوبراينست که برای اولين بارنقش حزب کمونيست انقالبی رادررھبری
وپيروزی انقالبات پرولتری ونقش ديکتاتوری پرولتاريارادراستحکام حاکميت طبقاتی پرولتاريا وزحمتکشان وساختمان
سوسياليسم به ثبوت رساند .پرولتاريا وانقالبيون کمونيست برای مبارزه انقالبی وپيروزی انقالب پرولتری به حزب
انقالبی نيازدارند .اين حزب ،حزب طبقاتی پرولتاريا ،حزب کمونيست انقالبی است وانديشه ھای رھنمای آن مارکسيسم-
لنينيسم -مائوئيسم است .درحزب انقالبی پرولتاريا ماھيت خط رھبری کننده وماھيت وخصلت طبقاتی آن وچگونگی
ايجاد حزب انقالبی پرولتاريا منحيث اصلی ترين سالح مبارزه طبقاتی وانقالب اھميت اساسی دارد.ھمچنين نقش
پيشتازانه روشنفکران انقالبی درانتقال انديشه ھای انقالبی به طبقه کارگروسايرزحمتکشان درمبارزه بخاطرسرنگونی
فئوداليسم ،کمپرادوريسم وطرد سلطه مپرياليسم وايجاد نظام طبقاتی پرولتاريا وزحمتکشان ،نيزحايزاھميت است .دريک
حزب کمونيست انقالبی ھمچنانکه روشنفکرانی ازخود فداکاری ،جانبازی ،صداقت وپيگيری درامرپيشبرد مبارزه
انقالبی نشان می دھد،روشنفکرانی ھم ھستند که درنيمه راه انقالب دچارتزلزل وتردد ،عقبگرد ،اپورتونيسم
ورويزيونيسم می شوند .تجارب تاريخ مبارزات انقالبی پرولتاريا درچند کشورجھان نشان می دھد که بخشی ازاين سنخ
روشنفکران بامبارزه سياسی عليه ارتجاع وامپرياليسم ،يعنی درمرحله انقالب ملی دموکراتيک درمبارزه عليه امپرياليسم
وارتجاع فئودال کمپرادوری ظاھراً باشوروشوق باانقالب ھمراه می شوند؛ ليکن اينھا تاآخرانقالب راھمراھی نمی کنند،
بعبارت ديگراينھا تاآخرانقالبی نيستند .البته درجريان پراتيک مبارزه انقالبی اکثراً عاليمی دال براينکه اينھا انقالبيون
واقعی درراه رھائی خلق نيستند به مشاھده می رسد .باين عبارت که اين قماش روشنفکران به لحاظ آگاھی انقالبی
پرولتری واعتقاد راسخ به جھانبينی علمی وعلم مبارزه طبقاتی وپيروزی انقالب خلق ،تزلزل از خود نشان می دھند.
اينھا دريک برھه ای ازتاريخ جامعه که توده ھای خلق تحت رھبری طبقه کارگروکمونيستھای انقالبی يک مبارزه
انقالبی رابه جھت سرنگونی حاکميت طبقات ارتجاعی وطرد سلطه امپرياليسم به پيش می برند ،براساس خواستھا
وآرمانھای طبقاتی وقشری شان درانقالب شرکت کرده وانقالب راتازمانی ھمراھی می کنند که به ھمه ويابخشی
ازاھداف وآرمانھای طبقاتی وقشری شان دست يابند.اينھا به لحاظ ماھيت فکری روشنفکران بورژوازی اند وبه لحاظ
سياسی مترقی ودموکرات وتاحدی انقالبی اند ومی خواھند ازسلطه فئوداليسم وبورژوازی کمپرادوروامپرياليسم حامی
آنھا نجات يافته ومستقالً به حاکميت ومنافع طبقاتی شان دست يابند .اينھا اکثرابه لحاظ خصلت اجتماعی ًروشنفکران
خرده بورژوازی اند که ھم تمايل به پرولتاريا دارند وھم به طبقه بورژوازی.واينھا ازھمين ديد گاه درمرحله انقالب ملی
دموکراتيک تحت رھبری طبقه پرولتاريا وحزب انقالبی اش درانقالب شرکت می کنند .بخش ديگری ازاين روشنفکران
درفرصتھای انقالبی درجامعه که مشاھده کنند انقالب خلق روبه رشد وتکامل است وروند انقالب به نفع توده ھای خلق
به پيش می رود وحاکميت طبقات حاکم ارتجاعی متزلزل شده است ،به پروسه انقالب ملی دموکراتيک می پيوندند.
مشکل اساسی ھم ھمينجاست؛ اگراين قماش روشنفکران باھمان ھويت اصلی يعنی ايدئولوژی وسياست وخواست وآرمان
واھداف طبقاتی وقشری خود شان به انقالب به پيوندند ومنحيث يک نيروی مترقی ودموکرات در"جبھه متحد ملی" عليه
امپرياليسم وفئوداليسم مبارزه کنند  ،درآينده مشکل کمتری برای پرولتاريا وکمونيستھا بوجود می آورند .زيراکمونيستھا
وپرولتاريا ازھمان ابتدا به موقعيت وخصلت طبقاتی واھداف آنھاآگاھی دارند .ولی مشکل اساسی دراينجاست که اينھا
منحيث »کمونيست« وارد حزب انقالبی طبقه کارگرمی شوند وبعدازپيروزی انقالب ملی دموکراتيک)انقالب
دموکراتيک نوين( ديگرتمايلی به پيشرفت انقالب ندارند وحتی سعی می کنند تاچرخ انقالب رابه عقب برگردانده
وازپيشرفت انقالب به مرحله انقالب سوسياليستی جلوگيری کنند .بخش ديگرازاين روشنفکران باآنکه درابتدابه انديشه
ھای انقالبی پرولتری وبه جھانبينی علمی طبقه کارگر"باورمند" می شوند؛ ليکن درپروسه دشوارمبارزه انقالبی رسيدن
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به آرمان وخواستھای طبقاتی شانرامشکل می بيند؛ ازآنرودچارتزلزل شده به انقالب پشت می کنند تااگربتوانند ازراه
کوتاه تروسھلتری ،يعنی به شيوه ھای رفورميستی وھمکاری باطبقات ارتجاعی وامپرياليسم به خواستھا وآرمانھای
قشری وطبقاتی شان نايل شده وبه جاه ومقامی دست يابند .تاريخ مبارزات انقالبی پرولتاريای جھان ،ھم چنان که تجربه
ايمانداری ،صداقت وفداکاری روشنفکران انقالبی را دارد ،مثالھای زيادی ازتزلزل وبی ايمانی وخيانت قماشی از
روشنفکران را نيزتجربه کرده است .درطی سه -چھاردھه اخيرما شاھد عملکرد اين قماش روشنفکران درافغانستان
ودرکشورھای مختلف جھان بوده ايم .قماشھای ديگری ازروشنفکران که روزی مدعی اعتقاد به» مارکسيسم -لنينيسم«
بودند وعمليات مسلحانه راعليه دولت درکشورھای شان به پيش می برده اند؛ ولی امروزازجمله وزرا ومعينان ورئيس
جمھورھای کشورھای شان ھستند .اين روند خصوصا ً درطی يک  -دو دھه اخيردرکشورھای امريکای التين جريان
داشته است.وازبد بدترکه امروزعده ای ازاحزاب رويزيونيستی مانند»حزب رنجبران« ايران روندی راکه درطی حدود
يکدھه درکشورونزويال جران دارد" ،انقالب بوليواری" و»سوسياليسم برای قرن بيست ويکم« درامريکای التين
توصيف می کند ودولت ونزويال برھبری ھوگوچاويزرا مثال می آورد .اين حزب مدعی است که اين دولت با قيام
وشورش افسران "چپی" درارتش ونزويال درسال1989بميان آمده واين دولت "دموکرات وانقالبی" است که درراه
"سوسياليسم" روان است!.
ً
بايد توجه داشت که قماش ھای ازروشنفکران متزلزل وبی ايمان به انقالب خلق ولوظاھرا برنامه واساسنامه حزب را
می پذيرند ،حق العضويت می پردازند ودريکی ازسازمانھای حزب فعاليت می کنند؛ ليکن اينھا درحقيقت به جھان بينی
طبقه پرولتاريا وحقانيت علم انقالب باورندارند .تجربه نشان داده که اينھا بگونه ريشه ای ازخصلتھای اجتماعی شان
گسست نمی کنند .درواقع اينھا کمونيستھای دروغينی ھستند که حزب راھمراھی می کنند .حتی عده ای ازاين بخش
روشنفکران انقالب را تا پيروزی مرحله انقالب دموکراتيک نوين ھم ھمراھی می کنند اما يکبارد چارعقبگرد شده وبه
آنچه تا آنروزبرای رسيدن به آن مبارزه کرده اند ،تجديد نظرکرده ودرستيزه باانقالب برمی خيزند .اينھا ھمان
بورژوازی ويارويزيونيستھای درون احزاب کمونيست قبل ازپيروزی وبعد ازپيروزی انقالب ھستند .بايد به علل وزمينه
ھای مادی ای که اين روشنفکران ازراه انقالب روی گردانده وبه راه سرمايه داری وارتجاع می گرايند توجه داشت.
آنچه که به نظراول درعقبگرد اين قماش روشنفکران موثراست ،بی ايمانی وبی اعتقادی آنھاست .وچيزيکه بيش ازھمه
تکيه گاه ونقطه اميد اين قماش روشنفکران است،موجوديت زمينه ھای مادی انحراف آنھادرسطح جامعه و جھان است.
ازآنجاييکه بنابرماھيت وخصلت دوران سوسياليسم ،ھنوزطبقات وتضادھای طبقاتی موجوداست وبرھمين اساس است
که مبارزه طبقاتی تحت ديکتاتوری پرولتاريا تارسيدن به جامعه بدون طبقه)جامعه کمونيستی( بايد ادامه يابد؛ ظھورچنين
عناصربورژوازی درحزب ويا ظھورطبقه بورژوازی نوخاسته دردرون حزب ودولت بخشی ازطبيعت وسرشت دوران
سوسياليسم است .اين تغييرعقيده وتفکراين روشنفکران دفعتا بوجود نمی آيد؛ بلکه اينھا ازمدتھا قبل دچاراين تزلزل وبی
ايمانی می شوند؛ ليکن دردرون حزب منتظرفرصت مساعد ھستند .تجربه پرولتاريای جھان نشان می دھد که عاليم بی
ايمانی وسست عنصری اين قماش روشنفکران درجريان مبارزه طبقاتی درمراحل مختلف انقالب ھم ديده شده است .ولی
اينھا بااشکال وذرايع مختلف سعی می کنند تاانحرافات اپورتونيستی ورويزيونيستی شانرابه پوشانند ويابشکلی
آنھارا»توجيه« کنند وحتی گاھی باصطالح ازخودانتقاد ھم می کنند .ازاينروشناخت اين عناصردرپروسه مبارزه انقالبی
ازاھميت زيادی برخورداراست .واکثراًدرشرايطی که حزب ودولت انقالبی دچاربحران داخلی می شود ،اين روشنفکران
می توانند موقعيت خودرادرحزب محکم کنند .ودرشرايطی که دولت انقالبی وديکتاتوری پرولتاريا مورد تھديد
امپرياليسم وارتجاع بين المللی قرارگيرد ،اينھا حمله رابرانقالب وافراد انقالبی حزب آغازمی کنند .ودرصورت شکست
به سرعت عقب نشينی می کنند تا درفرصت معين ديگری حمله ديگری را آغازکنند.ازاينروادامه مبارزه طبقاتی
ومبارزه "بين دوخط" بايد بدون وفقه وبا شدت تمام درحزب ادامه يابد وھرگاھی بايد حزب پرولتری ازوجود اين
عناصرتزکيه شود .وحزب با تصفيه خويش ازاپورتونيستھای ورويزيونيستھا به لحاظ کيفی مستحکم ترمی شود.
مسئله آگاھی به علم انقالب پرولتری و مجھزشدن به سالح علم مبارزه طبقاتی وباورراسخ به جھانبينی طبقه پرولتاريا،
موضوع مھم درايجاد حزب کمونيست انقالبی وپيشبرد مبارزه انقالبی برای سرنگونی طبقات ستمگرواستثمارگروقطع
سلطه امپرياليسم واستعماروتشکيل دولت ديکتاتوری طبقات خلق وگذاربه انقالب سوسياليستی وپيشرفت بسوی جامعه
بدون طبقه می باشد .درجوامع طبقاتی باساختارھای اجتماعی اقتصادی مختلف تحليل طبقاتی وتعيين تضادھای طبقاتی
ومشخص کردن تضاد اساسی وعمده ومعين کردن طبقات دشمن وطبقات دوست ،تعيين اھداف وطرح استراتژی
وتاکتيکھای مبارزاتی ،تعيين مرحله ويا مراحل انقالب وسازماندھی مبارزه برھمين اساس ،يعنی براساس تضادھای
طبقاتی اين جوامع که بايد حل شوند ،ازھم متفاوت است .بعدازپيروزی انقالب چه درجوامع نيمه فئودالی نيمه مستعمره
ومستعمره وچه درجوامع سرمايه داری پيشرفته امپرياليستی؛ مسئله ديکتاتوری طبقاتی مطرح می شود که درکشورھای
تحت سلطه امپرياليسم درمرحله انقالب ملی دموکراتيک)انقالب دموکراتيک نوين( ديکتاتوری طبقات انقالبی ومترقی
تحت رھبری طبقه کارگربرقرارمی شود ودرکشورھای سرمايه داری پيشرفته بعد ازسرنگونی سلطه وحاکميت سرمايه
داران ،انقالب مستقيما ً انقالب سوسياليستی است وديکتاتوری پرولتاريابرقرارمی گردد .بايد تذکرداد که يک تعداد
کشورھای وجود دارند که بخش توليد سرمايه داری درآنھا رشد يافته است؛ مانند کوريای جنوبی ،تايوان ،سنگاپور،
برازيل ويا ھم ايران وکشورافريقای جنوبی وغيره .امروزاحزاب وسازمانھای درجنبش کمونيستی جھانی اين کشورھارا
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به لحاظ ساختاراقتصادی اجتماعی آنھا"،کشورھای سرمايه داری تحت سلطه امپرياليسم" می خوانند .اما بنا برواقعيت
ھای ساختاری اين کشورھا ھنوزبقايای مناسبات نيمه فئودالی درزيربنا وروبنا موجود است وسلطه وستم امپرياليسم
برخلقھای اين کشورھا وجود دارد .دراين کشورھا اصالحات ارضی دموکراتيک بنفع دھقانان فقيروبی زمين وکارگران
فالحتی صورت نگرفته است ؛ اکثراً ستم ملی شئونيستی برمليت ھای تحت ستم ازجانب مليت حاکم اعمال می شود؛ ستم
مرد ساالرانه ومحروميت زنان ازحقوق برابربامردان درتمام عرصه ھای حيات اجتماعی موجود است؛ جدائی دين
ازدولت وعرصه فرھنگی وعلمی صورت نگرفته است وبعضاً ستم دين ومذھب حاکم براقليت ھای مذھبی موجود است.
تأمين اين حقوق بورژوائی دريک انقالب ملی دموکراتيک تحت رھبری طبقه پرولتاريا امکان پذيرمی گردد .به عبارت
ديگرانقالب دراين کشورھانيزازدومرحله می گذرد؛ مرحله انقالب ملی دموکراتيک وبعد گذاربه انقالب سوسياليستی.
ليکن يک ارزيابی درست ودقيق ازساختارھای اقتصادی اجتماعی ،تحليل طبقاتی ،موقعيت تضادھا وراه حل اصولی
وانقالبی آنھا دراين کشورھا ازعھده کمونيستھای انقالبی اين کشورھاست.
روشنفکران انقالبی که به انقالب می پيوندند بايد درعمل ثابت کنند که يک کمونيست انقالبی وصادق ھستند ومبارزه
طبقاتی راتا تاسيس ديکتاتوری پرولتاريا وادامه مبارزه طبقاتی تحت ديکتاتوری پرولتارياوساختمان سوسياليسم وانجام
انقالب کبيرفرھنگی پرولتاريائی ورفتن به جامعه بی طبقه کمونيستی رابه لحاظ تئوريک وعملی قبول داشته ودرجھت
تحقق آن مجددانه مبارزه کند .دراينجا درباره اوصاف يک انقالبی پرولتری زياد نمی پردازيم وبه گفته استالين اکتفاء می
نماييم ":حزب داری خصلت توده ای است اما يک حزب توده ای نيست؛ حزب يک سازمان برگزيده است؛برگزيده ای
ازبھترين ھا وافراد امتحان پس داده که واجد شرايط اند".
حال می پردازيم به مسئله مبارزه برای ايجاد حزب کمونيست انقالبی:
چنانکه قبالً تذ کرداديم؛ ايجاد حزب کمونيست انقالبی يکی ازوظايف عمده ومھم کمونيستھاست .بدون داشتن اين سالح
پيش برد مبارزه انقالبی که بتواند مبارزات پرولتاريا وزحمتکشان رادرراه پيروزی انقالب رھبری کند ،ممکن نيست.
تجارب تاريخی پرولتاريای بين المللی نشان می دھد که حزب انقالبی طبقه کارگربا خط روشن انقالبی يک پيشرفت مھم
درمبارزه کمونيستھارانشان می دھد .وازطرف ديگررسيدن بوحدت اصولی وديالکتيکی تاجای امرآسانی برای
کمونيستھا وپرولتاريا نيست .ليکن حزبی می تواند ازاستحکام نسبی برخوردارباشد که درتشکيل آن ملحوظات ذيل مد
نظرقرارگيرند.
 -1برای رسيدن به وحدت ديالکتيکی قبل ازھمه حل مسئله خطی يعنی روشن کرد ن خط ايدئولوژيک سياسی ،خط
رھبری کننده حزب است يعنی مارکسيسم -لنينيسم -مائوئيسم.
 -2حل اختالفات ايدئولوژيک سياسی بين بخشھای مختلف جنبش کمونيستی)م ل م( کشورازطريق مبارزه ايدئولوژيک
سياسی وبرمبنای ديالکتيک ماترياليستی.
 -3به اين موضوع اشاره می نماييم که روشنفکران انقالبی ای که می خواھند حزب انقالبی پرولتری ايجاد کنند به
چگونگی ايجاد اين حزب طبقاتی واينکه ايجاد آن ازچه پيچ وخم ھای عبورمی کند وچه نوع مبارزاتی راطی می نمايد،
بايد آگاھی داشته باشند .تا ديده شود که افراد ويا تشکالت پرولتری انقالبی تاچه سطحی درمبارزه عليه انواع اپورتونيسم
ورويزيونيسم وتزکيه وتکامل خط پرولتری انقالبی معتقد بوده واين مبارزه راتا چه حدی اين مبارزه را درگذشته به پيش
برده اند ودرآينده نيزبه پيش خواھند برد .اينھا تاچه حدی ازخطوط انحرافی گذشته منحيث يک فرد مستقل وياعضوکدام
تشکل سياسی گسست کرده وفعالً به گذشته سياسی شان باچه ديد گاھی می نگرند .طرح اين مسايل ولحاظ کردن آنھا
الزمی است .زيرا زمانی تشکالت وافراد چندی باھم می نشينند تا روی حل اختالفات ايدئولوژيک سياسی شان ورسيدن
به وحدت ديالکتيکی وايجاد سازمان ويا حزب کمونيست انقالبی به مباحثه بپردازند ،ناگزيراين مسايل مطرح می شوند.
ودرطی سالھاست که اين مشکل دربين بخشھای مختلف ويا افراد درون جنبش پرولتری انقالبی)م ل م( کشوروجود
داشته ودارد .وتجربه نشان داده است که گاھی بيش ازھمه مطرح کردن اين مسايل حساسيت برانگيزبوده وحتی
درمواردی مانع ادامه مباحثه ومبارزه درجھت حل اختالفات شده است .واينکه اين تشکالت وافراد تاچه حدی
برسرمسايل عمده ايدئولوژيک سياسی وارزيابيھای آنھا ازمسايل درون جنبش کمونيستی کشوروجنبش بين المللی
کمونيستی وتحليل اوضاع جامعه وجھان دراول باھم توافق داشته وبعد با تحليل وتجزيه ھمه جانبه اين مسايل می توانند
به وحدت نسبی برسند ،موضوع ديگری است .البته مسئله وحدت ھم مانند ديگرمسايل يک مطلق راتشکيل نمی دھد
وھيچ کس نميتواند ازاين پيش شرط ھا ويا معيارھا يک مطلق بسازد وموضوع وحدت ھم يک وحدت نسبی است .درھمه
حال بايد وحدت ،وحدت اصولی وديالکتيکی باشد ومعيارھای لنينی برای ساختن حزب انقالبی پرولتارياجداً رعايت شود.
بايدھمه جناح ھای جنبش انقالبی پرولتری معتقد به مارکسيسم -لنينيسم -مائوئيسم اين اصل رابه پذيرند که وحدت
ازمبارزه می گذرد وبعد ازوحدت بازھم مبارزه ادامه می يابد يعنی"مبارزه -وحدت -مبارزه" .وما درپروسه ايجاد حزب
انقالبی پرولتاريا ودردرون حزب ،اين شيوه رااصولی وانقالبی می دانيم  .باين عبارت که حزب بايد دايما ً خودرا انقالبی
کند .ھمچنين حزب انقالبی پرولتری بمنزله يک پديده زنده وپويا دارای تضاد ومطابق باقانون جھانشمول تضاد ،مبارزه
دوخط اساسی است وبايد بطوردايم ادامه يابد .بھرصورت وحدت روی خط ايدئولوژيک سياسی وبکارگيری اصول
ومعيارھای لنينی درايجاد حزب اصل عمده است .ونه اينکه ھرجھتی ازديد خودش به مسايل خطی واصول ومعيارھای
کمونيستی نظرداشته باشد .بعبارت ديگربمسايل ازديد گروھی وشخصی خودش نگريسته ونظرخود راحقيقت تصورنمايد
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وسعی کند تاآنھارا برجھات ديگربقبوالند .اينجا مسئله ايجاد ستاد فرماندھی انقالبی پرولتاريا مطرح است که براساس
آگاھی علمی وانقالبی وبه شيوه ديالکتيک ماترياليستی بايد تشکيل شود .ماديگردرطی حدود چھل سال بايد تا اين حد به
رشد وتکامل فکری وسياسی رسيده باشيم که شناخت ما ازحقيقت براساس شناخت علمی وديالکتيکی باشد ،نه اينکه
تصورات وبرداشتھای ذھنی وشخصی وگروھی خودراحقيقت به پنداريم ويک دنده روی آن پافشاری نماييم.
 -4درايجاد حزب انقالبی پرولتاريا نبايد برکميت ھا تکيه کرده وبه کيفيت ھا توجھی ننماييم .ويا اينکه به موضوع "
تبعيت اقليت ازاکثريت" ازديد ميکانيکی نگريسته وبه ھراکثريت غيراصولی بنام"حزب وحزبيت" حقانيت وارجحيت
داده شود .بدين معنا که "وفاداری" به حزب ورھبری ،برخط رھبری کننده حزب مقدم شمرده شود .مد نظرقراردادن اين
مسئله ازھمان ابتدای ايجاد حزب پرولتری انقالبی بايد مطمح نظرقرارگيرد .زيراھدف قرارگرفتن" تشکيالت حزبی"
بجای اصل ايدئولوژيک سياسی"،خط" رھبری کننده حزب ،خود انحراف ايدئولوژيک سياسی است.
 -5داشتن نظروديدگاه ديالکتيکی به مسئله سنتراليزم ودموکراسی درحزب؛ بين اين دواصل بايد رابطه قوی وتنگاتنگ
ديالکتيکی برقرارباشد .نه اينکه فقط اصلی بنام "سنتراليسم دموکراتيک" دربرنامه واساسنامه حزب گنجانيده شود
وديگرازآ ن منحيث يک فورماليته استفاده گردد.
 -6مسئله پيروی جدی وصادقانه ازاصل مارکسيستی" انتقاد وانتقادازخود"است که به آن بايد باديد ديالکتيکی نگريست.
 -7موضوع برخورد به اشتباھات وانحرافات گذشته تشکالت وافراد؛ اين موضوع نبايد بمثابه خصومت ويا توھين
وانتقامجوئی وکينه ورزی يک جھت عليه جھت ديگری پنداشته شود .مادرطی چھل سال تجربه ناچيزخود اين مسئله
رادرسازمان خود ودرسازمانھای ديگردرجنبش کمونيستی بوضوح مشاھده کرده ايم .حتی تجربه نشان داده که عقده
مندی وکينه توزی ازاين ناحيه تاسالھا نزد عده ای ازاعضا دردرون يک حزب ودرسطح جنبش کمونيستی باقی مانده
تاروزی که به اصطالح آب به پوزه سنگ برخورکرده ،ناگھان شخص "انتقاد شده عقده مند" منفجرشده وديگرھيچ
واقعيت وحقيقتی برايش مھم نبوده وفقط خواسته است ازمنتقد خود انتقام بگيرد .جای نگرانی اينجاست که عده ای از
تشکالت وافراد مدعی کمونيسم انقالبی"،مارکسيت -لنينيست -مائوئيست" ھنوزبه اين مشکل گرفتاراند.
 -8درس گيری ازتجارب منفی وتلخ دوران سالھای  1357و1358خورشيدی که بخشھای ازمنسوبين سازمان جوانان
مترقی وجنبش دموکراتيک نوين بگونه غيرديالکتيکی باھم وحدت کردند وسازمانھای سياسی چندی راتشکيل دادند وبا
تأسف که عناصردشمن بااستفاده ازاين ضعف ايدئولوژيک سياسی وتشکيالتی اين سازمانھاودرشرايط وحشت
وکشتاررژيم مزدوروسوسيال امپرياليسم شوروی،توانستنددراين سازمانھا نفوذ ورخنه کرده وازدرون نيزاين
سازمانھاراموردحمله قراردھند .حتی االمکان سعی کنيم تا ازنفوذ عمال وجواسيس رژيم مزدور ،گروه ھای ارتجاعی
رنگارنگ ،وگماشتگان امپرياليسم ودولتھای ارتجاعی درحزب انقالبی جلوگيری نماييم.اينھا وموارد ديگری مسايل
مھمی اند که بايد درايجاد حزب انقالبی پرولتری ودرپروسۀ مبارزه انقالبی جداً مد نظرقرارگيرند.
موضوع ايجاد حزب انقالبی طبقه کارگرمنحيث سالح عمده انقالب يکی ازمسايل اساسی وعمده درجنبش کمونيستی) م-
ل  -م( کشوراست .طرح شعارايجاد حزب کمونيست انقالبی امرمھمی است ومھمترازآن اينست که درراه ايجاد آن
گامھای عملی معينی برداريم .ايجاد حزب کمونيست انقالبی تاحدی درجۀ پيشرفت وتکامل خط انقالبی وپيشرفت وتکامل
مبارزات انقالبی کمونيستھای انقالبی رانشان می دھد وروشنفکران مترقی مردمی وطبقه کارگروسايرزحمتکشان
کشورآنرانويدی درارتقای کيفی جنبش انقالبی پرولتری کشورتلقی می کنند .ولی اگردرطی سالھا شعاربدھيم وموفق به
ايجاد حزب کمونيست انقالبی نشويم اين خود برروحيۀ توده ھای مردم وروشنفکران مترقی مردمی اثرمنفی برجای
گذاشته وبرنااميدی آنھا خواھد افزود .مانند اينکه درطی سالھای متمادی شعارتدارک جنگ خلق رابلند کنيم ولی نتوانيم
کوچکترين نمودی ازآغازعملی آنرانشان بدھيم.
ايجاد حزب انقالبی پرولتاريا اولين وعمده ترين گام درجھت انقالب است .باايجاد آن بيش ازپيش وظايف ومسئوليتھای
بزرگی دربرابرکمونيستھای انقالبی قرارميگيرد؛ ادامه وگسترش مبارزه ھمه جانبه عليه انواع اپورتونيسم ورويزيونيسم
واستحکام خط ايدئولوژيک سياسی رھبری کننده حزب ،بردن آگاھی انقالبی دربين توده ھای خلق اعم ازکارگران
ودھقانان فقيروبی زمين وسايرزحمتکشان ،وروشنفکران مترقی ومردمی؛ ھمچنين تدارک الزم برای تشکيل ھسته ھای
ابتدائی ارتش انقالبی خلق ازکمونيستھا وخلقھای زحمتکش وايجاد زمينه ھای ھمکاری با گروه ھا وجريانات
واقعاًضدامپرياليست وضدارتجاع فئودال کمپرادوری ،تماس ويا برقراری رابطه با گروه ھا وافراد واقعا ً آزادی خواه
واستقالل طلب ،تماس با جناحی ازبورژوازی ملی که تمايل به مبارزه عليه امپرياليستھای اشغالگرودولت مزدوروکالً
عليه نظام فئودال کمپرادوری وسلطه امپرياليسم درکشورداشته باشد .اينھا گامھای ابتدائی درجھت تھيه سالح ديگرانقالب
يعنی "جبھه متحد ملی" درمرحله انقالب ملی دموکراتيک محسوب می شود واين رابطه ھا ميتواند زمينه رابرای ايجاد
چنين جبھه ای درآينده آماده سازد .ونيزآگاھی به فن مبارزه باپوليس مخفی دشمن وآمادگی مبارزه نه تنھا دربرابرپوليس
مخفی دولت مزدوروامپرياليستھای اشغالگرکه مبارزه با عمال وجواسيس گروه ھای ارتجاعی مختلف خارج ازدولت
مزدورومزدوران وعمال وجواسيس دولتھای ارتجاعی منطقه حايزاھميت فراوان است .اينھا مسايلی اند که بخشی ازآنھا
درشرايط کنونی ناشی ازاوضاع وشرايط حاکم برجامعه کنونی افغانستان ومنطقه وجھان است.
اين موضوع نيزقابل تذکراست که برای ايجاد چنين حزبی که ازعھده وظايف آنی وآتی مبارزه انقالبی ورھبری
مبارزات توده ھای خلق وانقالب برآمده بتواند ،بايد توانائيھای ايدئولوژيک سياسی وتشکيالتی خود راارزيابی دقيق

7

نماييم .تحليل شرايط عينی جامعه وجھان وارزيابی ازکيفيت وکميت تشکالت وافرادی که معتقد به)م -ل -م( ھستند
ودرپروسه ايجاد حزب سھم می گيرند .بھرصورت برای ايجاد حزب کمونيست انقالبی ضرورت مبرم به تشديد مبارزه
ايدئولوژيک سياسی است .شايد عده ای ازتذ کاراين موضوعات وھم اينکه ما چرا درکنارتاکيد روی کيفيت انقالبی
حزب ،درباره کميت انقالبی حزب نيزصحبت می نماييم ،احياناً دچارتعجب شوند! ولی جای ھيچگونه تعجبی نيست.
بدون شک کيفيت خط ايدئولوژيک سياسی ومسئله کيفيت تشکيالتی يک سازمان انقالبی پرولتری ازاھم مسايل اند ولی
رابطه ديالکتيکی بين کيفيت وکميت رادريک تشکل انقالبی نبايد ازنظردوربداريم .برای ايجاد سازمان وحزب انقالبی
پرولتری ھيچ پيش شرط )کمی( نمی تواند وجود داشته باشد ،فقط آنچه که منحيث اصل اساسی مطرح است ،پيش شرط
کيفيت خطی است ،يعنی ماھيت خط ايدئولوژيک سياسی ومعيارھای لنينی درتشکيل حزب انقالبی است .ما درعمل برای
پيشبرد وظايف سترگ انقالبی درجامعه به يک تشکل انقالبی پرولتری باخط روشن انقالبی)م -ل -م( وتشکيالتی منضبط
ومطمئن ضرورت داريم .مبارزه عملی انقالبی درکارزارمبارزه طبقاتی با قدرتھای خيلی قوی به لحاظ نظامی،
اقتصادی ،سياسی ،لوژستيکی ازدشمنان طبقاتی وملی مواجه ھستيم .ما بايد اوضاع وشرايط حاکم برکشور،منطقه وجھان
را بگونه عينی ودقيق مد نظرقراردھيم .شرايط عينی درکشوربه شدت مساعداست؛ ليکن شرايط ذھنی رابايد مساعد
ساخت .وبراساس شرايط مشخصی که به آن قرارداريم بايد خودرابرای مبارزه انقالبی مرگ وزندگی آماده سازيم.
مبارزه پراتيکی درچنين شرايطی درافغانستان ،مقاله نويسی ومديريت يک سايت انترنيتی وياانتشاريک جريده سياسی ھم
نيست .که يک دووياسه نفرنويسنده به تناسب ظرفيت وتوانائيھای علمی وسياسی شان آنرابه پيشبرند.
جنبش کمونيستی)م -ل  -م( افغانستان ھنوزيک جنبش پراکنده وضعيف است .اين جنبش ازسازمانھا ،گروه ھا وافراد
مستقل تشکيل شده است .اثرات بحران انحرافات جنبش انقالبی انترناسيوناليستی وجنبش بين المللی کمونيستی درطی
سالھای اخيرموجب انحرافات عميق بربخشی ازاين جنبش شده وھرچه بيشترآنرادرمنجالب انحرافات اپورتونيستی
فروبرده است ممجمله »حزب کمونيست)مائوئيست(« افغانستان .البته بين بخشھای ديگرجنبش نيزاختالفات ايدئولوژيک
سياسی جدی موجوداست ومھمترين مشکل واختالف بين اين بخشھا ھمين مسئله انحرافات ايدئولوژيک سياسی است که
درطی سالھا وجود داشته است .جنبش کمونيستی)م-ل -م( افغانستان ازبدو پيدايش تاامروزازمسيرھای پرپيچ وخمی
عبورکرده ودرطی بيش ازچھاردھه بامبارزه ايدئولوژيک سياسی عليه انواع اپورتونيسم ورويزيونيسم وطرد وتصفيه
ھای عناصراپورتونيست ورويزيونيست وتسليم طلب به موقعيت کنونی ازرشد وتکامل رسيده است .با وجود يکه درطی
سالھای اخيرمبارزه ايدئولوژيک سياسی تاحدی بين گروه ھای ازجنبش صورت گرفته است؛ ولی اين اينھا نيزنتوانسته
انداختالفات ايدئولوژيک سياسی شانراحل کنند.ازجھتی ھم ،پراکندگی وجداافتادگی بين بخشھای مختلف جنبش درطی سه
دھه اخيرموجب شده است تا ھمکاريھای نزديک ونشستھا ومباحثات ومذاکرات سازنده وموثروشناخت دقيق ازھمديگربه
منظورحل اختالفات ايدئولوژيک سياسی بين آنھاصورت نگيرد.ھمچنين بررسی نشان می دھد که ،عده ای ازاينھا
درجھت پيشبرد فعاليتھای کمونيستی ومبارزه ايدئولوژيک سياسی عليه انواع اپورتونيسم ورويزيونيسم دچارکمکاری
مزمن آشکاری ھستند؛ ازاينرونتوانسته اند دررشد وتکامل خود وخط ايدئولوژيک سياسی وتشکيالتی جنبش کمونيستی
)م-ل-م( فعاليت وتحرک موثری انجام دھند.درحاليکه بدون مبارزه فعال ايدئولوژيک سياسی عليه انواع اپورتونيسم
ورويزيونيسم ومبارزه سياسی افشاگرانه عليه امپرياليسم وارتجاع ،تقويت واستحکام خط ايدئولوژيک سياسی جنبش
پرولتری انقالبی ممکن نيست .وانجام مبارزه انقالبی واصولی جدی وموثردرافشا وطرد اپورتونيسم ورويزيونيسم،
درجنبش کمونيستی کشوروجنبش بين المللی کمونيستی ،مبارزه اصولی ايدئولوژيک سياسی بخاطربوحدت رساندن
جنبش کمونيستی)م-ل-م(کشورومبارزه عليه امپرياليسم وارتجاع درسطح جامعه وجھان ازرسالت ووظايف ھمه
کمونيستھای انقالبی است .ناگفته نماند که مبارزه دراين عرصه ھا باھم رابطه ديالکتيکی دارند واھمال وکمکاری
درانجام اين وظايف مھم ،جنبش انقالبی کمونيستی راتضعيف می نمايد .مبارزه ھم آھنگ ومتحد بين بخشھای مختلف
جنبش کمونيستی انقالبی حتی قبل ازايجاد حزب واحد ،جنبش کمونيستی راانسجام واستحکام بيشتربخشيده ودرآماده
کردن زمينه برای رسيدن به وحدت ايدئولوژيک سياسی وايجاد حزب کمونيست انقالبی حايزاھميت است.ھمچنين
ھمکاريھای سياسی جنبش کمونيستی انقالبی باجريانات وگروه ھای واقعا ً مترقی وضدامپرياليسم وضدارتجاع درجھت
گسترش فعاليت جنبش انقالبی پرولتری دربين روشنفکران مردمی و توده ھای خلق درداخل وخارج کشوروترويج
وتبليغ انديشه ھای انقالبی پرولتری موثريت زياد دارد.

زنده باد مارکسيسم -لنينيسم -مائوئيسم!
پيروزباد مبارزات انقالبی پرولتاريا وزحمتکشان جھان!
گروه پيکاربرای نجات مردم افغانستان) م ل م(
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