به پیشوازاول ماه می ،روزانترناسیونالیسم پرولتری!
تجلیل ازاول ماه می ازیک جهت ارجگزاری به مبارزات مترقی کارگران جهان علیه سرمایه داری
جهانی وامپریالیسم بوده وازجانب دیگرتأکیدی است براصل انترناسیونالیسم پرولتری.میلیونهاتن از
کارگران درسراسرجهان همه ساله این روزرا تجلیل می کنند .درشرایط کنونی جهان ،نبود یک نظام
سوسیالیستی منحیث پایگاه انقالب جهانی وضعف جنبش بین المللی کمونیستی  ،اکثریت قاطع جنبشهای
کارگری درجهان زیرنفوذ ورهبری ارسطوکراسی کارگری مسلط براتحادیه های کارگری واحزاب
رویزیونیستی ورفورمیستی قراردارند؛ لیکن تجلیل ازاین روزدرنزد پرولتاریای آگاه وانقالبی مفهوم
خاص خودش را دارد وآن تجدید تعهد به تداوم همبستگی واتحاد پرولتاریای جهان درمبارزه انقالبی
علیه سرمایه داری جهانی وامپریالیسم می باشد .ازنظرتاریخی طبقه پرولترهای صنعتی همزمان با
پیدایش شیوه تولید سرمایه داری ،یعنی درمرحله تالشی فئودالیزم پدید می گردد .دهقانان خانه خراب
وورشکسته ودهقانی که زمینهای خودرا ازدست می دادند ،نخستین منبع پیدایش پرولترها بود .بعدها با
تکامل سرمایه داری ،خرده بورژوازی ورشکست شده درشهرها وروستاها به گسترش وتقویت صفوف
پرولترها منجرمی شود .باین صورت پرولترها یکی ازدوطبقه اساسی درفرماسیون اجتماعی -اقتصادی
سرمایه داری است وطبقه اساسی دیگردراین صورت بندی بورژوازی است.طبقه پرولتاریا فاقدهرگونه
وسایل تولید است .وبجزازنیروی کارش دیگرهیچ منبعی عایداتی برای گذراندن حیات خود وفامیلش
ندارد .استثمارپرولتاریا ازجانب بورژوازی موجد تضاد آشتی ناپذیرمنافع طبقاتی آن هاومبارزه طبقاتی
بین آنهاست .پرولتاریا به لحاظ خصلت طبقاتی پیگیرترین طبقه انقالبی درجامعه سرمایه داری است؛
زیرا اوالً :پرولتاریا بامترقی ترین ورشد یابنده ترین شکل تولید یعنی صنایع ماشینی وتولید بزرگ
صنعتی درارتباط بوده وپیوسته رشد وتکامل می یابد.ثانیاٌ :خصلت تولید سرمایه داری خودبرای اتحاد
وتشکل وآموزش پرولتاریا شرایط مساعد را فراهم می کند.ثالثاً :امکان پرولتاریا برای سازمان دادن
اقدامات آگاهانه توده ای ازدیگرطبقات خلق بیشتروآگاهی طبقاتی وی باالتراست .با پیروزی انقالبهای
بورژوائی درقاره اروپا صنایع به سرعت توسعه یافت .انقالب بورژوائی موانع موجود درراه تکامل
نیروهای مؤلده رابرداشت ورشد نیروهای مزبوررابیش ازپیش سرعت داده وزمینه انقالب
درتکنالوژی(اختراع ماشین) رافراهم ساخت .انقالب صنعتی پرولتاریای صنعتی را بوجود آورد و با
رشد وتوسعه سرمایه داری طبقه کارگربه لحاظ کمی وکیفی رشد کرد.
مبارزات طبقه کارگردراشکال ابتدائی خود محدود به خواستهای اقتصادی وتقلیل ساعات کارمی شد.
این مبارزات تا اشکال سازمانیافته وپیشرفته تحت رهبری احزاب انقالبی پرولتری وبا طرح خواستهای
سیاسی وباآلخره تا کسب قدرت سیاسی به پیش رفت .با تشکیل " اتحادیه کمونیستها" توسط مارکس
وانگلس وتدوین " مانیفست کمونیست" درسال( )7481جنبش کارگران با سوسیالیسم علمی پیوند حاصل
کرده و مبارزات کارگران کیفیت انقالبی یافت .مارکس وانگلس فراخوان" کارگران سراسرجهان جهان
متحد شوید"را دادند .این فراخوان اساس انترناسیونالیسم پرولتری بوده وهمبستگی واتحادکارگران
وسایرزحمتکشان همه ملتها درمبارزه مشترک علیه سرمایه داری جهانی وامپریالیسم درسراسرجهان
را طلب می کند .مارکس وانگلس درمبارزه علیه سوسیالیسم خرده بورژوائی عقاید فلسفی واجتماعی
خودرا برپایه های محکم ومتینی استوارکردند .مارکس مناسبات تولیدی سرمایه داری را مطالعه کرده
وبا تحلیل علمی( برمبنای ماتریالیسم تاریخی وماتریالیسم دیالکتیک) ماهیت وخصلت نظام سرمایه داری
وشیوه استثمارکارگران وارزش اضافی ای که بوسیله کارگران تولید می شود وسرمایه داران آن
راغصب می کنند ،افشانمود ".کتاب سرمایه" باارزش ترین اثرمارکس دراین زمینه است  .تشکلهای
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انقالبی انترناسیونال اول وانترناسیونال دوم درپرتو"مانیفست کمونیست" ایجاد شدند .انترناسیونال اول(
 )7411 -7488برای تدارک یورش انقالبی علیه سرمایه داری اساس گذاشته شد .برنامه آن بوسیله
مارکس تهیه شد ودرآن رهائی طبقه کارگرتوسط خود طبقه کارگروکسب قدرت سیاسی توسط طبقه
کارگرقید گردید .بین الملل دوم(  )7178-7441تشکیل شده وانگلس نقش فعالی درآن بعهده داشت
وخدمات ارزنده ای را درجهت تقویت جنبش بین المللی کمونیستی انجام داد .لیکن این سازمان به تکامل
نه انجامید وچنانکه لنین می گوید ":این امرموجب تنزل موقت انقالبی وتشدیداپورتونیسم گردید که
سرانجام کاررا به ورشکستگی ننگین این انترناسیونال کشاند".وکارل کائوتسکی رهبررویزیونیستهای
بین الملل دوم درشکست آن نقش بازی کرد.
پرولتاریا درمبارزه برای رهائی خود می تواند وباید تمام توده های خلق زحمتکش ودردرجه اول دهقانان
فقیررا به سوی خود جلب کرده ونبرد علیه سرمایه داری را رهبری کند .بهمین جهت طبقه پرولتاریا
رسالت تاریخی سرنگونی طبقه بورژوازی وامپریالیسم وتشکیل جامعه نوین سوسیالیستی وایجاد
دیکتاتوری طبقاتی اش را بعهده دارد .اما پرولتاریا تحت رهبری حزب انقالبی اش ،تحت رهبری اندیشه
های کمونیسم انقالبی ( مارکسیسم -لنینیسم -مائوئیسم) ودرجریان مبارزه طبقاتی به منافع اساسی طبقاتی
خود ورسالت تاریخی اش درنجات سایرزحمتکشان ونجات بشریت ازاستثماروستم ظالمانه سرمایه داری
ودیگرطبقات استثمارگروستمگرآگاهی می یابد .پرولتاریا به لحاظ موقعیت اجتماعی وخصلت طبقاتی
اش انقالبی ترین طبقه دربین تمام طبقات خلق زحمتکش است .اگرپرولتاریا آگاهی انقالبی کسب کند،
یگانه طبقه ای است که تاآخردرموضع انقالبی باقی می ماند .درتاریخ مبارزات انقالبی پرولتاریای
جهان" ،کمون پاریس" درسال( )7417میالدی اولین تجربه مبارزه انقالبی پرولتاریا بود که توانست
برای اولین بار دیکتاتوری طبقاتی بورژوازی راسرنگون کرده ودیکتاتوری طبقاتی خودرا برقرارکند.
کمون پاریس برای نخستین بارشکست پذیری نظام سرمایه داری توسط مبارزات انقالبی طبقه
کارگرراثابت نمود .با آنکه کمون پاریس بنابرعلل وعوامل معین بعد ازحدود دوماه شکست خورد
وپرولتاریای انقالبی بوسیله بورژوازی سرکوب خونین گردید؛ لیکن به لحاظ تاریخی تجربه کمون
پاریس درجنبش انقالبی پرولتاریای جهان حایزاهمیت بسزای است.بعد ازآن پیروزی انقالب
کبیراکتوبرسال(  )7171درروسیه تزاری برهبری حزب کمونیست( بلشویک) ودررآس آن رفیق لنین
وتشکیل کشورشوراها وایجاد دیکتاتوری پرولتاریا وتشکیل نظام سوسیالیستی ،بزرگترین پیروزی
پرولتاریای جهان بود .کشورشوراهابحیث اولین پایگاه انقالب جهانی بظهوررسید.پیروزی انقالب
کبیراکتوبرشوروشوق انقالبی وروحیه شورشگری پرولتاریا وسایرزحمتکشان جهان علیه امپریالیسم
واستعماررابرانگیخته وجنبشهای انقالبی پرولتری وجنبشهای رهائیبخش ملی درسراسرجهان بوجود
آمده وانترناسیونالیسم پرولتری توسعه واستحکام بیشتریافت .بعد ازجنگ امپریالیستی دوم خلق ویتنام با
مبارزه انقالبی به بیش ازهشتاد سال سلطه استعماری امپریالیسم فرانسه پایان داده ودرسال ( )7181
جمهوری دموکراتیک ویتنام را تأسیس کرد .با پیروزی انقالبهای دموکراتیک توده ای تحت رهبری
احزاب کمونیست درکشورهای اروپای شرقی درجریان جنگ جهانی امپریالیستی دوم که ازکمکهای
همه جانبه کشورشوراها وارتش سرخ برخورداربودند ،نظامهای سوسیالیستی ازجمله درکشورآلبانی
ایجاد شدند .با پیروزی انقالب دموکراتیک نوین درچین تحت رهبری حزب کمونیست چین دررأ س آن
رفیق مائوتسه دون درسال(  )7181وپیروزی انقالب سوسیالیستی درسال (  )7114چین منحیث
دژانقالبی ومدافع منافع پرولتاریاوخلقهای زحمتکش جهان عرض وجود کرد .همچنین خلق کوریای
شمالی دراوایل دهه پنجاه میالدی با مبارزه انقالبی به سلطه امپریالیسم وارتجاع داخلی خاتمه داده
وجمهوری دموکراتیک کوریای شمالی را بنیان نهاد.وانقالب ضدامپریالیستی وضدارتجاع فئودال
کمپرادوری درکشورکوبا دراخیردهه پنجاه میالدی نیزبه پیروزی رسید.
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پیروزی انقالب های پرولتری وانقالبهای دموکراتیک توده ای درقرن بیستم خود ثبوت این حقیقت است
که اگرطبقه کارگروسایرطبقات خلق زحمتکش مبارزه ای شان علیه امپریالیسم وارتجاع را تحت رهبری
اندیشه های کمونیسم انقالبی وحزب پیش آهنگ طبقه پرولتاریا به پیش برند به پیروزی می رسند.
دربین همه طبقات خلق پرولتاریای انقالبی یگانه نیروی است که درمبارزه اش علیه امپریالیسم وارتجاع
ثابت قدم واستواراست .مارکس می گوید ":پرولتاریا با سراسرتکامل تاریخی که تاکنون وجود داشته
مخالف است" .پرولتاریا وکمونیستهای انقالبی با اتکا به علم انقالب پرولتری( م -ل  -م) هدف دارد
تاباسرنگونی نظام استثماروستم سرمایه داری وامپریالیسم ودیگرنظامهای استثمارگروستمگرفئودال
کمپرادوری ،جهان نوینی بناکنند ،جهانی عاری ازستم واستثمار ،عاری ازفقروگرسنگی وبیماری وجهل،
عاری ازجنایت وغارتگری بوسیله سرمایه داری جهانی وامپریالیسم ،یعنی نظام عدل انسانی که توده
های خلق وهمه بشریت بتوانند درآسایش وآرامش وفضای انسانی زندگی کنند .برخالف یاوه گوئیها
وخزعبالت امپریالیسم وارتجاع بین المللی مبنی بر« ناکارآمدی» کمونیسم؛ کمونیسم انقالبی زنده وپویا
است .بقول لنین":کمونیسم اززندگی توده های خلق می جوشد".کمونیسم انقالبی یگانه سالح درمبارزه
پرولتاریاوسایرزحمتکشان ازسلطه وستم واستثماروحشیانه سرمایه داری جهانی وامپریالیسم
ودیگرنظامهای ستمگرواستثمارگراست.سرمایه داری وامپریالیسم یک نظام طفیلی است وبراستثماروستم
کارگران وسایرزحمتکشان وغارت دسترنج خلقهای جهان استواربوده ونظامی محتضراست.
اگرپرولتاریا آگاهی انقالبی کسب کرده وستاد انقالبی طبقاتی اش راتشکیل دهد ،می تواند با مبارزه
انقالبی به هستی این نظام غارتگروجنایت گسترپایان دهد .پیروزی انقالبهای پرولتری وایجاد
دیکتاتوریهای پرولتاریا وتشکیل نظامهای سوسیالیستی درقرن بیستم این حقیقت را به ثبوت رساند .اینها
دست آوردهای تاریخی حایزاهمیتی برای پرولتاریا وسایرزحمتکشان وبشریت مترقی جهان است.
پرولتاریای انقالبی جهان همه این دست آوردها رادرمبارزه انقالبی اش علیه امپریالیسم وارتجاع نصیب
گردید.وپیروزیهای پرولتاریا وسایرزحمتکشان محصول ونتیجه رهبری ستاد انقالبی پرولتاریا
درکارزارمبارزه انقالبی بوده است .حزب انقالبی پرولتاریا با خط روشن انقالبی( م -ل -م) مهمترین
وتعیین کننده سالح درمبارزه اش جهت سرنگونی امپریالیسم وارتجاع است .پرولتاریا بدون داشتن چنین
حزبی نمی تواند به اهداف عالی انقالبی اش دستیابد .این حزب باید ازآگاه ترین وصادق ترین انقالبیون
کمونیست تشکیل گردد.
پرولتاریا وکمونیستهای انقالبی جهان باید ازبه شکست کشاندن انقالب توسط رویزیونیستهای درون
حزب ودولت دراتحاد شوروی وچین ودیگرکشورها درس بگیرند.بعدازمرگ رفیق استالین درسال(
 )7111رویزیونیستهای "مدرن" برهبری خروشچف مرتد وخاین حزب کمونیست رابه حزب
رویزیونیست ونظام سوسیالیستی رابه نظام سوسیال امپریالیستی قلب ماهیت داده ودیکتاتوری پرولتاریا
رامنهدم وکشورشوراهارا به ابرقدرت سوسیال امپریالیستی مبدل کردند .بهمین صورت دیگراحزاب
کمونیست "بلوک شرق" وحزب کمونیست ویتنام شمالی وحزب کمونیست کوریای شمالی به پیروی
ازرهبران مرتد وخاین دولت سوسیال امپریالیسم« شوروی» به پرتگاه رویزیونیسم وضدانقالب سقوط
کردند .همچنین ده ها حزب وسازمان کمونیستی درجهان به دنباله روی از رویزیونیستهای" مدرن" (
خروشچفی) درمنجالب رویزیونیزم افتادند .رفیق مائوتسه دون بامطالعه وتحقیق درپرتودیالکتیک
ماتریالیستی درباره شکست انقالب دراتحاد شوروی ودیگرکشورهای بلوک شرق  ،مبارزه علیه
رویزیونیسم "مدرن"(خروشچفی) را درسطح جهان رهبری کرده وبا تدوین تئوری" ادامه انقالب تحت
دیکتاتوری پرولتاریا" انقالب کبیرفرهنگی پرولتاریائی را درسال( )7188براه انداخته ونقالاب چین را
برای یکدهه ازشکست بوسیله رویزیونیستهای درون حزب ودولت نجات داده وباین صورت بربحران
جنبش کمونیستی بین المللی تا حدزیادی فایق آمد .اما بعد ازمرگ رفیق مائوتسه دون درسال( )7118
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رویزیونیستهای«سه جهانی» برهبری هواکوفینگ ودینگ سیائوپینگ طی یک کودتای رویزیونیستی
ودستگیری وزندانی کردن چهارتن ازرهبران انقالبی حزب وقتل وزندانی کردن صدها تن
دیگرازکمونیستهای انقالبی ،دیکتاتوری پرولتاریاراسرنگون کرده ونظام سوسیالیستی رامنهدم وراه
سرمایه داری را درپیش گرفته وچین رابه کشوری سوسیال امپریالیستی مبدل کردند .رفیق مائوتسه دون
بدرستی گفت که" :برای ساختمان سوسیالیسم ورسیدن به جامعه بدون طبقه به چندین انقالب فرهنگی
پرولتاریائی نیازاست" .همچنین تعداد زیادی ازاحزاب وسازمانهای (م -ل-ا) درسطح جهان به دنباله
روی ازرهبران مرتد وخاین چین به منجالب رویزیونیسم«سه جهانی» قرارگرفتند .با سقوط انورخوجه
رهبرحزب ودولت آلبانی درپرتگاه دگما رویزیونیسم ؛ وی انقالب چین وشخص مائوتسه دون را مورد
حمالت اپورتونیستی وخصمانه قرارداده وبه انقالب خلق آلبانی وانقالب جهانی خیانت کرد.
با شکست انقالب درچین توسط رویزیونیستهای«سه جهانی» وشکست انقالب درآلبانی توسط
دگمارویزیونیستها ،جنبش کمونیستی بین المللی دچاربحران عمیقی گردید .لیکن درسال ( )7148احزاب
وسازمانهای کمونیست انقالبی بابررسی شکست انقالب وسقوط آخرین پایگاه انقالب جهانی درچین ونقد
وبررسی وضعیت جنبش کمونیستی جهانی " ،جنبش انقالبی انترناسیونالیستی(جاا)" را تشکیل کرده
وخط جنبش کمونیستی رابرمبنای"مارکسیسم -لنینیسم  -اندیشه مائوتسه دون" روشن ساخته وجنبش بین
المللی کمونیستی تاحدزیادی رونق یافت .درکشورپروحزب کمونیست (م -ل -م) جنگ خلق(راه
درخشان) راآغازکرده وطی حدودیکدهه به پیروزیهای زیادی دستیافت.لیکن بعدازدستگیری
صدرگونزالورهبرحزب کمونیست(م -ل -م) پرووچندین تن دیگرازرهبران حزب توسط دولت
جنایتکارفوجیموری ،تعداد زیادی ازاعضای حزب(رویزیونیستهای« خط آسومیر») درزندان به
کمونیسم انقالبی وانقالب خلق بی ایمان شده وبه دولت تسلیم شدند وباین ترتیب ضربت شدیدی به انقالب
خلق پرووارد آمد .همچنین درکشورنپال حزب کمونیست نپال(مائوئیست) برای مدت ده سال جنگ خلق
راعلیه دولت فئودال کمپرادوری وابسته ونوکرامپریالیسم ودولت توسعه طلب هند رهبری کرد؛ لیکن
"پراچند" ودیگر رهبران حزب دراخیرسال  1001میالدی درپرتگاه رویزیونیسم وضدانقالب سقوط
کرده وجنگ خلق را متوقف کرده و پیروزیهای که طی ده سال جنگ خلق به بهای خون صدها هزارتن
ازخلق انقالبی نپال بدست آمده بود ،نابود کرده وبه دولت فئودال کمپرادوری نپال وامپریالیسم ودولت
هند تسلیم شد ند .این خاینین مرتد با انتخاب راه پارلمانتاریزم به چوکی صدارت ووزارت دردولت
فئودال کمپرادوری رسیدند وباین صورت ضربت شدیدی به انقالب خلق نپال و جنبش انقالبی
انترناسیونالیستی وجنبش کمونیستی بین المللی وارد کردند .بعد ازسقوط رهبران حزب کمونیست
نپال(مائوئیست)به پرتگاه رویزیونیسم؛بیشتراحزاب تشکیل دهنده"جنبش انقالبی انترناسیونالیستی"پرتگاه
رویزیونیسم وتسلیم طلبی رهبری حزب کمونیست نپال(مائوئیست) را نادیده گرفته وصحبت ازاین داشتند
که " انقالب دموکراتیک نوین" درنپال درشرف پیروزی است! .عده ای ازاین احزاب مانند حزب
«کمونیست ایران (م -ل -م) » وحزب «کمونیست (مائوئیست)» افغانستان ،نپال رادر«آستانه پیروزی
انقالب دموکراتیک نوین» تبلیغ می کردند .برخی دیگرازاحزاب تشکیل دهنده "جاا" ازجمله حزب
«کمونیست انقالبی» امریکا ،پرتگاه رویزیونیسم حزب «کمونیست نپال(مائوئیست)» رادرابتدا باسکوت
نظاره کردکه خود موضع اپورتونیستی است .وازجانب دیگرانحراف رویزیونیستی باب آواکیان
رهبرحزب«کمونیست انقالبی»امریکا زیرنامهای«سنتزنوین» و« با کمونیسم پیشین نمی توان به آینده
کمونیستی دستیافت »...ضربت شدیدی به " جاا" وجنبش کمونیستی بین المللی وارد نمود .پرولتاریا
وکمونیستهای انقالبی جهان باید باین موضوع توجه جدی مبذول کنند که همه انقالبهای پرولتری درقرن
بیستم عمدتا ً بوسیله عناصرسرمایه داری( انواع رویزیونیسم) درداخل احزاب کمونیست برسرقدرت
ونظامهای حاکم سوسیالیستی به شکست کشانده شده اند .اگرچه سرمایه داری جهانی وامپریالیسم بعد
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ازپیروزی انقالب کبیراکتوبردرروسیه با انواع توطئه گریها وشیوه ها وطرق مختلف سعی درتخریب
دیکتاتوریهای پرولتاریا وانهدام نظامهای سوسیالیستی درجهان نمود .البته دراین میان شکی وجود ندارد
که سرمایه داری جهانی وامپریالیسم با تعقیب دقیق وقایع درون احزاب کمونیست ونظامهای سوسیالیستی
خاصتا ً دراتحاد شوروی وچین  ،چشم امیدی به عناصرسرمایه داری درون این احزاب ودولتها
نیزداشت .ولی سرمایه داری جهانی وامپریالیسم هیچگاه نتوانست با حمله مستقیم نظامهای سوسیالیستی
ودیکتاتوریهای پرولتاریارا سرنگون کند .مثالهای برجسته ای آن هجوم چهارده کشورامپریالیستی
(بکمک شورش طبقات ارتجاعی شکست خورده داخلی) درسال (  )7174به کشورشوراها بعد
ازپیروزی انقالب کبیراکتوبربود که مفتضحانه وسرافکنده شکست خوردند .ونیزتهاجم نظامی
فاشیستهای آلمان نازی با صدها هزارارتش تادندان مسلح وماشین جنگی غول پیکرآن درجریان جنگ
جهانی امپریالیستی دوم به کشورشوراها صورت گرفت .لیکن پرولتاریا وخلقهای اتحاد شوروی
قهرمانانه ازانقالب اکتوبرومیهن سوسیالیستی شان حراست ودفاع کردند .علت اصلی پیروزی
پرولتاریای اتحاد شوروی سوسیالیستی این بود که مارکسیسم -لنینیسم انقالبی درفرماندهی حزب ودولت
تحت رهبری لنین واستالین قرارداشت .با درنظرداشت مختصرفوق ،پرولتاریا وکمونیستهای انقالبی
جهان باید به مبارزه "بین دوخط" ،مبارزه ایدئولوژیک-سیاسی علیه انواع روزیونیسم واشکال
اپورتونیسم دردرون حزب توجه جدی کرده واین مبارزه را همزمان با مبارزه طبقاتی انقالبی علیه
امپریالیسم وارتجاع فئودال کمپرادوری به پیش برند .مبارزه علیه رویزیونیسم درماهیت یک مبارزه
طبقاتی است .پرولتاریا وکمونیستهای انقالبی باید درتشکیل حزب کمونیست انقالبی به ماهیت خط
ایدئولوژیک-سیاسی حزب ومعیارلنینی درگزینش اعضای حزب ورابطه دیالکتیکی بین تئوری وعمل
جدا ً توجه کنند .زیرا بدون خط انقالبی ووجود عنصرواقعا ً انقالبی ،آگاه وصادق به امرانقالب پرولتری،
تشکیل حزب کمونیست انقالبی( م -ل -م) ورهبری انقالب درکشورهای مختلف دشوارخواهد بود.
جنبش کمونیستی انقالبی یک جنبش بین المللی است .بحران وضعف این جنبش اثرات سوء برجنبشهای
کمونیستی وجنبشهای طبقه کارگردرکشورهای مختلف جهان بجا می گذارد .ازجمله جنبش کمونیستی
(م -ل -م) افغانستان طی حدود نیم قرن ازجانب امپریالیستهای غربی وارتجاع فئودال کمپرادوری حاکم
مزدورآنها ورژیم جنایتکاررویزیونیستهای«خلقی»پرچمی وسوسیال امپریالیسم«شوروی» همواره
موردتهاجم وحشیانه قرارگرفته است .ازجانب دیگرطبقه کارگرافغانستان خاصتا ً طی چهاردهه
اخیرتوسط رژیم رویزیونیستهای « خلقی» پرچمی«،سازائی» ورژیمهای ارتجاعی اسالمی گروه های
"جهادی" وطالبان وطی هفده سال اخیرتحت سلطه استعماری امپریالیستهای امریکائی وناتوودولت دست
نشانده وسلطه فکری گروه های ارتجاعی اسالمی وگروه های رویزیونیستی ورفورمیستی قرارداشته
وبه لحاظ فکری به گمراهی کشانده شده است .طبقه کارگرافغانستان دراوضاع کنونی کشورمانند
سایرطبقات زحمتکش دربدترین شرایط بیکاری وفقروگرسنگی وبی سرپناهی بسرمی برد.طی چهارونیم
دهه اخیرصدهاهزارتن ازکارگران وسایرزحمتکشان افغانستان درکشورهای پاکستان وایران وکشورهای
حوزه خلیج فارس بوسیله طبقات سرمایه داروفئودال های این کشورها به ظالمانه ترین وجهی مورد
استثماروستم قرارمی گیرند .ضعف جنبش کمونیستی (م -ل -م) افغانستان عمدتا ً نتیجه خیانت انواع
رویزیونیسم واپورتونیسم ازجمله" سازمان رهائی افغانستان"( اکنون" حزب همبستگی افغانستان")" ،
ساما"(بعد ازاعدام فقید مجید توسط رژیم جنایتکار«خلقی» پرچمی ها وارتش سوسیال فاشیستهای
روسی)"،سازمان انقالبی وطن پرستان واقعی(ساوو)"  "،اخگر""،سوسیالیستهای کارگری" « ،سازمان
انقالبی افغانستان» و« ساما -ادامه دهندگان» درچهاردهه اخیربوده است .ازجمله این تشکلهای
رویزیونیستی سه گروه («سازمان انقالبی افغانستان»« ،ساما  -ادامه دهندگان» وافرادی از"ساوو" )
به خدمت سازمانهای جاسوسی کشورهای امپریالیستی قرارگرفته وعلیه اعضای جنبش کمونیستی ( م-
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ل -م) افغانستان جاسوسی واتهام زنی کرده وبا فرومایگی واوباش مآبی علیه ما فحاشی می کنند.درسطح
جهان " ترورشخصیت" انقالبیون کمونیست توسط امپریالیسم وارتجاع جهانی عمدتا ً توسط نهاد "کوانتیل
پرو" مربوط به دولت امپریالیسم امریکا صورت می گیرد که بعد ازجنگ جهانی امپریالیستی دوم تشکیل
شده است.درتاریخ جنبش بین المللی کمونیستی رهبران بزرگ پرولتاریای جهان وسایرانقالبیون
کمونیست همواره ازجانب سرمایه داری جهانی وامپریالیسم وارتجاع وجیره خواران پست فطرت آنها
مورد تهمت وافترا وفحاشی قرارداشته اند .این ضدانقالبیها ودشمنان سوگند خورده کمونیسم انقالبی(م-
ل -م) کورخوانده اند .کاروان انقالب ولوگاهی آهسته با استقامت وتوانمندی به راهش ادامه می دهد
وعوعواینها وباداران امپریالیستی شان درسطح جهان هرگزنمی تواند مانع ازپیشرفت جریان انقالب
پرولتری شود .جنبش کمونیستی( م -ل -م) افغانستان چندین سال است که دچارتفرقه وپراکندگی است.
بین گروه های مختلف جنبش کمونیستی(م -ل -م) اختالفات ایدئولوژیک-سیاسی اصولی وجود دارد که
مانع ازوحدت اصولی ودیالکتیکی بین آنها شده که بتوانند حزب کمونیست انقالبی را تشکیل دهند .این
اختالفات ریشه دراشتباهات وبعضا ً انحرافات ایدئولوژیک-سیاسی برخی ازاین تشکلها ها دارد .راه
خالصی ازاین وضعیت اینست که این بخشها اوالً :مبارزه ایدئولوژیک-سیاسی علیه اپورتونیسم
ورویزیونیسم را با جدیت به پیش برده وچهره انواع رویزیونیسم واشکال اپورتونیسم را برای پرولتاریا
وسایرزحمتکشان افغانستان وجنبش کمونیستی بین المللی افشاکنند.ثانیاً :اشتباهات وانحرافات خودرا
برمبنای اصل کمونیستی" انتقاد وانتقاد ازخود" به پذیرند .درآن صورت است که زمینه برای مبارزه
اصولی ودیالکتیکی درجهت ایجاد حزب کمونیست(م -ل -م) انقالبی مساعد می گردد .زیرا بدون حزب
کمونیست انقالبی ،تشکیل ارتش خلق وتشکیل جبهه متحد ملی انقالبی ،مبارزه درجهت طرد سلطه
استعماری امپریالیستهای امریکائی وناتووسرنگونی دولت دست نشانده وشکست گروه های ارتجاعی
طالب ،حقانی ،القاعده وداعش وسرنگونی نظام فئودال کمپرادوری وقطع کامل سلطه امپریالیسم
ازکشورامردشواری خواهد بود .این یگانه راه نجات خلق افغانستان ازاین ورطه هولناک است.
دراوضاع کنونی جهان باآنکه جنگ خلق درهند ،فلیپین،ترکیه(کردستان شمالی) وکشورپروتحت رهبری
احزاب کمونیست( م -ل -م) جریان دارد؛ لیکن جنبش کمونیستی بین المللی دچاربحران وتفرقه است
که عمدا ً نتیجه خیانت انواع رویزیونیسم واپورتونیسم است.ازجانب دیگروجوداختالفات ایدئولوژیک-
سیاسی بین تشکلهای مختلف جنبش کمونیستی (م -ل -م) درکشورهای مختلف جهان که منشأ دراشتباهات
وانحرافات اپورتونیستی ورویزیونیستی دارد ،سبب شده که زمینه وحدت اصولی بین آنها بوجودنیامده
ونتوانند براین بحران وتفرقه فایق آمده وبین الملل کمونیستی نوینی راتشکیل دهند .کمونیستهای انقالبی
فقط باتداوم مبارزه ایدئولوژیک-سیاسی علیه رویزیونیزم واپورتونیزم وتصفیه وطرد این خطوط
انحرافی ازجنبش کمونیستی می توانند به ایجاد ستاد واقعا ً انقالبی پرولتری (حزب کمونیست انقالبی)
دستیابند .با تشکیل احزاب کمونیست انقالبی(م -ل -م)درکشورهای مختلف جهان این امکان درسطح بین
المللی بوجودمی آیدکه طبقه کارگردرکشورهای سرمایه داری امپریالیستی وکشورهای تحت سلطه
امپریالیسم درآسیا ،افریقاوامریکای التین اززیرنفوذوسلطه ارستوکراسی کارگری،احزاب رویزیونیستی،
«احزاب کارگر»« ،احزاب سوسیال دموکرات»واحزاب «کمونیست کارگری» و«سوسیالیستهای
کارگری»خالصی یابند .درآن صورت است که جنبش طبقه کارگرجهان تحت رهبری احزاب کمونیست
انقالبی درمسیرمبارزه اصولی وانقالبی قرارمی گیرد .درپرتوکمونیسم انقالبی واتکاء به اصل
انترناسیونالیسم پرولتری زمینه اتحاد وهمبستگی پرولتاریا وخلقهای زحمتکش وتحت ستم جهان دریک
مبارزه مشترک ومتحدعلیه سرمایه داری جهانی وامپریالیسم بوجود می آید.
با آغازقرن بیست ویکم ابرقدرت امپریالیستی امریکا ومتحدین آن درناتودورجدیدی ازتجاوزوتهاجم
واشغال نظامی واستعمارگری را علیه خلقهای تعدادی ازکشورهای آسیا وافریقا آغازکردند .امپریالیسم
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امریکا ومتحدین ناتوآن درسال ( )1007میالدی افغانساتان راموردتهاجم نظامی قرارداده وبااشغال
نظامی وتسلط استعماری کشور توده های خلق رابزنجیراسارت کشیده اند .امپریالیستهای جنایتکارامریکا
وناتو طی هفده سال اخیرده ها هزارتن ازخلق مظلوم وبیدفاع افغانستان را بقتل رسانده ویا معیوب
ومعلول کرده اند.همه دولتهای امپریالیستی ودولتهای وابسته ومزدورآنهادرجهان ازاین تهاجم
جنایتکارانه علیه خلق مظلوم وبیدفاع افغانستان بیشرمانه حمایت کردند .بهمین صورت امپریالیسم امریکا
ومتحدین آن درسال ( )1001میالدی کشورعراق را موردتهاجم نظامی قرارداده وبا کشتارصدها
هزارتن ازخلق مظلوم عراق وآوارگی میلیونها تن این کشوررابرای چندین سال تحت اشغال نظامی
وتسلط استعماری داشتند .امپریالیستهای امریکائی ومتحدین ناتودرسال(  )1077کشورلیبی را مورد
تهاجم نظامی قرارداده وباکشتارهزاران تن ازخلق لیبی این کشوررا درهمه عرصه ها ویران کردند.
باآغازجنگ داخلی درسوریه وعراق ،امپریالیستهای امریکائی ومتحدین ناتو ومنطقه ای اش ازجمله
دولت صهیونیستی وفاشیست اسرائیل ودولتهای ارتجاعی عربستان وترکیه باین کشورتجاوزومداخله
نظامی کرده اند .بیش ازده گروه اسالمی وحشی وجنایتکاربشمول داعش را با سالح وپول ومشورتهای
نظامی به منظورکشتارخلقهای بیدفاع سوریه وعراق وویرانی این کشورها وارد جنگ کردند .ازجانب
دیگرامپریالیسم جنایتکارفدراسیون روسیه ودولت اسالمی جنایتکارایران وحزب هللا لبنان نوکرآن به
حمایت ازدولت بشاراسد وارد این جنگ غارتگرانه شدند.همه این قدرتهای امپریالیستی ودولتها وگروه
های ارتجاعی جنایتکارودولت جنایتکاروضدمردمی بشاراسد طی حدود هفت سال صدها هزارتن ازخلق
سوریه را بقتل رسانده وچند میلیون تن آنها رامجبوربفرارازکشورشان کرده وبخش اعظم آبادیها
وتأسیسات سوریه را ویران کرده وزندگی صدها هزارفامیل رابه نابودی کشاندند .چهارسال است که
خلقهای ملیتهای مختلف کشوریمن درآتش جنگ جنایتکارانه می سوزند .این جنگ با مداخله نظامی
مستقیم ائتالف تحت رهبری عربستان سعودی به حمایت مستقیم امپریالیستهای امریکائی وازطرف
دیگردولت جمهوری اسالمی ایران به حمایت ازگروه ارتجاعی (انصارهللا -حوثیها) جریان دارد .درتمام
این تجاوزها وتهاجمهای نظامی وجنگهای ویرانگرازافغانستان تا لیبی وشرق میانه گروه های
جنایتکاراسالمی دستپرورده امپریالیستهای امریکائی وناتومنحیث مقدمة الجیش درجهت هموارساختن
زمینه مداخله وتجاوزبرای ارتشهای جنایتکارامریکا وناتوودیگرکشورها نقش ایفا می کنند .درنبود
جنبشهای انقالبی پرولتری نیرومند درکشورهای مختلف جهان ازجمله درافغانستان وکشورهای شرق
میانه وفقدان یک انترناسیونال کمونیستی ،زمینه برای تاخت وتازقدرتهای امپریالیستی ودولتهای
ارتجاعی علیه خلقهای تحت ستم جهان آماده شده است .وراه نجات پرولتاریا وسایرخلقهای زحمتکش
جهان ازسلطه وستم واستثماروغارتگری وجنگ افروزی سرمایه داری جهانی وامپریالیسم وارتجاع
همدست آن ،مبارزه انقالبی تحت رهبری احزاب کمونیست انقالبی (م -ل -م) است.
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