گروه پيکاربرای نجات مردم افغانستان
) مارکسيست -لنينيست -مائوئيست(
بحران جنبش بين المللی کمونيستی،
"کمونيسم دردوراھی"
و
نظرات ومواضع ما درقبال آن
جنبش بين المللی کمونيستی چندين سال است که دچاررکود ،آشفتگی وبحران است .ضربه خوردن حزب کمونيست) م ل
م( پيرو ودستگيری گونزالوصدرحزب وچند ﺗن ديگرازرھبران بلند پايه آن وبعد سربلند کردن خط انحرافی ﺗسليم طلبانه
درداخل زندان بنام" آسومير" وفروکش جنگ خلق)راه درخشان( وظھورانحرافات اپورﺗونيستی ورويزيونيستی
بربخشھای ديگر"جاا" ﺗا امروز ،براين بحران افزوده است .ھمچنين انحراف رھبران حزب کمونيست نپال )مائوئيست(
ازمسيرانقالب وبه شکست کشاندن انقالب خلق نپال درسال  2005ميالدی ،يعنی ﺗرک مبارزه مسلحانه و راه انقالب
وافتادن درلجنزارپارلمانتاريسم ،برعمق اين بحران افزوده وبيش ازپيش جنبش انقالبی انترناسيوناليستی رادچاربحران
عميقی نمود .درآن شرايط احزاب متشکله جنبش انقالبی انترناسيوناليستی دربرابرآن چرخش انحرافی رھبران حزب
کمونيست نپال)مائوئيست( دررأس آن پراچندا ،موقف اصولی وانقالبی اﺗخاذ نکرده وﺗوده ھای خلق نپال وصفوف حزب
کمونيست نپال)مائوئيست( وکمونيستھا وپرولتاريای انقالبی جھان را نسبت به ﺗحوالت نپال وسقوط اين حزب درپرﺗگاه
رويزيونيسم ،درگمراھی قراردادند .برعکس درھمان سال دراجتماعی که درکتنمدوپايتخت نپال به دعوت حزب
کمونيست نپال)مائوئيست( ﺗشکيل شده بود ،احزاب وسازمانھای عضو)جاا( درآن شرکت کردند وبجای نقد صريح
انحراف رھبران حزب کمونيست نپال)مائوئيست( به ستايش از» موفقيتھای« آنھا پرداختند که درواقع بنحوی مھرﺗائيدی
بود برخط مشی ھای انحرافی رھبران اين حزب .حتی ﺗعدادی ازاحزاب متشکله )جاا( ﺗوقف جنگ خلق وخلع سالح
ارﺗش رھائيبخش خلق وشرکت اين حزب دردولت ارﺗجاعی فئودال کمپرادورنپال وبعد شرکت درانتخابات مجلس
موسسان وقرارگرفتن آن دررأس حکومت ارﺗجاعی را منحيث پيروزی انقالب دموکراﺗيک نوين درنپال )بقول خودآنھا
درسطح گسترده ای( ﺗجليل کردند .خاصتا ً که درآن وقت بنابرخواست مطروحه حزب کمونيست نپال)مائوئيست(
وموافقت ديگراحزاب اپوزيسيون دولت نپال ،مجلس موسسان نپال به لغورژيم پادشاھی واعالم رژيم جمھوريت درنپال
رأی مثبت دادند .اينھا منجمله حزب »کمونيست)مائوئيست(« افغانستان اعضا وھواداران اشرا باسفسطه بافی چنان
اغواکرد که آنھا شرکت حزب کمونيست نپال )مائويست( دردولت فئودال کمپرادوروابسته امپرياليسم جھانی ودولت
ارﺗجاعی ھند را واقعاً» پيروزی« انقالب دموکراﺗيک نوين درنپال پذيرفتند .ونيزحزب کمونيست ايران)م ل م(
درنشراﺗش درچند نوبت صحبت ازآستانه پيروزی مرحله انقالب دموکراﺗيک نوين درنپال را نمود .وبدين صورت اين
حزب ازﺗحليل وارزيابی علمی وواقعی اوضاع نپال وجھان وازدرک ﺗسلط خط وروند انحرافی درحزب کمونيست
نپال)مائوئيست( نيزعاجزماند.
اﺗخاذ موضع انحرافی حزب »کمونيست)مائوئيست(« افغانستان دربرابرانحراف رويزيونيستی حزب کمونيست نپال)
مائوئيست( وقرارگرفتن آن درمنجالب پارلمانتاريسم ،بوضوح ناشی ازانحرافات اپورﺗونيستی ورويزيونيستی اين حزب
بود .زيرااين حزب قبل ازآن دچارانحرافات ايدئولوژيک سياسی شديدی بوده وعمالً درخدمت پياده کردن برنامه ھا ی
امپرياليستھای اشغالگرودولت مزدورآنھا قرارگرفته بود .مواضع غيراصولی وانحرافی حزب »کمونيست)مائوئيست(«
افغانستان وحزب کمونيست)م ل م( ايران وديگراعضای"جاا" دربرابرانحراف رويزيونيستی حزب »کمونيست
نپال)مائوئيست(« مورد ديگری است که برعمق وگستردگی بحران جنبش انقالبی انترناسيوناليستی افزود .وآنچه که بيش
ازھمه موجب ﺗوھم بيشترپرولتاريا وزحمتکشان جھان گرديد ،استقبال احزاب وسازمانھای رويزيونيستی جھان
ازﺗحوالت نپال بود که آنھا اين ﺗحول انحرافی وضد انقالبی را باماھيت طبقاﺗی مشخص آن پيروزی انقالب ملی
دموکراﺗيک درنپال بطورگسترده ﺗوصيف وﺗبليغ کردند .البته دراين موقف احزاب وسازمانھای رويزيونيستی جای ھيچ
گونه شگفتی وجود ندارد ؛ زيراآنھا بالطبع انحراف رويزيونيستی حزب کمونيست نپال)مائوئيست( راکه ازجرگه احزاب
انقالبی پرولتری) م ل م( برآمده وبه جرگه احزاب رويزيونيستی جھان پيوسته بود ،خيرمقدم می گفتند .ولی آنچه که بيش
ازھمه پرولتاريا وﺗوده ھای خلق ونيروھای مترقی جھان را دچارﺗوھم وسردرگمی نمود ،موقف وبرخورد غيراصولی
وانحرافی"جاا" واعضای متشکله آن درقبال انحراف رويزيونيستی رھبران حزب کمونيست نپال)مائوئيست( می باشد.
ازآنجايکه انقالب خلق نپال وجنگ انقالبی خلق درطی يکدھه به پيروزيھای شايانی دست يافته بود وجنگ خلق به آن
حدی ازﺗکامل وقدرﺗمندی رسيده بود که ازمرحله ﺗعادل استراﺗژيک عبورکرده ووارد مرحله ﺗعرض استراﺗژيک شده
بود .بعبارت ديگرانقالب خلق نپال ﺗا حد قابل مالحظه ای به سوی پيروزی انقالب دموکراﺗيک نوين نزديک می شد.
درآن زمان شرايط عينی مساعد جامعه نپال وضعف ھمه جانبه دولت فئودال کمپرادوری وموجوديت شکاف عميق بين
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طبقات حاکم فئودال وکمپرادورواحزاب سياسی مختلف نپال ودربارسلطنت کامالً مشھود بود .ﺗضاد بين شاه وبخشی
ازسران ارﺗش نپال وبخشھای زيادی ازاحزاب متعلق به طبقات فئودال وکمپرادورحدت يافته بود .درعرصه بين المللی؛
درآن شرايط ازيکطرف امپرياليسم امريکا وشرکای ناﺗواش درمنجالب جنگ پرھزينه)مادی وﺗلفات ارﺗش ھای شان(
درافغانستان وعراق گيرمانده بودند وازجانب ديگرسرمايه داری جھانی وامپرياليسم خاصتا امپرياليسم امريکا درآستانه
بحران ساختاری شديدی قرارگرفته بود که درسال  2007چھره واقعی اين بحران جھانی نمايان گرديد .اين بحران عميق
وگسترده ازامريکا آغازشد وسرمايه داری جھانی را درگرفت .ازجھت ديگراين بحران برخالف بحرانھای اقتصادی
دوری ،يک بحران ساختاری نظام سرمايه داری جھانی است که درطی سه سال سرمايه داری جھانی با ﺗزريق حدود
سه ﺗريليون دالربه بانکھا وبازارھای ارزی نتوانسته است خودراازاين ورطه برھاند .اين ضعف اقتصادی وگرفتاری
نظامی امپرياليسم بين المللی خاصتا ً امپرياليسم امريکا وانگلستان وديگرقدرﺗھای بزرگ امپرياليستی که ﺗاکنون ادامه
دارد؛ درواقع فرصتھای نسبتاً مساعدی رادرعرصه جھانی برای جنبشھای کمونيستی انقالبی وجنبشھای مترقی
ورھائيبخش ملی بوجودآورده است .اگرجنبش بين المللی کمونيستی آمادگی ايدئولوژيک سياسی وﺗشکالﺗی الزم رامی
داشت ،امکان بھره برداری پرولتاريا وزحمتکشان جھان ازشرايط عينی مساعد درسطح جھانی زياد بوده وھست .با آنکه
انقالب خلق نپال به شکست کشانده شد؛ اما جنگ انقالبی خلق درھند ادامه داشت که ﺗاھنوزادارد؛ کمونيستھای انقالبی) م
ل م( درکردستان شمالی درﺗرکيه عليه دولت ارﺗجاعی ﺗرکيه به مبارزه مسلحانه مشغول بودند وھستند ،جنگ خلق
درپيرووفليپين ادامه يافته است وخلقھا وملل دربند جھان خاصتا ً درمناطق جنوب آسيا وشرق ميانه ازﺗجاوزات
ولشکرکشيھا وسلطه استعماری وجنايات امپرياليسم بين المللی به سرکردگی امريکا به ستوه آمده اند ودامنه اعتراضات
وﺗظاھرات کارگران وزحمتکشان درکشورھای سرمايه داری امپرياليستی وکشورھای ﺗحت سلطه امپرياليسم
ھرروزگسترده ﺗرمی شود .اينھا ھمه حکايت ازشرايط عينی مساعد بين المللی به نفع خلقھای ﺗحت ستم واستثمارجھان
درطی ده سال اخيرداشته است .ليکن به شکست کشاندن انقالب خلق نپال ﺗوسط رھبران حزب کمونيست نپال)مائوئيست(
درچنين شرايط حساسی درمبارزه خلقھا وملل دربند جھان عليه امپرياليسم وطبقات حاکم ارﺗجاعی کشورھای شان؛
شديدﺗرين ضربه رابرپيشرفت وﺗوسعه جنبشھای انقالبی پرولتری خاصتا ً درکشورھای ﺗحت سلطه امپرياليسم وارد کرد.
ھمچنين اين عقب کرد درچنين شرايطی درموردش سلی شديد يأسی بود که برصورت خلقھا وملل ستمديده ونيروھای
مترقی وآزادی خواه جھان وارد آمد وجنبشھای پرولتری وآزاديخواه رادرجھان به سردرگمی ورکود مواجه ساخت .اين
يکی ازعلل اصلی ومھم بحران درجنبش انقالبی انترناسيوناليستی وجنبش بين المللی کمونيستی درسالھای اول قرن بيستم
است که ﺗاحال ادامه يافته است.
مسئله مھم ديگراينست که بعد ازبه شکست کشاندن انقالب خلق نپال؛ جنبش انقالبی انترناسيوناليستی نه اينکه درصدد
ارزيابی واقعی ازاين بحران برنيامده و مبارزه ايدئولوژيک سياسی گسترده را درافشای انحرافات رھبران رويزيونيست
نپال وانحرافات ديگرﺗشکالت پرولتری وﺗسريع مبارزه درجھت بيداری وآگاھی خلق نپال وپرولتاريا وخلقھا وملل دربند
خصوصاً درکشورھای ﺗحت سلطه به پيش نبرد وبدين صورت بربحران )جاا( افزود .ناگفته نماند که اکثريت اعضای
)جاا( دربرابررويزيونيسم حزب کمونيست نپال)مائوئيست( موقف نا روشن وانفعالی وياانحرافی گرفتند .وباين صورت
عمق وگستردگی اين بحران در)جاا( زياد گرديده واثرات آن ھمچنان بربخش اعظم جنبش بين المللی کمونيستی گسترش
يافت .به نظرما درطی پنج سال اخيرمشکل جنبش بين المللی کمونيستی مانند اواخردھه ھفتاد ميالدی )بعد ازمرگ رفيق
مائوﺗسه دون وکودﺗای خاينانه رويزيونيستھای »سه جھانی« درچين وسقوط انقالب چين( مشکل راه گمی برسرخط
رھبری کننده انقالب جھانی نيست؛ زيراخط ايدئولوژيک سياسی درجنبش کمونيستی انقالبی جھان روشن است يعنی
مارکسيسم -لنينيسم -مائوئيسم .ودست آوردھای انقالب کبيرفرھنگی پرولتاريائی که ﺗئوری آن ﺗوسط مائوﺗسه دون ﺗدوين
شده ودرپراﺗيک مبارزه انقالبی درچين بکارگرفته شد وامروزمنحيث يک سالح برنده ﺗئوريک درمبارزه عليه
کوششھای بورژوازی نوخاسته دردرون حزب ودولت برای احيای سرمايه داری درجامعه سوسياليستی
دراختيارکمونيستھای انقالبی جھان قراردارد .بلکه مشکل بيشترانحرافات ايدئولوژيک سياسی وندانمکاری ،بی عملی
وعطالت بخش اعظم احزاب ،سازمانھا وگروه ھای است درجنبش بين المللی کمونيستی که خودرا مارکسيست  -لنينيست
ھای انقالبی می دانند .اينھاباثراشتباھات وانحرافات ايدئولوژيک سياسی وناﺗوانيھای ﺗشکيالﺗی شان نتوانستند مبارزه
اصولی وانقالبی راعليه انحرافات ايدئولوژيک سياسی دردرون جنبش کمونيستی به پيش برده و مبارزات ﺗوده ھای
خلق را درکشورھای ﺗحت سلطه امپرياليسم ودرکشورھای سرمايه داری به پيش برند و باين ﺗرﺗيب جنبش بين المللی
کمونيستی راﺗضعيف کرده وبه بحران کشيده اند .وﺗأسفبارﺗرازآن که بجای پرداخت به کمبودھا ونواقص و کم کاريھا
وﺗصحيح اشتباھات وانحرافات ايدئولوژيک سياسی شان وپرداخت به علل اصلی وواقعی اين بحران وسعی درفايق آمدن
برآن؛ کوشش ميکنند ﺗا ﺗوجه رابه مسايلی غيرازين معطوف نمايند .چنانکه قبالً ﺗوضيح شد دراوضاع کنونی جھان
شرايط عينی برای مبارزه عليه امپرياليسم وارﺗجاع فئودال کمپرادوری دراکثرکشورھای ﺗحت سلطه امپرياليسم ودرﺗعداد
زيادی ازکشورھای سرمايه داری امپرياليستی مساعداست؛ ولی آنچه آماده نيست ،شرايط الزم ذھنی است وايجاد شرايط
ذھنی درجامعه وظيفه عنصرانقالبی آگاه پرولتری است .ازاينروبراثربحران در"جاا" وجنبش بين المللی کمونيستی،
کمونيستھای انقالبی آمادگی ايدئولوژيک سياسی وﺗشکيالﺗی رابرای بھره برداری ازاوضاع بوجود آمده درطی يکدھه
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اخيربنفع انقالب جھانی نداشتند ﺗا مبارزه انقالبی را درجھت گسترش وﺗعميق مبارزه طبقاﺗی انقالبی پرولتاريا وﺗوده
ھای خلق عليه امپرياليسم وارﺗجاع جھانی رھبری می کردند.
کمونيستھاقبل ازآنکه به اشتباھات وانحرافات ايدئولوژيک سياسی ،عملکردھا وروشھا وﺗاکتيکھای اشتباھی وانحرافی
خود نظرانداخته ودرصدد اصالح وطرد آنھا برآيند؛ باصطالح بجان ﺗئوری ھای انقالبی افتاده ومدعی اند که بخشی
ازاينھا کھنه شده وبخشی ھم کارآئی وکفايت الزم را درپيشبرد انقالب جھانی درشرايط کنونی ودرآينده ندارند! درحاليکه
ﺗا چند سال قبل اين مسايل درجنبش انقالبی انترناسيوناليستی به اين سطح وعمق مطرح نبود ؛ ولی بعد ازآنکه باگذشت
زمان شکست انقالب درنپال درنزد آنھا يقينی شد اين مسئله را مطرح کردند.
درشماره چھل ونھم"حقيقت" ارگان حزب کمونيست) م ل م( ايران مضمونی زيرعنوان" کمونيسم دردوراھی :پژمردگی
ياشکوفائی! خطاب به ھمه کمونيستھای ايران به نشررسيده است .ليکن بخش اول اين مضمون بطورعام مربوط به
جنبش بين المللی کمونيستی است وچنانکه دراخيرصفحه اول آن می خوانيم ":ازاين نظراست که ميگوييم جنبش بين
المللی کمونيستی برسردوراھی مھم وﺗاريخی قرارگرفته است" .لذا مادراينجا مواردی ازاين بخش را مورد بحث قرارمی
دھيم.
 " جنبش کمونيستی بين المللی درموقعيت خطيرودشواری قرارگرفته است .ما بابحرانی عميق وھمه جانبهروبروھستيم! اگرکمونيستھا براين بحران فائق نيايند به جرئت می ﺗوان گفت جنبش کمونيستی حد اقل برای مدﺗی
طوالنی ازصحنه روزگارحذف خواھد".
ماقبالً درباره برخی ازجنبه ھا وعلل بوجود آمدن اين بحران باختصارﺗوضيحاﺗی داده ايم  .ليکن با اين نظرحزب
کمونيست)م ل م( ايران که می گويد ":اگرکمونيستھا براين بحران فائق نيايند جنبش کمونيستی حداقل برای مدﺗی
ازصحنه روزگارحذف خواھد شد" ،مخالفيم .زيرا جنبش کمونيستی انقالبی منحيث يک پديده زنده وپويا درمسيررشد
وﺗکامل اش برای مدﺗی دچارموانع ،ضعف ،انحراف ويا رکود وبحران می شود .ﺗکامل مستقيم الخط به پيش نمی رود و
برای رشد وﺗکامل آن زمينه ھا ،شرايط وفکتورھای الزم است ﺗا سيرپيشرفت وﺗرقی رابسوی ﺗکامل وگسترش آن
ﺗسريع کند .بانگاھی بتاريخ ﺗکامل جوامع بشری درادوارمختلف ﺗاريخ ومبارزات ﺗوده ھای خلق عليه طبقات
ستمگرواستثمارگر؛ مالحظه می شود که دربرھه ھای مختلف ﺗاريخی عوامل گوناگون بازدارنده دربه ﺗاخيرانداختن رشد
وﺗکامل نيروھای ﺗوليدی ،جنبشھای مترقی وانقالبی اجتماعی وپژوھشھای علمی نقش بازی کرده اند وياعوامل ارﺗجاعی
وبازدارنده بارھا درسيرپيشرفت وﺗکامل آنھا مانع ايجاد کرده وحتی برای مدﺗی طوالنی پيشرفت وﺗکامل دراين عرصه
ھا را به ﺗاخيرانداخته اند .طبقات حاکم ارﺗجاعی سعی کرده اند ﺗا مانع رشد وﺗکامل نيروھای ﺗوليدی شده وپيشرفت
پژوھشھا وآزمايشات علمی دانشمندان رامانع شده اند وحتی دانشمندان ومتفکرين رابه» جرم« ابداعات وکشفيات جديد
ومطرح کردن نظرياﺗی برخالف ايدئولوژی وفرھنگ طبقات حاکم ويا منافع وموقعيت طبقاﺗی» مقدس« شان؛ مورد ﺗنبيه
وﺗھديد قرارداده وحتی ﺗعداد زيادی رادرآﺗش خشم شان زنده زنده سوزانده وجنبشھای حق طلبانه ﺗوده ھای زحمتکش
راسبعانه مورد سرکوب قھری قرارداده وبرای مدت طوالنی آنھارا خاموش ساخته اند ؛ ولی اين جنبشھا برای مدت
طوالنی ازصحنه روزگارحذف نشده اند .زيرا يک جنبش مردمی وحق طلبانه ﺗحت سلطه اختناق واستبداد و درشرايط
فروکش ھم کامالً درحالت سکون مطلق قرارنمی گيرد ،بلکه اين حرکت بصورت خفا درسطح محدودی وجود دارد
وانرژی ذخيره می کند ﺗا درشرايط مساعد دوباره سربلند کرده وفوران می نمايد .درطول ﺗاريخ جوامع طبقاﺗی مبارزات
نيروھای مترقی وبالنده عليه طبقات حاکم ارﺗجاعی ادامه يافته است.ھمين سيستم سرمايه داری را درنظربگيريد :روابط
ﺗوليدی سرمايه داری دربطن جامعۀ فئودالی آغازوحتی ﺗکامل می يابد يعنی پيش ازآنکه انقالبات بورژوازی به پيروزی
برسند؛ درطی صدھا سال اوج وفروکش مبارزه ﺗوانست به سلطه فئوداليسم خاﺗمه دھد ونظام ﺗوليدی جديدی را
برقرارکند .بورژوازی درعرصه ﺗوليد ﺗحت سلطه فئوداليسم به رشد اش ادامه می داد ودرزمينه فرھنگی زمينه ھای
فکری رابرای انقالب اش آماده می ساخت .مبارزه بورژوازی عليه فئوداليسم درواقع ازقرن شانزدھم ميالدی آغازشد.
رفورماسيون وجنگ دھقانی درآلمان نخستين کوشش نافرجام درانقالب بورژوازی بود .دومين اقدام ،انقالب بورژوازی
ھالند) در (1609-1566بود که بصورت جنگ آزاديبخش ملی عليه حاکميت اسپانيا ﺗجلی نمود .بعد انقالب بورژوائی
درانگلستان درسالھای 1640وانقالب کبيرفرانسه درپايان قرن ھژدھم)سال  (1789بوقوع پيوست .دراينجا گفته شده که
درصورت ﺗداوم بحران کنونی" جنبش کمونيستی ازصحنه روزگارحذف می شود"؛ واقعا ً نظرعجيبی است .به لحاظ
ديالکتيک ماﺗرياليستی چگونه يک پديده زنده ومترقی وپويا مانند جنبش بين المللی کمونيستی باثربحران ويا سرکوب
طبقات ارﺗجاعی برای مدت طوالنی نابود خواھد شد! اين نظروباورخالف خصلت ﺗکامل ديالکتيکی پديده ھای مترقی
ونواست .حتی درظرف ھمين چند سال اخيرکه جنبش انقالبی انترناسيوناليستی وجنبش بين المللی کمونيستی دچاربحران
شديدی بوده اند وشکست انقالب درنپال بزرگترين ضربه رابرپيشرفت انقالب جھانی وارد نمود؛ ليکن انقالب پرولتری
درنقاطی ازجھان ولودرسطحی محدود وآھسته ادامه يافته است  .بفرض اگرھمين انقالبات جاری کنونی درھند ،پيرو،
فليپين وکردستان شمالی بوسيله ارﺗجاع وامپرياليسم سرکوب شوند وشکست بخورند؛ بازھم ازخاکسترآنھا جنبش ھای
انقالبی نوينی سربلند خواھند کرد .صرف نظرازاينکه به چه ﺗعدادی حزب وسازمان وگروه پرولتری انقالبی
درکشورھای مختلف جھان عمدﺗاً درعرصه مبارزه ايدئولوژيک سياسی ومبارزه طبقاﺗی درسطوح معينی فعال ھستند.
بحرانھا ناشی ازميکانيزم درونی پديده ھا بوده وريشه درمبارزه اضداد دارند وبحران درھرپديده ای مشروط ونسبی
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است .جنبشھای انقالبی پرولتری ازبدوپيدايش بارھا دچاراوج وفروکش شده ومورد حمالت خصمانه دشمنان طبقاﺗی
قرارگرفته وسرکوب خونين شده وبه بحرانھای شديدی دچارشده اند ،ولی ازصفحه روزگارحذف نشده اند.
بعدازکودﺗای جنايتباررويزيونيستھای»سه جھانی« درچين ،بيش ازھروقت ديگری بحران جنبش بين المللی کمونيستی
راﺗھديد می کرد حتی برای عده ای اين نظربميان آمده بود که چون انقالب کبيرفرھنگی پرولتاريائی نتوانست انقالب
چين را ازشکست نجات دھد؛ ازاينروبه شدت دچارﺗوھم وسرگيچه شده بودند .ولی بامبارزۀ ايدئولوژيک سياسی
کمونيستھای انقالبی جھان ،جنبش بين المللی کمونيستی ازبحران نجات يافت وازاوايل دھه ھشتاد ميالدی ﺗا اوايل قرن
بيست ويکم با طی مراحل اوج وفروکش ازرشد ورونق نسبی برخورداربوده است .جنگ خلق درسال 1981
درپيروآغازشد وبعد ازآن جنگ خلق درسال  1996ميالدی درنپال آغازگرديد ودراين مدت علم انقالب پرولتری ثبات و
استحکام بيشتری يافت.ﺗعجب است که دربحران کنونی جنبش کمونيستی جھانی ،صحبت ازحذف ونابودی يک جنبش
انقالبی جھانی می شود .وارايه ای چنين نظری منتھای نااميدی وسرخوردگی را نشان می دھد .آيا کسی ادعا کرده می
ﺗواند که حتی ھمين نظام سرمايه داری که ماھيتاً وخصلتاً ﺗامغزاستخوان ارﺗجاعی وپوسيده است وزوال وفنای آن بدست
پرولتاريا وخلقھای جھان يک امرحتمی است؛ ﺗنھا باثربحران ولواين بحران ھا طوالنی ھم باشند ،ازصحنه روزگارحذف
خواھد شد! ﺗازمانی که سرمايه داری جھانی وجوددارد؛ ھمين سيکل رکودوبحران ورونق ورشد درآن ادامه خواھد
يافت ،چون بحران درسرشت سرمايه عجين است .وسرنگونی وزوال نظام سرمايه داری جھانی وامپرياليسم بوسيله
مبارزه پرولتاريای انقالبی امرحتمی است.
درجای ديگری درھمين مقاله می خوانيم ":اکنون بااوضاعی روبروھستيم که جنبشھای انقالبی وانقالب ھا
باھزارزحمت ،ﺗالش وسختی آغازمی شوند ،اگرسرکوب نشوند درنيمه راه متوقف شده وبه کسب خرده ريزھايی ازنظام
سرمايه داری راضی می شوند .آخرين نمونه آن انقالب نپال است که پس ازده سال جنگ خلق دچاراين سرنوشت غم
انگيزشد".
ازاينکه جنبشھای انقالبی درنيمه راه متوقف می شوند ،ﺗنھا مثال آن شکست انقالب درنپال نيست؛ پرولتاريا
وکمونيستھای انقالبی جھان درقرن بيستم شکست انقالب ھا وديکتاﺗوريھای پرولتاريا ونظام ھای سوسياليستی ونظام
ھای دموکراﺗيک ﺗوده ای را درچندين کشورجھان به ﺗلخی ﺗجربه کرده اند .شکست انقالب درروسيه وکالً درکشورھای
اروپای شرقی درنيمه اول دھه پنجاه ميالدی و بعدا ًشکست انقالب درچين وآلبانی درنيمه دوم دھه ھفتاد ميالدی .اما
کمونيستھا وپرولتاريای انقالبی درجھان ﺗا اين حد مايوس نشدند وبااﺗکاء برديالکتيک ماﺗرياليستی وعلم انقالب پرولتری
وبا ارزيابی ازعلل وعوامل داخلی وخارجی اين شکستھا مبارزه انقالبی رادرروشن کردن خط انقالبی پرولتری وﺗثبيت
آن وانسجام وﺗقويت جنبش انقالبی پرولتری به پيش بردند .درپنج سال قبل ھم که انحراف رويزيونيستی رھبران حزب
کمونيست نپال)مائوئيست( علنی شد وعمالً انقالب نپال رادرمنجالب انحراف بورژوائی کشاند وسقوط داد؛ با آنکه اثرات
زيانبارآن برجنبش بين المللی کمونيستی جبران ناپذيراست ،بازھم ھمه کمونيستھای انقالبی درجھان ﺗا اين حد سرخورده
ومايوس نشدند .برخالف احزاب عضو"جاا" که درآن وقت نتواستند ﺗحليل وارزيابی علمی واصولی ازشکست اين
انقالب بدست دھند؛ " گروه پيکاربرای نجات مردم افغانستان) م ل م(" با اﺗکاء به ديالکتيک ماﺗرياليستی ازھمان ابتدا
گرايش به قھقرا وانحراف رويزيونيستی رھبران حزب کمونيست نپال)مائوئيست( رابا ﺗحليل علمی مورد نقد ديالکتيکی
قرارداده وبه دسترس جنبش بين المللی کمونيستی قرارداد .بازھم بحران کنونی نمی ﺗواند جنبش کمونيستی انقالبی را
از"صفحه روزگارحذف" کند .اينھم يک پيچ وخم ديگری است که جنبش کمونيستی جھانی به آن برخوردگرده وگيرمانده
است.
بازھم درھمين صفحه می خوانيم ":به دليل فقدان جنبش کمونيستی قدرﺗمند درسطح جھانی ،ﺗوده ھا عمالً به سمت انواع
واقسام راه ھای ارﺗجاعی مانند بنيادگرائی مذھبی کشيده می شوند .ﺗاريک انديشی جای روشن بينی وقھقرای ﺗاريخی
جای ﺗرقی ﺗاريخی راگرفته است".
نويسندگان مقاله دراين مورد برخورد ميکانيکی نموده وبدون اينکه به علل وزمينه ھای که ﺗوده ھای خلق به چنين
قھقرای ﺗاريخی قرارگرفته اند بپردازند به کلی گوئی اکتفاء کرده اند .اين يک امربديھی است که درفقدان ويادرغياب
جنبشھای انقالبی پرولتری فعال ونسبتا نيرومند ،جنبش ھا وگروه ھای ارﺗجاعی مذھبی ويا»غيرمذھبی« ﺗوده ھای خلق
را بدنبال خود کشانده وازاحساسات ونيروی آنھا درجھت ﺗحقق خواستھا واھداف طبقاﺗی وگروھی شان ويا درجھت
امتيازگيری ازبخش ارﺗجاع حاکم استفاده می کنند .واين امردرطول ﺗاريخ جوامع طبقاﺗی رخ داده است .درطی صدھا
سال طبقات ارﺗجاعی وگروه ھای ارﺗجاعی مذھبی خاصتاً درکشورھای اسالمی درعدم موجوديت جنبشھای مترقی
وحق طلبانه وجنبشھای انقالبی پرولتری نيرومند ،بارھا ﺗوده ھای خلق را به شيوه ھا واشکال گوناگون با خرافه ھای
مذھبی ويابا ﺗحريک احساسات ناسيوناليستی گمراه کرده ودرظلمت ارﺗجاع به قھقرا کشيده اند .دراينجا مالحظه می شود
که نويسندگان اين مقاله بدون ھيچگونه ﺗوضيحی ازﺗوده ھای خلق ﺗوقع دارند ﺗا بجای ﺗاريک انديشی وقھقرای ﺗاريخی،
روشن بينی وﺗرقی ﺗاريخی را برگزينند .درحاليکه دردوره ھای مختلف ﺗاريخی ودرمناسبات وروابط ﺗوليدی مختلف
ﺗوده ھای خلق ﺗحت ﺗأثيرايدئولوژی وفرھنگ طبقات حاکم قرارداشته اند .دراوضاع کنونی جھان درنظام ھای فئودالی
ونيمه فئودالی فرھنگ ودين طبقات حاکم  ،دين وفرھنگ ﺗوده ھای خلق را ﺗشکيل می دھد وطبقات حاکم وگروه ھای
ارﺗجاعی مذھبی برمبنای ساختارھای اجتماعی  -اقتصادی اين جوامع ﺗوا نسته اند ﺗوده ھای خلق را به وسيله ايدئولوژی
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وفرھنگ ارﺗجاعی گمراه کنند .اما ﺗاريخ شاھد بارھاجنبشھا وطغيانھای خودبخودی برده ھا ،سرف ھا ودھقانان
وکارگران عليه طبقات ارﺗجاعی حاکم بوده است .ودرھمان اوضاع وشرايط ھم دربرخی ازکشورھا پيش کسوﺗان ويا
پيش آھنگان روشن بينی بوده اند که درآن جنبشھا ﺗوده ھای خلق رادرمبارزات حق طلبانه آنھاعليه طبقات ارﺗجاعی
ستمگرواستثمارگررھبری کرده اند .بعد ازآنکه دردوران رشد وشکوفائی سرمايه داری درکشورھای اروپای غربی
وامريکای شمالی مارکسيسم منحيث ايدئولوژی وفلسفه وعلم انقالب پرولتاريا کشف شد ،طبقه کارگرصاحب سالح
انقالب درمبارزه اش عليه طبقه بورژوازی گرديد .آگاھی سياسی انقالبی ﺗوسط روشنفکران انقالبی به ﺗوده ھای خلق
انتقال داده می شود .زمانی دريک جامعه آنھم درجوامع نيمه فئودالی ونيمه مستعمره ومستعمره روشن بينی وﺗرقی
خواھی دربين ﺗوده ھای عوام گسترش می يابد وبرنگرش وشيوۀ ﺗفکرآنھا اثرمثبت می گذارد که درجامعه جنبش انقالبی
پرولتری فعالی حضورداشته باشد .ولوھمه ﺗوده ھای خلق مستقيماً ﺗحت ﺗأثيرويا رھبری آن جنبش انقالبی قرارنداشته
باشند .ھمين پرﺗوافکنی انديشه ھای نجاﺗبخش انقالبی پرولتری واشاعه فرھنگ انقالبی درجامعه حتی اگردريک سطح
محدود ھم باشد ،انوارآن ﺗوده ھای خلق جامعه را ﺗا حدی ﺗحت ﺗاثيرقرارمی دھد.
موضوع شيوع بنيادگرائی مذھبی درکشورھای اسالمی خاصتاً درطی چھل سال اخيرمحصول شرايط وعوامل وانگيزه
ھای چندی درسطح بين المللی وعده ای ازکشورھا درمناطق مختلفی ازجھان بوده است که ما بارھا آنرا درنشرات ما
ﺗوضيح داده ايم .اين نتيجۀ شرايط حاکم براين کشورھا ودرسطح جھان بوده واکنون به مرحله پيشرفته وگسترده ای
درسطح جھان رسيده است .گروه ھای ارﺗجاعی اسالمی درچند کشورجھان به حمايتھا وکمک ھای ھمه جانبه امپرياليسم
بين المللی خاصتا ً دولت امريکا وعده ای ازدولت ھای ارﺗجاعی چون دولت ھای ارﺗجاعی اسالمی ايران ،پاکستان،
عربستان سعودی ،سودان ،ليبی وغيره کشورھا ونھادھای بين المللی ارﺗجاعی اسالمی ﺗا سطح کنونی متشکل ونيرومند
شده اند که حتی می ﺗوانند بخاطرامتيازگيری دربرابرولی نعمتھای ديروزی شان نيزبه مبارزه برخيزند .اين ھمه
پيشرفت وﺗوسعه اين جنبشھا دراين کشورھا ودرسطح جھان محصول شرايط عينی بين المللی وعملکردھای خاينانه
وجنايتبارقدرﺗھای امپرياليستی خصوصاً دولت امريکا وشرايط عينی واوضاع حاکم برکشورھای مختلف اسالمی درطی
چھل سال اخيربوده واست .حدود سه دھه است که ما شاھد رشد بنيادگرائی وﺗوسعه بنيادگرائی مذھبی مسيحی درامريکا
ھستيم که درشرايط حکومت ريگان وھشت سال اخيرقبل ازدولت دموکراﺗھا درامريکا بيش ازپيش ﺗقويت گرديد.
وقشرمحافظه کاران مذھبی جديد دررأس دولت امريکاھرچه بيشتربه گسترش وﺗقويت بنيادگرائی مسيحی کمک کرد .با
آنکه گروه ھا ونيروھای بنيادگرای اسالمی درمنطقه جنوب آسيا وشرق ميانه عليه حاميان ،مربيان وولی نعمتان سابق
شان می جنگند وامپرياليسم امريکا ومتحدين آن بعد ازواقعه  11سپتمبر" 2001جنگ جھانی عليه ﺗروريسم" رااعالن
کردند ودرطی مدت نه سال اخيربيش ازيک ﺗريليون دالرصرف اين جنگ غارﺗگرانه وجنايتکارانه شان کرده اند اما
بازھم قدرﺗھای امپرياليستی برنامه روشن وقاطعی درجھت قلع وقمع کامل اين نيروھا ندارند .نه امريکا وناﺗوودولت
مزدورکرزی ،نه دولت ھای عراق ،پاکستان ،عربستان سعودی وديگردولتھای ارﺗجاعی اسالمی  .اينھا درشرايط کنونی
فقط می خواھند که آن گروه ھای سياسی ونظامی بنيادگرای اسالمی را که ﺗمرد کرده اند ﺗنبيه کنند ﺗا ما نند سابق بفرمان
وﺗابع آنھا شوند .امپرياليسم ودولتھای ارﺗجاعی ھرگزنمی خواھند که اين چماقھای سرکوب خلق خاصتا ً درکشورھای
اسالمی را سرکوب قطعی ويا نابود کنند .زيرادرکشورھای ﺗحت سلطه وبيش ازھمه کشورھای اسالمی محل ﺗامين منافع
امرياليسم جھانی اند وﺗوده ھای خلق اين کشورھا ﺗحت سلطه ستم واستثمارطبقات فئودال وکمپرادوروامپرياليسم رنج
وعذاب فراوان می کشند وزمينه ھای عينی پايه گيری ورشد وﺗکامل جنبشھای انقالبی پرولتری دراين کشورھا
مھيااست .با آنکه درشرايط سی سال اخيرجنبش ھای انقالبی پرولتری درکشورھای اسالمی بسيارضعيف عمل کرده اند
ويا امکان حضورومبارزه دراين جوامع ازآنھا سلب شده است ؛ اما امپرياليسم وارﺗجاع حتی ازھمين جنبش ھای کوچک
وضعيف ھم وحشت دارند .ومانند نويسندگان اين مقاله فکرنمی کنند که اين بحران آنھارا" برای مدت طوالنی ازصفحه
روزگارحذف خواھد کرد" .قدرﺗھای امپرياليستی وطبقات حاکم اين کشورھا ازاين ﺗرس دارند که ھرلحظه اين جنبشھا
سربلند کنند وبه اوج وگسترش دست می يابند .زيراآنھا ازشدت ،عمق ووسعت استثماروستم وبی عدالتی ،اجحافات
ومظالمی که برحق ﺗوده ھای خلق دراين کشورھا ﺗوسط دولتھای وابسته ونوکرآنھا وخودقدرﺗھای امپرياليستی رواداشته
می شود بخوبی آگاھی دارند وازخيزش ﺗوده ھای مردم ورھبری آنھا ﺗوسط نيروھای انقالبی پرولتری غافل نيستند.
وساالنه درجھت گمراه کردن واغوا وسرکوب ﺗوده ھای خلق درﺗمام عرصه ھا صدھا ميليون دالررابمصرف می
رسانند.
بانگاھی به ﺗاريخ سی سال اخير؛ زمانی که انقالب چين بوسيله رويزيونيستھای» سه جھانی« درسال  1976سرنگون
شد؛ جنبشھای انقالبی پرولتری وجنبشھای رھائی بخش ملی دچارفروکش وافت شدند .درآن شرايط رقابت بين دوابر
قدرت امپرياليستی امريکا و»اﺗحاد شوروی« سوسيال امپرياليستی برسرنفوذ وسلطه برکشورھای نيمه مستعمره ونيمه
فئودالی ﺗشديد گرديد ،ودولت امريکا وبلوک امپرياليستی غرب سعی کردند ﺗا بکمک دولتھای ارﺗجاعی اسالمی گروه
ھای ارﺗجاعی اسالمی رادرسطح جھان خصوصا ً درکشورھای اسالمی مناطق اطراف اﺗحاد شوروی سوسيال
امپرياليستی سازمان داده وبقول آنھا کمر"بند سبزی" را دراطراف اﺗحاد شوروی رقيب نيرومند شان ﺗشکيل دادند.
دراواخردھه ھفتاد ميالدی ﺗضادبين دوابرقدرت امپرياليستی جھانخواريکی دررأس بلوک سوسيال امپرياليستی شرق
وديگری دررأس بلوک امپرياليستی غرب درسلطه برجھان بيش ازپيش حدت يافت .درافغانستان با گرايش داوود به
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امپرياليستھای غربی ومتحدين منطقه ای آن ،کودﺗای نظامی به رھبری حزب رويزيونيست »خلق« درسال 1357
خورشيدی با ھمکاری مستقيم سرويس جاسوسی نظامی سوسيال امپرياليسم شوروی بوقوع پيوست .وبعد با اشغال نظامی
افغانستان وبه مستعمره کشيدن اين کشورﺗوسط سوسيال امپرياليسم شوروی درسال  1979رقابت بين دوابرقدرت به
مرحله خطرناکی رسيد وافغانستان درمنطقه جنوب ووسط آسيا به گره گاه ﺗضاد ھای دوابرقدرت امپرياليستی
جھانخوارمبدل گشت .درآن وقت بود که دولت امريکا به کمک دولتھای پاکستان وعربستان سعودی وجمھوری اسالمی
ايران وسايرکشورھای اسالمی؛ ھزاران ﺗن ازنيروھای ارﺗجاعی اسالمی را ازسراسرجھان جمع آوری وسازمان داد
وباﺗسليح وﺗجھيزآنھارادرکنارگروه ھای ارﺗجاعی اسالمی ازافغانستان وپاکستان به جبھات جنگ ضد سوسيال امپرياليسم
ورژيم مزدورآن گسيل داشت .درشرايط جنگ مقاومت مردم عليه رژيم دست نشانده وارﺗش سوسيال امپرياليستھای
روسی درافغانستان ،کمکھای ھمه جانبه دولت امريکاوسايرامپرياليستھای غربی ومتحدين منطقه ای آنھا به ھمين گروه
ھای ارﺗجاعی اسالمی بومی وگروه ھای اسالمی ازسايرکشورھای اسالمی پراکنده بودند که ازپيشرفته ﺗرين فنون جنگ
چريکی واستعمال اسلحه مدرن وساخت وﺗوليد انواع بمب ھا وديگروسايل انفجاری ضد نفرووضد وسايل ﺗوسط
سازمانھای جاسوسی ونظامی قدرﺗھای امپرياليستی ودولتھای ارﺗجاعی برخوردارشده وسازمان يافتند .نيروھای
ارﺗجاعی اسالمی درافغانستان درائتالف با رژيم مزدورروسی ،بقدم اول به سرکوب نيروھای پرولتری ومترقی وآزادی
خواه درجبھات جنگ پرداختند وباﺗسلط بيشتراين گروه ھا برجنگ مقاومت مردم افغانستان ديگراين گروه ھای اسالمی
داخلی وخارجی بردھات که محل زندگی ھشتاد درصد مردم افغانستان بود نفوذ وﺗسلط يافتند .وحدود سی سال است که
دھات وشھرھای افغانستان ﺗحت سلطه رژيم ھای مزدورامپرياليستھا ونيروھای ارﺗجاعی اسالمی مزدورآنھا قراردارد.
يک ونيم دھه شھرھا ﺗحت سلطه نيروھای رويزيونيستی وارﺗش باداران سوسيال امپرياليست آنھا قرارداشت ودھات
کشورﺗحت سلطه گروه ھای ارﺗجاعی اسالمی وبعد ازسال 1371خورشيدی شھرھا ودھات کشورﺗحت سلطه مشترک
گروه ھای اسالمی جھادی ورويزيونيستھای مزدورپرچمی خلقی وسازائی ،مليشه ھای مزدوروطالبان قرارگرفتند
ودرطی ده سال اخيرکه افغانستان بوسيله ارﺗشھای امريکا وناﺗوبه اشغال نظامی وسلطه استعماری درآمده است؛ شھرھا
ودھات کشورﺗحت حاکميت ونفوذ فکری وسياسی وفرھنگی ھمين گروه ھای ارﺗجاعی اسالمی رنگارنگ وباندھای
خلقی پرچمی ،مليشه ای و»افغان ملتی« واشغالگران امريکائی وناﺗوقراردارند .درشرايط يک ونيم دھه قبل رژيم
مزدورروسی وباداران شان ھزاران روشنفکرانقالبی ،مترقی وآزادی خواه را بقتل رساندند ويا درزندانھا شکنجه
کردند ،.ده ھا ﺗن اين روشنفکران ﺗوسط گروه ھای ارﺗجاعی اسالمی بقتل رسيدند وصدھا ﺗن ديگرمجبوربه
فرارازکشورشده اند .درواقع درطی سی سال مردم افغانستان خصوصاً دونسل جوان کشوردرزيرچکمه ھای خون آلود
استعمارگران روسی وامپرياليسم امريکا وناﺗووحاکميت گروه ھای ارﺗجاعی رويزيونيستی وگروه ھای ارﺗجاعی
اسالمی درمنجالب جھل وبی فرھنگی وخرافه گرائی قرارداشته اند .مردم افغانستان درطی سه دھه به لحاظ فرھنگی
وسياسی دريک قھقرا قرارداشته وايدئولوژی وفرھنگ استعماری سوسيال امپرياليستی وامپرياليستی وفرھنگ فئودال
کمپرادوری ومذھب برآنھا حاکم بوده وھست .دراين مدت طوالنی بدﺗراززمانھای قبل آن؛ اشاعه انديشه ھای انقالبی
ومترقی »جرم« محسوب شده وھزاران ﺗن به »جرم« عقايد وافکارانقالبی ومترقی کشته شدند ويازندان وشکنجه
گرديدند .ﺗحت چنين شرايطی حتی امکان فعاليت مخفی برای کمونيستھای انقالبی به شدت محدود بوده است .اگرصد
سال اخيردرافغانستان را درنظربگيريم فقط ده سال)از 1919ﺗا  ،1929دوران حکومت امان ﷲ خان( شرايط بگونه
نسبی برای فعاليت روشنفکران درپخش انديشه ھای مترقی آنھم اکثراً درسطح پايتخت کشورآماده شده بود .بعد دوران
استبداد حکومت نه ماھه حبيب ﷲ)سقاء زاده( وپنج دھه دوران استبداد واختناق ظالمانه خاندان نادرخان آغازگرديد.
ودرﺗمام دوران زمامداری نيم قرن اين خاندان فقط درنيمه دوم دھه چھل شمسی شرايط برای مدت زمان محدودی
مسيرشد که روشنفکران انقالبی ومترقی درسطح وسيع ﺗری دربين مردم به ﺗبليغ وﺗرويج انديشه ھای مترقی وانقالبی
پرداختند که آنھم مورد سرکوب وحشيانه نظام سلطنت ظاھرشاھی قرارگرفت .درآن زمان "سازمان جوانان مترقی"
و"جريان دموکراﺗيک نوين" ﺗحت رھبری اش ﺗوانست درحد ﺗوانش بذرانديشه ھای انقالبی پرولتری وفرھنگ مترقی
را دربين مردم به افشاند .اما درشرايط سی سال اخيربيش ازقبل ﺗوده ھای مردم خاصتا ً نسل جوان ﺗحت ﺗأثيرانديشه ھا
وفرھنگ ھای ارﺗجاعی امپرياليستی وفئودال کمپرادوری وخرافه ھای مذھبی قرارداشته ودارند .حال نويسندگان اين
مقاله براساس کدام شرايط وامکانات سياسی ازمردم افغانستان می خواھند که روشن بين بوده وبه ﺗرقی خواھی ﺗاريخی
بانديشند؟! درحاليکه کمترين امکان فعاليت برای گروه ھای کمونيست انقالبی ومترقی درجامعه وجود نداشته است که
دربين مردم به ﺗبليغ وﺗرويج انديشه ھای انقالبی ومترقی می پرداختند.ازھمين جاست که ﺗوده ھای خلق ﺗحت سلطه
ظلمتبارايدئولوژی وفرھنگ ارﺗجاعی وامپرياليستی وخرافه ھای مذھبی به قھقراکشانده شده اند.
به کشورايران نگاه کنيد :مردم ايران درجھنم استبداد وحشيانه جمھوری اسالمی ازانواع ستم رنج وعذاب می کشند.
درطی سی سال اخيرھزاران روشنفکرانقالبی ومترقی وآزادی خواه به جوخه ھای اعدام سپرده شده اند ومی شوند ويا
درزندانھا شکنجه شدند وھزاران ﺗن آنھا ازکشورفرارکرده اند .ﺗوده ھای مردم ايران درطی سی سال ﺗحت سلطه
فرھنگی ،ايدئولوژيکی وسياسی ھمين رژيم ارﺗجاعی قرون وسطائی قرارداشته اند .دولت ازطريق مدارس وحوزه ھای
دينی  ،مکاﺗب و دانشگاه ھا وازطريق مطبوعات وراديو وﺗلويزيون جزخرافه مذھبی وفرھنگ ارﺗجاعی چيزديگری
بخورد مردم ايران نداده است .حال می ﺗوانيم ازاکثريت مردم ايران خاصتا ً دونسلی که ﺗحت فرھنگ وعقايد وافکارچنين
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نظام قرون وسطائی بزرگ شده اند ونظام حاکم سعی کرده است ﺗاازکوچکترين امکان روشنگری درجامعه جلوگيری
نمايد ،ﺗوقع داشته باشيم که بگونه مترقی بانديشند وجنبش مترقی وانقالبی رابگونه خود بخودی سازمان بدھند؟!
درحاليکه درطی بيش ازيکسال اخيرﺗوده ھای مردم ايران ،درﺗھران وچندين شھرديگربرعليه رژيم بپاخاستند ؛ ليکن
جنبش انقالبی پرولتری نتوانست نقش فعالی درسمتدھی ورھبری خيزشھای خود جوش ﺗوده ھای مردم ايفاء نمايد .ھمين
کمبود موجب گرديد که جناح ديگرارﺗجاع ﺗوانست خودرابرجنبش ﺗوده ھا ﺗحميل نمايد .ھمچنين کشورپاکستان
رادرنظربگيريد وھمين شرايط سی سا ل اخيررا مورد مطالعه قراردھيد که ﺗوده ھای مردم پاکستان ﺗحت چه ايدئولوژی،
سياست وفرھنگی قرارداشته اند ودارند .به نقش گمراه کننده ھزاران مدرسه اسالمی واحزاب ارﺗجاعی اسالمی
درپاکستان نظراندازيد .به ھمين ﺗرﺗيب دراکثريت کشورھای اسالمی وسايرکشورھای ﺗحت سلطه امپرياليسم ،وضعيت
ازاين بھترنيست .ودرکشورھای سرمايه داری پيشرفته نيزﺗوده ھای مردم ازرشد سياسی وفکری الزم برخوردارنيستند.
موضوع ديگراينکه درکشورھای نيمه فئودالی ،نيمه مستعمره ومستعمره بنابرساختاراجتماعی  -اقتصا دی آنھا و
حاکميت رژيم ھای ضد مردمی وسلطه غارﺗگرانه امپرياليسم بين المللی ،اختناق واستبداد وسرکوب وحشيانه نيروھای
انقالبی ومترقی آنقدرگسترده است که بعد ازھرسرکوب خونين اين جنبشھا ﺗاسالھا)گاھی ﺗا چند دھه( نمی ﺗوانند دوباره
سرپا ايستاده شوند .ازجانبی ھم دراين کشورھابه اثرعملکرد سرمايه جھانی وامپرياليسم رشد نيروھای ﺗوليدی بسياربطی
است؛ حتی درعده ای ازکشورھای ﺗحت سلطه بعضاً چنان استبداد واختناق حاکم است که گاھی زمينه برای فعاليت
جريانات بورژوارفورميستی ھم محدوداست .مادرطی پنج دھه اخيرشاھد وقوع کودﺗاھای خونينی درچندين
کشورازکشورھای ﺗحت سلطه درآسيا ،افريقا وامريکای الﺗين ﺗوسط سازمان جاسوسی دولت امريکا) سيا( واﺗحاد
شوروی وقت) ک گ ب( وغيره کشورھای امپرياليستی بوده ايم که گروه ھای نظامی فاشيست سرسپرده ومزدورقدرت
دولتی راغصب کردند وباسرکوب خونين وقتل عام نيروھای انقالبی پرولتری جوی ھای خون براه انداختند وبرای ده ھا
سال جنبشھای انقالبی ومترقی را دراين کشورھا خفه کرده اند ازجمله دراندونيزيا ،عراق  ،شيلی وغيره کشورھا .ﺗجربه
نشان داده است که بعد ازھرمرحله شکست انقالب باثرسرکوب طبقات ارﺗجاعی؛ مرحله فروکش انقالب فرامی رسد،
کوﺗاه مدت يا درازمدت .دراين فروکش با آنکه ﺗعداد زيادی ازاعضا وھواداران جنبش انقالبی پرولتری ازآن روی
گردان شده وﺗوده ھای مردم دچارياس ونااميدی می شوند؛ ليکن انديشه ھای انقالبی بطور کامل نابود نشده ودرشرايط
عينی مساعد دوباره سربلند می کنند .واين شرايط فرازوفرود ويا اوج وفروکش جنبشھای انقالبی پرولتری وجنبشھای
مترقی ھميشه وجود داشته است ودرآينده نيزوجود خواھد داشت.
درافغانستان جنبش مشروطه خواھی ﺗوسط حبيب ﷲ خان پاد شاه دست نشانده دولت انگلستان درشرايط سلطه استعماری
برافغانستان سرکوب خونين گرديد .بعد جنبش مترقی ضد ارﺗجاعی وضد امپرياليستی ﺗوسط نادرخان نوکرامپرياليسم
انگليس وخاندان او سرکوب شد .ولی بعد ازآن جنبش انقالبی پرولتری  ،جنبش دموکراﺗيک نوين ﺗوسط سازمان جوانان
مترقی وانديشه رھبری کننده) م ل ا( ظھورکرد که جنبش کمونيستی) م ل م( کنونی افغانستان مرحله ﺗکامل يافتۀ آنست.
جنبشھای پرولتری انقالبی با مبارزات انقالبی کمونيستھا وزحمتکشان خاصتا ً طبقه کارگربيش ازپيش غنی شده وﺗکامل
می کند .ﺗاريخ جنبش بين المللی کمونيستی درکشورھای مختلف جھان درطی بيش ازيک ونيم صده ثابت ساخته است که
ھيچگاھی جنبشھای انقالبی پرولتری به اثربحران ويا سرکوب طبقات ارﺗجاعی ،ازصفحه روزگارمحو نشده اند .اين
طرزﺗفکرکه بدون درنظرگرفتن شرايط عينی جوامع طبقاﺗی وشرايطی که برمردمان آنھا حاکم بوده است ،يعنی بدون
درنظرداشت شرايط عينی وذھنی اين جوامع حکم صادرکردن ،بيشترخيال پردازی است ﺗاواقعيت انديشی .
درھمين صفحه اول می خوانيم ":ھم اکنون کمونيستھا بامصاف بزرگی روبروشده اند :يابه بقايای گذشته بدل خواھند شد
يا به پيشآھنگ آينده .اين واقعيت عينی ياسوأل بزرگی است که خودرا به ما ﺗحميل کرده وھمه کمونيستھا بايد نسبت بدان
آگاه باشند .ازاين نظراست که ما می گوييم جنبش بين المللی کمونيستی برسردوراھی مھم وﺗاريخی قرارگرفته است".
دراينجا نويسندگان اين مقاله ھمينکه دربخش اول اين پراگراف می گويند" کمونيستھا يابه بقايای گذشته بدل خواھند شد يا
به پيش آھنگ آينده" ،ازاين گفته چنين استنباط می شود که بدون ﺗوضيح منظورآنھا از"بقايای گذشته" جنبش بين المللی
کمونيستی کنونی است .درحاليکه اگرجنبش بين المللی کمونيستی درگذشته اشتباھات وانحرافاﺗی داشته است؛ بلکه دست
آوردھای انقالبی مھمی ھم داشته است که جنبش کمونيستی جھانی کنونی برمبنای ھمان خط ايدئولوژيک سياسی يعنی
)م ل م( وﺗئوری ھای انقالبی واصول اساسی علم انقالب پرولتری) م ل م( ودست آوردھای مبارزاﺗی پرولتاريای
انقالبی جھان رھبری می شوند ودرمناطقی ازجھان جنگھای انقالبی خلق درپرﺗوھدايت انديشه ھای پرولتری انقالبی) م
ل م( جريان دارند .حال بقول مقاله اگرکمونيستھا به بقايای گذشته بدل شوند چه خواھند شد؟ ازاين نظربرداشتھا واستنباط
ھای مختلفی صورت گرفته می ﺗواند .ومفھوم بدل شدن کمونيستھا به پيش آھنگ آينده امربديھی است ،يعنی پيش آھنگ
طبقه کارگر ،پيش آھنگ جنبش انقالبی پرولتری وجنبش ھای رھائيبخش ملی .اين پيش آھنگی ازرسالت ﺗاريخی ووظيفه
کمونيستھای انقالبی جھان است که با اﺗکاء به کمونيسم انقالبی مبارزات ﺗوده ھای خلق راعليه امپرياليسم وارﺗجاع
ﺗاپيروزی انقالب سوسياليستی ورسيدن به جامعه کمونيستی رھبری کنند .وطرح اين نظرکه"جنبش بين المللی کمونيستی
برسردوراھی مھم وﺗاريخی قرارگرفته است" ،زياد سوأل برانگيزاست .به نظرما بادرنظرداشت مباحث فوق مفھوم
برسردوراھی قرارگرفتن؛ به آينده ناروشن وﺗاريک وندانمکاری جنبش بين المللی کمونيستی اطالق می شود باين
عبارت که اکنون برای انقالب کردن خط روشن وطريق اصولی وانقالبی ﺗثبيت شده درجنبش بين المللی کمونيستی وجود
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ندارد! واين ادعا برای ھمه بخشھای جنبش بين المللی کمونيستی نمی ﺗواند مصداق يابد .درحاليکه خط روشن انقالبی)م
ل م( درجنبش بين المللی کمونيستی وجود دارد؛ شرايط عينی جھان برای مبارزه گسترده خلقھا وملل عليه امپرياليسم
وارﺗجاع جھانی مساعد است؛ زيراامپرياليسم درشديدﺗرين بحران ساختاری دست وپا می زند ودرطی دوسال باﺗمام سعی
وﺗالش و ﺗزريق ھست وبود زحمتکشان درکشورھای قدرت مند سرمايه داری وبخشی ازذخايردولتھا ،ھنوزاقتصاد
سرمايه داری درحالت نيمه جانی قرارداشته وھنوزدورنمای دربيرون رفت ازاين بحران درآينده نزديک بنظرنمی
خورد .ھمچنين نارضائی ونفرت وانزجارخلقھا وملل خاصتا ً درجنوب آسيا وشرق ميانه عليه امپرياليسم خاصتا ً
امپرياليسم امريکا ومتحدين آن بشدت موجوداست .درکشورھای سرمايه داری ،ماھانه ده ھاھزارنفربه خيل بيکاران
افزوده می شود واعتصاب وﺗظاھرات درﺗعدادی ازکشورھای سرمايه داری وکشورھای ﺗحت سلطه امپرياليسم عليه ستم
ومظالم سرمايه جھانی صورت می گيرد .ليکن آنچه که درشرايط کنونی وحتی درسالھای اخيرکمبود بوده است شرايط
ذھنی است ،يعنی نبود جنبش کمونيستی انقالبی قدرت مند وفعال .واين وظيفه کمونيستھای انقالبی جھان است ﺗانااميدی
وسرخوردگی رابدورانداخته وازاين حالت کرختی وخواب آلودگی برآيند وبا ﺗصفيه حساب با انحرافات ايدئولوژيک
سياسی شان وطرد انواع اپورﺗونيسم ورويزيونيسم وبا طرح ﺗاکتيک ھا وخط مشی ھای مبارزاﺗی درست واصولی
درجھت پيشرفت جنبش به ﺗبليغ وﺗرويج گسترده انديشه ھای انقالبی پرولتری وبيداری ﺗوده ھای خلق وسازماندھی
جنبشھای انقالبی پرولتری ،مبارزه کنند .اين بحران خود بخود رفع نمی شود ،اين وظيفه کمونيستھای انقالبی جھان است
ﺗا بااعالم خطرازعواقب ناگواروضعيت بحرانی جنبش بين المللی کمونيستی که " کمونيسم برسردوراھی مھم قرارگرفته
است"؛ بخود ﺗحرکی سازنده نيزايجاد کنند ،خورده کاری ومحفلبازی را کناربگذارند ،درجھت ايجاد وحدت اصولی
وديالکتيکی مبارزه کنند ،خود راﺗجديد سازمان دھند به شيوه ھاو ﺗاکتيکھای مبارزاﺗی شان ﺗجديد نظرنمايند؛ با دايرکردن
يک کنگره ويا کنفرانس بين المللی ازاحزاب ،سازمان ھا وگروه ھای کمونيست انقالبی وبا ﺗحليل وﺗجزيه علمی
ازوضعيت جنبش بين المللی کمونيستی ومشخص کردن نقاط ضعف جنبش وﺗحليل اوضاع جھانی وموقعيت جھان
سرمايه داری وامپرياليسم واثرات جنايتباروغارﺗگرانه ﺗھاجمات نظامی امپرياليسم امريکا وناﺗوبرخلقھا وملل ﺗحت ستم
وارزيابی اوضاع وشرايط عينی عده ای ازکشورھای که درآنھا ﺗضاد ﺗوده ھای خلق باامپرياليسم وارﺗجاع بومی بيش
ازکشورھای ديگرﺗشديد شده است وجستجوی راه حل ھای که بتواند جنبش راازاين بحران نجات دھد ،مبادرت کنند.
اينست رسالت ﺗاريخی کمونيستھای انقالبی جھان دراين برھه ﺗاريخی که امپرياليسم جھانی درمنجالب بحران عميق
ساختاری دست وپا می زند وﺗوده ھای خلق زيربارستم واستثماردولتھای ارﺗجاعی فئودال کمپرادورو دولت ھای سرمايه
داری امپرياليستی به ستوه آمده اند .اين مبارزه ازکمونيستھای واقعآانقالبی جھان فداکاری و قربانی بی دريغ می طلبد.
شرايطی که درده سال اخيرامپرياليسم بين المللی باثرﺗھاجمات نظامی واعمال واجرای سياستھای استبدادی عليه خلقھای
کشورھای خودشان ووحشت وجنايتی که برخلقا وملل ﺗحت سلطه مخصوصا ً درچند کشورﺗحت سلطه امپرياليسم منجمله؛
افغانستان ،عراق ،سومالی ،فلسطين وغيره کشورھا بوجودآورده است ،برشدت ﺗضاد ﺗوده ھای خلق با امپرياليسم
وارﺗجاع جھانی افزوده است .ھمچنين برنامه ھای خانه خراب کن بانک جھانی وصندوق بين المللی پول صدھا ميليون
انسان را درکشورھای ﺗحت سلطه امپرياليسم به فقروخانه خرابی وحشتناکی سوق داده است .اين مسايل ﺗاحد زيادی
زمينه ھای مبارزه راعليه امپرياليسم وارﺗجاع درسطح جھان مساعد ساخته است .بازھم ﺗکرارمی نماييم که بيش ازھمه
کمونيستھا احتياج والزام به بازسازی خط ايدئولوژيک سياسی وبازبينی درشيوه ھای عملکرد شان ،ﺗأمين وحدت جنبش
بين المللی کمونيستی وﺗقويت واستحکام انترناسيوناليسم پرولتری دارند .وازاين طريق است که می ﺗوانند درجھت انتقال
انديشه ھای انقالبی پرولتری به ﺗوده ھای خلق وسازماندھی آنھا وايجاد شرايط ذھنی وبسيج ﺗوده ھای خلق درمبارزه
عليه امپرياليسم وارﺗجاع نقش مھمی ايفاء کنند.
رژيم وحشی وجنايتکارجمھوری اسالمی را درنظربگيريد؛
بگونه مثال حرکت خودجوش ﺗوده ھای خلق ايران عليه ِ
درسال گذشته صد ھاھزارﺗن ازﺗوده ھای مردم بپاخاستند و وخيم ﺗرين خطرات رابجان خريدند وده ھا کشته وھزاران
مجروح وزندانی دادند ومورد سرکوب وحشيانه رژيم اسالمی قرارگرفتند .اما جنبش انقالبی پرولتری ايران اين آمادگی
قبلی را نداشت ﺗا درچنين شرايطی می ﺗوانست دررھبری ﺗوده ھای خلق نقش انقالبی الزم را ايفاء نمايد .مالحظه می
شود که جناحی ازارﺗجاع حاکم ﺗوانست خودرابراين جنبش ﺗوده ای ﺗحميل کند .اگرچه گفته نمی ﺗوانيم که ھمه بخشھای
اين جنبش ﺗوده ای ﺗحت رھبری اين جناح ازارﺗجاع قرارگرفته است؛ ولی اين جناح سعی می کند ﺗا مھررھبری
خودرابرآن حک کند .وباين صورت رھبران » جنبش سبز« با بکارگيری ﺗرفندھای گوناگون سعی می کنند ﺗا جلوخشم
ﺗوده ھای خلق رامھارکرده وازراديکال شدن جنبش وگسترش آن جلوگيری کنند .وبيشترين ﺗالش رھبران باصطالح
جنبش سبز ،اغوای ﺗوده ھای بپاخاسته است .اينھابا پند واندرزھای اخالقی وگاھی ھم سرزنش حکومت نه کل نظام حاکم
ضدمردمی وجالد جمھوری اسالمی وبرحزرداشتن مردم ازبرخورد راديکل با نظام فاشيست وﺗرھيب ازوحشت نظام با
آنھا ،دفع الوقت می کنند ﺗا جنبش ﺗوده ای ھرچه بيشترفروکش نمايد وخشم ﺗوده ھای خلق فرونشيند .به موازات اين
جريان رھبری که بخشی ازارﺗجاع حاکم است؛ عده ای از» روشنفکران« ايران مانند مرﺗضی محيط ازطريق برنامه
ھای ﺗلويزيونی شان سعی می کنند ﺗابا ﺗبليغات زھرآگين رھبری) موسوی وکروبی وزھرا رھنورد وخاﺗمی وداردسته
ھای آنھارا( برای ﺗوده ھای خلق ﺗوجيه کند .آقای مرﺗضی محيط که مدعی مبارزه برای" استقالل ،آزادی وعدالت
اجتماعی" است رھبری جناحی ازارﺗجاع برجنبش ﺗوده ای يک ونيم سال اخيردرايران را»مترقی« ارزيابی کرده وآنرا
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با رھبری جنبش بورژوا دموکراﺗيک سالھای  1848-1845ﺗوسط بورژوازی صنعتی آلمان که عليه ارﺗجاع فئودالی
وسرمايه مالی مبارزه می کرد ،به مقايسه می گيرد .درحاليکه ھمه مردم ايران بخوبی می دانند که ھمين رھبران جنبش
سبزدرطی اين سی سال بخشی ازارﺗجاع حاکم خونخواربوده ودرﺗمام جنايات اين نظام عليه خلق ايران سھيم بوده اند.
مرﺗضی محيط اوضاع وشرايط کنونی ايران وموقعيت طبقاﺗی رھبران»جنبش سبز« را با سابقه سياه آنھا
درعصرامپرياليسم وانقالبات پرولتری با شرايط نيمه دوم قرن نزدھم که بورژوازی صنعتی آلمان درآستانه انقالب
صنعتی اروپا ) ودرشرايط سرمايه داری عصررقابت آزاد ( عليه فئوداليسم وسرمايه داران ربا خوارمبارزه می کرد،
مشابه ارزيابی می نمايد.
حال اين وظيفه کمونيستھای انقالبی ايران است ﺗا دراين برھه ﺗاريخی جنبش خودجوش ﺗوده ھای مردم را سمتدھی
ورھبری انقالبی کنند .بدون شک که آنھا بھترازما به موضوع آگاھی داشته وبا ﺗحليل وارزيابی دقيق ازاوضاع وشرايط
وچگونگی طرح استراﺗژی وﺗاکتيکھا ی مناسب مبارزه انقالبی را به پيش خواھند برد .به ھمه حال شرايط ﺗاريخی
وظايف انقالبی را به دوش کمونيستھای انقالبی می گذارد وآنھا اند که با درنظرگرفتن منافع مردم وميھن باﺗحليل
مشخص ازشرايط مشخص کشورھای شان استراﺗژی وﺗاکتيکھای مبارزاﺗی شانرا وضع می کنند .درﺗاريخ جنبشھای
انقالبی پرولتری کمونيستھای انقالبی درکشورھای مختلف جھان گاھی با شرايط سختی مواجه بوده اند ؛ ولی بااآلخره
راه خودرادربين مردم بازکرده و مبارزات ﺗوده ھای مردم راعليه ارﺗجاع وامپرياليسم رھبری کرده اند .درجھان ھيچ
جنبش انقالبی ومترقی ای ازاول به آسانی سربراه نشده است وﺗوده ھای خلق که درابتدا درگمراھی وبی خبری سياسی
قراردارند ودرﺗوھمات مذھبی ويا ناسيوناليستی وبا افکارخرافی وارﺗجاعی متوھم ھستند .فقط با فداکاری وازخودگذری
نيروھای انقالبی مردمی است که به آگاھی انقالبی دست يافته وبه جنبش عظيم انقالبی بدل شده ومی ﺗوانند ضربات نابود
کننده ای برارﺗجاع وامپرياليسم وارد آورند .ﺗجربه ﺗاريخی مبارزات پرولتاريا وزحمتکشان جھان نشان می دھد که
مبارزات کارگران وزحمتکشان ﺗحت رھبری نيروھای انقالبی پرولتری به دست آوردھای عظيمی نايل شده اند.
پرولتاريای آگاه وانقالبی ،انقالب رادرنيمه راه رھا نمی کند؛ بلکه اين قماشی ازروشنفکران »کمونيست« بوده اند که بنا
برخصلت طبقاﺗی وقشری شان ،وبخاطررسيدن به جاه ومقام باھزارنيرنگ وﺗرفند اپورﺗونيستی ورويزيونيستی راه
انقالب رارھاکرده ودرآغوش ارﺗجاع وامپرياليسم قرارگرفته اند .که مثال زنده ای آن درآغازقرن بيست ويکم شکست
انقالب خلق نپال ﺗوسط رھبران حزب »کمونيست نپال)مائوئيست(« می باشد.
درصفحه دوم اين مقاله می خوانيم ":اگرجنبش کمونيستی به اين مصاف بزرگ پاسخ صحيح ندھد بدون شک
باخطرنابودی روبروخواھد شد .بارھا ﺗاريخ شاھد ازبين رفتن ايده ھای صحيح -ﺗئوری ھای علمی -برای دوران طوالنی
بوده است".
دراينجا مقاله دربرابراين ﺗحليل وارزيابی به کلی گوئی اکتفاکرده والترناﺗيف صريحی را با ﺗفصيل ارايه نمی دھد.ليکن
ما به اين نظرھستيم که جنبش بين المللی کمونيستی بايد ھرچه سريعتربا ارزيابی دقيق علمی ،علل وفکتورھای عينی ای
که جنبش کمونيستی جھانی را به اين بحران کشانده است مشخص کرده وبا مبارزه اصولی وانقالبی درجھت رفع اين
بحران برآيد .اما ما با اين نظرکه جنبش کمونيستی جھانی باخطرنابودی مواجه است ،جداً مخالفيم .وما داليلی
رادرمباحث قبلی دراين باره ارايه کرده ودرمباحث بعدی نيزباين مسئله خواھيم پرداخت .ھمچنين اين نقطه نظرکه"
ﺗاريخ شاھد ازبين رفتن ايده ھای صحيح -ﺗئوری ھای علمی  -برای دوران طوالنی بوده است" ؛ دراينجابدون يک
ارزيابی درست وعلمی ازشرايط دوران يا دورانھای که جنبشھای انقالبی پرولتری درآنھا قرارگرفته اند  ،صدوراين
حکم درباره ازبين رفتن ايده ھای صحيح  -ﺗئوری ھای علمی -درشرايط کنونی جنبش بين المللی کمونيستی يک
برخورد غيرديالکتيکی است .ازآنجاييکه "ايده ھای صحيح انسان فقط ازپراﺗيک اجتماعی سرچشمه می گيرند ،يعنی
ازاين سه نوع پراﺗيک اجتماعی :مبارزه ﺗوليدی ،مبارزه طبقاﺗی وآزمونھای علمی .موقعيت اجتماعی انسان ﺗعيين کننده
فکراوست .ايده ھای صحيح که مختص طبقه پيشرواند ،اگربمحض اينکه ﺗوده ھا آنھارا فراگيرند ،به نيروی مادی جھت
ﺗغييردادن جامعه وجھان بدل خواھند گشت)مائوﺗسه دون(" .درطول ﺗاريخ براثرشرايط واوضاع حاکم برجوامع طبقاﺗی،
طبقات حاکم ارﺗجاعی مانع ازاشاعه ايده ھای صحيح انسانھا  -وﺗئوری ھای علمی -دربين جامعه وماديت يافتن آنھا
ﺗوسط ﺗوده ھای خلق درپراﺗيک مبارزه انقالبی گرديده اند؛ ازاينروگاھی اين ايده ھا موقتا ً به شکست مواجه شده اند .اما
اين شکست بمعنای آن نبوده که گويا ايده ھای انقالبی نادرست بوده اند .ولی اين بعلت عدم ﺗناسب قوا بين نيروھای
انقالبی ونيروھای ارﺗجاعی است؛ ولی سرانجام نيروھای پيشرووانقالبی پيروزمی گردند .گاھی ممکن است که
نيروھای انقالبی چندين باربرای مدت طوالنی دچارشکست شوند ،اما برای ھميش نابود نشده اند.
" زندگی اجتماعی وکار ،به ﺗدريج انسان رابه ﺗدوين علوم مختلف برای رده بندی ومنظم کردن آگاھی ھای خودونتيجه
گيری ازآنھا وﺗعميم آنھا رھنمون شد .انسان برپايۀ پراﺗيک طوالنی خويش ﺗوانست ماھيت ھارا بيابد وقانونمند
يھاراکشف کند وبه نيازھای رشد جامعه پاسخ گويد .علم رياضی براثرضرورت اندازه گيری سطح زمين وحجم ووسعت
اشيای گوناگون وشمارش محصوالت وابزارکار ،علم ميکانيک وھندسه براثراحتياج به ساختمان مسکن وپل وسيستم
آبياری ،علوم اجتماعی براثرﺗجربيات ونيازھای جامعه بشری وباالخره خود مارکسيسم براساس پراﺗيک مبارزۀ انقالبی
پرولتاريا ونضج معين شرايط اجتماعی ومعرفتی پيداشد .درمقابل وظايفی که پراﺗيک معين کرد ،علم وﺗئوری ھای آن
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درھررشته می بايست دست به ﺗعميم ﺗازه بزند ،يعنی احکام کلی جديدی را ﺗدوين کند که نتايج ﺗجربيات را جمع بندی
کرده وآنھارا به صورت عام بيان نمايد )صفحه 293ماﺗرياليسم ديالکتيک(".
مقاله درادامه به درستی به اين موضوع می پردازد ":نمی ﺗوان به اين دلخوش بود که ﺗاريخ باماست ،نمی ﺗوان مبارزه
برای ﺗثبيت ايده ھای صحيح وﺗئوريھای علمی را به قوانين مرموزﺗاريخ حواله داد ،اين ﺗفکرات ﺗقديرگرايانه
وجبرگرايانه رابدورريخت ،کمونيسم يک علم است اگراين علم بدست خودروئی سپرده شود،اگرکمونيستھا برپايه
جمعبندی نقادانه ازﺗجارب مثبت ومنفی موج)امواج ويا مراحل  -ﺗوضيح ازما ست( قبلی انقالب ھای پرولتری درک
شانرا بطورعلمی نوسازی نکنند وچارچوبه ﺗئوريکی مارکسيسم راﺗکامل ندھند وآنرا به عمل درنياورند قادرنخواھند بود
مردم را درسطح گسترده به درک صحيح ازمشکالت جھان وراه حل انقالب سوق دھند."....
ﺗوده ھای خلق ﺗاريخ را می سازند ونيروی محرکۀ قاطع درروند ﺗرقی اجتماعی وديگرگونيھای انقالبی ھستند ".محرک
واقعی ﺗاريخ ،مبارزۀ انقالبی طبقات است" .بعبارت ديگرچرخ ﺗاريخ بدست ﺗوده ھای خلق بحرکت افتاده وبه پيش برده
می شود .برای ﺗحقق انقالب به وجود عامل ذھنی نيازھست .وبه واقعيت بدل شدن امکاناﺗی که براثرشرايط عينی
درجامعه بوجود آمده است ،عالوه بر" وضع انقالبی" ،بايد شرايط ذھنی انقالب نيزفراھم گردد .درک عميق وارﺗقای
سطح علمی کمونيستھا ازطريق ﺗحقيق وسيع درباره علم انقالب دردورانھای انقالبی گذشته وﺗجزيه وﺗحليل دقيق علمی
ﺗجارب مثبت ومنفی ودست آوردھای پرولتاريا وکمونيستھای انقالبی جھان درگذشته ودرس گيری ازشکست انقالبات
پرولتری ونقد اشتباھات وانحرافات گذشته وپيش برد مبارزه ايدئولوژيک سياسی عليه انحرافات ومبارزه پراﺗيکی
طبقاﺗی ،امکان پذيراست .شرکت درپروسه عملی انقالب وازطريق ﺗلفيق انديشه ھای انقالبی پرولتری درشرايط مشخص
جوامع مختلف نيززمينه وامکان رشد وﺗکامل انديشه ھای انقالبی وﺗکامل ﺗئوريکی علم انقالب) م -ل  -م( ميسرمی
گردد .مارکسيسم ﺗئوری را ازپراﺗيک اخذ می کند وآنرا درپراﺗيک بکارمی برد .ﺗاريخ پيدايش ،ﺗرقی وﺗکامل انديشه
ھای انقالبی پرولتری دردورانھای مختلف مبارزه طبقاﺗی ودرجوامع مختلف باساختارھای اقتصادی  -اجتماعی متفاوت
ازمارکس ﺗا مائوﺗسه دون برھمين منوال بوده است .امروزھمه کمونيستھا وپرولتاريای انقالبی جھان رھروان ھمان راه
وپيروان ھمان خط وانديشه ھای انقالبی ای اند که انقالبات پرولتری گذشته رابه پيروزی رسانده وعلم انقالب راﺗاسطح
ﺗکامل کنونی آن يعنی مارکسيسم -لنينيسم -مائوئيسم رسانده اند .به يقين که پرولتاريا وکمونيستھای انقالبی جھان بادرک
عاليتروھمه جانبه ﺗرعلم انقالب پرولتری وﺗحليل وشناخت درست وعميق ازﺗضادھای طبقاﺗی جامعه وجھان ورھبری
مبارزات ﺗوده ھای خلق وپيروزی انقالب پرولتری می ﺗوانند بازھم ﺗئوری ھای انقالبی) م-ل-م( راغنای کيفی بيشتری
بخشيده وبه سطح عالی ﺗری ارﺗقاء وﺗکامل دھند .شرکت درمبارزه طبقاﺗی پراﺗيکی وشناخت علمی ھرچه
بيشترکمونيستھا وﺗوده ھای خلق ازعلم انقالب ودست آوردھای علوم ديگردرطی دھه ھا ی اخيرومطالعه ھمه جانبه
موقعيت کنونی وميکانيزم عملکرد سرمايه داری جھانی وامپرياليسم اين امکان رابما می دھد که بادرک ودانائی عالی
ﺗرومجھزﺗربا سالح علم انقالب وآگاھی وشناخت وسيعترازدشمنان طبقاﺗی پرولتاريا وخلقھای زحمتکش جھان بتوانيم
پروسه ھای انقالب رادررھبری مبارزات انقالبی پرولتاريا وﺗوده ھای خلق به پيش برده وآنرابه ھدف نھائی  ،يعنی
پيروزی انقالب پرولتری برسانيم .درآغازقرن بيست ويکم شکست انقالب درنپال به مفھوم عدم کارائی ويا کھنه شدن
ﺗئوری ھای علمی علم انقالب پرولتری نيست که ضرورت به آن چنان "نوسازی" ای که اين مقاله نظردارد ،داشته باشد.
پرولتاريا وکمونيستھای انقالبی جھان ﺗجارب منفی شکست انقالبات پرولتری رادرقرن بيستم دارند وبا مطالعه دقيق
وعلمی آن شکست ھا وبا مطالعه وﺗحقيق درباره علل وفکتورھای شکست انقالب درنپال وعلت ضعف کنونی جنبش بين
المللی کمونيستی ميتواند ماراياری دھد ﺗا درکارزارمبارزه انقالبی ازآن شکستھا بياموزيم .
درشکست يک پديده زنده وپويای انقالبی)مثالً شکست انقالب درنپال( ،فکتورھای چندی عمل می کنند واين فکتورھا بنا
برسرشت واھميت واثرات زيان بارآنھا درشکست يک پديده معين نقش ايفا می نمايند که دربررسی آن ھمه جوانب،
زمينه ھا ،شرايط ،وعلل آنرابايد مدنظرقرارداد .درجامعه سوسياليستی ھنوزطبقات وﺗضادھای طبقاﺗی موجودھستند
ومبارزه طبقاﺗی ادامه می يابد .ونظرات وانديشه ھا ی بورژوازی وديگرطبقات ارﺗجاعی سرنگون شده ﺗوسط
عناصرسرمايه داری ،عناصراپورﺗونيست وروزيونيست درحزب بازﺗاب می يابد .اين عناصرﺗالش می کنند ﺗا
درمقامات عالی حزب ودولت جای بگيرند؛ بدين لحاظ اين عناصربايد ھميشه مورد ﺗوجه قرارگيرند ومبارزه بين دوخط
ادامه يابد .بنا برخصلت طبقاﺗی دوران سوسياليسم ،ھميشه ايده ھا و نظرات نادرست درحزب وجود دارد؛ ھمه اعضای
حزب ھنوزبطوريکسان ازايده ھای کھن وخصلتھای طبقاﺗی شان گسست نکرده اند و به انسانھای نوين ﺗکامل نه نموده
اند .ھمچنين ﺗازمانيکه سرمايه داری جھانی وامپرياليسم وجود دارد اثرات ارﺗجاعی وگمراه کننده ﺗبليغات آنھا درجامعه
سوسياليستی نيزموجوداست .ازاينرونقش مخرب عناصرسرمايه داری درحزب ودولت درکنارسايرعوامل بايد ھميشه
جدی گرفته شود .دراين مقاله موضوع شکست انقالب درنپال که ازجمله مھمترين عامل دراين شکست ،رھبران حزب
»کمونيست نپال)مائوئيست( « می باشند ،کمترمورد ﺗوجه قرارگرفته وفقط بطورگذری بآن اشاره شده است .ﺗجارب
ﺗاريخی ﺗلخ شکست انقالبات پرولتری درقرن بيستم اين واقعيت رابرمال می سازد .با آنکه درشکست انقالبات گذشته
عوامل متعدد داخلی وخارجی عمل کرده اند اما بازھم نقش عناصرسرمايه داری که درمقامات عالی رھبری حزب
ودولت قرارداشته اند درشکست اين انقالبات مشخص بوده است.ازآنجاييکه حزب پيش آھنگ سالح ﺗشکيالﺗی
پرولتارياست وپرولتاريا بدون اين سالح ﺗشکيالﺗی اش قادربه نابود ساختن نظم کھن وﺗاسيس نظم نوين نخواھد بود.
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حزب کمونيست نيروی اساسی رھبری کننده درسيستم ديکتاﺗوری پرولتارياست واين وظيفه را ﺗا ضرورت اعمال
ديکتاﺗوری پرولتاريا درجامعه بعھده دارد؛ ازاينروبايد روی اين مسئله وانقالبی کردن حزب ﺗاکيد صورت گيرد  .اين
درست است که رھبران رويزيونيست احزاب برسرقدرت دولتی درروسيه وچين وسايرکشورھا ،درزمينه ھای مساعد
معينی دراين جوامع عمل کرده اند که ناشی ازساختارطبقاﺗی وخصلت دوران سوسياليسم است ويا بعضا ً اشتباھات
وانحرافات ايدئولوژيک سياسی معين رھبران بزرگ پرولتاريا ﺗاحدی زمينه سازنشوونمای عناصرسرمايه داری وقدرت
گرفتن آنھا درحزب ودولت سوسياليستی نيزشده است که ھمراه باديگرعوامل داخلی وخارجی درشرايط وفرصت معينی
زمينه حمله رويزيونيستھا برانقالب را مساعد ساخته است .لذا کمونيستھا وپرولتاريای انقالبی جھان می ﺗوانند ازاين
شکستھا درس گرفته واجازه ندھند که عناصرنوخاسته بورژوازی يا نيروھای رويزيونيستی درون احزاب ودولتھای
سوسياليستی به مقامات عالی حزب ودولت دست يابند ﺗا انقالب رابه شکست کشانده وبجای ديکتاﺗوری پرولتاريا
ديکتاﺗوری بورژوازی را جايگزين کنند.
موضوع ديگراينکه ازمفھوم " نوسازی" ﺗئوری ھای انقالبی دراينجا چنين استنباط می شود که گويا حد اقل بخشی
ازﺗئوری ھای انقالبی فعلی ديگرکھنه شده وکارآئی ندارند! ھمچنين دراينجا بايد بطورمشخص ذکرمی شد که کدام ﺗئوری
ھای انقالبی ضرورت به " نوسازی" دارند! ھمه کمونيستھای انقالبی به اصالح و ﺗکامل ﺗئوری ھای انقالبی براساس
وچوکات کلی ﺗکامل يافته ﺗاکنون ﺗوسط مارکس ،لنين ومائوﺗسه دون معتقد ھستند .شايد ھمه اين ﺗئوری ھای انقالبی
ﺗاکنونی درھرشرايط ﺗاريخی درآينده کافی وکارسازنباشند .ھرپديده مترقی وروبه رشد ودرحال ﺗکامل مراحل مختلف
ﺗکاملی راطی مينمايد منجمله علم انقالب پرولتری وﺗئوريھای علمی آن .چنانکه مارکسيسم ازمارکس وانگلس ﺗاکنون به
)م -ل -م( ﺗکامل کرده است .بخشھای ازﺗئوری ھای علمی انقالبی درگذشته ناکارآمد شده اند ويا درآنھا ﺗجديد
نظرصورت گرفته است" .مارکسيسم علم زنده است وبه ھمين علت به اين نتيجه می رسد که بسياری ازايده ھای
مارکسيستی که زمانی حقايق اساسی ويا حتی ﺗزھای اساسی ﺗلقی می شدند به شھادت ﺗاريخ يا ازبرخی جھات اشتباه بوده
واساساً غلط ازآب درآمدند" .برای مثال مارکس وانگلس معتقد بودند که انقالب پرولتری ابتدا درکشورھای پيشرفته
ﺗرسرمايه داری بوقوع خواھد پيوست واگرقراربه پيروزی انقالب است بايد ھمزمان درچند کشورسرمايه داری بوقوع
بپيوندد .ليکن ﺗجربه عکس آنرا ثابت ساخت ،يعنی پيروزی انقالب سوسياليستی درعقب مانده ﺗرين کشورسرمايه داری
روسيه .مارکس اين ﺗئوری اشرادردوران ﺗاريخی عصرسرمايه داری رقابت آزاد ﺗدوين کرد ولنين به آن بسنده نکرد
وامکان پيروزی انقالب پرولتری رادريک کشورعقب مانده سرمايه داری که اکثريت ﺗوليد کنندگان آنرا دھقانان وخرده
بورژوازی ﺗشکيل می داد ،ديد وعمال انقالب سوسياليستی را به پيروزی رساند .درواقع دراينجا لنين ﺗئوری علمی
وانقالبی مارکسيسم را ﺗکامل داد .اوبادرنظرداشت شرايط اقتصادی -اجتماعی عصرجديد يعنی عصرامپرياليسم ،انقالب
پرولتری رابه پيروزی رساند واين عصر ،عصرامپرياليسم وانقالبات پرولتری نام گرفت .وبه ھمين جھت استالين
بدرستی "لنينيسم را ،مارکسيسم عصرامپرياليسم" خواند .استالين دراين مورد چنين می گويد ":ﺗرقی ناموزون وجھش
مانند کشورھای سرمايه داری درشرايط امپرياليسم ،ﺗوسعه ﺗناقضات فالکتباردرداخل امپرياليسم که نتيجه ای آن) ﺗشديد
ﺗضاد ھای امپرياليستھا -ﺗوضيح ازماست (-و وقوع جنگ ھاست ،رشد نھضت انقالبی درﺗمام ممالک دنيا ،ھمه اينھا نه
فقط پيروزی پرولتاريارا درکشورھای جداگانه ممکن می سازد بلکه آنرا الزم وحتمی می نمايد" .ھمچنان مارکس
وانگلس بعد ازپيروزی کمون پاريس در 1871درسھای ﺗاکتيکی ازآن بيرون کشيدند وبراساس آن درﺗئوری خود ﺗجديد
نظرکرده وگفتند ":برنامۀ "مانيفست کمونيست" اکنون دربرخی قسمتھا کھنه شده است .سپس چنين ادامه می دھند....:
بويژه کمون ثابت کرد که طبقه کارگرنمی ﺗواند بطورساده ماشين دولتی حاضروآماده ايرا ﺗصرف نمايد وآنرا برای
مقاصد خويش بکاراندازد )"...دولت وانقالب -ل.(-
درصفحه دوم چنين می خوانيم ":امروزبازبينی نقادانه ﺗئوری وپراﺗيک ديکتاﺗوری پرولتاريا درمرکزنوسازی جنبش
کمونيستی قراردارد".
مقاله درھمين مورد بازھم به کلی گوئی پرداخته ودرموارد مطروحه اش ﺗوضيحی ارايه نکرده است ،حتی موارد ی را
که مشخصاً مد نظرقرارداده است  ،درباره اش ﺗذکری نداده است .ازھمين رودربرخی ازقسمتھای اين نوشته ﺗوليد ابھام
کرده است .واين شيوۀ نگارش نه ﺗنھا روشنگرانه نيست که ﺗاحدی ابھام آميزوگمراه کننده نيزھست .مثالً درمطلب فوق
صحبت از" بازبينی نقادانه ﺗئوری وپراﺗيک ديکتاﺗوری پرولتاريا درمرکزنوسازی جنبش کمونيستی" شده است؛ ليکن
ﺗوضيح نداده است که چگونه ﺗئوری وپراﺗيک ديکتاﺗوری پرولتاريا احتايج به "نوسازی" دارد .البته درکشورھای که
انقالبات سوسياليستی به پيروزی رسيدند وديکتاﺗوريھای پرولتارياراﺗاسيس گرديد مانند روسيه وچين وآلبانی درشيوه
اعمال ديکتاﺗوری پرولتاريا دردوران سوسياليسم اشتباھات وانحرافاﺗی صورت گرفته است .کمونيستھای انقالبی وظيفه
دارند ﺗا مسايل انقالب پرولتری را نه ﺗنھا درنحوه اعمال ديکتاﺗوری پرولتاريا که درھمه عرصه ھا مورد مطالعه
وﺗحقيق ھمه جانبه علمی ونقد ديالکتيکی قراردھند ﺗا بتوانند درآينده ازنقاط منفی آنھا درس گرفته ودراعمال ديکتاﺗوری
پرولتاريا واعمارسوسياليسم وپيشرفت وﺗکامل انقالب به مرحله عالی ﺗرآن ،جامعه بی طبقه) کمونيسم( ازآن استفاده کنند.
واين خود به رشد وﺗکامل ﺗئوری ھای انقالبی درھمه عرصه ھا منجمله ﺗئوری ديکتاﺗوری پرولتاريا نيزمی انجامد.
بازھم ھرپديده ای که ﺗکامل می کند ،صد درصد کامل وبی عيب نقص نيست که ھيچ نوع ﺗغييروﺗکامل ديگردرآن ايجاب
نکند؛ ھرپديده نو جنبه ھای ازکھنه را باخود دارد .کمونيستھای انقالبی می ﺗوانند با نقد ديالکتيکی اشتباھات وانحرافات

11

رھبران بزرگ پرولتاريا وﺗوضيح وﺗفسيربعضی ازپيچيدگی ھای مسايل ﺗئوريک واصول اساسی انقالبی را درآثارآنھا،
به رشد وﺗقويت ﺗئوری ھای انقالبی پرولتری کمک کنند .رشد وﺗکامل ﺗئوری ھای انقالبی محصول ﺗجربه وپراﺗيک
انقالبی پرولتاريا وکمونيستھای انقالبی جھان است .اين ﺗجارب محصول مبارزه درسه عرصه است :عرصه مبارزه
ﺗوليدی ،مبارزه طبقاﺗی وعرصه آزمونھای علمی است .ودست آوردھای علوم مختلف درارﺗقای سطح درک کمونيستھا
وپرولتاريا ازپديده ھای اجتماعی وطبيعی ودرﺗقويت وﺗکامل فلسفه ماﺗرياليسم ديالکتيک کمک می کند .ﺗئوری ھای
علمی محصول دوران ﺗاريخی معين اند وﺗحقيقات ،کاوشھا وکشفيات علمی جديد دررشته ھای معين علمی درﺗکامل
فرضيه ھا و ﺗئوری ھای علمی درعلوم طبيعی کمک می نمايند .ليکن جوھرعلم کمونيسم اين است که به ﺗحقيق وﺗجربه
دريک رشته اکتفا نکرده بلکه درعرصه ھای مختلف حيات اجتماعی به پژوھش ومبارزه دست می زند .مارکسيسم
منحيث ايدئولوژی وفلسفه پرولتری ،علم انقالب پرولتری وجھان بينی وفلسفه طبقاﺗی طبقه کارگربا نقد ديالکتيکی جھان
بينی ھای ديگروفلسفه ھای ارﺗجاعی ماقبل آن ﺗکامل کرده است .اين علم درسيرﺗکاملی اش آنچه ازعلوم وحقايق مسلم
علمی بوده جذب کرده است.
درھمين صفحه دوم چنين می خوانيم ...":برپايه جمعبندی نقادانه ازدوراول انقالب کمونيستی ،ھرآنچه غيرعلمی
ونادرست بوده وديگرباواقعيت عينی منطبق نيست ،بايد بدورافکنده شوند؛ دستآورده ھا ودرکھای پايه ای صحيح دردست
گرفته شوند؛ وھم زمان ھمه اينھادرچارچوبه ای جديد ازنوقالب ريزی شوند .اين ﺗنھا برخورد صحيح به ﺗکامل ھرعلمی
است .مانيازبه سالح فکری جديدی داريم ﺗاواقعيت ھای جھان مادی وراه ﺗغييرآنھاراعميق ﺗر ،ھمه جانبه ﺗروصحيح
ﺗرﺗوضيح دھد .پراﺗيک عظيم وانقالبی ساختمان سوسياليسم درقرن بيستم منبع رجوع غنی برای چنين کاری فراھم کرده
وجمعبندی نقادانه ازآن به يک ضرورت ﺗاريخی بدل شده است".
درمطلب فوق صحبت از"جمعبندی نقادانه ازدوراول انقالب کمونيستی وبدوريختن چيزھای غيرعلمی ونادرست
وپراﺗيک عظيم وانقالبی ساختمان سوسياليسم درقرن بيستم رامنبع رجوع غنی برای چنين کاری دانسته است".
دراينجا بازھم نويسندگان مقاله "موارد غيرعلمی ونادرست" ﺗئوری ھای انقالبی راکه با واقعيتھای عينی امروزی
منطبق نيست وبه نظرآنھا بايد بدورانداخته شوند ،مشخص نمی کنند .و دراينجا صحبت از" نيازبه سالح فکری جديدی"
نيزشده است .ھمچنين برای ﺗئوری ھای که بقول آنھا کھنه شده اند بايد چارچوبه جديدی ازنو قالب ريزی شود .دراينجا
اين سوأل مطرح می شود که آيا بنظراين مقاله ديگرعلم مارکسيسم  -لنينيسم -مائوئيسم بقدرالزم منبع وسالح مناسبی
نيست ﺗا افکارکمونيستھا برمبنای آن شکل گرفته وواقعيتھای جھان مادی وراه ﺗغييرآنھاراعميق وھمه جانبه وصحيح
ﺗوضيح بدھند؟! درحاليکه ماﺗرياليسم ديالکتيک وماﺗرياليسم ﺗاريخی شالودۀ فلسفی مارکسيسم -لنينيسم راﺗشکيل می دھد
که بمثابه يک آموزش خالق وزنده وپويا که مرﺗبا ً ﺗکامل می کند وغنی ﺗرمی شود ونيروی خالقه آن اززندگی وپراﺗيک
انقالبی پرولتاريا سرچشمه می گيرد ،ﺗاامروزعمل کرده است .امروزمارکسيسم به مرحله ﺗکاملی ) م ل م( رسيده است
وآموزه ھای رھبران بزرگ پرولتاريای جھان درکارزارﺗجربه مبارزه انقالبی پرولتاريای جھان بکاربسته شده و دست
آوردھای علوم بيش ازھرزمانی صحت اين آموزه ھا راﺗأييد کرده است .ومارکسيسم -لنينيسم -مائوئيسم )علم انقالب
پرولتری( مھمترين منبع وسالح فکری برای کمونيستھا وپرولتاريای جھان وبشريت مترقی برای مبارزه درﺗغييرجامعه
وجھان ﺗا امروزشناخته می شود .آيا صحبت ازچارچوبه وقالب ريزی جديد؛ به مفھوم غيرقابل استفاده بودن چارچوبه
فعلی ﺗئوری ھای انقالبی وعلم انقالب است يا مفھوم ديگری دارد ؟! يا ماھنوزازدرک واقعی آن قاصرھستيم!
واگرمنظورمقاله ﺗکامل وﺗوسعه چارچوبه فعلی ﺗئوری ھای انقالبی وعلم انقالب باشد بحث ديگری است.
درصفحه دوم چنين می خوانيم ":آنچه به گلوباليزاسيون سرمايه داری معروف شده است بيش ازھرزمان نقاط مختلف
جھان رادرھم ﺗنيده؛ نقاط ضعف وشکنند گی خاصی برای سرمايه داری رقم زده است؛ ﺗغييرات شگرفی درﺗرکيب ھای
طبقاﺗی ھرجامعه بوجود آورده است .ھمه اين عوامل مفاھيم بی چون وچرائی برای مبارزه طبقاﺗی واستراﺗژی انقالب
درھرکشورودرمقياس جھانی دارد".
جای شک نيست که روند جھانی شدن سرمايه دردھه ھای اخيرﺗسريع گرديده ونفوذ سرمايه ھای امپرياليستی خاصتا ً
درکشورھای ﺗحت سلطه گسترش يافته است .ورود سرمايه ھای امپرياليستی به کشورھای ﺗحت سلطه امپرياليسم درقاره
ھای آسيا ،افريقا ،وامريکای الﺗين بعد ازجنگ جھانی دوم گسترش يافته وﺗمام شاھرگھای حياﺗی اقتصاداين کشورھارا
دردست گرفته اند .صدورسرمايه به اين کشورھا چه دربخش دولتی وچه دربخش خصوصی درزمينه ھای صورت می
گيرد که بيشتربرای سرمايه جھانی سود آورباشد نه رشد وانکشاف زيربنائی اين کشورھا .ھمچنين حفظ شرايط نيمه
فئودالی وجلوگيری ازصنعتی شدن واقعی اين کشورھا درجھت ﺗأمين منافع سرمايه ھای امپرياليستی است .اين سرمايه
ھا بادسترسی به بازارھای وسيع وبانيروی کارارزان ومواد خام بانرخ نازل وﺗسھيالﺗی که ﺗوسط دولتھای بومی وابسته
آنھا به سرمايه بين المللی آماده می شوند؛ زمينه کسب سودھای کالن وغارت منابع وثروﺗھای طبيعی اين کشورھارابرای
آنھا فراھم کرده است .امپرياليسم امريکا با کنترول ونفوذ بيشتربرمنابع مالی جھان وشرکتھای انحصاری بزرگ چند
مليتی وبا دراختيارداشتن ماشين غول پيکرنظامی ،سعی کرده است ﺗا کنترول بخشھای زيادی ازمنابع وذخايرطبيعی
جھان رانيزدرکنترول داشته باشد؛ ازاينروچنگالھای خونين اشرادرمناطق بزرگی ازجھان مانند شرق ميانه وجنوب آسيا
که ذخايرنفت وگازبزرگ وعناصرذی قيمت ديگری درآنھا وجوددارد فروبرده وبا چنگ ودندان اين مناطق رازيرسلطه
نظامی اش نگھداشته است .امپرياليسم امريکا به کمک متحدين اش درطی دودھه اخيربا اقدامات نظامی وحشيانه
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درمنطقه جنوب آسيا وشرق ميانه) افغانستان وعراق( ذخايرومنابع طبيعی آنھارازيرکنترول اش درآورده است .امريکا
سعی دارد ﺗا ازاين طريق ذخايرآسيای ميانه وبحيره حزررانيزﺗحت کنترول درآورد .سرمايه ھای امپرياليستی
درکشورھای نيمه فئودالی ونيمه مستعمره ومستعمره به شدت ازرشد وﺗکامل سرمايه ھای صنتعتی ملی جلوگيری کرده
وبا طرح دوکتورين » بازارآزاد« ازايجاد ورشد وﺗرقی صنايع زيربنائی اين کشورھا بشدت جلوگيری کرده وصنايع ملی
اين کشورھا رابه ورشکستگی کشانده است .اگردراين کشورھا اقداماﺗی ھم درجھت ايجاد صنايع صورت می گيردآنھم
دربخش ﺗوليد مواد استھالکی ويا صنايع سبک مونتاژوابسته به صنايع کشورھای امپرياليستی است .وزمانی بنابرايجاب
منافع سرمايه جھانی ،سرمايه ھا ازاين کشورھا به نقاط ديگری ازدنيا که امکان سودآوری بيشتری وجود دارد ،انتقال
کنند ؛ ارﺗشھای ازکارگران بيکاروبی سرنوشت وگرسنه وفالکت زده دراين کشورھا باقی می مانند .عملکرد سرمايه
ھای امپرياليستی دراين کشورھا چنين است که سرمايه گذاری دربخشھای صنايع مواد استھالکی وياﺗوليد به
منظورصادرات صورت می گيرد.درطی دھه ھای اخيرسرمايه ھای امپرياليستی عمدﺗا ً ازطريق  IMFوبانک جھانی
که بزرگترين سرمايه ھای مالی جھان رادراختياردارند ورول عظيمی درکنترول اقتصاد جھان بازی می نمايند ،صورت
می گيرد .ﺗوصيه ھا ونظارﺗھای اين منابع مالی جھان درکشورھای ﺗحت سلطه که شروط اساسی وضروری »کمک«
وسرمايه گذاری دراين کشورھاست؛ ھرچه بيشتربربلند رفتن قيمتھا ،حذف ھزينه ھای کمک اجتماعی ازطرف دولت
وﺗوسعه فقروبيکاری منجرشده است .برنامه ھای اين بانکھا که برمبنای »نيوليبراليزاسيون« صورت گرفته است ،مانند
خصوصی کردن دارائی ھای دولتی ،گشايش بازارھا بروی سرمايه وﺗوليدات خارجی ،سست کردن مقررات حاکم
برکسب وکار ،کاھش ھزينه ھای اجتماعی ،محدود کردن سياستھای حمايت ازکارگران ،ادغام ماورای ملی ﺗوليد وحمل
ونقل وموادخواکی ،فرايند نابودی نظام ھای سنتی کشاورزی درمناطق روستائی درکشورھای ﺗحت سلطه امپرياليسم را
سرعت بخشيده است .اين برنامه ھا اھالی زيادی راازدھات ،مناطق کشاورزی به شھرھا کشانده وبه رشد سريع شھرھا
ی قديم وايجاد شھرھای جديد منجرشده است .ودراين ميان حدود يک ميليارد نفرساکن درزاغه نشين ھای موقت ھستند
که دردرون وگرداگرد شھرھای کشورھای » جھان سوم« ﺗمرکزکرده اند که ازکمترين امکانات زيست سالم محروم اند.
ميليونھا کارگرازاين کشورھابرای پيداکردن کاردرسراسرجھان سرگردان ھستند .ھمچنين ﺗجارت وﺗرافيک مواد مخدربه
کمک سرمايه جھانی وﺗجارت زنان ونوجوانان به منظوراستفاده جنسی ساالنه ﺗا حدود يک ﺗريليون می رسد که به
جيب سرمايه بين المللی می ريزد .ھمچنين ﺗخريب بی رويه محيط زيست وصدمه زدن به حيات انسانھا وجانوران
درخشکه ودرياﺗوسط سرمايه داری جھانی صورت می گيرد که طبق مطالعات وپيش بينی ھای علمی دردھه ھای آينده
بخشی ازکره زمين خاصتاً درمناطقی ازکشورھای قاره آسيا برای زندگی انسانھا  ،حيوانات ونباﺗات غيرممکن خواھد
شد.
طبق اين مقاله  " :جھان سرمايه داری دستخوش ﺗغييرات عظيمی شده است وازگلوبليزاسيون سرمايه داری ياد می کند
که نقاط مختلف جھان را درھم ﺗنيده است" ومطلب قابل بحث درفقره فوق اينست که گفته شده ":کارکرد گلوبليزاسيون
ﺗغييرات شگرفی درﺗرکيب ھای طبقاﺗی ھرجامعه بوجود آورده است .واين عامل باعاملھای ديگری مفاھيم بی چون
وچرائی برای مبارزه طبقاﺗی واستراﺗژی انقالب درھرکشوروبه مقياس جھانی دارد" .ولی ﺗوضيح نمی دھد که اين
ﺗغييرات درکدام بخشھاو چه نوع ﺗحوالﺗی را درﺗرکيب طبقاﺗی درکشورھای سرمايه داری امپرياليستی وھم درکشورھای
نيمه فئودالی ونيمه مستعمره موجب شده است که براستراﺗژی انقالب دراين کشورھا اثرگذاشته است.اين درست است که
با ورود سرمايه جھانی به کشورھای ﺗحت سلطه امپرياليسم ﺗا حدی ﺗغييراﺗی رادرشيوه ﺗوليد ودرمناسبات بين نيروھای
مولده وروابط ﺗوليدی دراين کشورھا بوجودآورده است .اين ﺗغييرات دربخش زراعت موجب کنده شدن مليونھا دھقان
اززمين شده و روانه شھرھا شده وبروسعت زاغه نشين ھا افزوده اند وروزﺗا شام بدنبال لقمه نانی سرگردان ھستند ويا
مجبوربه مھاجرت به ديگرکشورھا شده اند .اين کتله ھای دھقانان که به شھرھا ھجوم آورده اند بطورقطعی ازدھات
نبريده اند وھنوزبا روابط نيمه فئودالی دھات پيوند دارند .بعبارت ديگراينھا چنان نيروھای کاری نيستند که ازھرگونه قيد
وبند روابط فئودالی و نيمه فئودالی رھا شده و جذب سرمايه شده اند .بخشی ازاينھا بطورفصلی برای کاربه شھرھا می
آيند .ھمچنين انکشافاﺗی دربخش صنعت نيزصورت گرفته است ولی اکثراًحالت نيمه فئودالی درکشورھای ﺗحت سلطه
امپرياليسم حفظ شده است .سرمايه ھای امپرياليستی موجب رشد وانکشاف بخش ﺗوليد سرمايه داری ھم درعرصه
صنعتی وھم درعرصه زراعت شده ودرﺗعدادی ازکشورھای نيمه فئودالی ونيمه مستعمره درقاره ھای آسيا ،افريقآ
وامريکای الﺗين وزنه را به جھت بخش ﺗوليد سرمايه داری سنگين ﺗرکرده است .سرمايه ھای امپرياليستی درآن عده
ازکشورھای ﺗحت سلطه امپرياليسم که دارای منابع ھنگفت نفت وگازھستند ھرچه بيشتردرزمينه اکتشاف واستخراج
وبھره برداری ازاين منابع سرمايه گذاری کرده اند و صدورنفت وگازوسايرفراورده ھای نفتی بخش اعظم درآمد ساالنه
اين کشورھارا ﺗشکيل داده ودرديگرعرصه ھا مثالً بخش درصنعت وزراعت کمتروياخيلی کم انکشاف کرده اند.
اگردرچند کشورازکشورھای ﺗحت سلطه امپرياليسم مانند کوريای جنوبی ،ﺗايوان ،سنگاپور ،برازيل ،ايران ،افريقای
جنوبی وھند وچند کشورديگربخش ﺗوليد سرمايه داری اقتصاد به نسبتھای مختلف ازرشد وانکشاف برخوردارشده اند
امادراکثريت قاطع کشورھای ﺗحت سلطه ھنوزشيوه ﺗوليد نيمه فئودالی ،شيوه ﺗوليد غالب را ﺗشکيل می دھد .يعنی ھمان
مناسبات وروابط نيمه فئودالی ونيمه مستعمره ويانيمه فئودالی ومستعمره برقراراست ،منجمله افغانستان وعراق که
کشورھای نيمه فئودالی ومستعمره وﺗحت اشغال نظامی قدرﺗھای امپرياليستی امريکا وناﺗو قراردارند .ودرﺗعدادی
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ازکشورھای ﺗحت سلط امپرياليسم حجم سرمايه گذاری کشورھای سرمايه داری دربخش رشد وانکشاف صنايع
بسيارمحدود بوده ودر طی ساليان چندان ﺗغييری درساختارﺗوليدی ووضعيت اجتماعی واقتصادی آنھا رونما نگريده
است .ودرمورد کشورھای کوريای جنوبی ،ﺗايوان ،سنگاپور ،برازيل ،ايران وکشورھای ديگری ازاين قبيل،
ھنوزارزيابی عينی ودقيق ويا ﺗعريف روشنی ازساختاراجتماعی -اقتصادی اين کشورھا ارايه نشده است .وعده ای
ازسازمانھای کمونيستی اين کشورھارا »کشورھای سرمايه داری وابسته وﺗحت سلطه امپرياليسم« می نامند ومدعی اند
که شيوه ﺗوليد سرمايه داری شيوه ﺗوليد غالب را دراين کشورﺗشکيل می دھد واستراﺗژی وﺗاکتيکھای انقالب دراين
کشورھا دچارﺗغييرات فاحشی شده است .اما به استثنای چند کشورکه ﺗذکرآن رفت ،ديگراکثريت قاطع کشورھای ﺗحت
سلطه امپرياليسم باوجود ی که بخش ﺗوليد سرمايه داری درآنھابدرجات مختلف رشد يافته است؛ ليکن به لحاظ ساخت
اجتماعی -اقتصادی کشورھای نيمه مستعمره ونيمه فئودالی اند ومراحل انقالب ھمان انقالب ملی دموکراﺗيک)انقالب
دموکراﺗيک نوين( وگذاربه انقالب سوسياليستی است.اگرچه درطی چند دھه اخيراوضاع اقتصادی واجتماعی
درکشورھای ﺗحت سلطه امپرياليسم دستخوش ﺗحوالﺗی شده است؛ ولی اين ﺗغييرات ﺗا آن حدی عميق وزيربنائی نبوده که
مناسبات وروابط بين طبقات اجتماعی دچارﺗغييرات اساسی شده باشد .دراين کشورھا ﺗا حد زيادی ﺗغييرات وﺗحوالﺗی
درعرصه روبنائی رونماشده است.
درکشورھای پيشرفته سرمايه داری قطب بندی ھای طبقاﺗی ھرچه بيشترمشخص شده است؛ ليکن قشرجديدی
ازصاحبان ثروت وسرمايه که ازمديران شرکتھا وبانکھا ،مديران فابريکه ھا ،اشرافيت کارگری ،دھقانان مرفه وفارم
داران ﺗربيه حيوانات ،ﺗکنوکراﺗھا ،انجينران ،داکترھا ،صاحبان البراﺗوارھا ،وکالی دادگستری ،استادان دانشگاه ھا،
مغازه داران مستقل ،فابريکه ھا وبنگاه ھای ﺗوليدی کوچک ،ﺗجارومعامله گران کوچک ،ورکشاپھای ﺗخنيکی ،شرکتھای
درعرضه خدمات ﺗرميم ساختمانھا ،شرکتھای کوچک حمل ونقل باروﺗرانسپورت عامه) زمينی  ،دريائی وھوائی(،
ھنرمندان  ،دستفروشان ،شرکتھای رھنمای معامالت ،مالکان ھوﺗل ھا ،رستورانت ھا وغيره بوجود آمده اند وعده ای
ازجامعه شناسان آنھارا منحيث طبقه متوسط نوظھوردراين کشورھا ياد می کنند .ھمچنين بعد ازجنگ جھانی دوم صدھا
ھزارکارگرازکشورھای آسيا وافريقا به کشورھای اروپای غربی وديگرکشورھای سرمايه داری آورده شده اند ويا
مھاجرت کرده اند .ھمچنين مليونھا ﺗن ازکشورھای امريکای الﺗين به اياالت متحده امريکا ،کانادا وديگرکشورھای
سرمايه داری مھاجرت کرده اند .وامروزبا دوسه نسل اين مھاجرين درھريک ازاين کشورھا اقليتھای ملی چند ميليونی
وجود دارند که عالوه برستم طبقاﺗی درکنارطبقات زحمتکش بومی ازستم ملی نيزرنج می کشند .ھم چنانکه سياھان
افريقائی ﺗبارورنگين پوستھای کشورھای ديگردرامريکای شمالی به شدت ازﺗبعيض نژادی وستم ملی رنج می برند.
درکشورھای سرمايه داری با ﺗفاوﺗھای گرايشات شديدنژاد پرستی وبرخوردھای فاشيستی طبقه حاکم ودولتھا
دربرابراقليتھای ملی بگونه آشکارافزايش يافته است .باين صورت باستثنای مديران کل بانکھا وشرکتھا ،فابريکه ھا
واشرافيت کارگری که دردزدی وغارﺗگری سرمايه داران سرجوال رادارند ،باقی اين اقشارﺗضادھای معينی
باانحصارات بزرگ سرمايه داری دارند.
درصفحه دوم می خوانيم ":درمواجھه باضرورت دستيابی به سنتزی نوين ازعلم کمونيسم وﺗئوری وپراﺗيک  150سال
گذشته ،درسطح بين المللی درميان جريان ھای منتسب به جنبش کمونيستی ما بادوگرايش اصلی نادرست روبروھستيم.
يک گرايش به شکل مذھبی به کل ﺗجربه گذشته وﺗئوری وروش مرﺗبط باآن چسبيده است وديگری می خواھد ھمه آن
ﺗجربه را) درجوھرخود ،ونه لزوماً درحرف( دورريزد .يکی دانش قبلی را کافی دانسته وفکرمی کند مارکسيسم
يامارکسيسم -لنينيسم يا مارکسيسم -لنينيسم -مائوئيسم ھمه چيزرامی داند ومسئله فقط بکاربست ھمان دانش قبلی است.
پيروان اين گرايش بطوردگماﺗيستی به گذشته يک علم زنده چسبيده اند؛ درﺗفکرآنان کشف حقايق جديد برای کامل
ﺗرودقيق ﺗروبسط يافته ﺗرکردن علم کمونيسم جايی ندارند .چراکه مارکسيسم برای آنان شريعتی خشک وجامداست".
ﺗوضيح :
"يکی ازخصوصيات فلسفه مارکسيستی خصلت علمی آنست .اين فلسفه برپايه علوم بناشده وباعلوم درﺗماس وارﺗباط
نزديک است وبا ﺗکامل علوم ﺗکامل می يابد .فلسفه مارکسيستی نه ﺗنھا ازعلوم کسب می کند بلکه باﺗعميم دست آوردھای
آنھا يک جھان بينی منسجم ،يک اسلوب ﺗحقيق وپژوھش علمی ويک ﺗئوری شناخت ،به علوم ارايه می دھد .بد ين
ﺗرﺗيب فلسفۀ مارکسيستی وعلوم يکديدگررا ﺗکميل می کنند والزم وملزوم يکديگراند .فلسفه مارکسيستی مافوق علوم
نيست ،علمی درکنارعلوم است .نه علم بی نيازازفلسفه مارکسيست است ونه فلسفۀ مارکسيست خودرا بی نيازازعلم می
شمارد".
بلی! اين درست نيست که ﺗنھا به آنچه ﺗاامروزازعلم انقالب دردسترس داريم اکتفا کرده وآنرا ﺗاابد راه گشای مبارزه
انقالبی پرولتاريا بدانيم .ويااينکه ﺗمام ﺗجربه ھا،ﺗئوريھا وشيوه ھای عملکرد رھبران بزرگ پرولتاريا رابدون ھرنوع
اشتباه وانحراف ﺗلقی کنيم .ھمان طورکه م -ل  -م علم است بايد به آن بمثابه علم نگريست؛ علم انقالبی زنده ،انتقادی
وﺗکامل يابنده .بايد ازﺗجارب مثبت ومنفی جنبش بين المللی کمونيستی درانقالبات گذشته ،درس گرفت؛ آنچه ازنظريات
وشيوه ھای عملکرد رھبران بزرگ پرولتاريای جھان اشتباه آميزوياغيرعلمی ثابت شود بايد آنھارادرپرﺗو ديالکتيک
ماﺗرياليستی ﺗصحيح کرد .مطالعه وپژوھش ھمه جانبه علمی ونقد اشتباھات گذشته وحال وشرکت درمبارزه طبقاﺗی
وبکارگيری ﺗئوريھای علمی وانقالبی درپراﺗيک مبارزه طبقاﺗی وﺗلفيق آنھا درشرايط مشخص جوامع مختلف طبقاﺗی به
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پيدايش ﺗجربيات وکشف حقايق جديد وفرضيه ھاو ﺗئوری ھای جديدی منجرمی شود .مارکسيسم -لنينيسم -مائوئيسم علم
است ،علم ﺗغييرجامعه وجھان ،علم ﺗغييرانسان وعلم نجات بشريت ازھرنوع استثماروستم وبی عدالتی؛ اما نمی ﺗوان
ادعا کرد که اين علم برھمه چيزاکسيراست .علوم مختلف درعرصه ھای گوناگون به مطالعه وپژوھش پرداخته وھرعلم
دررشته ای معينی درطبيعت وجامعه به ﺗحقيق پرداخته وبه کشفيات علمی معينی دست می يابند .م -ل  -م علم انقالب
پرولتری است وبرپايه ديالکتيک ماﺗرياليستی استواراست و پديده ھا واشياء را برمبنای ھمين فلسفه وجھان بينی مورد
مطالعه و ﺗحقيق قرارمی دھد .کاوشھای علمی وکشفيات جديد علمی درسايرعلوم به ما کمک می کند ﺗا به درک صحيح
ﺗری ازپديده ھا واشياء دستيابيم .ھرکشف علمی جانی ﺗازه به حقيقت علمی وفلسفه ماﺗرياليسم ديالکتيک می دمد.
ﺗشخيص خصايل متضاد درون يک پديده وخصلت مبارزه مداوم وﺗغييروﺗبديل متقابل آنھا به يکد يگروفھم ودرک اين
مطلب که چگونه آن مبارزه بنوبۀ خود به ظھورپديده ھای کيفيتاً نوينی منجرمی شود ،قلب روش ديالکتيکی است.
وﺗکامل علوم طبيعی پشتگاھی برای ديد گاه ديالکتيکی ﺗرازطبيعت است.
درصفحه سوم چنين می خوانيم ":امروزه ھمه کمونيستھای جھان درمعرض اين دوگرايش اصلی غلط قرارگرفته اند.
بدون مبارزه آگاھانه بااين گرايش ھا جنبش کمونيستی قادربه حفظ وﺗکامل خود نيست .قطب بندی ھای جديد درون
جنبش چپ کامالً آشکارشده :يابازگشت به گذشته ياپيشروی بسوی آينده .يارواج اشکال گوناگون دگماﺗيسم ،پراگماﺗيسم
وبورژوادموکراسی يا ﺗالش برای دستيابی به سنتزنوينی ازعلم کمونيسم .مسئله آنست که چارچوبه ﺗئوريکی که مارکس
بنيان گذاشت وسپس لنين ومائوآنرا ﺗکامل دادند برای بيرون رفت ازبحران کنونی جنبش کمونيستی ورھبری موج
ديگری ازانقالب ھای سوسياليستی برای ﺗغييرجھان کافی نيست".
دراين فقره ودرفقره ھای ما قبل آن ازگرايشھای انحرافی معينی که گروه ھای مختلف مدعی کمونيسم به آن دچارھستند،
ياد شده و گفته می شود که ھمه کمونيستھای جھان درمعرض اين دوگرايش اصلی غلط قرارگرفته اند واين دوگرايش
اصلی درفقره ھای باال چنين ﺗوصيف شده اند ":درمواجھه باضرورت دستيابی به سنتزنوين ازعلم کمونيسم وﺗئوری
وپراﺗيک  150سال گذشته درسطح بين المللی درميان جريان ھای منتسب به جنبش کمونيستی ما بادوگرايش اصلی
نادرست روبروھستم .يک گرايش به شکل مذھبی به کل ﺗجربه گذشته وﺗئوری وروش مرﺗبط باآن چسپيده است وديگری
می خواھد ھمه آن ﺗجربه را)درجوھرخود ،ونه لزوماً درحرف( دورريزد "...ﺗذکاريافته است :پس بنابراين نظروادعا،
کدام کمونيستھا درمعرض اين دوگرايش اصلی غلط قرارنگرفته اند ﺗابتوانند عليه اين گرايشات نادرست وانحرافی
مبارزه آگاھانه وعلمی بنمايند؟! گرايش اول که به ﺗجربه گذشته وﺗئوری وروش پرولتاريا وکالً جنبش بين المللی
کمونيستی به شکل مذھبی نظردارد نادرست وغيراصولی است .زيرامارکسيسم -لنيسنيسم -مائوئيسم علم است وباآن بايد
منحيث علم برخورد نمود .وھربرخورد مذھبی و دگماﺗيستی وپراگماﺗيستی علم انقالب راازجوھراصلی آن ﺗھی ميسازد و
نادرست وغيراصولی ومردود است .گرايش دوم که می خواھد ھمه ﺗجارب انقالبی پرولتاريا رادوربريزد؛ خود ﺗجديد
نظروانکارازحقانيت علم انقالب بوده وآن ارﺗداد و سقوط درلجنزاررويزيونيسم است .اما برخالف اين دوگرايش درفقره
ھای فوق شکل ديگری نيزﺗوضيح شده است باين عبارت که :يکی دانش قبلی راکافی دانسته وفکرمی کند مارکسيسم
يامارکسيسم -لنينيسم ويا مارکسيسم -لنينيسم -مائوئيسم ھمه چيزرا می داند ومسئله فقط بکاربست ھمان دانش قبلی
است ....درﺗفکرآنان کشف حقايق جديد برای کامل ﺗرودقيق ﺗرکردن علم کمونيسم جايی ندارد ....درمقابل اين گرايش،
کسانی ھستند که برآن گذشته کامالً خط بطالن کشيده و"بازگشت به نقطه آغاز" را موعظه می کنند .بخش دوم مطلب
اخيرھمان انکارازھمه حقايق علمی علم انقالب وﺗجارب انقالبی پرولتاريای جھان است که مقاله دربرابرآن نظرخودرا
ارايه کرده وما ھم درفوق به آن نظرخودرابرازداشته ايم .اما درمورد بخش دوم :ما نظرداريم که مارکسيسم -لنينيسم-
مائوئيسم ﺗا امروزعالی ﺗرين قله ﺗکامل علم انقالب پرولتاريای جھان است وبکاربست اصولی وياﺗلفيق آن درشرايط
مشخص جوامع مختلف ،امکان پذيراست .وھرکشف حقايق جديد ويا ﺗئوری ھای علمی جديد ايکه ﺗوسط کمونيستھای
انقالبی صورت می گيرد ويا صورت بگيرد که علم انقالب را کامل ﺗرودقيق ﺗرسازد ،به يقين که ھمه کمونيستھای
انقالبی جھان آنرا منحيث ﺗکامل کيفی مارکيسيم -لنينيسم -مائوئيسم ،دانسته وآنرادرپراﺗيک مبارزات انقالبی شان
بکارخواھند بست .وما دررابطه به ماھيت وخصلت علمی وﺗکاملی علم انقالب درمبحث گذشته ﺗوضيحاﺗی ارايه کرده ايم
ودراينجا ازﺗکراردوبارۀ آن خودداری می نماييم.
ھمه کمونيست ھای انقالبی جھان به اين امرباوردارند که علم کمونيسم درکارزارمبارزه انقالبی ومبارزه عليه انديشه ھا
وگرايشات انحرافی گوناگون وبرخوردانتقادی به اشتباھات وانحرافات گذشته جنبش بين المللی کمونيستی ،زمينه را برای
جمعبندی ﺗجربيات مبارزاﺗی پرولتاريا وکشف حقايق وﺗئوری ھای انقالبی جديد آماده ساخته وبه ﺗکامل بيشترعلم انقالب
منجرمی شود .ھمچنين ﺗجارب ودست آوردھا وﺗکامل علوم ديگربرﺗکامل علم انقالب اثرداشته ومطابق به ديالکتيک
ماﺗرياليستی است وعکس آن يک نظريه دگم ومذھبی است .به يقين که بدون مبارزه انقالبی ،ايدئولوژيک سياسی مداوم
عليه ھرگونه افکارونظريات وعقايد انحرافی درجنبش بين المللی کمونيستی ونقد اشتباھات وانحرافات گذشته جنبش بين
المللی کمونيستی ،اين جنبش ﺗضعيف شده ونظريات انحرافی اپورﺗونيستی ورويزيونيستی برآن مسلط خواھد شد.
ھمچنين ﺗئوری ھای علم انقالب وشيوه ھای بکارگيری آنھا دگم واليتغييرنيستند ودرپروسه ھای مختلف مبارزه انقالبی
ودرجوامع طبقاﺗی مختلف با کسب ﺗجارب انقالبی جديد ﺗغييرات کيفی برآنھا واردشده وﺗکامل بيشترمی نمايند وياعده
ای کھنه می شوند وکارآئی آنھا محدود وناچيزشده وياکارآئی شانرا دردوران وشرايط اجتماعی اقتصادی ديگری ازدست
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می دھند .مارکس درطول دوران مطالعه وﺗحقيقات نظری اش وشرکت درپراﺗيک مبارزه طبقاﺗی ومطالعه نتايج انقالبات
بورژوازی دراروپا وانقالب کمون درفرانسه) کمون پاريس( ومبارزه درجھت ﺗکامل فکری وﺗدوين ﺗئوری ھای انقالبی
اش چند باربه نظريات نادرست اش ﺗجديد نظرکرد .لنين دررھبری انقالب اکتوبربه اين نظرمارکس که :انقالب
سوسياليستی ابتدا درپيشرفته ﺗرين کشورسرمايه داری اروپا ودرچند کشورسرمايه داری صورت خواھد گرفت ،ﺗوقف
نکرد .وشرايط مشخص روسيه ﺗزاری وﺗشديد ﺗضادھا بين طبقه کارگروخلقھا ی زحمتکش وملل اسيروطبقه سرمايه
داروفئودال روسيه وحدت ﺗضادھای درون اردوگاه امپرياليستی واشتعال جنگ جھانی امپرياليستی اول نشان داد که
انقالب دريک کشورعقب مانده سرمايه داری ودرجايی که حلقه ھای اين زنجير)حلقه ضعيف امپرياليسم( بيش ازھمه
سست وشکننده ﺗرباشد ،می ﺗواند صورت گيرد .مائوﺗسه دون اشتباھات وانحرافات فکری وشيوه ھای عملکرد استالين
را موردنقد ديالکتيکی قرارداده وباارزيابی ازﺗجارب پرولتاريای روسيه وعلل شکست انقالب پرولتری  "،ﺗئوری ادامه
انقالب ﺗحت ديکتاﺗوری پرولتاريا" راکشف نموده وانقالب کبيرفرھنگی پرولتاريائی رادرچين رھبری کرد .مائوﺗسه
دون مقوله" نفی درنفی" مارکس وانگلس رانپذيرفت وآنرامطابق به ديالکتيک ماﺗرياليستی ومعادل قانون اساسی ﺗضاد
ندانست.
ﺗاريخ جنبش بين المللی کمونيستی اززمان مارکس ﺗاامروزبا ايدئولوژی ھا ،افکارونظريات انحرافی راست وچپ
روبرو بوده است .اما درطول ﺗاريخ بيش ازيک ونيم قرن ھيچگاھی جنبش بين المللی کمونيستی بامواجھه با بحران
وياﺗسلط خطوط انحرافی با سقوط دچارنشده ونه ھم آن انحرافات ﺗوانسته اند جنبش کمونيستی جھانی راازﺗکامل
بازدارند .بلکه برای مدت زمانی پروسه رشد وﺗکامل آنرا مختل کرده اند .بعد ازارﺗداد رھبران بين الملل اول ودوم
برنشتين وکائوﺗسکی ،بعد شکست انقالب وسقوط دولت ديکتاﺗوری پرولتاريا دراﺗحاد شوروی ﺗوسط رويزيونيستھای
مدرن خروشچفی درسال  1956وشکست انقالب درچين بوسيله ای رويزيونيستھای»سه جھانی« درسال  1976وشکست
انقالب درآلبانی بوسيله دگما رويزيونيسم خوجه ای؛ درھريک ازاين دوره ھا جنبش بين المللی کمونيستی به بحرانھای
شديدی مواجه شده است .ليکن نه جنبش کمونيستی ازدست رفته ونه ھم ازﺗکامل بازمانده است .با انحراف رويزيونيستی
رھبران حزب کمونيست نپال)مائوئيست( وشکست انقالب ،جنبش انقالبی انترناسيوناليستی وکالً جنبش بين المللی
کمونيستی دچاربحران گرديد .ولی برخالف نظرحزب کمونيست ايران) م ل م( درشرايط کنونی نيزنه جنبش کمونيستی
جھانی درحال ازدست رفتن است ونه ھم ازپيشرفت وﺗکامل بازمانده است .وبه يقين که پرولتاريا وکمونيستھای انقالبی
جھان با مبارزه اصولی وانقالبی و باطرد خطوط انحرافی ازجنبش بين المللی کمونيستی ونقد اصولی اشتباھات گذشته
وايجاد ﺗحرک به جنبشھای انقالبی پرولتری ،جنبش کمونيستی راازبحران کنونی نجات خواھند داد .البته که ﺗسلط
انحرافات ايدئولوژيک سياسی بربخشھای زيادی ازجنبش بين المللی کمونيستی ،جنبش راھرچه بيشترﺗضعيف کرده
ومانع پيشرفت وﺗکامل سريع آن شده است .ھمان طوريکه باثرمبارزه ﺗوليدی نيروھای مولده ،شيوه ﺗوليد وخود اين
نيروھا ﺗغييروﺗکامل می کنند وبه اثرآزمونھای علمی درعرصه ھای مختلف علوم طبيعی وﺗجربی ،علما به حقايق
وﺗئوری ھای جديد علمی دست می يابند وزمينه برای پيشرفت وﺗکامل علوم مھيا می گردد؛ پرولتاريا وکمونيستھای
انقالبی ھم درکارزارمبارزه انقالبی )عرصه مبارزه ايدئولوژيک سياسی عليه انحرافات اپورﺗونيستی ورويزيونيستی
وپيشرفت درکارزارمبارزه طبقاﺗی( موفق به کشف حقايق وﺗئوری ھای جديد انقالبی می شوند وبدين وسيله علم انقالب
راﺗکامل می دھند .پراﺗيک مبارزه انقالبی ﺗئوری ھای انقالبی رابه بوﺗه آزمايش می گذارد .پيشرفت وﺗکامل جنبش بين
المللی کمونيستی وﺗکامل علم انقالب ،رابطه ديالکتيکی به ﺗداوم مبارزه انقالبی پرولتاريا وکمونيستھای انقالبی درعرصه
مبارزه ايدئولوژيک سياسی ،نقد ديالکتيکی انحرافات گذشته درجنبش بين المللی کمونيستی وپيشبرد مبارزه طبقاﺗی
انقالبی وپژوھشھای علمی دارد .ﺗئوری ھای علم انقالب محصول ﺗکامل ﺗاريخی مبارزه انقالبی پرولتاريا درجوامع
مختلف اند " .ﺗئوری انقالبی ازﺗعميم پراﺗيک اجتماعی به دست می آيد وعصارۀ ﺗجربه است" .قرن بيستم اگرازيکطرف
روشن ﺗرين سند درپيشرفت جنبش کمونيستی جھانی وﺗکامل بيشترﺗئوری ھای علمی وعلم انقالب بوده است؛ ازطرف
ديگرغم انگيزﺗرين دوران ازشکست اين انقالبات وديکتاﺗوری ھای پرولتاريای جھان نيزمحسوب می شود .بدون شک
ھرمرحله ازفروکش وھربحران جنبش بين المللی کمونيستی را به لحاظ کيفی وکمی ﺗضعيف می نمايد .انحراف
رويزيونيستی رھبران حزب کمونيست نپال )مائوئيست( ضربه شديدی برجنبش انقالبی انترناسيوناليستی وجنبش بين
المللی کمونيستی وارد آورد .واحياناً پيروزی انقالب درنپال درشرايط بين المللی مساعد که سرمايه داری جھانی
وامپرياليسم درمنجالب بحران عميق ساختاری فرورفته است ودراکثريت مناطق جھان ﺗضاد ﺗوده ھای خلق با امپرياليسم
بين المللی درحال شدت گرفتن است براعتالی جنبش کمونيستی جھانی اثرمثبت داشت .چنانکه بلعکس شکست آن
موجب فروکش جنبش ھای انقالبی درسايرنقاط جھان وﺗعميق بحران جنبش بين المللی کمونيستی گرديد.
درشرايط کنونی جھان بيکاری گسترده کارگران درکشورھای سرمايه داری ،اقدامات دولتھا عليه حقوق کارگران
وکارمندان منجمله ﺗقليل مزد وحذف کمکھا درعرصه صحت وحقوق ﺗقاعد)بازنشستگی( وباال بردن مصرف ﺗحصيل
دردانشگاه ھا )خاصتاً درانگلستان( وبه منصه اجرا قراردادن برنامه» صرفه جوئی« ساالنه ميلياردھا دالرازبخشھای
مربوط به " خدمات ورفاه عامه"  ،بلند بردن قيمت بيمه ھای صحی ﺗوسط دولتھا وشرکتھا دراين کشورھا ،بلند رفتن
قيمتھای اجناس مصرفی ﺗوده ھای مردم  ،وغيره موجب باالگرفتن موج اعتراضات واعتصابات کارگران وشاگردان
مکاﺗب ودانشگاه ھا درﺗعداد زيادی ازکشورھای سرمايه داری منجمله دريونان ،فرانسه ،ھسپانيه ،بلجيم ،آلمان،
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انگلستان،آيرلند وسايرکشورھای سرمايه داری گرديده است .ودرصورت موجوديت جنبشھای فعال کمونيستی می شد
ازشرايط بوجود آمده درجھت ارﺗقای سطح آگاھی کارگران وزحمتکشان وبسيج آنھا استفاده کرد وسطح مطالبات
اقتصادی وصنفی آنھارا به جھت خواستھای سياسی ارﺗقاء داده وسمتدھی می نمود .آيا درصورت عدم ﺗوانائی ويا عدم
موجوديت جنبش ھای انقالبی پرولتری نيرومند دراين کشورھا که می ﺗوانستند حرکتھای اعتراضی کارگران وکارمندان
جزء وشاگردان رابه جھت انقالبی ھدايت و رھبری کنند؛ مشکل بيشترازنارسائی وياعدم کفايه ﺗئوری ھای انقالبی است
يا ازعنصرپيش آھنگ انقالبی که درطی سالھا غرق انحرافات گوناگون ايدئولوژيک سياسی بوده است؟! ليکن ضعف
جنبش کمونيستی انقالبی موجب شده است که درشرايط کنونی که کارگران و ﺗوده ھای خلق زحمتکش درکشورھای
امپرياليستی ،باثرمساعد شدن شرايط عينی درکشورھای سرمايه داری امپرياليستی وﺗعداد زيادی ازکشورھای ﺗحت
سلطه امپرياليسم ،به ﺗظاھرات واعتصابات دوام داردست زده اند ،اين جنبش بيشترنظاره گرصحنه بوده وياازعقب اين
جنبشھا روان است! بدون شک اشتباھات ايدئولوژيکی وعملکردھا وﺗاکتيکھای نادرست رھبران پرولتاريا دردوران
ديکتاﺗوری ھای پرولتاريا ،ﺗجربه منفی پرولتاريای جھان است که بايد آنھارابا نقد ديالکتيکی اصالح ويا دورريخت؛
ليکن عدم کفايت ايدئولوژيک سياسی وﺗشکيالﺗی کنونی درجنبش کمونيستی جھانی بيشترمشکل عنصرپيش آھنگ انقالبی
است که بايد درجھت رفع آن به مبارزه انقالبی ھمه جانبه دست زد .ھمچنين درمقاله صحبت زيادی ازضرورت
وگسترش چوکات بندی ﺗئوريک جديدی شده است؛ ليکن ما ﺗا ھنوزازمحتوی اين "چوکات بندی ﺗئوريک جديد" چيزی
نمی دانيم .
درھمين فقره آمده است که ":مسئله آنست که چارچوبۀ ﺗئوريکی که مارکس بنيان گذاشت وسپس لنين ومائوآنراﺗکامل
دادند برای بيرون رفت ازبحران کنونی جنبش کمونيستی ورھبری موج ديگری ازانقالب ھای سوسياليستی برای
ﺗغييرجھان کافی نيست .عدم کفايت چارچوبه ھای ﺗئوريک گذشته ،يک واقعيت عينی است که باب آواکيان رھبرحزب
کمونيست انقالبی امريکا آن رادرک کرده وﺗالش می کند به آن پاسخ دھد .ﺗشخيص اين معضل نيمی ازآزادی وحل آن
نيمی ديگراست .باب آواکيان جزومعدود رھبران کمونيست درجھان امروزاست که بطورسيستيماﺗيک وپيگيرانه به
ضرورت ارائه سنتزنوين ازعلم کمونيسم پاسخ داده ودرحال ﺗکامل آن است .اونه ﺗنھا دستآوردھای کسب شده اززمان
مارکس ﺗاکنون را مورد بررسی ودفاع قرارداده وبراھداف واصول پايه ای کمونيسم که درستی شان ثابت شده ويااينکه
ديگربکاربستنی نيستند عميقاً موردنقد قرارداده وکمونيسم رابرپايه شالوده علمی ﺗروصحيح ﺗرقرارداده ودررا به روی
ﺗکامل آن درجوانب گوناگون بازکرده است .ھمه اين ﺗالشھا پايه ﺗئوريکی محکمتری برای انقالب کمونيستی فراھم کرده
است .امروزه ھرکسی که بخواھد کمونيست باقی بماند وبه درک علمی ﺗروصحيح ﺗری ازکمونيسم دست يابد ،بايد با
نظرات وی آشنا وبا آن درگيرشود".
درفقره فوق به سه مسئله مھم اشاره شده است" :عدم کفايت چارچوبه ﺗئوريک گذشته؛ نقد آن اصول پايه ای کمونيسم که
ديگربکاربستنی نيستند؛ باب آواکيان کمونيسم رابرپايه علمی ﺗروصحيح ﺗرقرارداده ودررا به روی ﺗکامل آن درجوانب
گوناگون بازکرده است" .اما نويسند گان مقاله دربارۀ مسايل مھم مطروحه فوق ﺗوضيحی نمی دھند.
حال با ﺗوجه به منبع وسند اصلی مسايل ومباحث مطروح فوق منجمله مبحث " چالش ھای جديد وسنتزنوين -ازسند
کمونيسم :آغازيک مرحله نوين -مانيفستی ازحزب کمونيست انقالبی امريکا " -را مورد بحث قرارمی دھيم  .دراين سند
چنين می خوانيم :
 ..." - 1باب آواکيان طی سی سال اخيرنه ﺗنھا رھبری ھمه جانبه حزب ماراﺗأمين کرد ،بلکه به ﺗعميق ﺗحليل علمی
ازﺗجربه جنبش بين المللی کمونيستی ونگاه استراﺗژيک به انقالب کمونيستی ادامه داد .نتايج اين کار ،ظھورسنتزنوين،
يعنی ﺗکامل بيشترچارچوب ﺗئوريک برای پيشبرد اين انقالب بوده است .ھمچنين اين سند می نويسد :ﺗئوری انقالبی
وعلمی که طی موج اول شکل گيری انقالبات سوسياليستی ﺗکوين يافت ،موجود است .اما ﺗئوری وپراﺗيک انقالب
کمونيستی درمواجھه باچالش ھای اوضاع کنونی بايد پيشرفت کند .اﺗخاذ رويکرد علمی ،واستخراج درس ھای ضروری
ازﺗجربه کلی موج اول انقالب سوسياليستی وﺗحليل ازنتايج استراﺗژيک ﺗغييرات گسترده ای که دردنيا درحال رخ دادن
است ،الزم است .دراين سامان فعاليت وروش ورويکرد ،دراين سنتزنوين که ﺗوسط باب آواکيان مطرح شده ،ﺗشابھی با
آنچه مارکس درپيدايش جنبش کمونيستی انجام داد وجود دارد .يعنی ﺗثبيت يک چارچوب ﺗئوريک برای پيشروی جديد
انقالب درشرايط نوين که پس ازپايان مرحله اول انقالب کمونيستی به وجود آمده است .اما امروز ،وبا اين سنتزنوين،
قطعاً مساله" بازگشت به نقطه اول" مطرح نيست .يعنی اين طورنيست که ما فراخوان دورريختن ﺗجربه ﺗاريخی جنبش
کمونيستی ،جوامع سوسياليستی که ﺗاکنون به وجود آمده اند و"پيکره غنی ﺗئوری علمی انقالبی" که طی موج اول ﺗکوين
يافته رامی دھيم .اين کاری غيرعلمی ودرواقع رويکردی ارﺗجاعی است .بلکه آنچه الزم است وباب آواکيان به عھده
گرفته ﺗکامل ايدئولوژيک وﺗئوريک برپايه آنچه درگذشته وجود داشته ،استخراج درس ھای مثبت ومنفی ازآن ﺗجربه
وارﺗقاء آن به سطح يک سنتزجديد وعالی ﺗراست".
درپراگراف باال صحبت از -ظھورسنتزنوين ،ﺗثبيت يک چارچوب ﺗئوريک برای پيشروی جديد انقالب درشرايط نوين
وﺗکامل ايدئولوژيک وﺗئوريک برپايه آنچه وجود داشته -شده است که بعداً درزمينه خواھيم پرداخت .اما حال می
پردازيم به اين مطلب که گفته شده ":دراين سنتزنوين ﺗشابھی بين آنچه که ﺗوسط باب آواکيان مطرح شده وآنچه مارکس
درپيدايش جنبش کمونيستی انجام داد وجود دارد" .
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اگرمسئله ازاين جنبه مطرح شده باشد که به لحاظ بکارگيری شيوه ای ﺗحقيق وﺗحليل علمی درباره طبيعت ،جامعه
وﺗفکرويا پديده ھای اجتماعی و طبيعی وﺗحليل اوضاع جھانی وجوامع طبقاﺗی مختلف ﺗوسط باب آواکيان ،وجه ﺗشابھی
بين کاراو ومارکس که درپيدايش فلسفه وعلم مارکسيسم انجام داده است ،يک مسئله است؛ ولی اگرادعا شود که اين
مشابھت درشکل ومضمون بين آنچه که مارکس وانگلس انجام دادند ،يعنی ﺗدوين ﺗئوری ھای علمی انقالبی ،پايه گذاری
سوسياليسم علمی وکشف علم انقالب ،با کارباب آواکيان درجنبش بين المللی کمونيستی ،مسئله ای ديگری است که بايد
روی آن مکث نمود.
مارکس ﺗئوری ھای علمی را ﺗدوين کرد وفلسفه وعلم جديدی)مارکسيسم( رابرای اولين باردرﺗاريخ بشريت کشف نمود
که قبالً وجود نداشت .اوﺗئوری ھای انقالبی راازپراﺗيک انقالبی اخذ نمود .بعبارت مارکس ﺗئوری را ازپراﺗيک اخد می
کند وآنرا درپراﺗيک انقالبی بکارمی برد .رشد سرمايه داری وظھورانقالبات بورژوائی درکشورھای اروپای غربی
وامريکای شمالی وپيدايش طبقه کارگرنوظھورومھيا شدن شرايط برای رشد وانکشاف سريع علوم زمينه عينی رابرای
پيدايش ﺗئوری ھای علمی وفلسفه مارکسيستی بوجود آورد .مارکس به کمک انگلس بانقد ديالکتيکی ايدئولوژی ھا
ومکاﺗب ارﺗجاعی ماقبل آن ،وشرکت درپراﺗيک مبارزه طبقاﺗی  ،ﺗئوری ھای علمی ومارکسيسم را کشف کرد .آنھا
باشرکت درجنبشھای کارگری وانتقال ﺗئوری ھای انقالبی به طبقه کارگرورھنمود برای پرولتاريادرجريان مبارزات
انقالبی آنھا فعاليت کردند.اولين سند انقالبی مارکس وانگلس)مانيفست کمونيست( درسال  1848دربين کارگران اروپا
بود .آنھا به مطالعه جامعه سرمايه داری وقانونمندی ھای نظام سرمايه داری وخصلت وﺗضاد ھای آن ومطالعه وﺗحقيق
درباره ماھيت انقالبات بورژوائی دراروپا ورشد جنبشھای کارگری ووقوع انقالب کمون)کمون پاريس( وﺗاسيس
ديکتاﺗوری پرولتاريا)برای مدت کوﺗاه دوماه وچند روز( ازنزديک ﺗوانستند اين ﺗئوری ھا راغنا بخشيده وﺗکامل دھند.
باب آواکيان درشرايط سه دھه اخيربه ﺗحقيق علمی وﺗحليل درباره جنبش بين المللی کمونيستی پرداخته واشتباھات
وانحرافات درون جنبش بين المللی کمونيستی واشتباھات رھبران بزرگ پرولتاريامنجمله اشتباھات استالين وکمينترن
ومائوﺗسه دون را مشخص کرده است .باب آواکيان به ﺗحليل و ﺗفسيرآثاررھبران بزرگ پرولتاريا درعرصه ھای مختلف
ايدئولوژيکی ،سياسی ،اقتصاد سياسی ،فلسفی  ،نظامی و فرھنگی پرداخته وازمائوﺗسه دون ومائوئيسم سرسختانه دفاع
کرده است ونوشتن چند اثراودراين زمينه ھا مصداق اين خدمت اوبه علم انقالب وجنبش بين المللی کمونيستی است.
ﺗحقيق وارزيابی علمی باب آواکيان ازجنبش بين المللی کمونيستی برمبنای آثارﺗئوريک وﺗجارب انقالبی پرولتارياو
رھبران بزرگ پرولتاريای جھان به علم انقالب وانقالب جھانی ،يعنی آنچه ازﺗئوری ھای انقالبی واصول اساسی علم
انقالب پرولتری ﺗا امروزموجوداست )ومحصول دورانھای مختلف مبارزات انقالبی و پيروزی ھای پرولتاريای جھان
ازکمون پاريس ،انقالب اکتوبردرروسيه ،انقالب دموکراﺗيک نوين وانقالب سوسياليستی درچين وﺗجارب ديکتاﺗوری
ھای پرولتاريا درروسيه چين وآلبانی وانقالب کبيرفرھنگی پرولتاريائی درچين وﺗجارب ساختمان سوسياليسم وﺗکامل
علم انقالب به عالی ﺗرين وبلند ﺗرين مرحله ای آن ﺗا امروز -م ل م -برای پرولتاريای جھان می باشد( ،صورت گرفته
است .ليکن اگراين مسئله را به شيوه ای که حزب کمونيست انقالبی امريکا مطرح کرده است ،يعنی کارباب آواکيان
مشابه است به آنچه که مارکس درکشف علم انقالب و پيدايش جنبش کمونيستی انجام داده است؛ مدنظرقرارداده وباھم
مقايسه نماييم بدون مد نظرقراردادن پراگراف مابعد آن اينرا می رساند که گويا آنچه که ازﺗئوری ھای علم انقالب
پرولتری وﺗجارب انقالبی پرولتاريای جھان ازگذشته باقی مانده است کفايت رھبری جنبش بين المللی کمونيستی "برای
پيشروی جديدانقالب در شرايط نوين" را ندارد وباب آواکيان سعی دارد ﺗاھمه چيزرا ازنوبناکند! درحاليکه درچند
سطرپائينتراين پراگراف چنين گفته شده است ":بااين سنتزنوين قسماً مسئله -بازگشت به نقطه اصلی -مطرح نيست ،يعنی
اين طورنيست که مافراخوان دورريختن ﺗجربه ﺗاريخی جنبش کمونيستی ،جوامع سوسياليستی که ﺗاکنون به وجود آمد اند
ودرپيکره غنی ﺗئوری علمی انقالبی ....آنچه که باب آواکيان بعھده گرفته است ،ﺗکامل ايدئولوژيک وﺗئوريک برپايه
آنچه درگذشته وجود داشته ،استخراج درسھای مثبت ومنفی ازآن ﺗجربه وارﺗقاء به سطح سنتزجديد عالی ﺗراست" .اين
دومطلب باھم ھم خوانی ندارد وفھميده نمی شود که چراموضوع باين نحو دوپھلومطرح شده وضرورت به طرح اين
موضوع به اين شکل چه بوده است؟ !
حال می پردازيم باين موضوع که سنتزنوين باب آواکيان درعرصه ھای مختلف علم انقالب پرولتری ازچه قراربوده
ودرکدام موارد صورت گرفته است .دراين باره درسند)مانيفستی ازحزب کمونيست انقالبی امريکا( چنين می خوانيم:
 -2دراين سنتزنوين گفته می شود که درعرصه فلسفه وروش ،مارکسيسم رابه نحوی کاملترمجدداً برريشه ھای علمی
اش مستقرمی کند .به ھمين رابطه درمورد مقوله" نفی درنفی" صحبت شده وگفته می شود که نظام فلسفی ھگل روی
مارکس وانگلس اثرگذاشته است .بعد ازﺗوضيح مختصرگفته شده که "نفی درنفی" ميتواند گرايش " ناگزير -گرايی"
داشته باشد .درمورد انترناسيوناليسم ،باب آواکيان دراثری بنام" فتح جھان" انتقاد ازگرايش انحرافی درﺗاريخ جنبش بين
المللی کمونيستی ،مشخصاً گرايش به ناسيوناليسم دارد .يعنی جداکردن مبارزه انقالبی دريک کشورمعين ،وحتی آنرا
باالی مبارزه انقالبی کلی جھانی برای کمونيسم قراردادن .ومی گويد که اين گرايش دراﺗحاد شوروی وچين) زمانی که
کشورھای سوسياليستی بودند( انجام شد .درعين حال که انترناسيوناليسم اززمان بنيانگذاری کمونيسم ھمواره يک اصل
پايه ای کمونيسم بوده است ،اما آواکيان ازشيوه ھای برخورد نادرست به اين اصل درﺗاريخ جنبش کمونيستی جمعبندی
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کرد وشالوده ﺗئوريک برای پيشبرد مبارزه جھت غلبه براين دورشدن ھا ازانترناسيوناليسم وپيشبرانقالب کمونيستی به
شيوه ای عميقا ً انترناسيوناليستی راﺗقويت کرد.
درفقره فوق درمسئله "نفی درنفی"؛ مائوﺗسه دون آنرامنحيث يک قانون اصلی ديالکتيک درکنارقانون ﺗضاد نپذيرفت
وآنرا موردی ازوحدت )ومبارزه( اضداد مابين کميت وکيفيت دانست .باب آواکيان آنرادرآثارش به ﺗفصيل ذکرکرده
است .ھمچنين باب آواکيان درآثارش درمورد انترناسيوناليسم پرولتری منحيث يک اصل اساسی کمونيسم صحبت کرده
وھم روی اين مطلب مکث نموده است که استالين ومائوﺗسه دون رھبران روسيه وچين زمانی که کشورھای سوسياليستی
بودند دچارگرايشات ناسيوناليستی بوده اند .وباب آواکيان اين مسايل را دراثراو بنام" گسست ازايده ھای کھن" به درستی
وبه ﺗفصيل ﺗوضيح داده است.
 -3درمورد خصلت ديکتاﺗوری پرولتاريا وجامعه سوسياليستی به مثابه گذاربه کمونيسم می خوانيم  ":باب آواکيان
درعين حال که خود راعميقا ً به درک عظيم وافق ديد گسترده مائو درمورد خصلت جامعه سوسياليستی به مثابه گذاربه
کمونيسم) وﺗضادھا ومبارزاﺗی که مشخصۀ اين گذارھستند وحل آنھا ،دراين يا آن سمت ،برای پيشروی به کمونيسم ويا
به عقب راندن اموربه سمت سرمايه داری ﺗعيين کننده است( متکی کرده ،ازآن آموخته ،استوارانه ازآن دفاع کرده ،به
ﺗبليغش پرداخته ،اما نيزبه نقشی بزرگتربرای ناراضيان ،ﺗشويق ھرچه بيشترعامل محرک روشنفکری ،وافق گسترده
ﺗربرای ابتکاروخالقيت درعرصه ھنرجامعه سوسياليستی راﺗشخيص ومورد ﺗاکيد قرارداده است .اوازشئی سازی
پرولتاريا}” {”Reificationوسايرگروه ھای استثمارشونده جامعه انتقاد کرده است .اين گرايش ،افراد معينی ازاين
گروه را ،به مثابه فرد ،نماينده منافع گسترده ﺗرپرولتاريا به مثابه يک طبقه ونماينده مبارزه انقالبی منطبق برمنافع
اساسی پرولتاريا درگسترده ﺗرين مفھوم ،درنظرمی گيرد .اين گرايش غالبا ً ھمراه است با ديد گاه ھا ورفتارھای ﺗنگ
نظرانه وپراگماﺗيستی وپوزيتيويستی که ھرچه رامناسب است ،يامی ﺗواند به مثابه چيزی حقيقی ،مشخص يااعالم شود را
محدود می کند به ﺗجربيات ومبارزات بالواسطه ای که ﺗوده ھای مردم درگيرآن ھستند؛ محدود می کند به اھداف فوری
دولت سوسياليستی وحزب رھبری کننده آن درھرمقطع زمانی معين .اين گرايش به نوبه خود با گرايشاﺗی ھمگام می
شود که ازمقوله» حقيقت طبقاﺗی« درواقع خالف اين درک علمی است که حقيقت مقوله ای عينی است وبرحسب منافع
طبقاﺗی متفاوت ،ﺗغييرنمی کند؛ وبه ديد گاه طبقاﺗی کسی که درجستوی حقيقت است وابسته نيست .ديد گاه وروش علمی
کمونيسم -اگربه درستی دردست گرفته شود وبه کاربسته شود ،يعنی بمثابه يک علم زنده ونه دگم -به يک مفھوم ،ھمه
جانبه ﺗرين ،منسجم ﺗرين وسيستيماﺗيک ﺗرين وفراگيرﺗرين وسيله رسيدن به حقيقت است .اما اين فرق می کند که بگوييم
که حقيقت خصلتی طبقاﺗی دارد يااينکه کمونيست ھا به شکلی محتوم درارﺗباط با ھرپديده ای معين دست پيدا می کنند؛
اما افرادی که ديدگاه وروش کمونيستی رابه کارنمی بندند يا حتی مخالفش ھستند ،قادرنيستند به حقايق مھم دست پيداکنند.
چنين ديد گاه ھايی که ﺗحت عنوان» حقيقت طبقاﺗی« به درجات گوناگون وشکل ھای مختلف درجنبش کمونيستی وجود
داشته ،ﺗقليل گرايانه وماﺗرياليست عاميانه است وخالف نقطه نظروروش واقعا ً علمی ماﺗرياليسم ديالکتيک است.
باب آواکيان به مثابه يک بخش مرﺗبط باسنتزنوين ازديدگاھی يک جانبه درجنبش کمونيستی نسبت به روشنفکران انتقاد
کرده است .يعنی اين ديدگاه که روشنفکران را فقط بعنوان معضل درنظرمی گيرد وازﺗشخيص کامل راه يی که آنان می
ﺗوانند به فرايند غنی کسب شناخت عميق ﺗرمردم جامعه ازواقعيت وارﺗقاء ﺗوانايی ﺗوده ھا درپيشبرد مبارزۀ اگاھانه برای
ﺗغييرواقعيت درجھت کمونيسم خدمت کنند ،بازمی ماند".
ﺗوضيح:
درمبحث فوق ،اين درست است که مقوله"حقيقت" طبقاﺗی نيست ويا خصلت طبقاﺗی ندارد؛ ليکن بايد باشيوه برخورد،
نگرش وجھانبينی طبقات ارﺗجاعی نسبت به مقوله حقيقت ﺗوجه داشت .شناخت طبقات ارﺗجاعی ازپديده ھا ھميشه منطبق
باواقعيت عينی نيست .فالسفه ايده آليست معتقداند که حقيقت ذھنی است وبستگی به انسان دارد .يعنی انسان خود حقيقی
بودن معلومات خويش را ﺗعيين می کند ودراين کاروضع واقعی اشياء وپديده ھای جھان عينی دخيل نيستند وبه حساب
نمی آيند .درباره معيارحقيقت نظريات غيرعلمی مختلفی وجود دارد .ايده آليست ھا اھميت پراﺗيک را درشناخت وبعنوان
مالک حقيقت انکارمی کنند ومعتقدند که خود انسان ومنطق اومعيارحقيقت است .پيروان مکتب پراگماﺗيسم)اصالت عمل(
می گويند حقيقت وجود ندارد ،ھرآنچه سودی ببارآورد حقيقت است ،آن چيزی که درجريان عمل فايده وکارآئی خودرا
ثابت کند وبدردکاروعملی بخورد بدل به حقيقت " می شود" .درحالی که مسئله برعکس است "پراﺗيک معيارحقيقت
است ".مارکس می گويد ":انسان بايد درپراﺗيک حقيقت راثابت کند" .لنين می گويد ":حقيقت عينی به انسان وارادۀ
اووابسته نيست .انسان حقيقت را خلق نمی کند .انسان حقيقت را درﺗطابق با واقعيت عينی منعکس می کند" .مائوﺗسه
دون می گويد ":معيارسنجش حقيقت فقط می ﺗواند پراﺗيک اجتماعی باشد ،حقيقت بوسيله پراﺗيک کشف می شود
وبازدرپراﺗيک به اثبات رسيده وﺗکامل می يابد ."...نقطۀ مقابل حقيقت دروغ است .دروغ واشتباه ،مقوله فلسفی است که
انعکاس غلط ،مسخ شده وﺗطبيق ناپذيرباواقعيت رادرذھن بيان می کند .طبقات وگروه ھا واحزاب سياسی ارﺗجاعی
مختلف به پديده ھا براساس منافع ومصالح طبقاﺗی خود شان نگريسته و سعی می کنند ﺗاواقعيت ھاراوارونه جلوه داده
وحقايق مسلم راﺗحريف ومسخ کنند.
دربحث فوق باب آواکيان بمثابه يک بخش مرﺗبط با سنتزنوين ازديدگاھی يک جانبه درجنبش کمونيستی نسبت به
روشنفکران انتقاد کرده است .يعنی اين ديدگاه که روشنفکران فقط بعنوان معضل درنظرگرفته می شود وازﺗشخيص

19

کامل راه يی که آنان می ﺗوانند به فرايند غنی کسب شناخت عميق ﺗرمردم جامعه ازواقعيت وارﺗقاء ﺗوانائی ﺗوده ھا
درپيشبرد مبارزۀ آگاھانه برای ﺗغييرواقعيت درجھت کمونيسم خدمت کنند ،بازمی ماند.
اين موضوع ضرورت به بحث بيشتردارد .اين درست است که درجنبش بين المللی کمونيستی روشنفکران نبايد ﺗنھا
بعنوان معضل درنظرگرفته شوند ويا نقش ورسالت ﺗاريخی آنھا درﺗرويج وﺗبليغ انديشه ھای انقالبی پرولتری
وروشنگری ﺗوده ھای خلق وپيش برد امرانقالب ناديده گرفته شود .ولی به جھت ديگرقضيه که درطول ﺗاريخ جنبش بين
المللی کمونيستی درکنارروشنفکران واقعاً انقالبی مردمی که نقش مثبت انقالبی وروشنگرانه ای درانتقال انديشه ھای
انقالبی به پرولتاريا وزحمتکشان وبسيج آنھا برای مبارزه انقالبی ،دفاع ازمنافع طبقات زحمتکش وﺗحت ستم و پيشبرد
مبارزه ايدئولوژيک سياسی عليه انديشه ھا وافکارارﺗجاعی وضدانقالبی وشرکت فعال درمبارزه انقالبی ورشد وﺗوسعه
مبارزه طبقاﺗی ورھبری انقالبات پرولتری وﺗاسيس ديکتاﺗوری ھای پرولتارياوساختمان سوسياليسم ايفاء کرده اند ؛
عکس آن روشنفکرانی ھم بوده اند وھستند که بانقاب کمونيسم برچھرۀ شان وادعای کاذب دفاع ازمنافع طبقات خلق
وارد احزاب وسازمان ھای پرولتری انقالبی شده وپروسه انقالب واين احزاب رابه انحراف کشانده وحتی انقالبات
پيروزشده وديکتاﺗوری ھای پرولتاريا رابه شکست کشانده اند .اين جناحی ازروشنفکران است که زمانی وارد سازمان
ھا ويا احزاب پرولتری انقالبی می شوند ،دراول ممکن نيست که چنين برداشتی ازآنھا صورت بگيرد؛ ليکن درجريان
مبارزه طبقاﺗی وپراﺗيک انقالبی است که ماھيت فکری وسياسی روشنفکران به بوﺗه آزمايش قرارمی گيرد .وﺗجربه
ﺗاريخ جنبش کمونيستی جھانی درمقاطع مختلف نشان داده است که بخشی ازروشنفکران درجنبش ھای کمونيستی،
معضل ھم بوده اند حتی گاھی معضل بزرگ .ھمچنين ما درطی دھه ھای اخيرشاھد اين امرنيزبوده ايم که طبقات حاکم
ارﺗجاعی دستوری وپالن شده روشنفکرانی را منحيث عامل بنام »انقالبی« درسازمانھا واحزاب انقالبی پرولتری
فرستاده اند ﺗاآنھاراازدرون متالشی کنند.
روشنفکران درطول ﺗاريخ جوامع بشری درﺗفسيروﺗوضيح مسايل پيچيده اجتماعی وپديده ھای طبيعی ومطالعه وﺗحقيق
درباره طبيعت وموجودات طبيعی وجامعه ورابطه آنھا وشناخت ازپديده ھای طبيعی واجتماعی وکشف قانونمندی ھای
آنھاخدمت کرده ونقش بارزی رادرزمينه ايفاء کرده اند.درھرفورماسيون اجتماعی -اقتصادی وشيوه ﺗوليد معين،
درمطالعه وﺗحقيق وجمع بندی ﺗجارب علمی ومبارزاﺗی وکشف قوانين اساسی وقانونمندی روندھای اجتماعی ورشد
ﺗکامل اين جوامع عامل ذھنی دارای نقش قاطع وﺗعيين کننده بوده است .بحث ما دراينجاخصوصا ً درباره نقش مثبت ويا
منفی روشنفکران درکارزارمبارزه انقالبی درجوامع طبقاﺗی درطول ﺗاريخ جنبش بين المللی کمونيستی است .اينکه
روشنفکران ويا بخشی ازآنھا می ﺗوانند نقش مھمی رابرای ﺗغييرواقعيت درجامعه ايفاء کنند ،جای شک و بحثی نيست؛
ليکن اين نظريه درباره خصلت طبقاﺗی روشنفکران واينکه بخشی ازآنھا چه نقش مخرب وويرانگری را درشکست
انقالبات پرولتری وديکتاﺗوری ھای پرولتاريا ويابه انحراف کشاندن انقالبات پرولتری ازمسيراصلی انقالبی آن درآستانه
پيروزی ويا به انحراف کشاندن خط رھبری کننده احزاب وسازمانھای کمونيستی انقالبی درکشورھای مختلف جھان به
منجالب اپورﺗونيسم ورويزيونيسم ،بازی کرده اند دراينجا ﺗوضيح نمی دھد.
ھمه رھبران بزرگ پرولتاريای جھان ؛ مارکس وانگلس ،لنين واستالين ومائوﺗسه دون درباره خصلت قشری وطبقاﺗی
روشنفکران ونقش دوگانه آنھا درجوامع طبقاﺗی بطورعام وازنقش مثبت ويا منفی روشنفکران درجنبش بين المللی
کمونيستی بطورخاص ﺗجربه ونظريات شانرا ارايه داده اند .ھمچنان که درنقش مثبت وانقالبی روشنفکران درﺗاريخ
جنبش بين المللی کمونيستی درپيروزی انقالبات پرولتری وﺗاسيس ديکتاﺗوری ھای پرولتاريا ودرﺗغييرواقعيت ﺗجلی
دارد؛ بلعکس نقش خرابکارانه وفاسد کننده قماشی ازروشنفکران درجنبش بين المللی کمونيستی نيزمشھود است.
ازﺗشکيل بين الملل اول ﺗا امروزروشنفکرانی زيرنقاب » کمونيست« وارد جنبشھا واحزاب کمونيست انقالبی شده وخط
اصولی وانقالبی رابجانب اپورﺗونيسم ورويزيونيسم منحرف کرده وآن جنبشھارا به فروپاشی وسقوط کشانده وخود آنھا
درخدمت امپرياليسم وطبقات ارﺗجاعی درآمده اند .ما امروزﺗجربۀ ﺗلخی ازنقش منفی وﺗخريبکارانه بخشی ازروشنفکران
درجنبش بين المللی کمونيستی داريم .مالحظه می شود که درکنارعوامل ديگر،عامل مھم درشکست بين الملل اول ودوم
کمونيستی ھمين» روشنفکران انقالبی« و"ﺗئوريسن" بوده اند .لنين گفت ":پايه اقتصادی رويزيونيسم معاصرھم مثل
رويزيونيسم کھن ،قشرباالئی ناچيزی ازجنبش کارگری است" .ويا رويزيونيسم معاصرمحصول سياست امپرياليسم
وبورژوازی انحصاری بين المللی دانسته می شود .دربه انحراف کشاندن حزب کمونيست اﺗحاد شوروی وﺗبديل کردن
آن به حزب بورژوازی وسرنگونی ديکتاﺗوری پرولتاريا وﺗشکيل نظام سرمايه داری امپرياليستی وشکست انقالب
دراﺗحاد شوروی ﺗوسط رھبرانی ازسنخ »روشنفکر« بودند که درمقامات عالی حزب ودولت جای گرفته بودند وبعد
قدرت حزبی ودولتی را قبضه کردند؛ انقالب چين راھمين » روشنفکران انقالبی« درون حزب ودولت که به رھروان
سرمايه داری ،رويزيونيستھای»سه جھانی« معروف شدند ،به شکست کشاندند؛ شکست انقالب پرولتری ودولت
سوسياليستی درآلبانی بوسيله " دگمارويزيونيست" ھای خوجه ای صورت گرفت وانقالبات دموکراﺗيک ﺗوده ای درويتنام
شمالی ،کوريای شمالی ودرچندين کشوراروپای شرقی بوسيله ھمين قماش »روشنفکران کمونيست« که اھرمھای قدرت
را درحزب ودولت دراختيارداشتند به شکست ونابودی کشانده شدند .مالحظه می شود که درھمه اين کشورھا رويز
يونيسم نماينده منافع بورژوازی نوخاسته ازدرون اين احزاب بوده اند .درشکست انقالب وسقوط ديکتاﺗوری ھای
پرولتاريا وکمونيسم دراين کشورھا عوامل مختلف داخلی وخارجی ديگرنيزذی دخل بوده اند؛ ليکن ﺗجربه پرولتاريای
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جھان ومطالعه ﺗاريخ ھريک ازانقالب ھای اين کشورھا نشان می دھد که درنھايت نقش عمده را دراين ھمه شکستھاحد
اقل ﺗا امروزقماشی از»روشنفکران « درون احزاب ودولت ھا داشته اند .ونيزانحراف اپورﺗونيستی ورويزيونيستی
دراحزاب کمونيست انقالبی خارج قدرت درکشورھای مختلف جھان برھمين منوال بوسيله ھمين سنخ» روشنفکران «
که دررھبری احزاب وسازمانھا قرارداشتند  ،صورت گرفته است .درسالھای اول قرن بيست ويکم ظھوروﺗسلط
رويزيونيسم برحزب کمونيست نپال)مائويست( وشکست جنگ انقالبی خلق که درمسيرﺗرقی وﺗکامل وپيشرفت آن به
مرحله ﺗعرض استراﺗژيک رسيده بود ،ھسته ھای نوين دولت انقالبی خلق ايجاد گرديده بود ،حدود ھشتاد درصد رقبه
خاک کشورنپال زيرنفوذ وکنترول ارﺗش انقالبی خلق ورھبری حزب کمونيست نپال)مائوئيست( بود ،اوضاع و شرايط
عينی درجامعه نپال برای پيشرفت انقالب مساعد بود وشرايط ذھنی ﺗا حد زيادی درجامعه آماده شده بود ،يعنی حزب
کمونيست وارﺗش خلق وفتح بخش اعظم سرزمين نپال ﺗوسط آن صورت گرفته بود؛ طبقات حاکم ودولت به جھات
مختلفی دچاربحران عميق شده بودند وبه لحاظ بين المللی ،سرمايه داری جھانی وامپرياليسم دريک بحران ساختاری
شديدی گرفتارآمده بود که ھنوزنتوانسته است خودرا ازاين منجالب برھاند .امپرياليسم امريکا منحيث بزرگترين قدرت
نظامی واقتصادی درجھان ومتحدين آن درناﺗودرمنجالبھای جنگ ﺗجاوزکارانه شان درافغانستان وعراق گرفتارآمده اند.
قطع جنگ خلق واختيارکردن راه پارلمانتاريسم وآشتی وسازش باطبقات ارﺗجاعی فئودال وبورژوازی کمپرادوروابسته
به دولت ھند وامپرياليسم جھانی وسقوط انقالب وقراردادن ميليونھا ﺗن ازﺗوده ھای خلق بپاخاسته نپال که ازحمايت
پرولتارياوﺗوده ھای خلق ونيروھای مترقی سراسرجھان برخورداربودند ،ﺗوسط ھمين رھبران حزب کمونيست
نپال)مائوئيست( وارﺗش خلق ﺗحت رھبری آن صورت گرفت .يعنی يک مشت روشنفکرمنحرف بی ايمان شده به رھائی
خلق نپال ازسلطه وستم واستثمارامپرياليسم وفئوداليسم وکمپرادوريسم وپيشرفت انقالب جھانی ،بخاطررسيدن به جاه
ومقام مرﺗکب چنين خيانت وجنايت بزرگی به خلق بپاخاسته نپال وانقالب جھانی شده اند .خلقی که درطی ده سال مبارزه
انقالبی مسلحانه عليه دولت فئودال کمپرادوری وابسته به دولت ھند وامپرياليسم ھزاران کشته داد وشنيع ﺗرين وفجيع
ﺗرين جنايات واجحافات ازطرف دولت نپال برآنھا رواداشته شد.
به ﺗجربه جنبش کمونيستی)م ل م( افغانستان ﺗوجه کنيد :بيش ازچھاردھه ازپيدايش جنبش کمونيستی)م ل ا،م ل م(
درافغانستان می گذرد .درطی اين مدت سازمان ھا ،گروه ھا ،محفل ھا ودو حزب درجنبش کمونيستی فعاليت داشتند که
ھمه مدعی مبارزه درراه پيروزی انقالب پرولتری درکشوربوده اند .ليکن ﺗجربه پراﺗيک انقالبی درطی اين چھاردھه
نشان داد که ازھمين ﺗعداد ﺗشکالت فوق اکنون چند گروه وﺗعدادی افراد مستقل منشعب ازآنھا باقی مانده اند؛ ديگربدنه
بزرگ اين سازمانھا درمنجالب انحرافات اپورﺗونيستی ورويزيونيستی ولجنزارﺗسليم طلبی طبقاﺗی وملی سقوط کرده و
نسبت به کمونيسم وانقالب پرولتری وآرمان زحمتکشان بی ايمان شده اند .ھمه اين عناصرازسنخ » روشنفکر« بودند که
باادعای باوربه) م ل ا ويا م ل م( وپيروزی انقالب پرولتری ونجات خلق ازسلطه ستم واستثمارفئوداليسم ،کمپرادوريسم
وامپرياليسم وارد اين سازمانھا وگروه ھا شده بودند .ﺗصورکنيد که انحراف ايدئو لوژيک سياسی و بی ايمانی اين کتله
بزرگ روشنفکران به انقالب  ،چه ضربۀ سنگينی را برجنبش پرولتری انقالبی کشوروارد کرده است .اينکه درطی
ھمين مدت زمان رژيم ھای جنايتکارومزدورخلقی پرچمی ھا وگروه ھای ارﺗجاعی اسالمی اين نمايندگان طبقات حاکم
ارﺗجاعی فئودال وکمپرادوربه کمک باداران شان ،امپرياليست ھای غربی وسوسيال امپرياليسم شوروی با قتل وزندان
وشکنجه صدھا ﺗن ازمنسوبين وھواداران جنبش پرولتری انقالبی) م ل م( چه ضربات سھمگينی را براين جنبش مردمی
وارد کرده اند مشخص وعيان است وما وديگربخشھای جنبش پرولتری انقالبی کشوربارھا آنھا را به ﺗفصيل افشا کرده
ايم .اما آنچه که عمدﺗا ً ازدرون باعث انحراف اين سازمانھا وگروه ھا وﺗضعيف جنبش کمونيستی انقالبی شده است،عمدﺗا ً
روشنفکرانی پشت کرده به انقالب پرولتری وآرمان ﺗوده ھای خلق بوده اند وھستند.
حدود پنج -شش سال است که حزب کمونيستی بنام حزب»کمونيست)مائوئيست(« افغانستان ﺗشکيل شده است .اين حزب
متشکل ازروشنفکرانی است که ﺗعداد زياد آنھا ازمنسوبين جريان دموکراﺗيک نوين ھستند .بعبارت ديگراينھا چھل سال
است که سنگ »کمونيسم انقالبی« و»دفاع ازمنافع خلق وميھن« را به سينه می زنند .اينکه حزب
»کمونيست)مائوئيست(« افغانستان به لحاظ خط ايدئولوژيک سياسی وفعاليتھای عملی اش درچه وضعيتی قرارداشته
ودارد آشکاراست وما چند باردراين زمينه درنشرات ما ﺗوضيح کرده ايم و دراينجا ازﺗکرارآن صرف نظرمی نماييم.
رھبران اين حزب درحقيقت مشتی روشنفکرانقالبی نما ھستند که برخی ازآنھا ازقبل ) (NGOھای امپرياليستھا
ميليونربه دالرشده اند ،برخی ديگرازآنھا بامعاشات کالن دالری ازھمين طريق دررفاه وآسايش زندگی می کنند
ومصروف سرمايه اندوزی اند وعده ای ﺗحصيل کرده و» روشنفکر« ھم بنام عضو وھواداراين حزب درﺗشکيالت
گسترده )ان جی او( ئی آن)که ساالنه ده ھا ميليون دالرازمنابع امپرياليستی بدسترس آن گذاشته می شود( ازمعاشھا
وامتيازات مناسبی برخورداراند .اين حزب» کمونيست)مائوئيست(« مانند حزب کمونيست سلف اش چندين سال است که
درنوشته ھايش شعارﺗدارک جنگ خلق می دھد؛ ولی درعمل ھرگزنتوانسته ازانحرافات ايدئولوژيک سياسی اش گسست
نمايد واکنون رھبران وکدرھای آن درﺗطبيق برنامه ھای اسارت آور) ان ج او( ئی امپرياليستھا مصروف اغوا وگمراھی
ﺗوده ھای خلق ھستند .اينھادرواقع دربين ﺗوده ھای خلق که درزيرچکمه ھای ارﺗش ھای قدرﺗھای امپرياليستی ودولت
دست نشانده آنھا کشته وکوفته می شوند ،درالقای ﺗفکرانقياد ملی وﺗسليم طلبی طبقاﺗی  ،درجھت ﺗخفيف ﺗضاد ﺗوده ھای
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خلق با امپرياليستھا ودولت دست نشانده وﺗسکين موقتی آالم ورنجھای بی شمارآنھا ،عمل می کنند .اين قماش
»روشنفکران« درواقع چھره ای مسخ شده ويا کاريکاﺗوری از) م ل م( را بنمايش گذاشته اند.
دراينجا اين سوأل مطرح می شود که حد اقل درھمين مورد حزب » کمونيست) مائوئيست(« افغانستان که با انحرافات
اپورﺗونيستی ورويزيونيستی اش ضرباﺗی را برجنبش کمونيستی) م ل م( افغانستان وجنبش انقالبی انترناسيوناليستی وارد
کرده است ومورد حزب »کمونيست نپال)مائوئيست(« که انقالب خلق نپال را به شکست کشاند وضربه سختی رابر)جاا(
وجنبش بين المللی کمونيستی وارد کرد ،وھردوازاعضای ﺗشکيل دھنده "جنبش انقالبی انترناسيوناليستی" ھستند؛ حال
حزب کمونيست ايران) م ل م( وحزب کمونيست انقالبی امريکا وسايراعضای "جنبش انقالبی انترناسيوناليستی" نقش
منفی وﺗخريبکارانه اين دوحزب را با ﺗفاوﺗھای معين درجنبش انقالبی پرولتری کشورھای شان ودربحران کنونی )جاا(
وجنبش بين المللی کمونيستی ،چگونه ارزيابی کرده ودربارۀ آنھا قضاوت می نمايند؟! بھرصورت با درنظرداشت
ﺗوضيحات فوق وﺗجارب منفی پرولتاريای جھان ازشکستھای انقالبات پرولتری بوسيله روشنفکران منحرف درون
احزاب درﺗاريخ جنبش بين المللی کمونيستی؛ ھميشه بايد روی اصوليت انقالبی خط ايدئولوژيک سياسی رھبری کننده
حزب ورعايت اصل ادامه مبارزه بی وقفه بين دوخط درحزب انقالبی وافشاوعلنی کردن چھره ھای عناصراپورﺗونيست
ورويزيونيست دردرون احزاب ﺗاکيدکرده وﺗاحدامکان سعی شود ﺗاازنفوذ ورخنه عوامل دشمن بنام »
روشنفکرکمونيست« درحزب جلوگيری بعمل آيد .حزب بايد به لحاظ خط ايدئولوژيک سياسی وخصلت طبقاﺗی واقعاً
حزب طبقه کارگرباشد .کمونيستھای انقالبی سعی کنند ﺗاھرچه بيشترسطح آگاھی ايدئولوژيک سياسی عناصرپيشرو
طبقه کارگرراارﺗقاء داده ﺗا بتوانند دررھبری مبارزات انقالبی ﺗوده ھای خلق وپيش برد امرانقالب سھم فعال داشته
باشند واين امرکمک ميکند ﺗا نفوذ حزب دربين طبقه کارگروساير زحمتکشان گسترش بيشتريابد .ازجانبی ھم طبقه
کارگربنا برخصلت طبقاﺗی اش نسبت به ھرطبقه اجتماعی ديگرانقالبی ﺗراست ودرپروسه انقالب استوارانه به پيش رفته
وبه عقب بر نمی گردد .ازاين مطلب اين طوراستنباط نشود که اگربخشی يا اکثريت اعضای يک حزب کمونيست را
کارگران ﺗشکيل بدھد ،اين حزب دچارانحراف وگمراھی نخواھند شد .ولی آنچه که مھم است انقالبی کردن حزب،
استحکام ھرچه بيشترخط ايدئولوژيک سياسی وحفظ خصلت طبقاﺗی حزب است .لنين دراين باره چنين می گويد ":برای
ﺗشخيص اينکه حزبی واقعاً يک حزب سياسی کارگران است ياخير ،صرفا ً نبايد به اين ﺗوجه کنيم که اعضاء آنرا
کارگران ﺗشکيل می دھند يانه ،بافت آن کارگری است ياخير ،بلکه قبل ازھرچيزبايد رھبری ،مضمون اقدامات رھبری
وﺗاکتيک ھای سياسی شانرا مورد ﺗوجه قراردھيم وﺗنھا اين مالک است که ﺗعيين می کند که واقعا ً با حزب سياسی
پرولتاريا سروکارداريم ياخير".
 -4برخورد استراﺗژيک به امرانقالب :سنتزنوين با آواکيان مبنای فعاليت کمونيستی را بردرک اساسی لنين درمورد نياز
ﺗوده ھای مردم به ﺗکامل آگاھی کمونيستی استوارکرده وآنراغنا بخشيده است .يعنی کاری که نه فقط ونه عمدﺗا ً ازطريق
ﺗجربه ومبارزات فوری خود ﺗوده ھا ،بلکه ازطريق افشای ھمه جانبه خصلت وجوانب نظام سرمايه داری امپرياليستی
وارائه روشن اعتقادات ،اھداف ،ديدگاه وروش کمونيسم به شيوه ای سيتيماﺗيک وھمه جانبه به ﺗوده ھا صورت می گيرد.
اين کارﺗوسط يک حزب پيش آھنگ سازمان يافته انجام می شود که مبارزه را درھرمقطع زمانی معين به ھدف
استراﺗژيک انقالبی متصل وبه سوی آن منحرف وھدايت می کند ،ودرعين حال سواالت ومسائل اساسی انقالب را
دربرابرﺗوده ھا نھاده ،آنان را درگيرساختن ابزارحل اين ﺗضادھا وپيشبرد مبارزه انقالبی می کند .بارھبری باب
آواکيان ،جھت گيری استراﺗژيک پايه ای ضروری وبرای پيشبرد فعاليت انقالبی دريک کشورامپرياليستی ،ﺗسريع اين
فرايند ودرحين انتظارکشيدن برای ﺗکوين يک اوضاع انقالبی وظھورميليون ھا وميليون ھا مردم انقالبی ،وسپس استفاده
ازچنان اوضاعی که سرانجام فراخواھد رسيد وکسب ﺗوانايی جنگيدن وپيروزشدن درآن شرايط ،ﺗکوين يافته ،ودرحال
ﺗکامل بيشتراست .سنتزنوين باب آواکيان نه ﺗنھا جھت گيری استراﺗژيک پايه ای انقالب درکشورھای امپرياليستی
مانندامريکا را ﺗکامل داده است .بلکه درپرﺗوﺗغييرات عظيمی که دردنيا ودراکثرکشورھای ﺗحت سلطۀ امپرياليسم
خارجی روی داده است ،ھمه را فراخوانده است که به چالش ھای جديدی که مبارزه انقالبی دراين کشورھا باآنھا
روبروست ونيازمند ﺗکامل بيشتراستراﺗژی انقالبی دراين کشورھاست ﺗوجه کنند .اين خيلی مھم است که به اھميت
وپتانسيل نيروی مثبت اين سنتزنوين کم بھاء ندھيم :انتقاد کردن وگسست ازخطاھا وکمبودھای مھم ودرعين حال برجسته
کردن آنچه درﺗجربه ﺗاريخی جنبش ھای بين المللی کمونيستی وکشورھای سوسياليستی مثبت بوده است وآن ھا را
درسطحی نوين وپيشرفته ﺗرازنو قالب ريزی کردن ،وبه يک معنا زنده کردن اين حقيقت که رسيدن به يک دنيای کامالً
نوين وبنياداً متفاوت نه ﺗنھا ممکن است بلکه بسيارمطلوب است وقراردادن ﺗمام اين ﺗفکربرشالوده ای محکمتر
ماﺗرياليستی وديا لکتيکی ....بنابرين ما نبايد به اين پتانسيل به عنوان منبع اميد وجسارﺗی که شالوده علمی مستحکم دارد
کم بھاء بدھيم".
ﺗوضيح:
درپراگراف فوق بدرستی گفته شده که :ﺗوجه به امرﺗکامل آگاھی کمونيستی ﺗوده ھا ،مبارزه افشاگرانه ھمه جانبه درباره
خصلت نظام سرمايه داری وامپرياليسم؛ ارايه اعتقادات ،اھداف وديد گاه ھای روشن کمونيستی به شيوه سيستيماﺗيک
وھمه جانبه به ﺗوده ھای خلق ﺗوسط حزب پيش آھنگ پرولتاريا ،قراردادن مسايل وسواالت دربرابرﺗوده ھا
ودرگيرساختن آنھا درابزارحل ﺗضاد وپيشبرد مبارزه انقالبی وازاين قبيل ...ھمچنين انتقاد کردن وگسست ازخطاھا
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وکمبودھا ی مھم جنبش ،برجسته کردن ﺗجارب مثبت ﺗاريخی جنبشھای بين المللی کمونيستی وکشورھای سوسياليستی
)درگذشته( وقالب ريزی کردن آنھا درسطحی نوين؛ اينھا نيزمسايل مھم وحياﺗی اند که درگذشته نيزکمونيستھای انقالبی
روی آنھا بحث کرده اند وبايد جداً درنظرگرفته شده وعملی گردند .ليکن آنچه که مربوط به اصول کلی چوکات بندی
ﺗئوريک علم انقالب است که ﺗا کنون ﺗکامل يافته است باآنکه دارای کمبودھا ،نواقص ونارسائی ھای ھستند ،غالبا ً
درپيشبرد امرانقالب پرولتری ھم درشرايط کنونی کشورھای سرمايه داری امپرياليستی وھم درشرايط کشورھای ﺗحت
سلطه امپرياليسم کارآئی وکفايت الزم را داراند؛ ولی مسئله اصالحات وﺗکامل آنھا امرعلمی وديالکتيکی است.انجام اين
وظايف علمی وانقالبی وبکاربست ﺗئوری ھای انقالبی درشرايط مشخص جوامع مختلف ورعايت اصول اساسی علم
انقالب درعرصه مبارزه انقالبی ،چوکات بندی ﺗئوريک علم انقالب را درسطح عالی ﺗری ارﺗقاء می دھد.
 - 5پوزيتيويسم ،پراگماﺗيسم وامپريسيسم :بازھم می گوييم درعين حال که ممکن است اين نقطه نظرات وبرخوردھای
انحرافی به شکل ھای متفاوت بروزکنند اما نقطه مشترک آنھا درعاميانه کردن ﺗئوری وکم اھميت دادن آن است .يعنی
آنرا به "رھنمای عمل") به ﺗنگ نظرانه ﺗرين وفوری ﺗرين مفھوم( ﺗقليل می دھند ودراساس معتقد ند ﺗئوری مستقيماً
ازيک پراﺗيک خاص زاده می شود؛ ومی کوشند بين پراﺗيک پيشرفته) که به ويژه نزد اين افراد شامل عنصری
ازارزيابی ذھنی وﺗحميلی است( وآنچه ظاھراً ﺗئوری پيشرفته است رابطه يک به يک برقرارکنند .بنابريک ديدگاه علمی
کمونيستی وماﺗرياليستی وديالکتيکی ،پراﺗيک نقطۀ منشاء نھائی ونقطۀ محک زنی ﺗئوری است .اما برخالف ﺗحريفات
ﺗنگ نظرانه وامپيريسيستی ،اينرابايد فھميد که پراﺗيک مفھومی گسترده دارد ودربرگيرندۀ ﺗجربه گسترده اجتماعی
وﺗاريخی است ونه صرفاً ﺗجربۀ مستقيم يک فرد ،گروه ،حزب ياملت .سند قدرﺗمند اين واقعيت ،پايه ريزی ﺗکامالت
بعدی ﺗئوری کمونيستی است :اززمان مارکس ﺗاکنون ،اين ﺗئوری ازعرصه گسترده ای ازﺗجارب استخراج شده ،شکل
گرفته وغنی شده است .يعنی ازعرصه ھای گسترده ازﺗکامل ﺗاريخی درجامعه وطبيعت .پراﺗيک بمثابه سرچشمه
ﺗئوری واين حکم که"پراﺗيک معيارحقيقت است" می ﺗواند به يک ضد حقيقت عميق ﺗبديل شود وخواھد شد واگربه شيوه
ای ﺗنگ نظرانه وامپيريسيستی وذھنی ﺗفسيرشده وبه کاربسته شود .....اما اين درک اساسی وعلمی کمونيستی به واقع
بارھا وبارھا به بھای خون ميليون ھا ستمديده اززمان کمون پاريس ﺗاکنون حاصل شده است :دولت کھنه ارﺗجاعی بايد
نابود شود ودرھم شکسته شود ويک دولت بنياداً نوين بايد به منصه ظھوربرسد که نماينده منافع انقالبی استثمارشدگان
سابق درامرﺗحول کل جامعه ورھايی ھمه نوع بشراست .درغيراين صورت ،ھمه دستآوردھای مبارزه انقالبی لگد مال
ونابود خواھد شد وسرنيروھای انقالبی بريده خواھد شد .فقط باگسست ازاين گرايشات انحرافی ودرگيری عميق درديدگاه
وروش ھا واصول کمونيسم ﺗا آنجا که ﺗاکنون ﺗکامل يافته) وبايد ھمچنان ﺗکامل يابد( ومحکم کردن ھرچه بيشترخود
براينھاست که کمونيستھا می ﺗوانند مسئوليت ھا وچالش ھای عظيم را به دوش گيرند وپيشآھنگ آينده باشند .فقط بدين
طريق است که می ﺗوانند خودراازادامه بقايای گذشته جداکنند يابه ورطه اين انحطاط نيفتند .چراکه درغيراين صورت به
ﺗوده ھای مردم درسراسردنيا که انقالب کمونيستی ﺗنھا راه خالصی آنان ازجنون ودھشت دنيای موجود وحرکت به سوی
دنيايی است که واقعاً شايسته زندگی کردن آنھاست ،خيانت می کنند".
ﺗوضيح:
درپراگراف فوق بدرستی به مسايل مھمی ﺗوجه صورت گرفته است؛ ولی دراينجا عمدﺗا ً به دومسئله مھم ،به نقش
واھميت ﺗئوری انقالبی ونقش پراﺗيک درشناخت حقيقت واھميت آن ﺗاکيد شده است .اينکه ﺗئوری رانبايد به " رھنمای
عمل" ﺗقليل داد واھميت ﺗئوری انقالبی وھم روی اين اصل کمونيستی ﺗاکيده شده است که " پراﺗيک معيارحقيقت است"
و"پراﺗيک سرچشمه ﺗئوری ونفطه محک زنی ﺗئوری است".
ﺗئوری ھای انقالبی ازﺗجارب انقالبی استخراج شده وازعرصه ھای گسترده ازﺗکامل ﺗاريخی درجامعه وطبيعت شکل
گرفته وغنی شده اند .نبايد به ﺗئوری انقالبی کم بھاء داد؛ زيرا " بدون ﺗئوری انقالبی جنبش انقالبی ای وجود ندارد".
دراين جاروی اين مسئله نيزﺗاکيد صورت گرفته که کمونيستھا بايد ازاشتباھات وانحرافات گذشته جنبش بين المللی
کمونيستی گسست کنند ﺗا به ورطه انحطاط نيفتند.
بلی! ﺗئوری مجموعه ای است ازانديشه ھای رھنما دراين ياآن زمينۀ دانستنی ھای بشری ،عبارت است ازﺗوجيه
وﺗوضيح علمی قوانين ﺗکامل درطبيعت يادرجامعه .ﺗئوری که خود برشالودۀ پراﺗيک وعمل پديد می گردد وبنوبۀ خود
به پراﺗيک خدمت مينمايد ،نقش فعالی درحيات جامعه ،درزمينه سايرشناسائی ھای علمی بشری ايفاء می کند .ﺗئوری ھا
ابزارﺗحليل برای مفھوم ،ﺗوضيح دقيق ازدورنمای مسايل وپيش بينی علمی درباره موضوعات وقضايا درفعاليتھای عملی
وپراﺗيک انسان ھا ھستند .ﺗئوری ھا ﺗوضيح دھنده بسياری اززمينه ھا وعرصه ھای مختلف مطالعه وﺗحصيل به شمول
علوم وھنرھا وصنايع اند .علم وﺗئوری ھای علمی درھررشته ای می بايست دست به ﺗعميم ﺗازه بزند ،يعنی احکام کلی
وجديدی را ﺗدوين کند که نتايج ﺗجربيات را جمع بندی کرده وآنھارا بصورت عام بيان نمايد ،خود ھمين ريشۀ ﺗکامل
دانش وپيشرفت ﺗئوری است .اگريک ﺗئوری جديدی ﺗدوين شود که پديده ھا وموضوعات رانسبت به ﺗئوری کھنه
بھترﺗوضيح کرده وﺗوضيح بھتری ازدورنمای آنھا بدھد) بطورمثال قدرت ﺗوضيحی بيشتری داشته باشد(  ،به يقين
ﺗصديق خواھد شد که ﺗئوری جديد صحيح ﺗراست .ﺗئوری بخشی ازجھان بينی است چراکه يک جھان بينی مرکب
ازﺗئوری ھای مختلف مربوط به عرصه ھا ومسايل گوناگون است .مارکسيسم -لنينيسم -مائوئيسم جھان بينی
پرولتاريااست ودرھرسه بخش عمده ) فلسفه ،اقتصاد سياسی وسوسياليسم علمی( ﺗئوری ھای خودرادرعرصه ھا وزمينه
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ھای مختلف بيان می دارد مثالً :درفلسفه ،ﺗئوری ماده وشعور ،ﺗئوری انعکاس ،ﺗئوری ﺗکامل ،ﺗئوری طبقات ،ﺗئوری
دولت ،ﺗئوری مارکسيستی شناخت  ،وغيره؛ دراقتصاد ،ﺗئوری کاال واضافه ارزش وغيره؛ درسوسياليسم ،علمی ﺗئوری
انقالب پرولتری ،ﺗئوری ديکتاﺗوری پرولتاريا ،ﺗئوری ادامه انقالب ﺗحت ديکتاﺗوری پرولتاريا ،ﺗئوری استراﺗژی
وﺗاکتيک حزب انقالبی ،ﺗئوری استراﺗژی وﺗاکتيک دموکراسی نوين ،وغيره .مارکسيسم ﺗئوری را ازپراﺗيک اخد می
کند وآنرا برای ﺗغييرانقالبی جھان بکارمی برد .لنين می گويد ":پراﺗيک برﺗرازشناخت ﺗئوريک است" .پراﺗيک وعمل
اگربا چراغ رھنمای ﺗئوری انقالبی روشن نگردد کوروبی ثمرخواھد بود .ھمچنين اضافه می کند :ﺗئوری مارکسيستی
نقش سازمان دھنده وﺗحول بخش دارد وبدون ﺗئوری انقالبی جنبش انقالبی نمی ﺗواند وجود داشته باشد" .نيروھای
انقالبی پرولتری درکارزارمبارزه طبقاﺗی انقالبی بربنياد جھان بينی علمی ودرپرﺗو ﺗئوری ھای علمی انقالبی استراﺗژی
وﺗاکتيک ھا وخط مشی ھای مبارزاﺗی شانرا طرح وبه منصه عمل قرارمی دھند .پرولتارياوکمونيستھای انقالبی
بافراگيری علم انقالب وﺗئوری ھا واصول اساسی علم انقالب وبکاربستن خالقانه آنھا درپراﺗيک مبارزه انقالبی
درشرايط مشخص جوامع مختلف ودرﺗغييراوضاع وشرايط ﺗاريخی جديد به فرضيه ھای جديدی دست می يابند وﺗئوری
ھا واحکام انقالبی را ﺗکامل می بخشند.
دراوضاع کنونی جھان شرايط عينی برای مبارزه انقالبی پرولتاريا مساعد است .اين رسالت بدوش کمونيستھای انقالبی
جھان است ﺗا درخود ﺗغييری اساسی ايجاد کنند وازاين حالت انفعالی بيرون آيند وبا نقد اشتباھات وانحرافات گذشته وحال
شان درايجاد شرايط ذھنی انقالب مبارزه کنند .ايجاد چنين شرايطی زمينه را برای وحدت ويکپارچگی جنبش بين المللی
کمونيستی وﺗقويت واستحکام انترناسيوناليسم پرولتری آماده می سازد .وازاين طريق است که می ﺗوان جنبش ھای
انقالبی پرولتری وجنبشھای مترقی ضدامپرياليستی وضدارﺗجاعی رادرسراسرجھان رونقی ﺗازه بخشيد وگسترش
داد.درجھت ديگرباﺗشديد وﺗعميق مبارزه اصولی ايدئولوژيک سياسی وطردانواع انحرافات اپورﺗونيستی ورويزيونيستی،
براه اندازی يک مبارزه وسيع برای ﺗرويج وﺗبليغ انديشه ھای انقالبی پرولتری) م ل م( وﺗالش درراه ايجاد ﺗشکالت
انقالبی پرولتری وسازماندھی ﺗوده ھای خلق وروشنفکران مردمی درکارزارمبارزه انقالبی ،جنبش بين المللی کمونيستی
را ﺗقويت کرده واستحکام می بخشد.
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