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  ! کبيراکتوبربھارمين سالگرد انق�به مناسبت گرامی داشت ازنود وچ

  

  طرد انواع اوپورتونيسموآموزش ازانق�ب کبيراکتوبربا                
                         -  خلق را درپرتوانديشه توده ھایاتمبارز ورويزيونيسم                    

  !رھبری نمائيم ) م-  ل- م( نق�بیھای کمونيسم ا                   
                       

راه رھائی انق�ب اکتوبر. بزرگترين تحول انق�بی درتاريخ بشريت بشمارمی رود ) پاريسبعد ازکمون(انق�ب کبيراکتوبرپيروزی 
محصول  نجاتبخش ن انق�ب اي. وناقوس مرگ سرمايه داری جھانی وامپرياليسم را بصدا درآوردهراگشود جھان وبشريت زحمتکشان

 .دررأس آن لنين بزرگ به پيروزی رسيد) بلشويک( بود وتحت رھبری حزب کمونيست روسيه انق�بی کمونيستھا وپرولتاريایمبارزات
 که روسيه امپرياليستی فئودالی نظامی ضربات مھلکی  درشرايطی صورت گرفتا وزحمتکشان روسيه تاريخی پرولتاري رھائيبخشقيام

 بحران سرمايه داری جنگ جھانی اول نتيجه.  بود ودرزيرباراين جنگ پرھزينه کمرخم کرده امپرياليستی اول متحمل شدهدرجنگ 
نه بجان ھم  بود که برای تجديد تقسيم جھان مانند گرگان گرس جھانیپرياليسمامضادھای درونی اردوگاه حدت تامپرياليستی جھانی و

  استعماری وبرمتصرفات امپراتوريھای تجزيه شد.  وجنايتبارجناحی منھزم وجناحی پيروزگرديدغارتگرانهدراين جنگ . افتاده بودند
بخش اعظم  امپرياليسم روسيه تزاری دراين جنگ شکست خورد وبشدت تضعيف گرديده و.درتھای امپرياليستی ديگرافزوده گرديدق

 ]يه  چندستم. نيزبرضد دولت تزارمتحول گشت روسيه  داخلیازطرف ديگراوضاع.ذخايرداخلی آن به تحليل رفتمنابع و
 برشدت اين شرايط ف�کتبار. رمق رسانده بوده توده ھای خلق وملل اسيرروسيه رابوشدت فقروبد بختی  طبقات حاکم بيرحمانهواستثمار

 يعنی موجوديت ط ذھنی شرايبودنمھيا با  زمان درآن. انق�بی بوجود آمد پا داده وشرايط عينی برای تحولتضاد ھای طبقاتی وملی
شرايط انق�بی، موجوديت جنبشھای انق�بی دربرخی ازکشورھای اروپائی وتجارب مبارزاتی  طبقه پرولتاريا با ب پيش آھنگحز

قيام ظفرآفرين  . وپيشرفت انق�ب درروسيه تزاری کمک کردانق�بی وھمه برگسترش اوضاع  ھمه ، بين المللیبحرانی امپرياليسم
 آغازشد 1917کتوبرسال  ا25بتاريخ کبيررھبری داھيانه لنين و) بلشويک(بازان روسيه تحت رھبری حزب کمونيستکارگران وسر

دولت مئوقت بورژوازی سقوط نمود وبرای اولين دراين قيام . وآخرين ضربه را برکاخ ستم واستبداد تزاران کھن وارد کرد
کبيراکتوبرعصرنوينی با پيروزی انق�ب  .ويرانه ھای آن بنيان نھاد بری را ونظام نوين اشبارپرولتاريای روسيه ديکتاتوری طبقاتی

تأسيس   را جھانسوسياليستیاولين دولت  وبرقرارکردهديکتاتوری طبقاتی شانرا روسيه   ودھقانانکارگران وبظھوررسيددرتاريخ بشر
ستم ن وسايرزحمتکشان را طی حدود چھاردھه از ملل مختلف روسيه اعم ازکارگران، دھقاناانق�ب اکتوبرخلقھایپيروزی  .کردند

وپيشرفت وترقی درھمه عرصه ھای حيات  رفاه وآسايش نجات داده وبه آزادی ، دموکراسی،شرايط زندگی جھنمیواستثمارواستبداد و
مبارزه ، قاتی شان وتشکيل نظام سوسياليستیازتأسيس ديکتاتوری طب روسيه بعد زحمتکشخلقھایپرولتاريا و. اجتماعی رساند

رھبری لنين ب) بلشويک(ت رھبری حزب کمونيست انق�ب اکتوبرتح وحفظوجانفشانيھای بی ھمتای را درراه اعمارسوسياليسم وتکامل
  .واستالين، ازخود نشان دادند

 روزیوپيشرفت جنبشھای انق�بی پرولتری وپيسرنوشت مشترکی دارند و، اھداف  خواستھا آرمان،پرولتاريا وزحمتکشان جھان 
 . بجا می گذارديگرکشورھای جھان اثرات مثبت عميقیدرد درپيشرفت جنبشھای انق�بی پرولتری انق�بات پرولتری دريک کشور،

با  . جھان وبشريت مترقی روسيه نبود؛ بلکه انق�بی بود متعلق به تمام پرولتاريا وزحمتکشانانق�ب رھائيبخش اکتوبرمنحصربه
  وجنبشھای رھائيبخش پرولتری عليه استعماروامپرياليسم ملی جنبشھای آزاديبخشيگاه انق�ب جھانی،توبروايجاد پاپيروزی انق�ب اک

 دربرخی ت آزاديبخش ملی پيروزی انق�با نقاط جھان اوج گرفته وبه دربساامپرياليسمسلطه عليه طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادورو
ه ھمين صورت درختم جنگ جھانی دوم انق�بات پرولتری وانق�بات دموکراتيک ب . انجاميدی تحت سلطه استعماروامپرياليسمازکشورھا

 که ندپيروزی اين انق�بات نيزدرشرايطی صورت گرفت. درچندين کشوراروپای شرقی به پيروزی رسيدند درويتنام شمالی وتوده ای
طح جھان  جنبشھای انق�بی پرولتری درسليکن دراين دوران ،. جناحی ازنظام امپرياليستی جھانی ضربت خورده وتضعيف گرديد

استفاده با بی پرولتری اين جنبشھارھبری انق�. ازحمايت بيدريغ کشورشوراھا برخورداربودندبگونه فعال وجود داشتند واين جنبشھا
ند درچندين ه بود، توانستازبحران وجنگ درون اردوگاه امپرياليسم جھانی وبحرانی که طبقات ارتجاعی کشورھای شانرا فراگرفت

 دموکراتيک -وارد کرده وانق�بات ملی رياليستھای حامی آنھاخاصتا فاشيسم برارتجاع داخلی وامپ ضربات مھلکیکشوراروپای شرقی
 برھبری مائوتسه دون دراکتوبرسال  چينھمچنين انق�ب دموکراتيک نوين درچين تحت رھبری حزب کمونيست.را به پيروزی برسانند

 درکوريای  دموکراتيک- انق�ب ملی 1951 درسال .) به انق�ب سوسياليستی تکامل نمود1958ودرسال  (دبه پيروزی رسي1949
 دراخيردھه پنجاه مي�دی خلق کوبا بپاخاست ودولت ارتجاعی وابسته به .پيروزشدشمالی تحت رھبری حزب کمونيست اين کشور

 دراينجا بايد به اين مطلب دقت نمود .ارتجاعی درکوبا به پيروزی رسيدامپرياليسم امريکاراسرنگون کرد وانق�ب ضدامپرياليستی وضد
خاصتاً درکشورھای تحت مختلف شرايط عينی به لحاظ شدت انواع ستم واستثماربيرحمانه واستبداد واختناق وحشيانه به نسبتھای : که

 شديدی می ھایعی که نظام ھای حاکم دچاربحرانودرکشورھای سرمايه داری امپرياليستی دراوضا. سلطه امپرياليسم ھميشه وجود دارد
موجوديت (یليکن آمادگی ايدئولوژيک سياسی وتشکي�تی پرولتاريا وکمونيستھای انق�ب. گردند، بيش ازپيش شرايط عينی آماده می شود

يزشھا ومبارزات توده   برای رھبری خ واوضاع انق�بی،دربوجود آمدن شرايط ذھنی انق�ب) جنبش انق�بیحزب کمونيست انق�بی و
  . است خلق درھمه جوامع طبقاتی شرط اساسیھای

مبارزه ودرجريان پراتيک  کیپروسه مبارزه ايدئولوژي کشف کرد ودر به کمک انگلسکمونيسم انق�بی علم است، اين علم را مارکس
 سياسی عليه - پروسه مبارزه ايدئولوژيک طبقاتی ودرلنين مارکسيسم رادرجريان پراتيک مبارزه. طبقاتی به رشد وتکامل آن پرداخت

 لنين مارکسيسم را خ�قانه. سم تکامل دادلنيني -ن ، مارکسيسم آ به مرحله عالی تر ی اپورتونيستی ورويزيونيستیانواع انديشه ھا
کامل داده مبارزه طبقاتی وکسب تجارب انق�بی، مارکسيسم را درھمه عرصه ھاتپيشبرد درجريان وی . درشرايط روسيه بکاربست

 -  بعد ازلنين مائوتسه دون، مارکسيسم . غنابخشيد را بيش ازپيشعلم انق�ب پرولتری گنجينهيھای علمی جديدی را تدوين کرد ووتئور
 وعلم  بکاربست پرولتاريائیتی وانق�ب کبيرفرھنگیلنينيسم را درپروسه انق�ب چين؛ انق�ب دموکراتيک نوين وانق�بی سوسياليس

 درشرايط کنونی . دادارتقاء)  مائوئيسم-  لنينيسم- مارکسيسم( آنمرحله عالی ترلتری را درعرصه ھای مختلف تکامل داده وبه انق�ب پرو
زحمتکشان  پرولتاريا وسايروعمده ترين س�ح فکری وچراغ رھنمایمھمترين  اين علم .است)  م-  ل -م(علم انق�ب پرولتاريای جھان
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تاريخ مبارزات مترقی . تواستثمارگراسگر ستم ارتجاعیه داری جھانی وامپرياليسم وديگرطبقاتجھان درمبارزۀ شان عليه سرماي
 توده ھای خلق با اين س�ح است انق�بی پرولتاريا وسايرزحمتکشان جھان درطی يک ونيم قرن اخيرنشان می دھد که فقط مسلح شدنو

 .ه داروفئودال وامپرياليسم نجات دھند وبرسرنوشت شان حاکم گردندمی توانند خودراازسلطه ستم واستثماروحاکميت طبقات سرماي که
  طبقاتی وملیمبارزات جنبش انق�بی نميتواند وجود داشته باشد و-  )م- ل -م (  پرولتریعلم انق�ب - بدون انديشه انق�بیبعبارت ديگر

دوران طو]نی ازفروکش جنبشھای ريک کشور د زحمتکشان شکست انق�ب. به شکست می انجامد بدون رھبری پرولتارياشانکزحمت
 توده ھای  پرولتریانق�ببالعکس پيروزی ھر. پی داردسطح جھان درتوده  ھای خلق را درھمان کشورودرتوده ای  ويأس ونااميدی 

 ليسم تقويت طبقات ارتجاعی وامپريا مبارزه جوئی آنھاراعليهبخشيده وروحيه نيرو سراسرجھانخلق توده ھای ، برای دريک کشورخلق
قات خلق ودرصف  دريک صف طب.عمدتاً دونيروی متخاصم دربرابرھم قراردارند سطح جھانجوامع طبقاتی ودردر .مينمايد

 قات متخاصمطب بين  طبقاتیوامع طبقاتی تاحال مبارزهازپيدايش ج.قراردارند  سرمايه داروامپرياليسم وديگرطبقات ارتجاعیديگرطبقات
  مبارزه".تاريخ کليه جوامعی که تا کنون وجود داشته، تاريخ مبارزه طبقاتی است " .نيزادامه خواھد يافتده جريان داشته است ودرآين

اين مبارزه تا طبقات درجھان وجود داشته باشند  و نھان وآشکارادامه داشتهبشکلب� انقطاع،  بطوردوامداروبين طبقات خلق وضد خلق
استثمارسرمايه داری جھانی  ستم وبا حدت .گاھی شدت يافته وگاھی تخفيف می يابندوضد خلق تضاد بين طبقات خلق . ادامه خواھد يافت

حدت . گروطيقه سرمايه دارشدت می يابد تضاد بين طبقه کار،وامپرياليسم برطبقه کارگروسايرزحمتکشان درکشورھای سرمايه داری
طبقه اليسم جھانی عليه توده ھای خلق اعم ازطبقه کارگر،ستم واستثمارطبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادوروستم وغارتگری امپري

اليسم امپريرشھرھا ودھات موجب شدت تضاد توده ھای خلق با دھقانان فقيروبيزمين، طبقه خرده بورژوازی وسايراقشارتھی دست د
ماه اخيردرکشورھای شمال  نه درخيزشھای اين مسئله بيش ازھرزمانی خودرا درشرايط کنونی جھان.می شودر وکمپرادووطبقه فئودال

 درھريک ازکشورھای .افريقا وشرق ميانه ودرکشورھای سرمايه داری امپرياليستی وسايرکشورھای جھان بوضوح آشکارکرده است
طب بندی تضادھا نظربه د وقنسرمايه داری امپرياليستی وکشورھای تحت سلطه امپرياليسم تضاد ھای طبقاتی وملی مختلفی وجود دار

د نچندی وجود دار  اساسی ھایتضاد دراوضاع کنونی جھان .يک ازاين کشورھا معين ومشخص می شودھرماعی اقتصادی اجتساختار
  سرمايه داری، تضاد بين پرولتاريا وبورژوازی درکشورھای تضاد بين کاروسرمايهامپرياليسم؛اد خلقھا وملل تحت ستم با تض:منجمله

 درشرايط کنونی  تضاد عمده جھانی با امپرياليسم تضاد بين خلقھا وملل تحت ستم.مپرياليستیامپرياليستی وتضا د بين قدرتھای مختلف ا
 برخلقھای  امپرياليسم استثماروستم وغارتگری وتجاوزات نظامی وتسلط استعماری يافتن با شدت اين تضاد.تشکيل می دھدجھان را 

 تحو]ت اوضاع . است تشديد شده، کشورھای سرمايه داری دروسايرزحمتکشانبرپرولتاريا حت ستم جھان وتشديد استثماروستم ت
  وامپرياليسم جھانیدرکشورھای سرمايه داری امپرياليستی نشان می دھد که با تداوم وتعميق بحران ساختاری سرمايه داری

 امپرياليستی خاصتاً  سرمايه داریقدرتھای بزرگ. ه می شودودفز ا توده ھای کارگران وزحمتکشانگدستیھرروزبرشدت وعمق فقروتن
 سرمايه  بانکھا ومردم را درحلقوم ای ازذخايرثروتھای ملی وعامه درکشورھای اروپائی واض�ع متحده امريکا، بخش قابل م�حظه

 شان وخلقھای  کشورھای سرمايه دارانی که با استثماروغارت خلقھای. نجات حاصل کنند کاملداران غارتگرانداخته تا ازورشکستگی
ازجھت ديگربا طرح وبه اجراء گذاشتن برنامه ھای رياضتی برای توده ھای مردم سعی دارند  .ت ستم جھان فربه شده اندملل تح

کارگران وزحمتکشان کتله ھای بيشتری از ھرروز.زاين طريق جبران کنندومصارف نظامی شانرااتاکسری بودجه ھای ک�ن اين دولتھا 
 فقرقرارمی بيشتری را طی کرده وھرچه بيشتردرشرايط زيرخط ح زندگی آنھا سيرنزولی وگراف سطبيکارا ن می پيوندندلشکربه 

  افزايش يافته وسايرخدمات اجتماعی)درمانی( خاصتاً بيمه صحی بيمهی تحصيلی وقيمتھا مصارفگيرند؛ به ھمين صورت
ت وخيزشھای چند رچه بيشتراعتراضااوج ھ شدت وشاھدھای اخيرما درطی ھفته . توده ھای مردم افزوده می شودزندگی وبرفشار

چند  . ھستيمی سرمايه داری امپرياليستیکشورھا در)دولت(سرمايه دار برضد طبقات حاکم  ميليونی توده ھای مردمصدھزارنفری وچند
  ومعلمينمحصلين ومتعلمين،  دولتی پائين رتبهماه است که تظاھرات واعتراضات واعتصابھای کارگران، زحمتکشان ومامورين

سا]نه ده ھا زچھارصد ميليارد د]ررسيده است و آن به بيش ا ووامھای زيرباربديھی ھايش کمرخم کردهدولت يونان. ريونان ادامه داردد
قدرتھای رفته ؛ ليکن اتحاديه اروپا وديگردرحقيقت اين دولت درورطه ورشکستگی قرارگ.  را می پردازدد]رربح اين وامھا ميليارد

 بشرط .بچکانند يونان  ورشکسته آب درحلقوم اقتصاد محتضرو دولتبا ربحھای ک�ن اعطای وامھای جديد  تابادارنامپرياليستی سعی د
 . سوق دھد اجباریبه بيکاریتعداد بيشتری ازمردم را آنکه دولت يونان تنقيصات بيشتری درھزينه ھای اجتماعی مردم صورت داده و

چند ھفته قبل اعتراضات وشورشھای . ی قراردارندبددروضعيت نيز وايتاليا فرانسه، اطريشلند، پرتگال،ھسپانيا، آيساقتصاد کشورھای 
 توده  بيانگرنارضائيھای گسترده اين شورشھا.عظيمی درچند شھرانگلستان منجمله لندن بوقوع پيوست که برای چندين روزادامه يافتند

. ان غارتگردست به شورش زدندحاکم سرمايه دارست که برضد نظام اين کشورادرملی تحت ستم چند ]يه ھای محروم وفقيرواقليتھای 
مالی مرکزبزرگترين " (وال استريت" برابر در گسترده طبقات واقشارمردمتظاھرات واعتراضات سپتمبر17ازتاريخ ھمچنين 
ا درنيويورک  وتنھکشيده شده شھرامريکا 50دامنه اين اعتراضات در. ده ھاوصدھاھزارنفربآن پيوستنداً بعد. ه است آغازشد)نيويورک

"  .محاکمه کشانده خواھند شدبه  تعدادی ازاينھا که طبق گفته پوليس امريکا نفررا دستگيرکرده است700بيش ازپوليس تا روزدھم اکتوبر
ديکای تا کنون چندين اتحاديه کارگری ازجمله سن طبق گزارشات . اين شعاراصلی تظاھرکننده ھاست، "کنيدريت را اشغال توال اس

 عده اين . اع�م کرده اند عظيم اعتراضیھایسنديکای حمل ونقل پشتيبانی  خودراازاين جنبشع موترسازی، اتحاديه سراسری، وصناي
ليکن شعارتعداد . ھی می نامند رااعتراض عمومی به وضعيت اقتصادی وسياسی امريکا می خوانند وعده آنرا جنبش عدالت خواھاجنبش

دراين تظاھرات واعتراضات گسترده  .تشکيل می دھد" درصد ھستيم که ازھمه چيزمحروميم 99ازجمله ما"ھارا  زيادی ازتظاھرکننده 
 ازجمله متعلمين ومحصلين، استادان فاکولته، مامورين تحت ستم، اقشارتحصيل کرده اجتماعی اززحمتکشان ومليتھای طيفھای مختلف

با شعارھا وخواستھای گوناگون  اقشارتھی دست وفقيرجامعه امريکا وديگرتشبثات خصوصی کوچک، صنايع وپائين رتبه ، صاحبان
سال اخيرسرپناه ھای شانراازدست داده اند  چھار-سهبخشھای زيادی ازکسانی که طی .  شرکت کرده اند وتظاھراتدراين اعتراضات

رشھای موثق شاھدان عينی، طبق گزا .وکسانی که ازشکم گرسنۀ شان شکايت دارند دراين تظاھرات شرکت گسترده دارند
ضد مردمی  به سياست ضد مردمی وضد انسانی کارتلھای سرمايه داری ودولت  استیشعارتظاھرکننده ھا اکثراً سياسی است واعتراض

" س لندن را اشغال کنيدبور" رات واعتراضات گسترده تحت شعارھتظا اکتوبر15بتاريخ   به ھمين صورت.مريکااوجنايتکار
برضدنظام سرمايه داری ) سويدن(پانيه، پرتگال، آلمان واستوکھلم، ھس)جاپان(ھمچنين تظاھراتی درتوکيو. ازشد آغدرانگلستان
روم چند صدھزارنفردرتظاھرات شرکت کردند که باثرزد وخورد بين پوليس مھاجم شھردر درايتاليا. ه وادامه داردآغازگرديد

آغازشده ) اشغال مرازکزملی بزرگ(گسترده درانگلستان وھالند زيرھمين شعار بعداً تظاھرات .دومعترضين حدود ھفتاد نفرزخمی شدن
  . جريان دارد جھانکشورھای مختلف سرمايه داریايه داری  درده ھا شھراز تظاھرات ضد سرموننک تا. است

عدالتی بيش ازحد طبقات استثماروستم  وبی فشار ناشی ازمبارزات توده ھای مردم درکشورھای مختلف جھان خيزشھا وقيامھا وھمه اين
بع�وه استبداد وخفقان وسلب حقوق سياسی واجتماعی توده ھای مردم درکشورھای تحت سلطه . حاکم ارتجاعی وامپرياليسم است
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  مساعدت شرايطتنھا ليکن .  است جھان درجوامع مختلف مساعداين جنبشھای سياسی مردمی بيانگرموجوديت شرايط عينی. امپرياليسم
زيرا بدون .  دموکراتيک ويا انق�ب اجتماعی منجرنمی شود- شھای خود بخودی توده ھای مردم به پيروزی انق�ب ملی عينی وجنب

برای انق�ب . ، انق�ب توده ھای خلق به پيروزی نمی رسد دريک جامعهموجوديت شرايط ذھنی انق�ب  وبوجود آمدن اوضاع انق�بی
حزبی . موجوديت جنبش انق�بی ازجمله شرايط ذھنی انق�ب اند با موجوديت چنين حزبی. تيازاسکردن به حزب انق�بی پرولتاريا ن

 دريک  انق�باده بودن شرايط ذھنیآم .توسط کمونيستھا وپرولتاريای انق�بی رھبری شود خصلت پرولتری داشته وواقعاً انق�بی که
  . استده برای انق�ب کردنتعيين کننکنارشرايط عينی مساعد؛ يکی ازفکتورھای عمده وکشوردر

عضوناتو، تھاجمات اھداف غارتگرانه اش دراتحاد باامپرياليستھای تحقق ابرقدرت امپرياليستی امريکا به منظور ده سال است که 
چھارسال .  استعماری را دربرخی ازکشورھای تحت سلطه ازجمله افغانستان وعراق آغازکرده است که ھنوزادامه داردنظامی وتسلط

 دچاربحران ساختاری عميقی )ايا]ت متحده امريکا( خاصتاً بزرگترين اقتصاد جھان که سيستم سرمايه داری جھانی وامپرياليسماست
 خاصتاً درکشورھای تحت سلطه  ازجھاندرسطح گستردۀد ومی روب فرودراين منج� ھرچه بيشتر وھرسالماهھر با گذشت است که

اً امريکا افزوده امپرياليسم جھانی خاصت طبقات ارتجاعی وعليهخلقھاميزان نفرت وانزجار بر]تينامپرياليسم درآسيا، افريقا وامريکای 
ی شمال افريقا  درکشورھامتوسط  توده ھای خلق واقشارمختلف طبقه ه است که خيزشھا واعتراضات گستردۀ ماحدود نه. می گردد

 اما دورنمای روشنی. دنادامه دار آغازشده است وھنوز جھانیمپرياليسم وابسته ومتکی به اه نظام ھای ارتجاعی مستبدعليوشرق ميانه 
ی رژيم ھای سابق توسط دربرخی ازکشورھای عرب .اين جنبشھای توده ای به چشم نمی خوردتوده ھای مردم درد مبارزات ازدست آور

اينھا ھمه . ل واقعی شان ھم دست نيافتنداما مردم به خواستھای حد اق. ييرکردند ازجمله درتونس ومصرمبارزات مردم تغ وتظاھرات
، مبارزات آنھا ن رھبری حزب انق�بی پرولتری خلق درکشورھای مختلف جھان که بدوشواھد ومثالھای عينی ای ھستند برای توده ھای

به مرورزمان  ماه اخيردرکشورھای مختلف درابتدا بگونه خود جوش آغازشدند؛ ولی 9اعتراضات وتظاھرات . به پيروزی نمی انجامد
  ارتجاعیبورژوازی، بورژوارفورميست، احزابخرده به نحوی تحت تأثيرايده ھا وافکارافراد وگروه ھا واحزاب سياسی مختلف 

 ھيچ يک ازاين احزاب به تنھائی نتوانستند رھبری ليکن.  وسوسيال دموکرات قرارگرفتنداس�می، احزاب وگروه ھای رويزيونيست
اين ھمه مبارزات وفداکاريھا وقربانيھای توده ھای مردم : ينجا بايد روی آن تأکيد نمودمطلبی که درا. مال کنندخودرا براين جنبشھا اع

 اين جنبشھا  عمدۀمبوداين ک وبدون رھبری انق�بی پرولتری صورت گرفتندا وشرق ميانه واروپا وامريکا درکشورھای شمال افريق
 خارج قدرت دولتی طبقات ارتجاعیجناح ديگری از حاکم با، جناحی ازطبقات ارتجاعیلتریما ديديم که بدون رھبری انق�بی پرو. است

 دراين کشورھا ا تصاحب کردند وبرکرسی ھای قدرتبا افراد وگروه ھای ازاقشارخرده بورژوازی دست آوردھای مبارزات مردم رو
  .تکيه زدند

چندين در.  دچاربحران ساختاری عميقی است جھانی امپرياليستی؛ چھارسال است که سيستم سرمايه داریقراريکه قب�ً تذکريافت
اثرات ويرانگراين بحران .رآستانه ورشکستگی وسقوط قرارگرفته اند د اقتصادی ومالی نظامکشورسرمايه داری امپرياليستی

 درچندين  واقشارمتوسط  خيزشھا واعتراضات گسترده توده ھای مردم موج.بوده استتحت سلطه امپرياليسم نھايت شديد برکشورھای 
مظالم طبقات براه افتاده وھرروزخلقھا درکشورھای بيشتری عليه ستم واستثمارواستبداد وعليه نظام سرمايه داری وامپرياليسنم  رکشو

رد شورھای سرمايه داری وا خاصتاً درک خلقوتضييقات بيشتری برتوده ھایام سرمايه داری امپرياليستی فشار نظ.پا می خيزندحاکم ب
اما کمبود اساسی عدم آمادگی ايدئولوژيک سياسی . ضات مردم ھمراه خواھد شدا نا رضائيتھا واعترند که برگسترش دامنهمی ک

م�حظ می شود که ضعف جنبش کمونيستی دراين  .وتشکي�تی پرولتاريا وکمونيستھای انق�بی درکشورھای مختلف جھان است
نباله روان اين  موجب شده است که کمونيستھابه د)دن وجود دار واحزاب کمونيست انق�بی گروه ھاکشورھای کهآن  درالبته(کشورھا

تاريخ جنبش بين المللی  .نيزمزيدی برعلت شده است درشرايط کنونی جھان عف جنبش بين المللی کمونيستیضو جنبشھا مبدل شوند
مختلف براثرستم واستثماروفشاراستبداد وستم طبقات حاکم کمونيستی نشان می دھد که درمقاطع مختلف تاريخی زمانی که درکشورھای 

 خودبخودی ايرا بوجود آورده اند؛ اگردراين کشورھا جنبش پرولتری واقعاً ھایجنبشده ھای خلق بپا خاسته اند ارتجاعی وامپرياليسم تو
ين جنبشھا تحت رھبری حزب انق�بی سته است که مبارزات خود جوش توده ھای مردم را سمتدھی کرده وا توان،انق�بی وجود داشته

بلعکس درعدم موجوديت يک حزب واقعاً کمونيست انق�بی؛ قيام وجنبش توده ھای خلق . ای بزرگی دست يابندپرولتاريا به پيروزی ھ
 بوده داشته ولی ضعيف  جنبش کمونيستی وجود کهاست بوده  ھمشرايطی.  طبقات حاکم سرکوب شده استبه پيروزی نيانجاميده وتوسط

 عليه ستم  جھاندرکشورھای مختلف مردم  قيامھا وشورشھای توده ھا.وازرھبری مبارزات توده ھای خلق عاجزمانده است
  .  جوامع استواستثمارواستبداد طبقات حاکم وامپرياليسم حامی آنھا بيانگرشرايط عينی مساعد دراين

  توسطپرولتاريا)  روزه72(  وسقوط حاکميت طبقاتی پاريسکمونونين  درتاريخ جنبش بين المللی کمونيستی بعدازسرکوب وحشيانه وخ
جنبش بين  پرولتری و انق�بی جنبشھای کمک ديگرکشورھای سرمايه داری اروپا؛ اين نشيب وفرازھابرایه ارتجاعی فرانسه بدولت

ی که تکامل دراشياء وپديده ھای مادی انق�بی بادرک اين حقيقت علمولی کمونيستھای . شته استالمللی کمونيستی تا امروزوجود دا
انق�ب پرولتری ھم طی . واجتماعی بصورت مستقيم الخط صورت نگرفته بلکه ھميشه ازپيچ وخم ھای دشواری می گذرد

 مبارزه انق�بی وانق�ب خلق نااميد نشده راه پروپيچ وخماز یھيچگاھ  کمونيستھای انق�بی.فرازونشيبھای به پيروزی می رسد
گونه اينھا ب. رتونيسم ورويزيونيسم را رھا نمی کنندبارزه طبقاتی وملی وعرصه مبارزه ايدئولوژی سياسی عليه انواع اپووسنگرم

 درون جنبش  خستگی ناپذيربه مبارزه انق�بی ادامه داده وچون کوه دربرابردشمنان طبقاتی خونخواروغارتگرودشمنان رذيل وزبون
 اپورتونيستھا ورويزيونيستھای رنگارنگ که درماھيت ارتجاعی . ومی دھندمبارزه انق�بی ادامه داده ايستاده واستوارانه به کمونيستی

توده ھای نا آگاه خلق انق�بی  مترقی وبا عاريت گرفتن مقوله ھا ومفاھيمرخ کشيده وبه " انق�بی"  ولی بيشرمانه ماسک وضدانق�بی اند
 . شده ومی شوندرفت اين جنبشھميشه سد راه پيش واغوا می کنند رانق�بی پرولتریروشنفکران کمترآگاه به مسايل درون جنبش او

 توسط ی که جنبش انق�بلی زمانی  و�بی پرولتری را ھمراھی کرده اند،بودند وھستند افرادی که چند صباحی جنبش انقھم  ازطرفی
يک دليل ونيرنگ خودرا ، با ھزارودشوارديده اند انق�ب خلق را دورو وياراه پيروزی ضربت قرارگرفتهدشمنان طبقاتی مورد

 ھم ھستند که با کمال بيشرمی دم ازانق�ب ۀعد.  انق�بی وداع کرده اندبرای ھميش با مبارزهجستجو کرده و" گوشه عافيت" ده وکنارکشي
عليه آنھا دريغ  ودشنام افترا، ئه وخاينانه کمونيستھای انق�بی درون جنبش را مورد حمله خصمانه قرارداده وازھيچ نوع توطمی زنند

   ]نه می کنند  دردرون احزاب وسازمانھای کمونيستی انق�بیيست ورويزيونيست عناصراپورتون ھای مختلفقماش .می کنندن
  .ودرفرصت مساعد سازمان وحزب انق�بی را مورد حمله خاينانه قرارمی دھند

جنبشھای انق�بی پرولتری درجھان ايده ھا وافکارانحرافی وضد انق�بی ھورظزمان  تاريخ جنبش کمونيستی جھانی شاھد است که از
 ويا به به بيراھه برده وچون موريانه جنبشھای انق�بی پرولتری راازدرون خورده وسعی کرده اند تا آنھاران آنھا وجود داشتهدردرو

  احزاب کمونيست بگونه مستقيم توانسته اندکمترتجاعی ارقدرتھای امپرياليستی وين المللی کمونيستی درتاريخ جنبش ب. سقوط بکشانند
آنچه که تا حال احزاب برسرقدرت ودولتھای سوسياليستی . خارج قدرت رابا مداخ�ت مستقيم شان ازپا درآورنديادرقدرت و
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ھمين عناصروگروه ند د حمله قرارداده وبه سقوط کشانده ا مورواحزاب کمونيست انق�بی خارج قدرت راھای پرولتارياوديکتاتوری 
 البته تبليغات زھرآگين، تخريبات وتوطئه چينی ھا .زی درون احزاب کمونيست بوده اند بورژوا اپورتونيست ورويزيونيست،یھا

 وامپرياليسم وارتجاع بين  انق�بی وجود داشته وخواھد داشتومداخ�ت غيرمستقيم امپرياليسم وارتجاع بين المللی ھميشه عليه کمونيسم
  . رويزيونيستھای درون احزاب کمونيست انق�بی خاصتاً احزاب برسرقدرت راکمک می کنند اپورتونيستھا ومللی ازاين طريقال

دارودسته ( درون حزب ودولت) رويزيونيست( بورژوازی ،عناصر1953ی سوسياليستی درسال  بعد ازمرگ استالين رھبراتحاد شورو
طرح  اشرا درکنگره بيستم حزب کمونيست شوروی م تزھای رويزيونيستیخروشچف. برقدرت حزبی ودولتی غلبه کردند) فچخروش

دروضع " تغييرات اساسی"  به بھانه آنکهکنگره بيستم حزب کمونيست اتحاد شوروی او درگزارش خود به .ه وبه تصويب رساندکرد
درشرايط تاريخی زمان "  انق�ب اکتوبرهرا: وی گفت. را مطرح ساخت" گذرمسالمت آميز"  قضيه باصط�ح،است آمده پديد جھان
گذرازسرمايه داری به سوسياليسم " ازطريق پارلمان" وامکان داردودرحال حاضروضع تغييرکرده "  بوديگانه راه صحيح" ،"خود

ی راه انق�ب  لنينيسم پيرامون دولت وانق�ب بود وانکارعلنی اھميت عموم-که اين خود تجديد نظرآشکاردرآموزش مارکسيسم. انجام يابد
تم سوسياليستی سيس("ميان دوسيستمورقابت مسالمت آميزھمزيستی مسالمت آميز:"  تزخروشچف به ھمين ترتيب .اکتوبرمی باشد

 وکليه کشورھای سوسياليستی  وقتشوروی آنرابه مشی عمومی سياست خارجی اتحاد را مطرح کرد  و) وامپرياليسموسيستم کاپيتاليستی
حزب تمام " ،" راه رشد غيرسرمايه داری" ،" زميپارلمانتار" : ويزيونيستی خروشچفبه ھمين صورت تزھای ر. تحت نفوذش درآورد

شچف وخر. دراقتصاد درکنگره بيستم حزب کمونيست شوروی به تصويب رسيد" تقويه سکتوردولتی" و" خلقی ودولت تمام خلقی
ی را دراتحاد شوروی  ودولتیحزبی يک کودتای حزبی قدرت  ط مي�دی1956وديگررھبران رويزيونيست وضدانق�ب که درسال 

 توجه کنيد که چگونه رويزيونيستھای درون احزاب وجنبشھای کمونيستی . روی نظام سوسياليستی تأکيد می کردند بيشرمانهقبضه کردند
 تلخ  شکست  وتجارب کمونيستی جنبش بين المللیبا نگاھی به تاريخ. انق�بی ھستندازجمله خطرناک ترين دشمنان مخفی کمونيسم 

 که با پيروزی انق�ب پرولتری  م�حظه می شودن احزاب کمونيست برسرقدرت؛زيونيستھای درويانق�بات پرولتری توسط رو
درحقيقت با بنای ديکتاتوری .ريا به پيروزی کامل دست نمی يابدلطه امپرياليسم، پرولتاوسرنگونی ديکتاتوری طبقات ارتجاعی  وقطع س

 مبارزه مرگ وزندگی عليه انديشه ھای اپورتونيستی . انق�ب پرولتری تازه آغازمی شود فازمھمولتاريا وتأسيس جامعه سوسياليستیپر
  مبارزه عليه طبقات ارتجاعی شکست خورده درسطح جامعه،،ياليسمسوسورويزيونيستی دردرون حزب ودولت، مبارزه برای ساختمان 

 معهمبارزه عليه فرھنگ وايده ھای کھن درجا ، ، مبارزه درجھت پيروزی انق�ب جھانیه عرصه ھا درھم سوسياليستیتکامل جامعه
مسايل عمده و ، از وتکامل آنھا به انسانھای نوين ارتقای سطح آگاھی سياسی توده ھای خلق ومتحول ساختن افکارآنھاومبارزه درجھت

بلکه .  وتئوريھای انق�بی نمی پردازند اساسینيستھا آشکارا به نفی اصولويھمه رويز. دن پيش روی پرولتاريا قراردارمھمی اند که 
 آن انجام می دھند ودرصورت غصب قدرت حزبی ودولتی ازانق�ب ل خ�فدرلفظ صحبت ازباوربه آنھا دارند؛ ولی درعم

که درراه پيروزی انق�ب (ی مردم  نامی باقی می گذارند که درجھت فريب توده ھا فقطوديکتاتوری پرولتاريا وسوسياليسم وکمونيسم
وادامه حاکميت ) شان مبارزه کرده اند، قربانی داده اند ودرراه تکامل وحفاظت ازدست آوردھای انق�بی شان فداکاريھا کرده اند

ولتاريا انق�ب، ديکتاتوری پر از درمثال فوق خروشچف وباند تحت رھبری اش درلفظ.ه کنندد استفاان ازآنمردمی ش ضدانق�بی وضد
تزھای درسطح جھان " تغييرات اساسی" ه سعی می کردند تا زيرنام  ولی ماھرانه وشيادانوجامعه سوسياليستی صحبت می کردند

 ی خلق خاصتا بعد ازپيروزی انق�بازاينجاست تازمانيکه اکثريت توده ھا. دنبخش " قانونيت" رويزيونيستی وضد انق�بی شانرا
زيونيستھای درون حزب را درک يونيرنگھای خاينانه روترفندھا ياليستی به آگاھی انق�بی نرسند تا بتوانند پرولتری وايجاد جامعه سوس

) مائوئيست( قرن بيست ويکم توجه کنيد رھبران حزب کمونيست نپالبه ھمين اوايل .  به تکامل نخواھد رسيدکنند؛ انق�ب سوسياليستی
 زن ،دست دادند شان ازجانھای خودرا درراه انق�بن ومرد زتن از  ھزار ھاده، سلحانه درطی ده سال مبارزه مدرحاليکه مردم نپال 

 رويزيونيستھایل قرارگرفتند؛ ولی پراچندا وديگر دولت شاھی نپا ارتش ونيروھای امنيتی تجاوزات وجناياتومردآنھا مورد شنيعترين
 .پرياليسم شدند وانق�ب خلق نپال رابه منج�ب شکست کشاندند، تسليم طبقات ارتجاعی وام) مائوئيست( نپالحزب کمونيستمسلط بر

ف درسطح ملی چ خروش تزھای رويزيونيستی وضدانق�بی دربارهگسترده بطورروزيونيستھای مدرن مسلط برحزب ودولت شوروی
تعداد  ويزيونيست حاکم برشورویباند ر. ی را اغوا کنندتوده ھای خلق شوروبرای سالھا   صورت توانستندنوبين المللی تبليغ کردند وباي

زندانی سالھای طو]نی ") تان بيماران روانیتيمارس( " بنام)ک گ ب( مخوف کمونيستھای انق�بی رادستگيرودرزندانھا ی زيادی از
را ب جھانی  واولين پايگاه انق�ودولت سوسياليستی وديکتاتوری پرولتاريا اکتوبرانق�باين باند خاين .  نمودند سربه نيستا ويدهکر

به پيروی ازرھبران مرتد ) درقدرت وخارج قدرت(احزاب وسازمانھای کمونيستی زيادی درسطح جھان درآن وقت .منھدم کرد
اتحاد اين بزرگترين خيانت وجنايتی بود که رھبران .  سقوط کردند)فیچخروش( مدرنسم درمنج�ب رويزيوني ورويزيونيست شوروی

  .  انجام دادند وخلقھای جھانی کمونيستیجنبش بين المللو انق�ب اکتوبرهشوروی سوسيال امپرياليستی علي
جنايات .  درايران بودند"حزب توده"درافغانستان و" حزب دموکراتيک خلق"، مسکوومزدوراحزاب رويزيونيست دنباله روازجمله 

  زحمتکشکمونيستھای انق�بی وخلقھایه بيش ازھمه ب خاصتاً درطی سی ودوسال اخير توده ايرانوخيانتھای رھبران وکدرھای حزب
 - ک( تقيم دستگاه جھنمی خورشيدی طی يک کوتای خونين به کمک مس1357 که درسال "حزب دموکراتيک خلق. "ايران آشکاراست

 حزب اين. ؛ شنيعترين جنايات وتجاوزات وخيانتھا را عليه خلق افغانستان مرتکب شد بقدرت رسيد درافغانستان)يو - آر - ب وجی  - گ 
ترقی وسوسياليسم وآزادی  "ک بيشرمانه ماسزيونيستھا يبود ولی مانند تمام رو ومزدور بورژوازی ارتجاعی يک حزبدرماھيت

 وباداران سوسيال امپرياليست شان؛ جنايات، حاکميت ننگين آنھاسال ده مزدوردرطی چھار اين باند. برخ کشيده بود" دموکراتيسم
ول يک ونيم ميليون انسان بيگناه را کشتند، صدھا ھزاررامعل. انجام دادند ھولناکی را درکشورتجاوزات وکشتارھا وشکنجه ھای

آدمکش صدھا روشنفکرانق�بی ومترقی وھزاران واين باند مزدور.  مخوف شکنجه کردنددرزنداھای  وده ھزارتن را کردهومعيوب
ولناک  ھاين وحشيان جانی ھمه اين جنايات. کشاندنده ويرانی  را به جوخه ھای اعدام سپرده وکشوررا ب ومترقیانسان آزادی خواه
 مثال ازجنايات رويزيونيسم بين  وھزاران يک مثال ازصدھااين. انجام دادند "سوسياليسم"و" انديشه ھای انق�بی" ضدانسانی را بنام

 رويزيونيسم  چه؛ظاھرمی سازد خودرا کهکل وشمايلیش به ھراست، رويزيونيسم  واقعیۀچھر ماھيت اصلی واين.  استالمللی
د عليه توده ھای خلق وروشنفکران ن زمانی بقدرت برساينھا. "خوجه ایرويزيونيسم دگما"  و"سه جھانی" رويزيونيسم فی، چخروش

رفتارشان  و بلکه درشکل وشمايلستند ھ رويزيونيسم درماھيت يکیھمه انواع .دن عمل می کن وحشيانهواقعا مردمًی وانق�بی چنين
 وخصلت اپورتونيستھا ماھيتازشناخت   است؛مشکل وبخشھای ازروشنفکران مردمیگاه خلق نچه که برای توده ھای ناآآ. تفاوت اندم

 پنھان می "انق�بی ومترقی" زيرشعارھایتامدتھا ھويت خودرا ودنظھورمی کن  به اشکال والوان مختلفزيرا اينھاً . تسورويزيونيستھا
 مکروب مھلکھرقدر. ، تا اينکه نقاب ازچھرۀ آنھا افتيده وافشا شوند توده ھای مردم را فريب می دھند وبا انق�بی نمائینمايند

 انق�بی  وحزبن مبارزه شود وازسازما آن شده وعليه انق�بی بموقع شناسائیکمونيستھا وپرولتاريایاپورتونيسم ورويزيونيسم توسط 
بايد تأکيد کرد که با طرد ونابودی يک . دن انق�بی را ضربت بزننسازماتا  دنی يابقع مد، کمترمونگرد طرد پرولتری وجنبش کمونيستی
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رويزيونيستھا مسئله ختم نمی شود؛ اين پديده شوم ھميشه بازتوليد می شود وتازمانی طبقات درجامعه وجود داشته  از چند فردی ويافرد
ودی طبقات با ناب. م بوجود می آيد باشد اپورتونيسم ورويزيونيسدش درجامعه ودرسطح جھان موجود يعنی پايه ھای مادی وفکری انباش

 چه قبل ازپيروزی انق�ب" بين دوخط " لذابايد مبارزه .خودرا ازدست می دھد رويزيونيسم پايگاه طبقاتی  وپيروزی کمونيسم؛ندرجھا
  .دوران سوسياليسم بدون وقفه ادامه يابدتمام  وچه  درپرولتری

بشدت تضعيف  و شدهونيستی بين المللی دچارافتراق عميقیجنبش کم اردوگاه سوسياليستی وراتحاد شوروی سابق، انق�ب دبعد ازشکست
 به پيش برده  مدرن را درسطح جھانمبارزه عليه رويزيونيسم مائوتسه دون دررھبری حزب کمونيست چين ليکن درآن وقت. گرديد

  ھمچنين.بگونه ھمه جانبه افشا کرد مدرن وعلل پيدايش آنرا يسم رويزيونماھيت  با تحليل علمی وديالکتيکیمائوتسه دون. ورھبری کرد
بعد ازمرگ مائوتسه دون وشکست  .حزب کمونيست آلبانی برھبری انورخوجه نيزدرافشای ماھيت رويزيونيسم مدرن مبارزه نمود

شه انق�بی  وبه خدمات اوبه انق�ب چين وانق�ب  وبه مائوتسه دون وانديه درمنج�ب دگما رويزيونيسم افتادانق�ب درچين انورخوج
ارکسيستی خواند توصيف کرد، اوانديشه مائورا يک دکتورين ضد م" يکنوع رويزيونيسم  " خوجه انديشه مائورا .جھانی حمله نمود

 برجنبش بين المللی  اين خود درموردش ضربۀ بزرگی بود.انق�بی مائوبه انق�ب چين وانق�ب جھانی انکارکردوازحقانيت خدمات 
دچارانحراف رويزيونيستی  ")اخگر(د حزب کمونيست افغانستانسازمان مبارزه برای ايجا" ازگروه ھای چپ افغانستان .کمونيستی

  .خوجه ای سقوط نمود" دگمارويزيونيسم" ه ودرمنج�ب گرديد
  تأکيده کرده   رويزيونيسم انواع اپورتونيسم وماھيت ارتجاعی وضدانق�بی شناخت از درجھت بزرگ پرولتاريای جھانھمه رھبران 
 مائوتسه .ده اندافشاکر را وجنبشھابورژوازی درون احزابچھره ھای رسوای عناصر رويزيونيستی و مختلف اپورتونيستی وروندھایو

 را تحاد شورویدرن، شکست انق�ب دراشکست انق�ب دراتحاد شوروی واحيای سرمايه داری بوسيله رويزيونيستھای م بعد ازدون
تئوری وی . دردرون حزب تأکيد نمود" بين دوخط  "، مبارزهقفهانق�بی بی وادامه مبارزه روی  و قرارداده وتحقيق مورد مطالعهعميقا

 کبيرفرھنگی پرولتاريائی  چين، انق�بانق�ببرای نجات مائوتسه دون . را تدوين کرد" ادامه انق�بی تحت ديکتاتوری پرولتاريا" 
ورژوازی درون حزب کدھه انق�ب چين را ازشکست توسط بوسط توده ھای خلق چين وکمونيستھای انق�بی براه انداخت وبرای يرات

 بودند که توسط توده ھای خلق چين  کمونيست چينافراد قدرتمند حزباز" سه جھانی"  رويزيونيستھای.کمونيست ودولت چين نجات داد
سياليسم ورفتن بسوی جامعه نابودی کامل بورژوازی دردوران سو بارھا تکرارکرد که برای  مائوتسه دونه طوريک.سرنگون شدند

وازی  برای نابودی بورژ شد که يک دورانق�ب فرھنگی ثابت ھمدرعمل. نيازاستپرولتاريائی ی کمونيستی به چندين انق�ب فرھنگ
بعد ازمرگ  . شود وحزب کمونيست بطورمداوم انق�بی شود اين انق�ب بايد ھرچند سال يکبارانجام.درون حزب ودولت کافی نيست

دوران  در چيندرون حزب ودولت که ازخشم توده ھای خلق" سه جھانی" نيستھای رويزيومي�دی  1976مائوتسه دون درسال رفيق 
ن کمونيست انق�بی ھزارا رادردست گرفتند وی ودولتیتای ضدانق�بی قدرت حزبد؛ طی يک کوه بودندانق�ب فرھنگی درامان ماند

وزندانی کردند دستگير" گروه چھارنفره"بشمول چيان چين ھمسراورا بنام  تسه دون  نزديک مائو چھارنفرازھمفکران وھمکارانمنجمله
  يکرا بهوچين انق�بی   داده سرمايه داری سوقچين را براه و وبعد ازآن بقتل رساندندوھزاران تن ديگررادرجريان کودتا

 کودتای ضدانق�بی شانرا بانجام رويزيونيستھای حاکم برحزب ودولت چين بعد ازاينکه . سوسيال امپرياليستی مبدل کردندکشورارتجاعی
انديشه مائوتسه - لنينسم- که معتقد به انديشه ھای انق�بی مارکسيسمعليه کمونيستھای راتبليغات گستردهذالت ، باکمال سفاھت وررساندند
وھتک حرمت شنامھا دسخيفترين مرتد اين رويزيونيستھای.براه انداختندتمان سوسياليسم بودند، وساخادامه انق�بودون 

تنھا رھبران دولتھای سرمايه . چه حيوانات درنده ای ھستند  برسندقدرت زمانی رويزيونيستھا بتوجه کنيد. رواداشتندھارابرھمسرمائو
ی بورژوازی درون احزاب کمونيست جھان که ماسک کمونيسم را برخ نيروھا ؛د که چنين حيوان صفت ووحشی اندداری جھان نيستن

رويزيونيستھای درقدرت  جنايات تجاوزات و غارتگريھا،. ھستند خوی درنده صفت وکشيده اند؛ زمانی بقدرت برسند نيزچنين حيوانات
. به ھيچ کسی پوشيده نيست رن بيست ويکم درقرن بيستم واوايل قوجنايات رويزيونيستھای خارج قدرت عليه خلقھا وملل جھان وخيانتھا

  وچه بشکل سرمايه داریسرمايه داری انحصاریچه بشکل .  سرمايه داری جھانی وامپرياليسم استنظام  ذاتیاين ناشی ازسرشت
يک خط  رسمی بر" مھرتصديق" اگررويزيونيستھا به مواضع رھبری دست يابند وبتوانند که "  مائوتسه دون گفت.تی باشددولانحصاری 

 توده ھای خلق ازنظرسياسی دريک موقعيت پاسيوی خواھند بود، وبنام وفادارماندن به خط - ضد انق�بی بزنند، درپوشش مارکسيسم
     ".حزب ووفاداری برھبری آن؛ آنان را بعقب وبه جھنم سرمايه داری رھنمون خواھند کرد

ان ھمه دربحربارديگر بين المللی کمونيستی  جنبش؛ 1976درسال  "یسه جھان"چين توسط رويزيونيستھای درانق�ب بعد ازسقوط 
 دانش  کهآنعده ازروشنفکران کمونيست. فکری شدند دچارآشفته جھاندر مترقی وتوده ھای خلق  بسياری ازروشنفکرانجانبه فرورفته و

چين واينکه در بعد ازشکست انق�ب شتند، ندا تکامل جنبشھای انق�بی پرولتری پرپيچ وخمب پرولتری وتاريخعلم انق�ز ا کافیدرک و
زی انق�ب پرولتری را امری تزلزل شدند وپيروق�ب درچين شکست خورد؛ دچار بازھم ان پرولتاريائیبا وجود انجام انق�ب فرھنگی

ستھای انق�بی تعدادی ازکموني 1980 درخزان سال ليکن. صف انق�ب را ترک کردنددانسته ومايوسانه " نغيرممک"بعضاً دشواروبسيار
خط با روشن کردن  قراردادند و علمی جنبش بين المللی کمونيستی رامورد تجزيه وتحليل ووضعيت جھاناوضاع جھان طی نشستی

پرياليسم وارتجاع امتکامل انق�ب جھانی وسرنگونی کمونيستھای انق�بی را درتسريع ووظايف ) م ل ا( ق�بات پرولتریرھبری کننده ان
بيانيه جنبش انق�بی "1984بعد درماه مارچ  و،تعيين کردندراديکتاتوری پرولتارياروتوده ھای انق�بی واستقراياتوسط پرولتار

بلوک ( امپرياليستی جھانیبلوک دو بيناوضاع بين المللی بشدت بحرانی بود وتضاد درآن زمان .انتشاردادندرا " اسيوناليستیانترن
  ايا]ت متحدهقدرتک امپرياليستھای غربی برھبری ابرسوسيال امپرياليسم شوروی وبلوسوسيال امپرياليسم تحت رھبری ابرقدرت 

ش به افغانستان  تحت حمايه ا شوروی به کمک وحمايت بلوک سوسيال امپرياليسمدرآنشرايط.  بودشدت يافته) اليستی امريکايامپر
ھمچنين امپرياليسم امريکابه . دامه داشتن روسی بشدت ا وجنگ مقاومت مردم افغانستان عليه متجاوزين واستعمارگرالشکرکشی نمود

 می پاکستان وعربستان وايران گروه ھای ارتجاعی اس� ارتجاعی تا ازطريق دولتھای سعی نمود اروپای غربیامپرياليستھایکمک 
 درميدان جنگ ياليستی اشيال امپر فشاربيشتری بررقيب سوس طريقازاين را تسليح وتمويل کرده وافغانستان وديگرکشورھای اس�می

سوسيال امپرياليستی روسيه رونماگرديد وطبقه حاکم اتحاد  تحو]تی دردرون دستگاه حاکمه 1986درسال   ليکن.د وارد کنافغانستان
 ديگری  داده وچند صباحفی برژنفی رابا ريفورم آب ورنگ تازه ایچ؛ خواستند تا رويزيونيسم خروشوی سوسيال امپرياليستیشور
جام ان وموظف به دولتی قرارگرفت گورباچوف درصدرقدرت حزبی و. وبه عمرنظام ننگين شان بيفزايندای روسيه را فريب دھندخلقھ

مردم توده ھای ازشدت فشارواختناق بر" سناست وپروستريکاگل"سياست داخلی با طرح برنامه سعی کرد تا دراو. اين ماموريت گرديد
که شکست نظامی ارتش تزاران نوين را او.تخفيف دھدن طريق فشاربردولت راوازايملل تحت تسلط تزاران نوين کاسته و

می کرد؛ جنگ افغانستان برای دولت اتحاد شوروی سوسيال امپرياليستی  درک بخوبیدرزيرضربات مقاومت دليرانه مردم افغانستان 
مدن  پاليسی کنارآ خارجیتسياسرد گورباچوف . کردخواھده خروج ازاين مھلکه را جستجو راخواند واع�ن نمود که" زخم خونين " را
 قرارداد وباين صورت تا حدی ازشدت تضادھابين دوبلوک امپرياليستی  رابه منصه اجراء امريکا وامپرياليستھای غربیامپرياليسمبا
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تگری امپرياليستھا ليکن درسطح جھان ستم واستثماروغار. تا حدی فروکش کرد" جنگ سرد"ه وکاسته شد نيزوسوسيال امپرياليستی
 امپرياليسم  امپرياليسم جھانی،توده ھای خلق با  ادامه داشت وتضاد به شدن وملل تحت ستم جھاناوسوسيال امپرياليستھا عليه خلقھ

  . ھمچنان شديد بودوسوسيال امپرياليسم
 دراوايل پيرو) م ل م( فت وحزب کمونيست پرولتری درنقاطی ازجھان رونق يا انق�بیتأسيس جنبش انق�بی انترناسيوناليستی، جنبشبا 

 را امريکا امپرياليسم  زنجيریاعی فوجيموری  اين سگعليه دولت ارتج) راه درخشان(  بنامجنگ انق�بی خلقدھه ھشتاد مي�دی 
رفتن  قرارگربه ضاما تحت. موفقيتھای شايانی دستيافت به ھه يک د  درطیجنگ خلق درپيرو تحت رھبری صدرگونزالو. آغازکرد

 امريکا وتسليم شدن عده ای ازکدرھا "سيا"وسازمان توسط دولت پيرو1992درسال کدرھای رھبری حزب منجمله صدرگونزالو
 ھمکاری با پوليس دروبه دولت تسليم شده  "طرح آسومير" بنام   درزندان) انديشه گونزالو-  ل م- م ( کمونيست پيروواعضای حزب

 تحت رھبری اين جنگولی .  تضعيف گرديد بشدتخلق دولت، جنگ  حزب توسط پوليسهبلند پايوشکارتعداد بيشتری ازرھبر
جنگ خلق برھبری  )نپالکشور( درنقطۀ ديگری ازجھان.ادامه داردتاامروزدرسطح محدودی وخاموش نشد کمونيستھای انق�بی پيرو

نپال تحت  خاک تاد درصد ازمساحتشد ودرطی يکدھه پيشرفت جنگ حدود ھشآغاز1996درسال ) مائوئيست(ب کمونيست نپالحز
انق�بيون مائوئيست ھسته ھای نوين حاکميت خلق تشکيل گرديد وناطق آزاد شده مدر. درآمد  نپالنيروھای ارتش آزاديبخش خلقکنترول 

درآن شرايط .  درآستانه پيروزی قرارگرفتانق�ب نپال تا حد زيادیک تکامل دادند ونپال جنگ را تا مرحله تعرض استراتژي
وايجاد   درنپال )دولت(  حاکم يکی؛ تشديد تضاد درون طبقات مھمی داشت نقش درنپال نپالدوفکتورديگردرپيشرفت موفقانه جنگ خلق

ی تجاوزکارانه درجنگھااليسم امريکا وامپرياليستھای عضوناتو ودرگيربودن امپريشکاف عميق دربين پادشاه واحزاب سياسی ارتجاعی
 وتوقف جنگ خلق وترک راه انق�ب دررأس آنھا پراچندا) مائوئيست(اما با عقبگرد رھبران حزب کمونيست نپال. درافغانستان وعراق

 رھبران حزب کمونيست . به شکست کشانده شدلمانتاريسم انق�ب خلق نپالوقرارگرفتن درسراشيب تسليم طلبی طبقاتی وملی وپار
مسايل ديگر؛ جنگ خلق راتوقف داده وراه پارلمانتاريسم ومبارزه  به بھانه عدم مساعدت شرايط بين المللی ومنطقه ای و)مائوئيست(نپال

 نپال  خلق درحمايت ازانق�بمساعدتھای منطقه ای وبين المللی شرايطآن دردرحاليکه خ�ف ادعای آنھا . قانونی راختيارکردند
امپرياليسم بين المللی خاصتا ؛ يان بودر ايالت ھند درج درچند)م ل م( ھند حزب کمونيستجنگ خلق توسط :بطورگسترده وجود داشت

 گيرمانده بودند؛ دولت وحکومت نپال دررأس آن پادشاه دربحران  درافغانستان وعراقکارانه تجاوزسم امريکا درباط�ق جنگھایامپريالي
يروھای انق�بی ومترقی ازجنگ خلق نپال وسايرجنبشھای انق�بی ورشکستگی فرورفته بود ودرسطح جھان حمايت توده ھای خلق ون

 برجنبش  ضربه شديدی که بودخلق نپالانق�ب  مھيبی برنه تنھا ضربهشکست انق�ب درنپال  . وجود داشتهپرولتری بطورگسترد
ريخ انق�بات پرولتری تادرويک بارديگر. کرد دارتجاعی درسراسرجھان واردکمونيستی جھانی وجنبش ھای ضدامپرياليستی وض

ستانه پيروزی را به شکست کشاندند ای درون حزب کمونيست؛ انق�بی درآبورژوازی يا رويزيونيستھعناصرودراوايل قرن بيست ويکم 
  . وارد کردند درجھان وجنبشھای مترقی مردمی بين المللی کمونيستی بشوخيانت وجنايت ھولناکی را به جن
 درلجنزاررويزيونيسم وشکست انق�ب خلق نپال؛ تعدادی ازاحزاب شامل درجنبش )مائوئيست(ت نپال با سقوط رھبران حزب کمونيس

 به ستايش ، رويزيونيستی رھبران حزب کمونيست نپالاتانحراف اصولی وانق�بی  دربرابرگيریانق�بی انترناسيوناليستی بجای موضع
اين دوحزب . افغانستان) ئوئيستما( وحزب کمونيست) م ل م(ونيست ايران خاصتاً حزب کم انحرافی وضدانق�بی آنھاپرداختندازمواضع

آستانه " تاريستی رھبران حزب کمونيست نپال را تسليم طلبانه وراه پارلمانمواضع ضدانق�بی ) 2007 و2006ال ھای درس(آنزمان در
 ")ائوئيستم(حزب کمونيست". ليغ می کردند تب)ويريستيقله کوه ا(بيرق پرولتاريا برزواحتزا "پيروزی انق�ب دموکراتيک نوين

 تبليغاتی را  برنامه ھای ويهتجليلمحافل ) قرارادعای خود اين حزب(رھبران حزب کمونيست نپال" انق�ب" افغانستان درتجليل از
به رنشستی  د"جا"احزاب متشکله  نمايندگان  درھمان اوايلبه ھمين صورت. ی ازکشورھای ھمسايه اجراء کردنديکدرافغانستان و

را صحه  رھبران حزب کمونيست نپال تسليم طلبانه وضدانق�بی مواضع وخط مشی ھای؛ درکتنمدوزب کمونيست نپالدعوت رھبران ح
  ھم خودجا"؛ تشکيل  اين حزب درباط�ق رويزيونيسم وضدانق�ب کاملسقوطبا . تبليغ کردند بطورگسترده ھاگذاشتند ودرباره آن

دربرابرسقوط رھبران )  برای چند سال( حزب کمونيست انق�بی امريکا  عدم اتخاذ موضع اصولی.قرارگرفتدرمنج�ب اپورتونيستی 
 خود درماھيت يک  نپال وضربه زدن به انق�ب جھانی،حزب کمونيست نپال به ورطه رويزيونيسم  وبه شکست کشاندن انق�ب خلق

 رھبران حزب کمونيست دربرابرانحراف رويزيونيستی) م ل م(ھندحزب کمونيست ھمچنين . يستی محسوب می شودانحراف اپورتون
   .  موضع روشن انق�بی اتخاذ نکرده وسکوت نمود تا چند سال)مائوئيست(نپال

بحران گسترده جنبش بين المللی کمونيستی را " جنبش انق�بی انترناسيوناليستی"شکست انق�ب درنپال  وتسلط اپورتونيسم درتشکيل  با
ت حزب کمونيس و) م ل م( افغانستان، حزب کمونيست ايران) مائوئيست(عمدتاً ازجانب حزب کمونيست" جاا" اپورتونيسم . فراگرفت

 فقط آنعده  بين المللیدرشرايط کنونی.  سھيم ھستندانحرافبنحوی دراين " جاا " ضای اعديگرھريک از تقويت شده وانق�بی امريکا
  ھستند می توانند با مبارزه انق�بی ھای) مائوئيست-  لنينيست- مارکسيست( که واقعاً  درسطح جھاناحزاب، سازمانھا، گروه ھا وافرادیاز

 پرولتری بين المللی ی يک تشکل انق�بنبش انق�بی پرولتری؛ درجھت ايجادبين دوخط وطرد خطوط اپورتونيستی ورويزيونيستی ازج
  سرنوشت جنبشھای انق�بیفعا]نه دربارهآيند ود ازاين حالت بی تفاوتی برھمه کمونيستھای انق�بی وراستين جھان باي. مبارزه کنند

  انق�بی پرولتریجنبشھایچه درچندين سال است . ان، سھم بگيرنددرکشورھای شان ودرسطح جھ)  مائوئيستی-  لنينيستی - مارکسيستی(
افغانستان ھستند سازمانھا، گروه ھا، محافل  در .کشورھای مختلف وچه درسطح جنبش بين المللی کمونيستی ھمين حالت حکمفرماستدر

پورتونيسم وسنتريسم می خوانند؛ ولی دربرابرنفوذ وتخريبکاريھا وتوطئه گريھای انواع ا)  ا-  ل - م ( ويا) م-  ل - م( وافرادی که خودرا
مھرسکوت برلب زده ونقش ؛  درحالت بحرانیوجنبش بين المللی کمونيستیکشورضعيف عليه جنبش انق�بی پرولتری ورويزيونيسم 

 وافرادی ازجنبش انق�بی پرولتری با احساس ودرک  مسئوليت ورسالت انق�بی  ھااگرگروه. تماشاچيھای بی غرض راايفاء می کنند
طرف ( نوشته ھای ھردوطرفسناد وشان دربرابراپورتونيسم ورويزيونيسم به مبارزه ايدئولوژيک سياسی ادامه می دھند؛ اينھا فقط ا

ی ديگرھيچ گونه ول،مطالعه می کنند راصرف )اپورتونيستی ورويزيونيستیطرف انحراف (و) ت انق�بی پرولتریلياصو
 يک کمونيست .باقی می مانندبی تفاوتی حالت  بعبارت ديگردر.ارايه نمی دھنددرزمينه   ويا قضاوت اصولیمنفیاظھارنظرمثبت ويا

 برحق پرولتاريای آرمانھا وخواستھای طبقاتی  درھرجامعه وکشوری نمايندۀ) تشکيلند وچه دريککچه منحيث فرد مبارزه می (انق�بی
منافع تمام پرولتاريا مدافع  ومدافع کمونيسم انق�بی   منحيث يک انترناسيوناليست پرولتری بايدودرسطح بين المللی. ھمان کشوراست

 درعرصه مبارزه طبقاتی وملی وعرصه مبارزه کهی است يک کمونيست انق�بی زمانی مدع. ستمديد گان جھان باشدووزحمتکشان 
 درباره  جدی وھمه جانبه مطالعه وتحقيق- 1:  دربرابرش قراردارد عمدهوظيفه مبارزاتی چھار کم ازکم؛ می رزمدايدئولوژيک سياسی
بما به ميراث )  ومائوتسه دونمارکس ، انگلس، لنين، استالين(ل ازرھبران بزرگ پرولتاريای جھان  آنچه که تاحاعلم انق�ب پرولتری

 مبارزه -2.  دردسترس ما قرارداردانق�بی جھانوپرولتاريای   بعد ازآن تاامروزازتجارب مبارزات کمونيستھامانده است وآنچه
. بیايدئولوژيک سياسی عليه انواع  اپورتونيسم ورويزيونيسم درجنبش انق�بی پرولتری کشورومبارزه برای ايجاد حزب کمونيست انق�
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  ).نظامیوگی ، فرھن سياسیايدئولوژيکمبارزه طبقاتی وملی درعرصه ھای ( طبقات ارتجاعی وامپرياليسم عليهمبارزه افشاگرانه -3
 :  با تأسف ولی . درسطح جنبش بين المللی کمونيستی وتروتسکيسم اپورتونيسم ورويزيونيسم انواعمبارزه ايدئولوژيک سياسی عليه  -4

" به فاوتھا ومعذرتھای متفاوت چه آنھائی که درداخل کشورزندگی می کنند وچه آنھائی که درخارج کشوربا ت ؛ ھستندگروه ھا وافرادی
 وجنبش بين المللی کمونيستیبينند جنبش انق�بی پرولتری کشور منتظرھستند که به ستافراد سالھااين . مصاب اند"  بی تفاوتیمريضی

تند که عده ای ھم ھس!دنموقعيت ووضعيتی قراردارچه  ودروچه شکستھای داشته چه پيروزيھا،ن اندبه کدام سمت رواچه می کنند و
ھم ھستند به محض عدۀ . درجنبش کمونيستی کشورھستند) فیاصولی وانحرا(فرد ويا دوه گرباصط�ح پھلوانی دوگروه نظارازدور

 براه انداخته ومی گويندواوي�  و؛ دادط�ح  ترک برداشت ی باصاينکه جنبش کمونيستی کشورويا جنبش بين المللی کمونيستی ازگوشه ا
 فکری  ھريک ازاين کته گوريھای افراد وگروه ھا دچارمشک�ت.رود وازاينھا چيزی ساخته نمی شودکه نگفته بوديم که کارپيش نمی 

تند  خلقھای جھان ھس وخواستھاید به آرمانايمان ومتعھآيا يک انق�بی با: حساب کنند کهاينھا بايد باخود تصفيه .  مختلفی ھستندوسياسی
  ھم روشنفکرانی!؛ يانه کنندزندگی شان ارجح شمرده ودراين راه تا حد توان مبارزه مبارزه انق�بی راازھرچيزديگردرومصمم اند که

 ساختن ه آنھارافکروذکراساسی ومشغوليت عمد ليکن ؛ھستند که لنگ لنگان بدنبال جنبش انق�بی وحرکت توده ھای خلق روان اند
بايد او. باشدی ديگر بايد با]ترازھرامر يک کمونيست انق�بی مبارزه درراه آرمان انق�بی اشبرای .تشکيل می دھدزندگی شخصی شان 

اين فرق . نق�ب جھانی متعھد ومسئول بداندخودرا دربرابرتحو]ت مثبت ومنفی جنبش انق�بی کشورش وجنبش بين المللی کمونيستی وا
وجنبش کمونيستی بش کمونيستی کشورش درمسايل درون جن. راراست کند که دورنمای انق�ب کشورش وانق�ب جھانی ازچه قنمی

 سازمان داخلی ويا خارجی دربرابرمسايل جنبش کمونيستینبايد منتظربماند که کدام گروه وو دانسته  دخيل را وظيفتاً جھانی بايد خود
البته ھمه افراد وگروه ھای شامل درجنبش انق�بی پرولتری . می کندتخاذ چه موضعی اکشورش وجنبش بين المللی کمونيستی

 اگرچه درموقعيت . را ندارند بين المللی کمونيستی ويا توان برخورد يکسان به مسايل درون جنبش به مسايل فکرنمی کننديکسانکشور
 وجوددارد؛ ليکن  ومسئوليتھای وظيفویان تفاوتھای کيفیوظيفوی کدرھای ورزيده يک سازمان وحزب انق�بی وسايراعضا وھوادار

 شک یجا.  می توانند مانند يک انق�بی حرفه ای کاروپيکارنمايند با تفاوتھای انق�بی پرولتری بايد فکرکنند کهتمام اعضای يک تشکل
ه انگيزايمان وميل خود کارکنند؛ امااگر خود وفا برای تأمين معيشت تا يک حزب انق�بی پرولتری نيازدارندنيست که اعضا وھواداران

 يک برای. بارزه انق�بی داشته باشند درپيشبرامرم ھمموثريت زيادی؛ می توانند ]زم برای پيشبرد امرمبارزه انق�بی داشته باشند
 ب جھانیی پيروزی انق�ب کشورش وانق� بايد مبارزه درجھت تحقق آرمان وخواستھای توده ھای خلق يعنانق�بیکمونيست 

  کمونيستینمی شود ھم مبارزه انق�بی. وآماده ھرنوع فداکاری وقربانی دراين راه باشد خواسته ھايش درزندگی قرارداشته درصدرتمام
. اين دوباھم درتضاد انتاگونيستی قرارمی گيرند. نمود وھم فعاليت درجھت ساختن يک زندگی مرفه وبا]ترازآن ثروت اندوزی

البته اين يک مطلق نيست؛ زيرا . ھارا درخود حل نمايد تضادازبسياری نی پا دراين عرصه می گذارد بايد �بی  زماروشنفکرواقعاً انق
وممکن است تا مدتھای طو]نی . روشنفکرمتعلق به يک طبقه وقشراجتماعی خاصی است وشعوراوراھستی اجتماعی اش تعيين می کند

 مبارزه ايمان داری به انديشه ھای انق�بی پرولتری وتعھد به. اما اين ازناممکنات نيست. د آن برھان اثراتروشنفکرنتواند خودرا ازھالۀ
 وساختن جھان نوين وانسان نوين؛ اين امرراتا درراه رھائی خلقھا وپيروزی انق�ب سوسياليستی ورسيدن به جامعه کمونيستی انق�بی

گامی که درپراتيک مبارزه درھرگاھی علمی انق�بی دست می يابد وآروشنفکرانق�بی ھرقدربه دانش و. حد زيادی آسان می سازد
پروسه مبارزه انق�بی فرصتی است برای . برمی دارد ازانديشه ھا وتفکرات وخصلتھای اجتماعی کھنه اش گسست می نمايدطبقاتی 

ھای که گرفتاريم خ�ص " منگنه"را ازاين ھرکدام ما بايد خود  .بسازد ، تا به انسان نوين تکامل يابد ازنوروشنفکرمردمی  که خودرا
موقعيت ايدئولوژيک سياسی وسطح انديشه کمونيست ھای واقعی به لحاظ . کنيم ودرراه انسجام وتکامل فکری خود مبارزه نماييم 

ريق  کسب کند؛ ازطبايد رابخودی شکل نمی گيرد بلکه آناين سرشت وھويت ويژه بطورخود . ازسرشتی ويژه ھستندوخصلت وتفکر
  بیدرگيربودن درکارزارمبارزه انق� و کمونيسم علمی وحرکت ازآن وبرخورد به آن به مثابه علم انق�ب پرولتری وباورمندی بهآموختن

                                                                                .حاصل می شود مبارزه ايدئولوژيکیپيشبرد و
 کنند ولی  میانق�بی نمائی " دوآتشه"يزنند و ھستند که درلفظ دم ازانق�ب مگروھی ازروشنفکرانکشور) م ل م(  درجنبش کمونيستی  

 ھای اسارت  کردن برنامههدرحاليکه چندين سال است که عم�ً وعلناً درخدمت پياد.  وثروت اندوزی مصروف اندعمل به تجارتدر
بخشھا وافراد جنبش کمونيستی را  انتقادات ديگرمشغول اند؛ اما باکمال پرروئیر درافغانستان گرودولت مزدوآورامپرياليستھای اشغال

 وبه جنبش روشنفکران نسل جديد وتوده ھای مردم را اغوا می کنند" نق�بیا" با ماسک  اينھا.می خوانند"  بی اساساتاتھام" عليه شان 
نق�بی درسطح جنبش ااما.افغانستان است")مائوئيست(حزب کمونيست" زمثالھای روشن آنی ا يک. کشورصدمه می زنند)م ل م( انق�بی

پذيرفته را  ؛ انحرافات اپورتونيستی ورويزيونيستی اين حزبندکه ھنوزحاضرنيستند دار  وجودیاافراد وگروھپرولتری کشور
 رفقای ھم ايدئو به رھبران وکدرھای  اين حزب که" غانستانمائوئيستھای اف" گروه ازجمله .دن انق�بی اتخاد کن قاطعآن موضعودربرابر

ئی  نيست ورھبران "  جی اوان" انحرافی يک حزب ديگرا  حزب آنھ گوياکه(  آنھارا  دروغھای ودرنوشته ھايشدلوژی خطاب می کن
د  وبه نفع آنھا تبليغ می کنرکرده باو،)دن امپرياليستھای اشغالگرودولت دست نشانده قرارندار برنامه ھایدرخدمت آن وکدرھا واعضای

رھبران وکدرھای  ."! مبارزه کندجديد قاطعانه ) م ل م(يک تشکي�ت بين المللی کمونيستیايجاد  درجھت " خواھد میکه گويا اين حزب 
  ازنصفی را اداره می کنند ودربيشھای بزرگ امپرياليست) ان جی او( که يکی از سالھاستافغانستان) مائوئيست(حزب کمونيست

ھای امپرياليستی  وقدرتفعاليت می کنند وددارنئی ) ان جی او(دفترت حمايت قوای اشغالگرودولت مزدورت افغانستان تحاو]ي
به ميليونرھای به  ين حزب ازقبل اين پولھای امپرياليستھارھبران اعده ای از. نددسترس آنھا قرارمی دھ د]رب ھاميليوناشغالگرسا]نه 
 چند ومزارع بزرگسرمايه گذاريھای پرسود  موترھای مودل قيمتی،  ، درداخل وخارج کشوری قيمتمالک خانه ھایود]رتبديل شده 

جنگ " ، شعار"شعله جاويد" ؛ ولی اينھا درنشريه شان اند به زندگی ھای مرفه رسيده وچاق چله شده  ھم وعده ایصد جريبی شده اند
.  درکارنيست ھمھيچ معمای اين موضوع کام�ً آشکاراست و! اندھای اشغالگرنيزبلند کردهعليه امپرياليسترا" مقاومت مردمی وانق�بی

چه برداشتی  ويا سايرگروه ھا وسازمانھای انحرافی بران آن مربوط  است که ازاين حزب  ورھ ) م ل م( به روشنفکرمدعیاين فقط 
" ان جی اوباز"  گروه ھای منحرف چپ نمای- صحبت از" دشعله جاوي"  جريده 25شماره ) 27(  ھمين حزب  درصفحهرھبران! دارد

جمعيت انق�بی زنان "  و")سه جھانی"سازمان رويزيونيستی( "سازمان رھائی افغانستان"   به اشارۀ آنھا احتم�ً که( دارد" دالگيرم" و
 .دن، فراموش می کنی ھستندئ)  اون جیا(پرمنفعت  که تا گلون غرق درمعامله راانش ؛ ولی خود) استمتعلق به اين سازمان" افغانستان

" خيانت ملی وضداشغالمقاومتجويان پيشرو" نستان خودراافغا) مائوئيست(ع ديگراينکه رھبران حزب کمونيستموضو! زھی پرروئی
  توده ھای ن، ودرج تئوريھای انق�بی درنوشته ھای شا وبا تبليغات دروغين وميان تھیا شعبده بازيھای روشنفکرانهباينھا . می خوانند

 د،نآگاھی ]زم ندار افغانستان) م ل م( دربارۀ تاريخ بيش ازچھل ساله جنبش انق�بی پرولترینفکران نسل جديد را که روشخلق و 
 امپرياليست صادقی ھم باشند کنارمی گذاريم؛ اينھا اگرافراد آزاديخواه وضد  لحظه ای ادعای کمونيست انق�بی بودن آنھارا. کنندمیاغوا

 ان ( برنامه ھای پياده کردن  درخدمت به ھيچ صورت؛کنندمبارزه  ت دست نشاندهدول تسلط استعماری امپرياليستھا وضدبا صداقت برو
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 امپرياليستھای ماریئی بخشی ازپ�ن تسلط استع) ان جی او(دون ھيچ ترديدی اين برنامه ھای ب. آنھا قرارنمی گرفتندئی ) جی او
امپرياليستھای اشغالگروظاھراً . درطی ده سال اخيربوده استه کرزی  دولت دست نشاندازی بامنحيث يک دولت مواشغالگر

ا ميليارد ھا د]رربارھا رسماً درمصاحبه ھای شان گفته اند که چون دولت کرزی ازعرضه وتوان ]زم برخوردارنيست که غيراشغالگر
ھای ) ان جی او(بدسترس ) حدود ھشتاد درصدآنھارا(افغانستانی درنظامی غير"کمکھا" اعظم اين ؛ ازاينروبخشارند  بگذبدسترس آن

 جدی برناموی اين حزب؛ اگررھبران وکدرھای حزب  اپورتونيستیرف نظرازانحرافاتص. داخلی وخارجی می گذارند
ئی ) ان جی او(امه ھای ھمين برن آيا اينھا ؛)اين را بگونه فرضی مطرح می کنم(باشند افغانستان، واقعاً کمونيست )مائوئيست(کمونيست

) ان جی او(ا ازماھيت اسارت آوربرنامه ھای اينھ اگر می دانند يانه؟ماری آنھاامپرياليستھای اشغالگررابخشی ازپ�ن غارتگرانه استع
تھا پس چرا درخدمت اين برنامه ھای امپرياليس  دارند؛ئی وسرمايه گذاری اشغالگران درعرصه ھای مختلف درافغانستان آگاھی

  مربوطه شان ئی)ان جی او(  ميليونیبودجه ھای سا]نه  چند ين ازای ھنگفت دالری ودستبرد ھای ک�ن وازطريق معاشھ اندرارگرفتهق
" ضداشغال وخيانت ملیومتجوئی پيشروامق"  را ھاافغانستان ھمين عملکرد) مائوئيست(ست آيا حزب کموني. مبدل شده اندبورژواھایبه 

قصد صدمه ورنبش ضعيف انق�بی پرولتری کشوھمين ج تخريب بفرض اگرمنظور!ست؛ پرروئی ھم حدی دارد بس ا آقايانمی داند؟
سوسيال   که درطی بيش ازدودھهخلق مظلوم افغانستان(نداريد راخلق مظلوم وعذاب کشيده افغانستانزدن به جنبشھای مترقی توده ھای 

ت کران داخلی آنھا شنيع ترين جنايارتجاعی پاکستان وايران وسعودی ونوامپرياليستھا ی روسی وامپرياليستھای غربی ودولتھای ا
دموکراسی، حقوق زن، حقوق بشر، آزادی ورفاه " وناتو بنام ئی امريکا امپرياليستھای وده سال است کهوتجاوزات رابرآنھا رواداشتند

آن عده  و.ادامه دھيدداری تان ) ان جی او ( عمدهعام�ت به ھمين م برويد )را برآنھا اعمال می کنندفجيتعرين جنايات وتجاوزات ..." و
برد امرانق�ب  پيش. باشيدرداری ازآنھابھره ب مصروف ، دست يافته ايد دالریسرمايه ھای چندين ميليون ای تان که ازاين طريق به

  وبورژوا دموکرات ،ژوافئودالواقعی است نه کارھرروشنفکربورپرولتری ورھبری مبارزات توده ھای مردم کارانق�بيون پرولتری 
 راه انق�ب خلق راه پرپيچ .ی دالری مناسب ترجيح داده ودراين منج�ب قرارگرفته اند با معاش ھا امرانق�ب مردم راروشنفکرانی که

ھا نمی شود ھم  درپيشبرد برنامه . ی، قربانی وازخود گذری می خواھدفداکارصداقت، . وخم وپرازمشقت ودشواری دوامداراست
 -  لنينيست-  وھم مارکسيستھای ک�ن اندوخت وثروته سرمايازاين طرقرودولت مزدورآنھا فعاليت نمود وواھداف امپرياليستھای اشغالگ

کمونيسم سخن گفتن ودرمنج�ب "از{. می کشانيدرا به ابتذال) م ل م(ال وکردارتان  شما بااين نظريات واعم! بود"انق�بی" مائوئيست
 خود" گزينش راه زندگی بورژوازی وثروت اندوزی "ھمين رويزيونيستی است و درماھيت انحراف"شتنداربورژوازی قرا

 اصولصريح مستقيم وانکاراز ھميشه رويزيونيسم. ی که ھنوزشکل منظم بخود نگرفته استرويزيونيسم  است،رويزيونيسمازمظاھر
 مختلف  وشيوه ھای والوانشکالط مختلف داخلی وبين المللی به ابوجود نمی آيد؛ نظربه شراي  مائوئيسم-  لنينيسم -اساسی مارکسيسم

) مائوئيست(ظھوروتسلط رويزيونيسم گروه پراچندا درحزب کمونيست نپال  شکل وشيوۀ درھمين سالھای اخيرما شاھد}.ظاھرمی شود
زاول به ردسته اش اچندا ودااپر. ادسقوط دنپال رابه پرتگاه ضدانق�ب کشانده ويم که چگونه جنگ انق�بی خلق وانق�ب خلق ه ابود

  مائوئيسم- لنينيسم - ھمين اکنون رھبران حزب متحده کمونيست نپال، مارکسيسم. نپرداختند)  م- ل- م ( انکارصريح اصول اساسی
با  ا م:می گويند  با شيادیھنوزھم اينھا. کنندده ھای مليونی خلق نپال را اغوا بخشھای زيادی ازتووتوانسته اند. راباخود يدک می کشند

  نپال" دموکراتيک-  ملیسب پروسه انق�ب"  پاليسی تاکتيکی،توقف جنگ خلق وتغييرآن به مبارزه خيابانی قانونی درانجام يک
 انق�ب خلق نپال را خلق و درحاليکه شش سال قبل جنگ انق�بی.انق�ب دموکراتيک نوين می رسيمپيروزی قرارداريم وازاين طريق به 

 .توسعه طلب ھند شدندلت ارتجاعی وجاع وامپرياليسم ودوتخاينانه وجنايتکارانه سقوط دادند وتسليم ارنه پيروزی قرارداشت ،که درآستا
احزاب ووھھاگر،سازمانھاافراد،"وتيزتند"د وفريب شعارھای بظاھرخلق افغانستان خاصتاً روشنفکران مردمی بايد دقيقاً توجه نماين

 ويا با انديشه  که آيا واقعاً انق�بی ھستندآنھاراباھم مقايسه نمايندتحقيق کنند وکرداروگفتارمطالعه و.خورندنرا" انق�بی"و"مترقی"بظاھر
گفتارباکردارمقابله شود وبعبارت پردازيھای ايده آليستی يا شيادانه قناعت :"  لنين می گويد. سياسی می کنندھای انق�بی معامله گری

              ".د تفحص قرارگيردنگردد؛ بلکه واقعيت طبقاتی مور
 ودرچند نوشته انتقاداتی عليه آن  اع�م نمود)مائوئيست( کمونيستحزبخودرا از" سست گ" قبلچند سال   مائوئيستھای افغانستانگروه

ن حزب رادربرمی  ازانحرافات اياين انتقادات موارد معينی. مطرح نمود که فعالين جنبش انق�بی پرولتری کشورآنھارا مطالعه کرده اند
  اصولیدرھمين سطح اتخاذ موضع بھرصورت ما .ه شد ناديده گرفت دربرنامه اين حزبافی شديدازمسايل انحری  بسيارلی  و،گرفت

 به مرورزمان ديده ولی.  به فال نيک گرفته وازآن استقبال کرديم  ازجانب اين گروهھمرا) ئيستمائو( عليه اپورتونيسم حزب کمونيست
 درباره اين ات گروه مائوئيستھای افغانستاني دراين اواخرازمواضع ونظر.مان مواضع اوليه اش نيزفاصله می گيرد گروه ازھشد که اين

دراين .  با اين حزب دارندمحکمی  نسبتاً پيوندھایھنوز نکرده بودند واين حزب ازست واقعی وديالکتيکیحزب برمی آيد که اينھا گس
ھمين .  کند"آشتی"ل دارد تا دوباره با رھبران اين حزب  تماي برمی آيد کهئوئيستھای افغانستانگروه ماازنظريات ومواضع اواخر

 که قراربود گروه ت ازآن برای شرکت درسميناریو ودع"سايت شورشويب "افغانستان در) م( تکثيرمواضع ونظريات حزب کمونيست
دايرکند که بعداً بنابه ) م ل م( ق�بی امريکا وحزب کمونيست ايران افغانستان درباره بررسی انحرافات حزب کمونيست انمائوئيستھای

 می م�حظه.  بود تا درآن شرکت نمايدکردهدعوت افغانستان ) مائوئيست(کمونيست د]يلی به آينده موکول شد؛ دراين سمينارنيزازحزب 
  سياسی تاکتيکی کم اھميتی بوده؛اخت�فاتنستان،غااف) ائويستم(ئيستھای افغانستان وحزب کمونيستشود که اخت�فات بين گروه مائو

   . اين حزب تغييرات کيفی ای رونما نگرديده است ورويزيونيستیاپورتونيستیرمواضع ونظريات انحرافی  د به ھيچ صورتورنه
به "  جاويدشعله" درويب سايت اين حزب) 1389جدی ( 2011افغانستان درنوشته ای که بتاريخ جنوری )" مائوئيست(حزب کمونيست"

  .- جديد را قاطعانه به پيش برد) م ل م(  مبارزه برای ايجاد يک تشکي�ت بين المللی کمونيستی- عنوان:" نشررسيده است چنين می نويسد
 مائوئيست -  لنينيست- افغانستان خواھان تنظيم مجدد تشکي�ت بين المللی احزاب وسازمانھای مارکسيست) مائوئيست( حزب کمونيست

 ھم احزاب وسازمانھای عضو جنبش انق�بی انترناسيوناليستی - وبايد- اين تشکي�ت بين المللی می تواند. مختلف جھان استکشورھای 
اما تاحال جنبش .  تکامل نمايد- بايد- مائوئيسم ميتواند و-  لنينيسم- مارکسيسم..... را دربربگيرد" جا"بيرون ازوھم احزاب وسازمانھای 

 وخام اندازيھای عجو]نه نميتوان به اين مرحله رسيد، با خام بازيھا. طورکل به مرحله اين جھش نرسيده استبين المللی کمونيستی ب
درتجربه مبارزاتی تقريباً سه دھه . بلکه صرفا ميتوان به طرف انحراف رفت وبخود وجنبش بين المللی کمونيستی ضربه وارد کرد

 مائوئيسم پيش رفت، به دست آوردھای -  لنينيسم- ی که اين جنبش برمبنای مارکسيسمگذشته جنبش انق�بی انترناسيوناليستی، تازمان
اما خام بازيھا وخام اندازيھای انحرافی . می باشدتئوريکی وپراتيکی مھمی دست يافت که قابل افتخاربوده وسزاوارحفاظت وتکامل بيشتر

جنگ خلق، انق�ب ومبارزه انق�بی منحرف ساخته، يا آن حد ازمسيروطه را تااين حد نه تنھا احزاب مرب" سنتز"و" راه"،"انديشه"بنام
ی وسرگردانی فکری وسياسی وتفرقه تشکي�تی درکل جنبش انق�بی انترناسيوناليستی گرديد وعاقبت اين جنبش را به بلکه باعث راه گم

يه اين انحراف وپيشبرد مبارزه قاطع علبدون مرزبندی وموضعگيری مشخص وروشن عليه . سوی ب� تکليفی وانفعال کنونی سوق داد
" جا"دراين مبحث ازنحوه نظم تشکي�تی .... "  مائوئيسم آشکارنيست-  لنينيسم- يک پست مارکسيسمآن، که بدترين شکل آن چيزی جز
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نبش انق�بی  جبدترازآن، کميته رھبری:"..  صورت گرفته وبه ادامه می خوانيم "انتقاد" نيز دھهوتمرکزگرائی  درآن درطی اين سه
بصورت غيرمشروط تحت ھژمونی يک حزب " جا"انترناسيوناليستی درواقع کميته ای بود که دربيشترين سالھای دوره فعاليت مبارزاتی

درچنين وضعيتی کميته تحت . خ�ف مواضع اين حزب قرارمی گرفت" جا"مشخص قرارداشت، حتی درايامی که فيصله ھای جمعی
 ھای جمعی جنبش بلکه بطرف تبليغ وترويج غيرمستقيم ومستقيم نظريات آن حزب هبطرف تطبيق فيصلھژمونی آن حزب درواقع نه 

درنھايت باعث  بطورمشخص ھمين تناقض ]ينحل بود که. حزب متذکره درسطح کل جنبش کشانده می شد" سنتزھای نوين" واخيراً 
  ."فروپاشی کميته جنبش گرديد

،  افغانستان چه  دربرنامه اين حزب وچه درنظريات، مواضع")مائوئيست(حزب کمونيست"انحرافات ايدئولوژيک سياسی  :توضيح
اما اين حزب وتشکي�ت سلف آن نيزتا .  ومادرگذشته بگونه تفصيلی آنھارانقد کرده ايم بوده مشخص درطی سالھاپاليسيھا وعملکردھايش

 ودشنام پاسخ  نا سزاگوئی و وتوھين افترا واتھام زنیانتقاد مارا باھرنپذيرفته وبالمقابل  امروزانحرافات ايدئولوژيک سياسی جدی اشرا
 ھربرچسب رافات آنھارا مورد انتقاد قرارگيرد البته اين خصلت وخصيصه ھمه اپورتونيستھاست، زمانی اشتباھات وانح.داده است

غييرکيفی که گسست صادقانه  ھيچ تين حزب امواضع کنونینظريات و در. حواله می کنندشوناسزای که درچانته داشته باشند به منتقد
اين حزب . قرارگرفته است" گروه مائوئيستھای افغانستان" که اين چنين مورد استقبال آنراازانحرافاتش نشان دھد، صورت نگرفته

 درطی يوناليستینبش انق�بی انترناسچنانکه قب�ً تذکردادم؛ خود اين حزب بخشی ازانحرافات جاست و" جاا" يکی ازاعضای متشکلهنيز
  ظاھراً  امريکاوحزب کمونيست انق�بی) م ل م(ونيست ايرانمليکن مدتی است که بين اين حزب وحزب ک.  بوده است سالچندين

 سھم  دربارهافغانستان بمشاھده می رسد وآن) مائوئيست( سند حزب کمونيست درھمينتا جايیکه علت اساسی آن  هاخت�فاتی بروزکرد
راست که رھبران  اين متن آشکاازمحتوی. استق�بی انترناسيوناليستی  جنبش ان"کميته"در" جاا"ضای متشکله  ھريک ازاعمناسب

..." کميته"راين را د) م ل م(  حزب کمونيست انق�بی امريکا وحزب کمونيست ايران"طلسم انحصاری"می خواھند ) م( حزب کمونيست
 )م ل م(  سازمانھا واحزابنحيث پيشنھاد مطرح کرده اند که به ھمين منظورم  اينھا. دست يابند شان درآن " واقعیسھم"بشکنانند وبه 

  . دراين کميته پذيرفته شوند نيز"جاا" خارج
 مھم يکی ازاعضای) مائوئيست(حزب کمونيست نپال.  است شدهدچارانحراف اپورتونيستی" جاا" سال است که تشکيل  درحاليکه پنج

افغانستان وحزب کمونيست ) م( حزب کمونيست. ق�ب خلق نپال رابه شکست کشاندزيونيسم سقوط نمود وانبه قھقرای روي" جاا "متشکله
بيش ازديگراعضای آن ) مائوئيست( رويزيونيستی حزب کمونيست نپالزنظريات ومواضع وپاليسھای تسليم طلبانه وا) م ل م( ايران

 دراين مورد ھم ) م ل م( حزب کمونيست انق�بی امريکا وحزب کمونيست ھندمواضع .  تبليغ نمودندطورگسترده دفاع کردند وبنفع آن ب
 انحراف  درک موضوع ياچند سال قبلخاصتاً ھمين سه حزب متذکره تا" جاا" اعضای شامل در.مشخص بوده که قب�ً بآنھااشاره شد

  ويا آگاھانه آنراکتمانسم برای شان مشکل بودرويزيونيدرمنج�ب تسليم طلبی و) مائوئيست(ان حزب کمونيست نپال رھبررويزيونيستی 
قسمی آن " نقد" ؛ اينھا با]جباربه درسطح جھان با] شد)مائوئيست( کمونيست نپالحزبازآنکه گند رسوائی رويزيونيسم بعد .  کردندمی

جنبش انق�بی واحزاب وسازمانھای عضغانستان بدون ھيچ توضيحی صحبت ازاف)مائوئيست(امابازھم حزب کمونيست .پرداختند
 دراينجا .نامی نمی برد) مائوئيست(تی وضدانق�بی حزب کمونيست نپال رويزيونيسحد اقل ازمنج�ب. يستی داردانترناسيونال

افغانستان ) مائوئيست(تحزب کمونيس.  مسايل جنبش بين المللی کمونيستی برم� می شودديگرمواضع انحرافی اين حزب دربارۀيکبار
خام " را به" جاا"چشم پوشيده وھمه مشک�ت درون ) ازآن استکه خود بخشی ( درطی شش سال اخير" جاا"نحرافات تمام اماھرانه از

 - و-راه پراچندا - ،  - انديشه گونزالو-  که اشاره به  (-"سنتز" و" راه"،"انديشه" -"يا خام بازيھای انحرافی و عجو]نهبازی وخام اندازی
موجب راه گمی وسرگردانی فکری " جاا"مدعی است که ھمين موارد در وکردهخ�صه ) دارد" جاا" دردرون  - باب آواکياننوين سنتز

موجب فروپاشی اين جنبش "جاا"اپورتونيسم مسلط بر درحاليکه .ی انترناسيوناليستی شده استوسياسی وتفرقه تشکي�تی درجنبش انق�ب
 اپورتونيسم  جنبش بين المللی کمونيستی،رھا وچه درسطح چه درسطح کشو انق�بی جنبش کمونيستیرطول تاريخد. شده است

ه گرو"م به فقط خواست. م ازاين حزب نمی رودصورت انتظارغيرازين ھبھر . عامل تفرقه وتشتت بوده وھستورويزيونيسم بزرگترين
 درون  تلخند برای درک حقايق ويااينکه نمی خواھمی روند طفرهازبيان حقايق  که آنھا چقدرخاطرنشان نمايم" مائويستھای افغانستان

ند وچندان ھست")حزب("اينھا فقط درت�ش رسيدن به تشکيلی بزرگتر. کنندبين المللی کمونيستی فکرجنبش کمونيستی افغانستان وجنبش 
حزب   ھمه تب وت�شدرنتيجه . مبذول نمی دارند، حزب کمونيست انق�بیايدئولوژيک سياسیتوجھی به ماھيت وخصلت 

وبقول آنھا ازبين " جاا"ه تمرکززدائی درنحوه تشکي�تی کميت"  درجھت افغانستان ازاين نوشته واين ھمه سروصدا) ئوئيستما(کمونيست
 درحاليکه . است دراين کميته برای رسيدن به موقعيت مورد نظرش،حزب کمونيست انق�بی امريکا ازاين کميته" ھژمونيسم"بردن 

. براه انداخته بود) م ل م( آواکيان وحزب کمونيست ايراندرباره نظريات انحرافی جديد بابھمين حزب سروصداھای ين ماه قبل چند
 " ورنه مسايل. خ�صه شده است"  عجو]نه خام بازی وخام اندازی" به ولی ازمحتوی اين نوشته آشکارمی شود که ھمه به قول آنھا

درحزب کمونيست ) درطی بيش ازيک ونيم دھه "(  راه پراچندا"و ) درطی حدود سه دھه( يشه گونزاولو درحزب کمونيست پيرواند
ازسالھا " جاا"ا درکميته تسلط حزب کمونيست انق�بی امريکھمچنين . ند تازه ای نيستات  موضوع مطرح بوده واينھا)ستيمائوئ(نپال 

افغانستان ازنشردوباره اين سند چه اينکه گروه مائوئيستھای . دربرابرآن اعتراضی نکرده است) م(ت کمونيسوجود داشته وچرا حزب
درحاليکه .  افغانستان مورد تأئيد آن نيزمی باشد)مائوئيست(حزب کمونيست ديگرطبعاً اين نوشته ومواضع. منظوری دارد مشخص است

 اين نوشته بيانگرھيچگونه ع�متی ازگسست اين حزب ازانحرافاتش نبوده ونه ھم نشانی ازمبارزه اصولی عليه خط انحرافی
  .است" جاا"فقط مسئله برسرسھم مقتضی اين حزب درکميته رھبری . بمشاھده می رسد" جاا"اپورتونيستی مسلط بر

درتاريخ جنبش چپ افغانستان :" شعله جاويد دورسوم چنين می نويسد) 25(شماره) 33(افغانستان درصفحه) مائوئيست(حزب کمونيست 
ازقرارگرفتن درموقعيت رھبری سازمان ھای مربوطه شان، ازتقبل اين سه شخصيت درميان شخصيت ھای ممتازاين جنبش پس 

آنھا درسازمانھای تحت رھبری شان انشعاب انداخته ويکجا باجمع يا افراد معدودی خودرا ازرھبری کل . مسئوليت شانه خالی کرده اند
 برای  خودرھاکرده اند وحتی باربارعم�ً سازمان تحت رھبری شان کنارکشيده اند ويا بدترازآن سازمان تحت رھبری شان را بحال

است، اودراوايل  دھه ھفتاد قرن جاری خورشيدی " فو]د" نمونه دوم:" استبه ادامه چنين نوشته است " ......انح�ل آن اقدام کرده اند
ری اش را عليه انحرافاتی اما بجای اينکه سازمان تحت رھب. قرارداشت" سازمان پيکاربرای نجات افغانستان" عم�ً درموقعيت رھبری 

که بحق يا ناحق به آن نسبت می داد، ھدايت ورھبری نمايد، بدون اينکه خطرامنيتی ای متوجه اش باشد، مخفيانه ازرفقايش برای رفتن 
به غرب زمينه سازی کرد وبرای اينکه کسی جلودارش نباشد، دست به انشعاب زد، درحاليکه می توانست مبارزات قلمی اش را 

اوکه ھميشه رفتن  به غرب را يک . رون سازمان تحت رھبری اش وازموقعيت ممتازتشکي�تی درآن بھتروبا وزنه ترپيش ببرددرد
  ". کارخاينانه ووطنفروشانه می خواند، باکمال تعجب با صرف مبالغ ھنگت پول، خود به اين کارمبادرت کرد

دراين پراگراف تکراری است ومن درسالھای قبل دراسناد ديگری ) مائوئيست(اگرچه بخشی ازموارد مطروح رھبران حزب کمونيست
 خورشيدی تا اوايل 1362ازبدو تأسيس خاصتاً بعد ازاوايل سال " سامان پيکاربرای نجات افغانستان"در: اما؛ او]ً .  ام آنھا پاسخ دادهبه
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زمان انق�بی پرولتری محصول کارجمعی ھمه اصو]ً تکامل  خطی وتشکي�تی يک سا. دھه ھفتاد خورشيدی رھبری جمعی بوده است
اينکه درکدررھبری يک . اعضای سازمان است با تفاوتھای کيفی که بين کارھريک ازاعضای سازمان ازصدرتا ذيل وجود دارد

ل خط سازمان انق�بی کدام فرد ويا افراد برروی اصوليت انق�بی پرولتری محکم واستوارقراردارد وازھمين ديدگاه دررشد وتکام
بدون شک اين افراد درکدررھبری يک سازمان انق�بی . ايدئولوژيک سياسی وتشکي�تی سازمان مبارزه می کند، مشخص است

اينھا بازھم ھمان : ثانياٌ . اپورتونيستی ورويزيونيستی مبارزه می کنندپرولتری بالنوبه درحفظ سازمان ازنفوذ وتسلط انديشه ھای انحرافی 
انشعاب من ازسازمان پيکاربرای نجات افغانستان کام�ً برحق، اصولی، ديالکتيکی . راتکرارمی کنند شتۀ خودافسانه ھای واھی گذ

می خوانند؛ بلکه افرادی " ناحق" اين اولين بارنيست که اينھا انشعاب مرا .  صورت گرفته است)اصوليت انق�بی پرولتری(وبرمبنای 
افغانستان ) مائوئيست( حزب کمونيست2004 تشک�ت ديگردرسال  که ھمرای"غانستانسازمان پيکاربرای نجات اف"ازجناح اکثريت 

 وکارنامه  سياسیماھيت خط فکری. خواندند" ناحق" انتقادات اصولی مرا مواضع درست و خورشيدی1372راساختند؛ درھمان سال 
اصوليت انق�بی (اربرای نجات افغانستانسازمان پيک"ازانشعاب در وبعد"سازمان پيکاربرای نجات افغانستان"مبارزاتی من در

 نظريات  گويای اصوليت وحقانيت امروزدرطی ھژده سالتا)" م ل م( گروه پيکاربرای نجات مردم افغانستان" وبعد در)" پرولتری
فی بيانگرمنج�ب انحرا) مائوئيست(وموقعيت فکری سياسی وعملکردھای رھبران وکدرھای حزب کمونيست. مواضع من بوده وھستو

آقايان شما بيھوده لجاجت می کنيد . خواھند کرد کرده واينرا کمونيستھای انق�بی افغانستان وجھان فضاوت. است که درآن قرارگرفته اند
 ماه کنفرانس سازمان بارباربا د]يل علمی وبا منطق ديالکتيک وارايه فکتھای غيرقابل انکارثابت 9ودروغ می گوئيد؛ من درجريان 

ديگراپوتونيسم درسازمان پيکاربرای نجات افغانستان موقعيت )  مي�دی1993خورشيدی مطابق سپتمبر1372(  ازنيمه سالکردم که بعد
انحرافات " صفحه ای زيرعنوان116جريان کنفرانس راجمع بندی کرده وطی سند مدون  من ھمه مسايل. مسلط پيداکرده است

دسترس اعضای شرکت کننده درکنفرانس سازمان وبعداً بدسترس بخشھای ب" درمرکزيت سازمان ودوموضعگيری متضاد درکنفرانس
ولی جناح اکثريت اپورتونيستی سازمان درھمان وقت با . وديگربخشھای جنبش چپ کشورقراردادم ) م ل م( مختلف جنبش کمونيستی

 من درمرکزيت سازمان ازآنجاييکه. مايدرفته وازخودانتقاد اصولی نپذي سرسختی تمام عليه آن مقاومت کرد وحاضرنشد انحرافات خودرا
زخط اصولی وانق�بی دفاع می کردم ودرجريان کنفرانس سازمان ثابت شد که اکثريت قاطع اعضای مرکزی سازمان به به تنھائی ا

 نفوذ وھمچنين ھريک ازاعضای مرکزسازمان به د]يل مختلفی برسايراعضا وھواداران سازمان. منج�ب اپورتونيسم قرارگرفته اند
 درمرکزيت ھمينکه نظرداريد که.زمان خود دمسازی بااپورتونيسم بودساخط انحرافی اپورتونيستی مسلط بر با  ھمکاریادامهداشتند؛ لذا 

اين يک تفکرانحرافی است . خود ناشی ازانحرافات ايدئولوژيک عميق شماستسازمان باقی می ماندم وبه مبارزه ام ادامه می دادم ؛
   .است" ک جمع می شوددودري"اين ھمان خط انحرافی  . الکتيک ماترياليستی می باشدوخ�ف اصول دي

 به غرب مخفيانه زمينه سازی متوجه من نبوده وگويامن برای آمدنخطرامنيتی ای درکشوری که زندگی ميکردم : اين آقايان می نويسند
ن وامثال من بوده ويا نبوده است دراينجا من چيزی نمی گويم، اينکه خطرامنيتی درآن کشورمتوجه م. انشعاب نمودم ازسازمان کرده  و

بازھم  شمادروغ می گوئيد؛ زيرا خود تان می نويسيد که ! آقايان. می دانند وقضاوت خواھند کرداينرا فعالين جنبش چپ انق�بی کشور
 کسب کرده باشيد،  دربين جنبش"باریآبروواعت" ای تان من جداً مخالف رفتن به غرب بودم و برای اينکه ازھمين موضوع ھم بر

 کام�ً يک دروغ وبھتان اين. ند، ھم بمن نسبت داده ايدرا درمورد افرادی که به غرب می رفت" ووطن فروشانه کارخاينانه" عبارت 
ولی . اين درست است که درآنوقت من جداًمخالف آمدن اعضای سازمان خاصتاً اعضای مئوثرآن به کشورھای غربی بودم. محض است

اروپا وامريکا زندگی کردن چه . ھيچ انسان عاقلی چنين نظری ندارد. ھرگزمطرح نبوده است" خيانت ووطنفروشی" موضوع درسطح
استد]ل من درآنوقت اين بود که خصوصاً رفقای مئوثرسازمان بدون مجبوريتھای "!! وطن فروشی وخيانت" دارد آنھم تا حد " جرم"

ولی اينرا ھميشه گفته ام که رھا کردن . را رھا کنند وبه غرب بروندمرکزيت سازمان ومبارزه انق�بی وغيرامنيتی نبايد امنيتی 
 صرف زندگی کردن درداخل کشورويا درکشورھای. سنگرمبارزه انق�بی وپشت کردن به انق�ب خيانت به امرانق�ب مردم است

وھم سنخھای شما بايد ) مائوئيست(نين می بود شما رھبران حزب کمونيستاگرچ. مبارزه انق�بی نيستھمجوارھم بمعنای انق�بی بودن و
ليکن پرولتاريا وکمونيستھای انق�بی متعلق به محدوده . پرولتاريا به لحاظ ايدئولوژيک وطن ندارد.  می بوديد"انق�بی ھای واقعی"

تاراجتماعی اقتصادی جامعه وخصوصيات چون شناخت ھمه جانبه ازسرزمين خودی ومردم شان وساخ. جغرافيائی معينی ھستند
فرھنگی وروانی مردم کشورشان دارند؛ لذا بيش ازھرسرزمين ديگری درسرزمين خودی می توانند برای نجات توده ھای خلق مبارزه 

درھمان وقت چندين نفربشمول يک عضومرکزی سازمان طی . به کشورھای ديگربحث عليحده استالبته فراروتبعيد اجباری . کنند
.  ولی ازکمکاری وپسيف بودن آنھابارھا انتقاد کرده ام. من ھيچگاھی چنين نسبتھای به آنھا نداده ام . سالھا درغرب زندگی می کردند

درحاليکه من چھارسال . بازھم شما به دروغگوئی متوسل شده ايد ومی گوئيد که انگيزه انشعاب من رفتن به غرب بوده است
 اخت�ف جدی بين من با.  يک کارگرزندگی می کنم)حقوق(سطح کمترين معاشبه اروپاآمدم وبا) ريتھایابرمجبوبنآنھم (بعدازانشعاب

برخ�ف .  سازمان برسرانحرافات بوجود آمده ازطرف آنھا، دوسال قبل ازتدويرکنفرانس سازمان بوجود آمده بوددوعضوديگرمرکزی
سخنانم درآخرين روزجلسه کنفرانس با اظھار)  خورشيدی1372 سال ميزان2(ادعای اينھا من درآخرين روزکنفرانس سازمان بتاريخ

بازھم ازھمه اعضای شرکت کننده درکنفرانس خواستم آنھائی که دچارانحراف شده اند وآنھائی که بدفاع ازاين انحرافات برخاسته اند، 
 انق�بی پرولتری، خ�ف دم وبا پافشاری روی اصوليت نشکه من تسليم اراده اکثريت انحرافیھمان بود . ازخودانتقاد نمايند ولی نپذيرفتند

  . رسماً انشعاب خودرا ازسازمان پيکاربرای نجات افغانستان اع�م نمودمکرده وجريان حرکت 
رزه ايدئولوژيک سياسی  با مباکهست ينھمه کشورھای جھان ادر مائوئيستھای انق�بی - لنينيست- اصل مھم برای مارکسيست: خ�صه 

درسطح )  مائوئيستی-  لنينيستی-مارکسيستی( واقعاً انق�بی کمونيست تشکيل حزباپورتونيسم ورويزيونيسم برایداصولی وطر
درھردوعرصه  مبارزه . ت�ش کنند)م ل م( برمبنای )نترناسيونال کمونيستیا( جھانیايجاد يک مرکزيت کمونيستی انق�بیکشورخودی و

ليکن آنچه که درھردو .  است خاصتاً درشرايط کنونی جھان وجنبش بين المللی کمونيستی کشورھا)م ل م(کمونيستیازمسايل مھم جنبش 
کسانی ويا گروه .  است کمونيستی جھانیدئولوژيک سياسی وطبقاتی يک حزب کمونيست انق�بی وجنبشموردعمده است ماھيت خط اي

 آن توجه می کنند  وخصلت طبقاتی اعضاییھای که ھميشه صرف روی تشکيل حزب کمونيست تأکيد دارند وکمتربه ماھيت خط
 پيش تشکيل سازمانکمونيستھای انق�بی رسالت ووظيفه دارند تا برای رھبری مبارزات توده ھای خلق درجھت . دچاراشتباه بزرگی اند

 اه گاھی خواھد شد برای اين تشکل ]نه  وپنولی عدم توجه به کيفيت سازمان انق�بی رھبری کننده؛. آھنگ طبقه پرولتاريا مبارزه کنند
 پيش شرطھای درست  طرح.زب ويا سازمان را ازدرون فاسد خواھند کردومتزلزل که درکمترين فرصت حعناصراپورتونيست 

 برای کمونيستھای واقعی نه اينکه مشکلی ندارد که  ،انق�بی) م ل م(  لنينی برای ايجاد حزب کمونيست اصولی ورعايت اصولو
 ولی پافشاری روی اصوليت انق�ب پرولتری درايجاد حزب کمونيست انق�بی. بارزه می کنند م"حزب"يجاد برھمين مبنادرجھت ا

" یحزب"ند ھ برای افراد وگروه ھای مشکل سازوغيرقابل پذيرش است که فقط می خوا قطعی با اپورتونيسم ورويزيونيسم حسابوتصفيه
 ومشکلتراينکه.  شان مورد بحث قرارگيردکه اشتباھات وانحراف گذشته وحال نيست د برای اين ھا خوش آين!داشته باشند وديگرھيچ
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اينھا خواھان اين ھستند که اول سندی امضاء شود مبنی . درمورد اشتباھات وانحرافات شان ازخود انتقاد کنند ازآنھا خواسته شود کهاگر
 يک کمونيست انق�بی ازاقراراشتباھات وانحرافاتش باکی ه درحاليک."دنريگ مورد بحث قرارنگذشته سياسی افراد وگروه ھا" براينکه 

 اگراشتباھات وانحرافات گذشته وحال ھريک ازگروه ھا . وتکامل خط فکری سياسی اش می انجامداص�ح آنندارد واين شيوه به 
رد بحث مو ،ديرنسھم بگ) م ل م(سه وحدت جنبش کمونيستیکشورکه می خواھند درپرو) م ل م(ومحافل وافراد جنبش کمونيستی

 چگونه ممکن است که بتوان به پای وحدت  درون جنبش صادقانه گسست صورت نگيرد؛ات وازاشتباھات وانحرافقرارداده نه شود
 برمبنای وحدت  کمونيست انق�بی حتی بعد ازايجاد حزب. را ايجاد کرد؟انق�بی)  م- ل - م ( رفت وحزب کمونيستیاصولی وديالکتيک

رشد وتکامل حزب کمونيست " بين دوخط"  وادامه مبارزه "انتقاد وانتقاد ازخود"  بازھم بدون بکاربست اصل متوداصولی وديالکتيکی
  .ممکن نيست)  م - ل - م( براساس
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