به مناسبت گرامی داشت ازنود وچھارمين سالگرد انقالب کبيراکتوبر!

باآموزش ازانقالب کبيراکتوبروطرد انواع اوپورتونيسم
ورويزيونيسم مبارزات توده ھای خلق را درپرتوانديشه-
ھای کمونيسم انقالبی) م -ل -م( رھبری نمائيم!
پيروزی انقالب کبيراکتوبر)بعد ازکمون پاريس( بزرگترين تحول انقالبی درتاريخ بشريت بشمارمی رود .انقالب اکتوبرراه رھائی
زحمتکشان جھان وبشريت راگشوده وناقوس مرگ سرمايه داری جھانی وامپرياليسم را بصدا درآورد .اين انقالب نجاتبخش محصول
مبارزات انقالبی کمونيستھا وپرولتاريای روسيه بود وتحت رھبری حزب کمونيست)بلشويک( دررأس آن لنين بزرگ به پيروزی رسيد.
قيام رھائيبخش تاريخی پرولتاريا وزحمتکشان روسيه درشرايطی صورت گرفت که روسيه امپرياليستی فئودالی نظامی ضربات مھلکی
درجنگ امپرياليستی اول متحمل شده ودرزيرباراين جنگ پرھزينه کمرخم کرده بود .جنگ جھانی اول نتيجه بحران سرمايه داری
امپرياليستی جھانی وحدت تضادھای درونی اردوگاه امپرياليسم جھانی بود که برای تجديد تقسيم جھان مانند گرگان گرسنه بجان ھم
افتاده بودند .دراين جنگ غارتگرانه وجنايتبارجناحی منھزم وجناحی پيروزگرديد .امپراتوريھای تجزيه شد وبرمتصرفات استعماری
قدرتھای امپرياليستی ديگرافزوده گرديد .امپرياليسم روسيه تزاری دراين جنگ شکست خورد وبشدت تضعيف گرديده وبخش اعظم
منابع وذخايرداخلی آن به تحليل رفت.ازطرف ديگراوضاع داخلی روسيه نيزبرضد دولت تزارمتحول گشت .ستم چنداليه
واستثماربيرحمانه طبقات حاکم وشدت فقروبد بختی توده ھای خلق وملل اسيرروسيه رابه رمق رسانده بود .اين شرايط فالکتباربرشدت
تضاد ھای طبقاتی وملی پا داده وشرايط عينی برای تحول انقالبی بوجود آمد .درآن زمان با مھيابودن شرايط ذھنی يعنی موجوديت
حزب پيش آھنگ طبقه پرولتاريا با تجارب مبارزاتی انقالبی ،موجوديت جنبشھای انقالبی دربرخی ازکشورھای اروپائی وشرايط
بحرانی امپرياليسم بين المللی  ،ھمه وھمه برگسترش اوضاع انقالبی وپيشرفت انقالب درروسيه تزاری کمک کرد .قيام ظفرآفرين
کارگران وسربازان روسيه تحت رھبری حزب کمونيست)بلشويک( ورھبری داھيانه لنين کبيربتاريخ  25اکتوبرسال  1917آغازشد
وآخرين ضربه را برکاخ ستم واستبداد تزاران کھن وارد کرد .دراين قيام دولت مئوقت بورژوازی سقوط نمود وبرای اولين
بارپرولتاريای روسيه ديکتاتوری طبقاتی اش ونظام نوينی را برويرانه ھای آن بنيان نھاد .با پيروزی انقالب کبيراکتوبرعصرنوينی
درتاريخ بشربظھوررسيد وکارگران ودھقانان روسيه ديکتاتوری طبقاتی شانرا برقرارکرده واولين دولت سوسياليستی جھان را تأسيس
کردند .پيروزی انقالب اکتوبرخلقھای ملل مختلف روسيه اعم ازکارگران ،دھقانان وسايرزحمتکشان را طی حدود چھاردھه ازستم
واستثمارواستبداد وشرايط زندگی جھنمی نجات داده وبه آزادی  ،دموکراسی،رفاه وآسايش وپيشرفت وترقی درھمه عرصه ھای حيات
اجتماعی رساند .پرولتاريا وخلقھای زحمتکش روسيه بعدازتأسيس ديکتاتوری طبقاتی شان وتشکيل نظام سوسياليستی ،مبارزه
وجانفشانيھای بی ھمتای را درراه اعمارسوسياليسم وتکامل وحفظ انقالب اکتوبرتحت رھبری حزب کمونيست)بلشويک( برھبری لنين
واستالين ،ازخود نشان دادند.
پرولتاريا وزحمتکشان جھان آرمان ،خواستھا ،اھداف وسرنوشت مشترکی دارند وپيشرفت جنبشھای انقالبی پرولتری وپيروزی
انقالبات پرولتری دريک کشور ،درپيشرفت جنبشھای انقالبی پرولتری درديگرکشورھای جھان اثرات مثبت عميقی بجا می گذارد.
انقالب رھائيبخش اکتوبرمنحصربه روسيه نبود؛ بلکه انقالبی بود متعلق به تمام پرولتاريا وزحمتکشان وبشريت مترقی جھان .با
پيروزی انقالب اکتوبروايجاد پايگاه انقالب جھانی ،جنبشھای آزاديبخش ملی عليه استعماروامپرياليسم وجنبشھای رھائيبخش پرولتری
عليه طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادوروسلطه امپرياليسم دربسا نقاط جھان اوج گرفته وبه پيروزی انقالبات آزاديبخش ملی دربرخی
ازکشورھای تحت سلطه استعماروامپرياليسم انجاميد .به ھمين صورت درختم جنگ جھانی دوم انقالبات پرولتری وانقالبات دموکراتيک
توده ای درويتنام شمالی ودرچندين کشوراروپای شرقی به پيروزی رسيدند .پيروزی اين انقالبات نيزدرشرايطی صورت گرفتند که
جناحی ازنظام امپرياليستی جھانی ضربت خورده وتضعيف گرديد .ليکن دراين دوران  ،جنبشھای انقالبی پرولتری درسطح جھان
بگونه فعال وجود داشتند واين جنبشھاازحمايت بيدريغ کشورشوراھا برخورداربودند .رھبری انقالبی پرولتری اين جنبشھا بااستفاده
ازبحران وجنگ درون اردوگاه امپرياليسم جھانی وبحرانی که طبقات ارتجاعی کشورھای شانرا فراگرفته بود ،توانستند درچندين
کشوراروپای شرقی ضربات مھلکی برارتجاع داخلی وامپرياليستھای حامی آنھاخاصتا فاشيسم وارد کرده وانقالبات ملی -دموکراتيک
را به پيروزی برسانند.ھمچنين انقالب دموکراتيک نوين درچين تحت رھبری حزب کمونيست چين برھبری مائوتسه دون دراکتوبرسال
1949به پيروزی رسيد )ودرسال  1958به انقالب سوسياليستی تکامل نمود( .درسال  1951انقالب ملی  -دموکراتيک درکوريای
شمالی تحت رھبری حزب کمونيست اين کشورپيروزشد .دراخيردھه پنجاه ميالدی خلق کوبا بپاخاست ودولت ارتجاعی وابسته به
امپرياليسم امريکاراسرنگون کرد وانقالب ضدامپرياليستی وضدارتجاعی درکوبا به پيروزی رسيد .دراينجا بايد به اين مطلب دقت نمود
که :شرايط عينی به لحاظ شدت انواع ستم واستثماربيرحمانه واستبداد واختناق وحشيانه به نسبتھای مختلف خاصتا ً درکشورھای تحت
سلطه امپرياليسم ھميشه وجود دارد .ودرکشورھای سرمايه داری امپرياليستی دراوضاعی که نظام ھای حاکم دچاربحرانھای شديدی می
گردند ،بيش ازپيش شرايط عينی آماده می شود .ليکن آمادگی ايدئولوژيک سياسی وتشکيالتی پرولتاريا وکمونيستھای انقالبی)موجوديت
حزب کمونيست انقالبی وجنبش انقالبی( دربوجود آمدن شرايط ذھنی انقالب واوضاع انقالبی ،برای رھبری خيزشھا ومبارزات توده
ھای خلق درھمه جوامع طبقاتی شرط اساسی است.
کمونيسم انقالبی علم است ،اين علم را مارکس به کمک انگلس کشف کرد ودرپروسه مبارزه ايدئولوژيکی ودرجريان پراتيک مبارزه
طبقاتی به رشد وتکامل آن پرداخت .لنين مارکسيسم رادرجريان پراتيک مبارزه طبقاتی ودرپروسه مبارزه ايدئولوژيک -سياسی عليه
انواع انديشه ھا ی اپورتونيستی ورويزيونيستی به مرحله عالی ترآ ن  ،مارکسيسم -لنينيسم تکامل داد .لنين مارکسيسم را خالقانه
درشرايط روسيه بکاربست .وی درجريان پيشبرد مبارزه طبقاتی وکسب تجارب انقالبی ،مارکسيسم را درھمه عرصه ھاتکامل داده
وتئوريھای علمی جديدی را تدوين کرد وگنجينه علم انقالب پرولتری را بيش ازپيش غنابخشيد .بعد ازلنين مائوتسه دون ،مارکسيسم -
لنينيسم را درپروسه انقالب چين؛ انقالب دموکراتيک نوين وانقالبی سوسياليستی وانقالب کبيرفرھنگی پرولتاريائی بکاربست وعلم
انقالب پرولتری را درعرصه ھای مختلف تکامل داده وبه مرحله عالی ترآن )مارکسيسم -لنينيسم -مائوئيسم( ارتقاء داد .درشرايط کنونی
علم انقالب پرولتاريای جھان)م -ل  -م( است .اين علم مھمترين وعمده ترين سالح فکری وچراغ رھنمای پرولتاريا وسايرزحمتکشان
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جھان درمبارزۀ شان عليه سرمايه داری جھانی وامپرياليسم وديگرطبقات ارتجاعی ستمگرواستثمارگراست .تاريخ مبارزات مترقی
وانقالبی پرولتاريا وسايرزحمتکشان جھان درطی يک ونيم قرن اخيرنشان می دھد که فقط مسلح شدن توده ھای خلق با اين سالح است
که می توانند خودراازسلطه ستم واستثماروحاکميت طبقات سرمايه داروفئودال وامپرياليسم نجات دھند وبرسرنوشت شان حاکم گردند.
بعبارت ديگربدون انديشه انقالبی  -علم انقالب پرولتری ) م -ل -م(  -جنبش انقالبی نميتواند وجود داشته باشد ومبارزات طبقاتی وملی
زحمتکشان بدون رھبری پرولتاريا به شکست می انجامد .شکست انقالب زحمتکشان دريک کشوردوران طوالنی ازفروکش جنبشھای
توده ای ويأس ونااميدی توده ھای خلق را درھمان کشورودرسطح جھان درپی دارد .بالعکس پيروزی ھرانقالب پرولتری توده ھای
خلق دريک کشور ،برای توده ھای خلق سراسرجھان نيروبخشيده وروحيه مبارزه جوئی آنھاراعليه طبقات ارتجاعی وامپرياليسم تقويت
مينمايد .درجوامع طبقاتی ودرسطح جھان عمدتا ً دونيروی متخاصم دربرابرھم قراردارند .دريک صف طبقات خلق ودرصف
ديگرطبقات سرمايه داروامپرياليسم وديگرطبقات ارتجاعی قراردارند.ازپيدايش جوامع طبقاتی تاحال مبارزه طبقاتی بين طبقات متخاصم
جريان داشته است ودرآينده نيزادامه خواھد يافت " .تاريخ کليه جوامعی که تا کنون وجود داشته ،تاريخ مبارزه طبقاتی است" .مبارزه
بين طبقات خلق وضد خلق بطوردوامداروبال انقطاع ،بشکل نھان وآشکارادامه داشته وتا طبقات درجھان وجود داشته باشند اين مبارزه
ادامه خواھد يافت .تضاد بين طبقات خلق وضد خلق گاھی شدت يافته وگاھی تخفيف می يابند .با حدت ستم واستثمارسرمايه داری جھانی
وامپرياليسم برطبقه کارگروسايرزحمتکشان درکشورھای سرمايه داری ،تضاد بين طبقه کارگروطيقه سرمايه دارشدت می يابد .حدت
ستم واستثمارطبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادوروستم وغارتگری امپرياليسم جھانی عليه توده ھای خلق اعم ازطبقه کارگر،طبقه
دھقانان فقيروبيزمين ،طبقه خرده بورژوازی وسايراقشارتھی دست درشھرھا ودھات موجب شدت تضاد توده ھای خلق با امپرياليسم
وطبقه فئودال وکمپرادورمی شود .درشرايط کنونی جھان اين مسئله بيش ازھرزمانی خودرادرخيزشھای نه ماه اخيردرکشورھای شمال
افريقا وشرق ميانه ودرکشورھای سرمايه داری امپرياليستی وسايرکشورھای جھان بوضوح آشکارکرده است .درھريک ازکشورھای
سرمايه داری امپرياليستی وکشورھای تحت سلطه امپرياليسم تضاد ھای طبقاتی وملی مختلفی وجود دارند وقطب بندی تضادھا نظربه
ساختاراجتماعی اقتصادی ھريک ازاين کشورھا معين ومشخص می شود .دراوضاع کنونی جھان تضاد ھای اساسی چندی وجود دارند
منجمله :تضاد خلقھا وملل تحت ستم باامپرياليسم؛ تضاد بين کاروسرمايه ،تضاد بين پرولتاريا وبورژوازی درکشورھای سرمايه داری
امپرياليستی وتضا د بين قدرتھای مختلف امپرياليستی .تضاد بين خلقھا وملل تحت ستم با امپرياليسم جھانی تضاد عمده درشرايط کنونی
جھان را تشکيل می دھد .اين تضاد با شدت يافتن استثماروستم وغارتگری وتجاوزات نظامی وتسلط استعماری امپرياليسم برخلقھای
تحت ستم جھان وتشديد استثماروستم برپرولتاريا وسايرزحمتکشان درکشورھای سرمايه داری  ،تشديد شده است .تحوالت اوضاع
درکشورھای سرمايه داری امپرياليستی نشان می دھد که با تداوم وتعميق بحران ساختاری سرمايه داری جھانی وامپرياليسم
ھرروزبرشدت وعمق فقروتنگدستی توده ھای کارگران وزحمتکشان افزوده می شود .قدرتھای بزرگ سرمايه داری امپرياليستی خاصتا ً
درکشورھای اروپائی واضالع متحده امريکا ،بخش قابل مالحظه ای ازذخايرثروتھای ملی وعامه مردم را درحلقوم بانکھا و سرمايه
داران غارتگرانداخته تا ازورشکستگی کامل نجات حاصل کنند .سرمايه دارانی که با استثماروغارت خلقھای کشورھای شان وخلقھای
ملل تحت ستم جھان فربه شده اند .ازجھت ديگربا طرح وبه اجراء گذاشتن برنامه ھای رياضتی برای توده ھای مردم سعی دارند
تاکسری بودجه ھای کالن اين دولتھا ومصارف نظامی شانراازاين طريق جبران کنند .ھرروزکتله ھای بيشتری ازکارگران وزحمتکشان
به لشکربيکارا ن می پيوندند وگراف سطح زندگی آنھا سيرنزولی بيشتری را طی کرده وھرچه بيشتردرشرايط زيرخط فقرقرارمی
گيرند؛ به ھمين صورت مصارف تحصيلی وقيمتھای بيمه خاصتا ً بيمه صحی)درمانی( وسايرخدمات اجتماعی افزايش يافته
وبرفشارزندگی توده ھای مردم افزوده می شود .ما درطی ھفته ھای اخيرشاھد شدت واوج ھرچه بيشتراعتراضات وخيزشھای چند
صدھزارنفری وچند ميليونی توده ھای مردم برضد طبقات حاکم سرمايه دار)دولت( درکشورھای سرمايه داری امپرياليستی ھستيم .چند
ماه است که تظاھرات واعتراضات واعتصابھای کارگران ،زحمتکشان ومامورين پائين رتبه دولتی ،محصلين ومتعلمين ومعلمين
دريونان ادامه دارد .دولت يونان زيرباربديھی ھايش کمرخم کرده ووامھای آن به بيش ازچھارصد ميليارد دالررسيده است وساالنه ده ھا
ميليارد دالرربح اين وامھا را می پردازد .درحقيقت اين دولت درورطه ورشکستگی قرارگرفته ؛ ليکن اتحاديه اروپا وديگرقدرتھای
امپرياليستی سعی دارند تابا اعطای وامھای جديد با ربحھای کالن آب درحلقوم اقتصاد محتضرو دولت ورشکسته يونان بچکانند .بشرط
آنکه دولت يونان تنقيصات بيشتری درھزينه ھای اجتماعی مردم صورت داده وتعداد بيشتری ازمردم را به بيکاری اجباری سوق دھد.
اقتصاد کشورھای ھسپانيا ،آيسلند ،پرتگال ،فرانسه ،اطريش وايتاليانيزدروضعيت بدی قراردارند .چند ھفته قبل اعتراضات وشورشھای
عظيمی درچند شھرانگلستان منجمله لندن بوقوع پيوست که برای چندين روزادامه يافتند .اين شورشھا بيانگرنارضائيھای گسترده توده
ھای محروم وفقيرواقليتھای ملی تحت ستم چند اليه دراين کشوراست که برضد نظام حاکم سرمايه داران غارتگردست به شورش زدند.
ھمچنين ازتاريخ  17سپتمبرتظاھرات واعتراضات گسترده طبقات واقشارمردم دربرابر" وال استريت" )بزرگترين مرکزمالی
نيويورک( آغازشده است .بعداً ده ھاوصدھاھزارنفربآن پيوستند .دامنه اين اعتراضات در 50شھرامريکا کشيده شده وتنھا درنيويورک
پوليس تا روزدھم اکتوبربيش از 700نفررا دستگيرکرده است که طبق گفته پوليس امريکا تعدادی ازاينھابه محاکمه کشانده خواھند شد" .
وال استريت را اشغال کنيد" ،اين شعاراصلی تظاھرکننده ھاست .طبق گزارشات تا کنون چندين اتحاديه کارگری ازجمله سنديکای
صنايع موترسازی ،اتحاديه سراسری ،وسنديکای حمل ونقل پشتيبانی خودراازاين جنبشھای اعتراضی عظيم اعالم کرده اند .عده اين
جنبشھا رااعتراض عمومی به وضعيت اقتصادی وسياسی امريکا می خوانند وعده آنرا جنبش عدالت خواھی می نامند .ليکن شعارتعداد
زيادی ازتظاھرکننده ھارا "ماازجمله  99درصد ھستيم که ازھمه چيزمحروميم" تشکيل می دھد .دراين تظاھرات واعتراضات گسترده
طيفھای مختلف اجتماعی اززحمتکشان ومليتھای تحت ستم ،اقشارتحصيل کرده ازجمله متعلمين ومحصلين ،استادان فاکولته ،مامورين
پائين رتبه  ،صاحبان صنايع وتشبثات خصوصی کوچک ،وديگراقشارتھی دست وفقيرجامعه امريکا با شعارھا وخواستھای گوناگون
دراين اعتراضات وتظاھرات شرکت کرده اند .بخشھای زيادی ازکسانی که طی سه -چھارسال اخيرسرپناه ھای شانراازدست داده اند
وکسانی که ازشکم گرسنۀ شان شکايت دارند دراين تظاھرات شرکت گسترده دارند .طبق گزارشھای موثق شاھدان عينی،
شعارتظاھرکننده ھا اکثراً سياسی است واعتراضی است به سياست ضد مردمی وضد انسانی کارتلھای سرمايه داری ودولت ضد مردمی
وجنايتکارامريکا .به ھمين صورت بتاريخ  15اکتوبرتظاھرات واعتراضات گسترده تحت شعار" بورس لندن را اشغال کنيد"
درانگلستان آغازشد .ھمچنين تظاھراتی درتوکيو)جاپان( ،ھسپانيه ،پرتگال ،آلمان واستوکھلم)سويدن( برضدنظام سرمايه داری
آغازگرديده وادامه دارد .درايتاليا درشھرروم چند صدھزارنفردرتظاھرات شرکت کردند که باثرزد وخورد بين پوليس مھاجم
ومعترضين حدود ھفتاد نفرزخمی شدند .بعداً تظاھرات گسترده درانگلستان وھالند زيرھمين شعار)اشغال مرازکزملی بزرگ( آغازشده
است .تا کنون تظاھرات ضد سرمايه داری درده ھا شھرازکشورھای مختلف سرمايه داری جھان جريان دارد.
ھمه اين خيزشھا وقيامھا ومبارزات توده ھای مردم درکشورھای مختلف جھان ناشی ازفشاراستثماروستم وبی عدالتی بيش ازحد طبقات
حاکم ارتجاعی وامپرياليسم است .بعالوه استبداد وخفقان وسلب حقوق سياسی واجتماعی توده ھای مردم درکشورھای تحت سلطه
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امپرياليسم .اين جنبشھای سياسی مردمی بيانگرموجوديت شرايط عينی مساعد درجوامع مختلف جھان است .ليکن تنھا مساعدت شرايط
عينی وجنبشھای خود بخودی توده ھای مردم به پيروزی انقالب ملی  -دموکراتيک ويا انقالب اجتماعی منجرنمی شود .زيرا بدون
موجوديت شرايط ذھنی انقالب وبوجود آمدن اوضاع انقالبی دريک جامعه ،انقالب توده ھای خلق به پيروزی نمی رسد .برای انقالب
کردن به حزب انقالبی پرولتاريا نيازاست .موجوديت چنين حزبی با موجوديت جنبش انقالبی ازجمله شرايط ذھنی انقالب اند .حزبی
واقعا ً انقالبی که خصلت پرولتری داشته وتوسط کمونيستھا وپرولتاريای انقالبی رھبری شود .آماده بودن شرايط ذھنی انقالب دريک
کشوردرکنارشرايط عينی مساعد؛ يکی ازفکتورھای عمده وتعيين کننده برای انقالب کردن است.
ده سال است که ابرقدرت امپرياليستی امريکا به منظورتحقق اھداف غارتگرانه اش دراتحاد باامپرياليستھای عضوناتو ،تھاجمات
نظامی وتسلط استعماری را دربرخی ازکشورھای تحت سلطه ازجمله افغانستان وعراق آغازکرده است که ھنوزادامه دارد .چھارسال
است که سيستم سرمايه داری جھانی وامپرياليسم خاصتا ً بزرگترين اقتصاد جھان)اياالت متحده امريکا( دچاربحران ساختاری عميقی
است که با گذشت ھرماه وھرسال ھرچه بيشتردراين منجالب فرومی رود ودرسطح گستردۀ ازجھان خاصتا ً درکشورھای تحت سلطه
امپرياليسم درآسيا ،افريقا وامريکای التين برميزان نفرت وانزجارخلقھاعليه طبقات ارتجاعی وامپرياليسم جھانی خاصتا ً امريکا افزوده
می گردد .حدود نه ماه است که خيزشھا واعتراضات گستردۀ توده ھای خلق واقشارمختلف طبقه متوسط درکشورھای شمال افريقا
وشرق ميانه عليه نظام ھای ارتجاعی مستبد وابسته ومتکی به امپرياليسم جھانی آغازشده است وھنوزادامه دارند .اما دورنمای روشنی
ازدست آورد مبارزات توده ھای مردم دراين جنبشھای توده ای به چشم نمی خورد .دربرخی ازکشورھای عربی رژيم ھای سابق توسط
تظاھرات ومبارزات مردم تغييرکردند ازجمله درتونس ومصر .اما مردم به خواستھای حد اقل واقعی شان ھم دست نيافتند .اينھا ھمه
شواھد ومثالھای عينی ای ھستند برای توده ھای خلق درکشورھای مختلف جھان که بدون رھبری حزب انقالبی پرولتری ،مبارزات آنھا
به پيروزی نمی انجامد .اعتراضات وتظاھرات  9ماه اخيردرکشورھای مختلف درابتدا بگونه خود جوش آغازشدند؛ ولی به مرورزمان
به نحوی تحت تأثيرايده ھا وافکارافراد وگروه ھا واحزاب سياسی مختلف خرده بورژوازی ،بورژوارفورميست ،احزاب ارتجاعی
اسالمی ،احزاب وگروه ھای رويزيونيست وسوسيال دموکرات قرارگرفتند .ليکن ھيچ يک ازاين احزاب به تنھائی نتوانستند رھبری
خودرا براين جنبشھا اعمال کنند .مطلبی که دراينجا بايد روی آن تأکيد نمود :اين ھمه مبارزات وفداکاريھا وقربانيھای توده ھای مردم
درکشورھای شمال افريقا وشرق ميانه واروپا وامريکا بدون رھبری انقالبی پرولتری صورت گرفتند واين کمبود عمدۀ اين جنبشھا
است .ما ديديم که بدون رھبری انقالبی پرولتری ،جناحی ازطبقات ارتجاعی حاکم باجناح ديگری ازطبقات ارتجاعی خارج قدرت دولتی
وبا افراد وگروه ھای ازاقشارخرده بورژوازی دست آوردھای مبارزات مردم را تصاحب کردند وبرکرسی ھای قدرت دراين کشورھا
تکيه زدند.
قراريکه قبالً تذکريافت؛ چھارسال است که سيستم سرمايه داری امپرياليستی جھانی دچاربحران ساختاری عميقی است .درچندين
کشورسرمايه داری امپرياليستی نظام اقتصادی ومالی درآستانه ورشکستگی وسقوط قرارگرفته اند.اثرات ويرانگراين بحران
برکشورھای تحت سلطه امپرياليسم نھايت شديد بوده است .موج خيزشھا واعتراضات گسترده توده ھای مردم واقشارمتوسط درچندين
کشورعليه نظام سرمايه داری وامپرياليسنم براه افتاده وھرروزخلقھا درکشورھای بيشتری عليه ستم واستثمارواستبداد ومظالم طبقات
حاکم بپا می خيزند .نظام سرمايه داری امپرياليستی فشاروتضييقات بيشتری برتوده ھای خلق خاصتا ً درکشورھای سرمايه داری وارد
می کند که برگسترش دامنه نا رضائيتھا واعتراضات مردم ھمراه خواھد شد .اما کمبود اساسی عدم آمادگی ايدئولوژيک سياسی
وتشکيالتی پرولتاريا وکمونيستھای انقالبی درکشورھای مختلف جھان است .مالحظ می شود که ضعف جنبش کمونيستی دراين
کشورھا)البته درآن کشورھای که گروه ھا واحزاب کمونيست انقالبی وجود دارند( موجب شده است که کمونيستھابه دنباله روان اين
جنبشھا مبدل شوند وضعف جنبش بين المللی کمونيستی درشرايط کنونی جھان نيزمزيدی برعلت شده است .تاريخ جنبش بين المللی
کمونيستی نشان می دھد که درمقاطع مختلف تاريخی زمانی که درکشورھای مختلف براثرستم واستثماروفشاراستبداد وستم طبقات حاکم
ارتجاعی وامپرياليسم توده ھای خلق بپا خاسته اند جنبشھای خودبخودی ايرا بوجود آورده اند؛ اگردراين کشورھا جنبش پرولتری واقعاً
انقالبی وجود داشته ،توانسته است که مبارزات خود جوش توده ھای مردم را سمتدھی کرده واين جنبشھا تحت رھبری حزب انقالبی
پرولتاريا به پيروزی ھای بزرگی دست يابند .بلعکس درعدم موجوديت يک حزب واقعا ً کمونيست انقالبی؛ قيام وجنبش توده ھای خلق
به پيروزی نيانجاميده وتوسط طبقات حاکم سرکوب شده است .شرايطی ھم بوده است که جنبش کمونيستی وجود داشته ولی ضعيف بوده
وازرھبری مبارزات توده ھای خلق عاجزمانده است .قيامھا وشورشھای توده ھا مردم درکشورھای مختلف جھان عليه ستم
واستثمارواستبداد طبقات حاکم وامپرياليسم حامی آنھا بيانگرشرايط عينی مساعد دراين جوامع است.
درتاريخ جنبش بين المللی کمونيستی بعدازسرکوب وحشيانه وخونين کمون پاريس وسقوط حاکميت طبقاتی)  72روزه( پرولتاريا توسط
دولت ارتجاعی فرانسه به کمک ديگرکشورھای سرمايه داری اروپا؛ اين نشيب وفرازھابرای جنبشھای انقالبی پرولتری وجنبش بين
المللی کمونيستی تا امروزوجود داشته است .ولی کمونيستھای انقالبی بادرک اين حقيقت علمی که تکامل دراشياء وپديده ھای مادی
واجتماعی بصورت مستقيم الخط صورت نگرفته بلکه ھميشه ازپيچ وخم ھای دشواری می گذرد .انقالب پرولتری ھم طی
فرازونشيبھای به پيروزی می رسد .کمونيستھای انقالبی ھيچگاھی ازراه پروپيچ وخم مبارزه انقالبی وانقالب خلق نااميد نشده
وسنگرمبارزه طبقاتی وملی وعرصه مبارزه ايدئولوژی سياسی عليه انواع اپورتونيسم ورويزيونيسم را رھا نمی کنند .اينھا بگونه
خستگی ناپذيربه مبارزه انقالبی ادامه داده وچون کوه دربرابردشمنان طبقاتی خونخواروغارتگرودشمنان رذيل وزبون درون جنبش
کمونيستی ايستاده واستوارانه به مبارزه انقالبی ادامه داده ومی دھند .اپورتونيستھا ورويزيونيستھای رنگارنگ که درماھيت ارتجاعی
وضدانقالبی اند ولی بيشرمانه ماسک " انقالبی" به رخ کشيده وبا عاريت گرفتن مقوله ھا ومفاھيم مترقی وانقالبی توده ھای نا آگاه خلق
وروشنفکران کمترآگاه به مسايل درون جنبش انقالبی پرولتری رااغوا می کنند وھميشه سد راه پيشرفت اين جنبش شده ومی شوند.
ازطرفی ھم بودند وھستند افرادی که چند صباحی جنبش انقالبی پرولتری را ھمراھی کرده اند ،ولی زمانی که جنبش انقالبی توسط
دشمنان طبقاتی مورد ضربت قرارگرفته وياراه پيروزی انقالب خلق را دورودشوارديده اند ،با ھزارويک دليل ونيرنگ خودرا
کنارکشيده و" گوشه عافيت" جستجو کرده وبرای ھميش با مبارزه انقالبی وداع کرده اند .عدۀ ھم ھستند که با کمال بيشرمی دم ازانقالب
می زنند وخاينانه کمونيستھای انقالبی درون جنبش را مورد حمله خصمانه قرارداده وازھيچ نوع توطئه ،افترا ودشنام عليه آنھا دريغ
نمی کنند .قماش ھای مختلف عناصراپورتونيست ورويزيونيست دردرون احزاب وسازمانھای کمونيستی انقالبی النه می کنند
ودرفرصت مساعد سازمان وحزب انقالبی را مورد حمله خاينانه قرارمی دھند.
تاريخ جنبش کمونيستی جھانی شاھد است که اززمان ظھورجنبشھای انقالبی پرولتری درجھان ايده ھا وافکارانحرافی وضد انقالبی
دردرون آنھا وجود داشته وچون موريانه جنبشھای انقالبی پرولتری راازدرون خورده وسعی کرده اند تا آنھارابه بيراھه برده ويا به
سقوط بکشانند .درتاريخ جنبش بين المللی کمونيستی قدرتھای امپرياليستی وارتجاعی کمترتوانسته اند بگونه مستقيم احزاب کمونيست
درقدرت وياخارج قدرت رابا مداخالت مستقيم شان ازپا درآورند .آنچه که تا حال احزاب برسرقدرت ودولتھای سوسياليستی
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وديکتاتوری ھای پرولتارياواحزاب کمونيست انقالبی خارج قدرت را مورد حمله قرارداده وبه سقوط کشانده اند ھمين عناصروگروه
ھای اپورتونيست ورويزيونيست ،بورژوازی درون احزاب کمونيست بوده اند .البته تبليغات زھرآگين ،تخريبات وتوطئه چينی ھا
ومداخالت غيرمستقيم امپرياليسم وارتجاع بين المللی ھميشه عليه کمونيسم انقالبی وجود داشته وخواھد داشت وامپرياليسم وارتجاع بين
المللی ازاين طريق اپورتونيستھا و رويزيونيستھای درون احزاب کمونيست انقالبی خاصتا ً احزاب برسرقدرت راکمک می کنند.
بعد ازمرگ استالين رھبراتحاد شوروی سوسياليستی درسال ، 1953عناصربورژوازی) رويزيونيست( درون حزب ودولت) دارودسته
خروشچف( برقدرت حزبی ودولتی غلبه کردند .خروشچف تزھای رويزيونيستی اشرا درکنگره بيستم حزب کمونيست شوروی مطرح
کرده وبه تصويب رساند .او درگزارش خود به کنگره بيستم حزب کمونيست اتحاد شوروی به بھانه آنکه" تغييرات اساسی" دروضع
جھان پديد آمده است ،قضيه باصطالح" گذرمسالمت آميز" را مطرح ساخت .وی گفت :راه انقالب اکتوبر" درشرايط تاريخی زمان
خود" "،يگانه راه صحيح بود" ودرحال حاضروضع تغييرکرده وامکان دارد" ازطريق پارلمان" گذرازسرمايه داری به سوسياليسم
انجام يابد .که اين خود تجديد نظرآشکاردرآموزش مارکسيسم -لنينيسم پيرامون دولت وانقالب بود وانکارعلنی اھميت عمومی راه انقالب
اکتوبرمی باشد .به ھمين ترتيب خروشچف تز ":ھمزيستی مسالمت آميزورقابت مسالمت آميزميان دوسيستم")سيستم سوسياليستی
وسيستم کاپيتاليستی وامپرياليسم( را مطرح کرد وآنرابه مشی عمومی سياست خارجی اتحاد شوروی وقت وکليه کشورھای سوسياليستی
تحت نفوذش درآورد .به ھمين صورت تزھای رويزيونيستی خروشچف " :پارلمانتاريزم"  "،راه رشد غيرسرمايه داری"  "،حزب تمام
خلقی ودولت تمام خلقی" و" تقويه سکتوردولتی" دراقتصاد درکنگره بيستم حزب کمونيست شوروی به تصويب رسيد .خروشچف
وديگررھبران رويزيونيست وضدانقالب که درسال  1956ميالدی طی يک کودتای حزبی قدرت حزبی ودولتی را دراتحاد شوروی
قبضه کردند بيشرمانه روی نظام سوسياليستی تأکيد می کردند .توجه کنيد که چگونه رويزيونيستھای درون احزاب وجنبشھای کمونيستی
ازجمله خطرناک ترين دشمنان مخفی کمونيسم انقالبی ھستند .با نگاھی به تاريخ جنبش بين المللی کمونيستی وتجارب تلخ شکست
انقالبات پرولتری توسط رويزيونيستھای درون احزاب کمونيست برسرقدرت؛ مالحظه می شود که با پيروزی انقالب پرولتری
وسرنگونی ديکتاتوری طبقات ارتجاعی وقطع سلطه امپرياليسم ،پرولتاريا به پيروزی کامل دست نمی يابد.درحقيقت با بنای ديکتاتوری
پرولتاريا وتأسيس جامعه سوسياليستی فازمھم انقالب پرولتری تازه آغازمی شود .مبارزه مرگ وزندگی عليه انديشه ھای اپورتونيستی
ورويزيونيستی دردرون حزب ودولت ،مبارزه برای ساختمان سوسياليسم ،مبارزه عليه طبقات ارتجاعی شکست خورده درسطح جامعه،
تکامل جامعه سوسياليستی درھمه عرصه ھا ،مبارزه درجھت پيروزی انقالب جھانی  ،مبارزه عليه فرھنگ وايده ھای کھن درجامعه
ومبارزه درجھت ارتقای سطح آگاھی سياسی توده ھای خلق ومتحول ساختن افکارآنھا وتکامل آنھا به انسانھای نوين ،ازمسايل عمده و
مھمی اند که پيش روی پرولتاريا قراردارند .ھمه رويزيونيستھا آشکارا به نفی اصول اساسی وتئوريھای انقالبی نمی پردازند .بلکه
درلفظ صحبت ازباوربه آنھا دارند؛ ولی درعمل خالف آن انجام می دھند ودرصورت غصب قدرت حزبی ودولتی ازانقالب
وديکتاتوری پرولتاريا وسوسياليسم وکمونيسم فقط نامی باقی می گذارند که درجھت فريب توده ھای مردم )که درراه پيروزی انقالب
شان مبارزه کرده اند ،قربانی داده اند ودرراه تکامل وحفاظت ازدست آوردھای انقالبی شان فداکاريھا کرده اند( وادامه حاکميت
ضدانقالبی وضد مردمی شان ازآن استفاده کنند .درمثال فوق خروشچف وباند تحت رھبری اش درلفظ ازانقالب ،ديکتاتوری پرولتاريا
وجامعه سوسياليستی صحبت می کردند ولی ماھرانه وشيادانه سعی می کردند تا زيرنام " تغييرات اساسی" درسطح جھان تزھای
رويزيونيستی وضد انقالبی شانرا" قانونيت " بخشند .ازاينجاست تازمانيکه اکثريت توده ھای خلق خاصتا بعد ازپيروزی انقالب
پرولتری وايجاد جامعه سوسياليستی به آگاھی انقالبی نرسند تا بتوانند ترفندھا ونيرنگھای خاينانه رويزيونيستھای درون حزب را درک
کنند؛ انقالب سوسياليستی به تکامل نخواھد رسيد .به ھمين اوايل قرن بيست ويکم توجه کنيد رھبران حزب کمونيست نپال) مائوئيست(
درحاليکه مردم نپال درطی ده سال مبارزه مسلحانه  ،ده ھا ھزارتن از زن ومرد جانھای خودرا درراه انقالب شان ازدست دادند ،زن
ومردآنھا مورد شنيعترين تجاوزات وجنايات ارتش ونيروھای امنيتی دولت شاھی نپال قرارگرفتند؛ ولی پراچندا وديگررويزيونيستھای
مسلط برحزب کمونيست نپال)مائوئيست(  ،تسليم طبقات ارتجاعی وامپرياليسم شدند وانقالب خلق نپال رابه منجالب شکست کشاندند.
روزيونيستھای مدرن مسلط برحزب ودولت شوروی بطورگسترده درباره تزھای رويزيونيستی وضدانقالبی خروشچف درسطح ملی
وبين المللی تبليغ کردند وباين صورت توانستند برای سالھا توده ھای خلق شوروی را اغوا کنند .باند رويزيونيست حاکم برشوروی تعداد
زيادی ازکمونيستھای انقالبی رادستگيرودرزندانھا ی مخوف ) ک گ ب( بنام) "تيمارستان بيماران روانی"( سالھای طوالنی زندانی
کرده ويا سربه نيست نمودند .اين باند خاين انقالب اکتوبرودولت سوسياليستی وديکتاتوری پرولتاريا واولين پايگاه انقالب جھانی را
منھدم کرد .درآن وقت احزاب وسازمانھای کمونيستی زيادی درسطح جھان)درقدرت وخارج قدرت( به پيروی ازرھبران مرتد
ورويزيونيست شوروی درمنجالب رويزيونيسم مدرن )خروشچفی( سقوط کردند .اين بزرگترين خيانت وجنايتی بود که رھبران اتحاد
شوروی سوسيال امپرياليستی عليه انقالب اکتوبروجنبش بين المللی کمونيستی وخلقھای جھان انجام دادند.
ازجمله احزاب رويزيونيست دنباله روومزدورمسکو" ،حزب دموکراتيک خلق" درافغانستان و"حزب توده" درايران بودند .جنايات
وخيانتھای رھبران وکدرھای حزب توده ايران خاصتا ً درطی سی ودوسال اخيربيش ازھمه به کمونيستھای انقالبی وخلقھای زحمتکش
ايران آشکاراست" .حزب دموکراتيک خلق" که درسال  1357خورشيدی طی يک کوتای خونين به کمک مستقيم دستگاه جھنمی) ک-
گ  -ب وجی  -آر -يو( درافغانستان بقدرت رسيد؛ شنيعترين جنايات وتجاوزات وخيانتھا را عليه خلق افغانستان مرتکب شد .اين حزب
درماھيت يک حزب بورژوازی ارتجاعی ومزدوربود ولی مانند تمام رويزيونيستھا بيشرمانه ماسک " ترقی وسوسياليسم وآزادی
دموکراتيسم" برخ کشيده بود .اين باند مزدوردرطی چھارده سال حاکميت ننگين آنھا وباداران سوسيال امپرياليست شان؛ جنايات،
تجاوزات وکشتارھا وشکنجه ھای ھولناکی را درکشورانجام دادند .يک ونيم ميليون انسان بيگناه را کشتند ،صدھا ھزاررامعلول
ومعيوب کرده وده ھزارتن را درزنداھای مخوف شکنجه کردند .اين باند مزدوروآدمکش صدھا روشنفکرانقالبی ومترقی وھزاران
انسان آزادی خواه ومترقی را به جوخه ھای اعدام سپرده وکشوررا به ويرانی کشاندند .اين وحشيان جانی ھمه اين جنايات ھولناک
ضدانسانی را بنام" انديشه ھای انقالبی" و"سوسياليسم" انجام دادند .اين يک مثال ازصدھا وھزاران مثال ازجنايات رويزيونيسم بين
المللی است .اين ماھيت اصلی وچھرۀ واقعی رويزيونيسم است ،به ھرشکل وشمايلی که خودراظاھرمی سازد؛ چه رويزيونيسم
خروشچفی ،رويزيونيسم " سه جھانی" و" دگمارويزيونيسم خوجه ای" .اينھا زمانی بقدرت برسند عليه توده ھای خلق وروشنفکران
واقعا مردم ًی وانقالبی چنين وحشيانه عمل می کنند .ھمه انواع رويزيونيسم درماھيت يکی ھستند بلکه درشکل وشمايل ورفتارشان
متفاوت اند .آنچه که برای توده ھای ناآگاه خلق وبخشھای ازروشنفکران مردمی مشکل است؛ شناخت ازماھيت وخصلت اپورتونيستھا
ورويزيونيستھاست .زيرا اينھا ً به اشکال والوان مختلف ظھورمی کنند وتامدتھا ھويت خودرا زيرشعارھای"انقالبی ومترقی" پنھان می
نمايند وبا انقالبی نمائی توده ھای مردم را فريب می دھند ،تا اينکه نقاب ازچھرۀ آنھا افتيده وافشا شوند .ھرقدرمکروب مھلک
اپورتونيسم ورويزيونيسم توسط کمونيستھا وپرولتاريای انقالبی بموقع شناسائی شده وعليه آن مبارزه شود وازسازمان وحزب انقالبی
پرولتری وجنبش کمونيستی طرد گردند ،کمترموقع می يابند تا سازمان انقالبی را ضربت بزنند .بايد تأکيد کرد که با طرد ونابودی يک
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فرد ويا چند فردی ازرويزيونيستھا مسئله ختم نمی شود؛ اين پديده شوم ھميشه بازتوليد می شود وتازمانی طبقات درجامعه وجود داشته
باشند يعنی پايه ھای مادی وفکری اش درجامعه ودرسطح جھان موجود باشد اپورتونيسم ورويزيونيسم بوجود می آيد .با نابودی طبقات
درجھان وپيروزی کمونيسم؛ رويزيونيسم پايگاه طبقاتی خودرا ازدست می دھد .لذابايد مبارزه "بين دوخط " چه قبل ازپيروزی انقالب
پرولتری وچه درتمام دوران سوسياليسم بدون وقفه ادامه يابد.
بعد ازشکست انقالب دراتحاد شوروی سابق ،اردوگاه سوسياليستی وجنبش کمونيستی بين المللی دچارافتراق عميقی شده وبشدت تضعيف
گرديد .ليکن درآن وقت مائوتسه دون دررھبری حزب کمونيست چين مبارزه عليه رويزيونيسم مدرن را درسطح جھان به پيش برده
ورھبری کرد .مائوتسه دون با تحليل علمی وديالکتيکی ماھيت رويزيونيسم مدرن وعلل پيدايش آنرا بگونه ھمه جانبه افشا کرد .ھمچنين
حزب کمونيست آلبانی برھبری انورخوجه نيزدرافشای ماھيت رويزيونيسم مدرن مبارزه نمود .بعد ازمرگ مائوتسه دون وشکست
انقالب درچين انورخوجه درمنجالب دگما رويزيونيسم افتاد وبه مائوتسه دون وانديشه انقالبی وبه خدمات اوبه انقالب چين وانقالب
جھانی حمله نمود .خوجه انديشه مائورا " يکنوع رويزيونيسم " توصيف کرد ،اوانديشه مائورا يک دکتورين ضد مارکسيستی خواند
وازحقانيت خدمات انقالبی مائوبه انقالب چين وانقالب جھانی انکارکرد .اين خود درموردش ضربۀ بزرگی بود برجنبش بين المللی
کمونيستی .ازگروه ھای چپ افغانستان "سازمان مبارزه برای ايجاد حزب کمونيست افغانستان)اخگر(" دچارانحراف رويزيونيستی
گرديده ودرمنجالب " دگمارويزيونيسم" خوجه ای سقوط نمود.
ھمه رھبران بزرگ پرولتاريای جھان درجھت شناخت ازماھيت ارتجاعی وضدانقالبی انواع اپورتونيسم و رويزيونيسم تأکيده کرده
وروندھای مختلف اپورتونيستی و رويزيونيستی وچھره ھای رسوای عناصربورژوازی درون احزاب وجنبشھا راافشاکرده اند .مائوتسه
دون بعد ازشکست انقالب دراتحاد شوروی واحيای سرمايه داری بوسيله رويزيونيستھای مدرن ،شکست انقالب دراتحاد شوروی را
عميقا مورد مطالعه وتحقيق قرارداده وروی ادامه مبارزه انقالبی بی وقفه ،مبارزه "بين دوخط " دردرون حزب تأکيد نمود .وی تئوری
" ادامه انقالبی تحت ديکتاتوری پرولتاريا" را تدوين کرد .مائوتسه دون برای نجات انقالب چين ،انقالب کبيرفرھنگی پرولتاريائی
راتوسط توده ھای خلق چين وکمونيستھای انقالبی براه انداخت وبرای يکدھه انقالب چين را ازشکست توسط بورژوازی درون حزب
کمونيست ودولت چين نجات داد .رويزيونيستھای" سه جھانی" ازافراد قدرتمند حزب کمونيست چين بودند که توسط توده ھای خلق چين
سرنگون شدند .طوريکه مائوتسه دون بارھا تکرارکرد که برای نابودی کامل بورژوازی دردوران سوسياليسم ورفتن بسوی جامعه
کمونيستی به چندين انقالب فرھنگی پرولتاريائی نيازاست .درعمل ھم ثابت شد که يک دورانقالب فرھنگی برای نابودی بورژوازی
درون حزب ودولت کافی نيست .اين انقالب بايد ھرچند سال يکبارانجام شود وحزب کمونيست بطورمداوم انقالبی شود .بعد ازمرگ
رفيق مائوتسه دون درسال  1976ميالدی رويزيونيستھای " سه جھانی" درون حزب ودولت که ازخشم توده ھای خلق چين دردوران
انقالب فرھنگی درامان مانده بودند؛ طی يک کودتای ضدانقالبی قدرت حزبی ودولتی رادردست گرفتند وھزاران کمونيست انقالبی
منجمله چھارنفرازھمفکران وھمکاران نزديک مائو تسه دون بشمول چيان چين ھمسراورا بنام "گروه چھارنفره" دستگيروزندانی کردند
وھزاران تن ديگررادرجريان کودتا وبعد ازآن بقتل رساندند وچين را براه سرمايه داری سوق داده وچين انقالبی را به يک
کشورارتجاعی سوسيال امپرياليستی مبدل کردند .رويزيونيستھای حاکم برحزب ودولت چين بعد ازاينکه کودتای ضدانقالبی شانرا بانجام
رساندند ،باکمال سفاھت ورذالت تبليغات گسترده راعليه کمونيستھای که معتقد به انديشه ھای انقالبی مارکسيسم -لنينسم-انديشه مائوتسه
دون وادامه انقالب وساختمان سوسياليسم بودند،براه انداختند.اين رويزيونيستھای مرتد سخيفترين دشنامھاوھتک حرمت
ھارابرھمسرمائورواداشتند .توجه کنيد زمانی رويزيونيستھا بقدرت برسند چه حيوانات درنده ای ھستند .تنھا رھبران دولتھای سرمايه
داری جھان نيستند که چنين حيوان صفت ووحشی اند؛ نيروھای بورژوازی درون احزاب کمونيست جھان که ماسک کمونيسم را برخ
کشيده اند؛ زمانی بقدرت برسند نيزچنين حيوانات صفت و درنده خوی ھستند.غارتگريھا ،تجاوزات و جنايات رويزيونيستھای درقدرت
وخيانتھا وجنايات رويزيونيستھای خارج قدرت عليه خلقھا وملل جھان درقرن بيستم واوايل قرن بيست ويکم به ھيچ کسی پوشيده نيست.
اين ناشی ازسرشت ذاتی نظام سرمايه داری جھانی وامپرياليسم است .چه بشکل سرمايه داری انحصاری وچه بشکل سرمايه داری
انحصاری دولتی باشد .مائوتسه دون گفت" اگررويزيونيستھا به مواضع رھبری دست يابند وبتوانند که " مھرتصديق" رسمی بريک خط
ضد انقالبی بزنند ،درپوشش مارکسيسم -توده ھای خلق ازنظرسياسی دريک موقعيت پاسيوی خواھند بود ،وبنام وفادارماندن به خط
حزب ووفاداری برھبری آن؛ آنان را بعقب وبه جھنم سرمايه داری رھنمون خواھند کرد".
بعد ازسقوط انقالب درچين توسط رويزيونيستھای "سه جھانی" درسال  1976؛ جنبش بين المللی کمونيستی بارديگردربحران ھمه
جانبه فرورفته و بسياری ازروشنفکران مترقی وتوده ھای خلق درجھان دچارآشفته فکری شدند .آنعده ازروشنفکران کمونيست که دانش
ودرک کافی ازعلم انقالب پرولتری وتاريخ پرپيچ وخم تکامل جنبشھای انقالبی پرولتری نداشتند ،بعد ازشکست انقالب درچين واينکه
با وجود انجام انقالب فرھنگی پرولتاريائی بازھم انقالب درچين شکست خورد؛ دچارتزلزل شدند وپيروزی انقالب پرولتری را امری
بسياردشواروبعضا ً "غيرممکن" دانسته ومايوسانه صف انقالب را ترک کردند .ليکن درخزان سال  1980تعدادی ازکمونيستھای انقالبی
جھان طی نشستی اوضاع جھان ووضعيت جنبش بين المللی کمونيستی رامورد تجزيه وتحليل علمی قراردادند وبا روشن کردن خط
رھبری کننده انقالبات پرولتری) م ل ا( وظايف کمونيستھای انقالبی را درتسريع وتکامل انقالب جھانی وسرنگونی امپرياليسم وارتجاع
توسط پرولتارياوتوده ھای انقالبی واستقرارديکتاتوری پرولتارياراتعيين کردند ،وبعد درماه مارچ "1984بيانيه جنبش انقالبی
انترناسيوناليستی" را انتشاردادند .درآن زمان اوضاع بين المللی بشدت بحرانی بود وتضاد بين دوبلوک امپرياليستی جھانی)بلوک
سوسيال امپرياليسم تحت رھبری ابرقدرت سوسيال امپرياليسم شوروی وبلوک امپرياليستھای غربی برھبری ابرقدرت اياالت متحده
امپرياليستی امريکا( شدت يافته بود .درآنشرايط سوسيال امپرياليسم شوروی به کمک وحمايت بلوک تحت حمايه اش به افغانستان
لشکرکشی نمود وجنگ مقاومت مردم افغانستان عليه متجاوزين واستعمارگران روسی بشدت ادامه داشت .ھمچنين امپرياليسم امريکابه
کمک امپرياليستھای اروپای غربی سعی نمود تا ازطريق دولتھای ارتجاعی پاکستان وعربستان وايران گروه ھای ارتجاعی اسالمی
افغانستان وديگرکشورھای اسالمی را تسليح وتمويل کرده وازاين طريق فشاربيشتری بررقيب سوسيال امپرياليستی اش درميدان جنگ
افغانستان وارد کند .ليکن درسال  1986تحوالتی دردرون دستگاه حاکمه سوسيال امپرياليستی روسيه رونماگرديد وطبقه حاکم اتحاد
شوروی سوسيال امپرياليستی؛ خواستند تا رويزيونيسم خروشچفی برژنفی رابا ريفورم آب ورنگ تازه ای داده وچند صباح ديگری
خلقھای روسيه را فريب دھند وبه عمرنظام ننگين شان بيفزايند .گورباچوف درصدرقدرت حزبی ودولتی قرارگرفت وموظف به انجام
اين ماموريت گرديد .اوسعی کرد تا درسياست داخلی با طرح برنامه "گلسناست وپروستريکا" ازشدت فشارواختناق برتوده ھای مردم
وملل تحت تسلط تزاران نوين کاسته وازاين طريق فشاربردولت راتخفيف دھد.اوکه شکست نظامی ارتش تزاران نوين را
درزيرضربات مقاومت دليرانه مردم افغانستان بخوبی درک می کرد؛ جنگ افغانستان برای دولت اتحاد شوروی سوسيال امپرياليستی
را " زخم خونين" خواند واعالن نمود که راه خروج ازاين مھلکه را جستجوخواھد کرد .گورباچوف درسياست خارجی پاليسی کنارآمدن
باامپرياليسم امريکا وامپرياليستھای غربی رابه منصه اجراء قرارداد وباين صورت تا حدی ازشدت تضادھابين دوبلوک امپرياليستی
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وسوسيال امپرياليستی نيزکاسته شده و"جنگ سرد" تا حدی فروکش کرد .ليکن درسطح جھان ستم واستثماروغارتگری امپرياليستھا
وسوسيال امپرياليستھا عليه خلقھا وملل تحت ستم جھان به شدن ادامه داشت وتضاد توده ھای خلق با امپرياليسم جھانی ،امپرياليسم
وسوسيال امپرياليسم ھمچنان شديد بود.
با تأسيس جنبش انقالبی انترناسيوناليستی ،جنبش انقالبی پرولتری درنقاطی ازجھان رونق يافت وحزب کمونيست) م ل م( پيرو دراوايل
دھه ھشتاد ميالدی جنگ انقالبی خلق بنام )راه درخشان( عليه دولت ارتجاعی فوجيموری اين سگ زنجيری امپرياليسم امريکا را
آغازکرد .جنگ خلق درپيرو تحت رھبری صدرگونزالو درطی يک دھه به موفقيتھای شايانی دستيافت .اما تحت ضربه قرارگرفتن
کدرھای رھبری حزب منجمله صدرگونزالودرسال  1992توسط دولت پيرووسازمان"سيا" امريکا وتسليم شدن عده ای ازکدرھا
واعضای حزب کمونيست پيرو)م  -ل م -انديشه گونزالو( درزندان بنام " طرح آسومير" به دولت تسليم شده ودرھمکاری با پوليس
وشکارتعداد بيشتری ازرھبربلند پايه حزب توسط پوليس دولت ،جنگ خلق بشدت تضعيف گرديد .ولی اين جنگ تحت رھبری
کمونيستھای انقالبی پيروخاموش نشد ودرسطح محدودی تاامروزادامه دارد .درنقطۀ ديگری ازجھان)کشورنپال( جنگ خلق برھبری
حزب کمونيست نپال)مائوئيست( درسال 1996آغازشد ودرطی يکدھه پيشرفت جنگ حدود ھشتاد درصد ازمساحت خاک نپال تحت
کنترول نيروھای ارتش آزاديبخش خلق نپال درآمد .درمناطق آزاد شده ھسته ھای نوين حاکميت خلق تشکيل گرديد وانقالبيون مائوئيست
نپال جنگ را تا مرحله تعرض استراتژيک تکامل دادند وانقالب نپال تا حد زيادی درآستانه پيروزی قرارگرفت .درآن شرايط
دوفکتورديگردرپيشرفت موفقانه جنگ خلق نپال درنپال نقش مھمی داشت يکی؛ تشديد تضاد درون طبقات حاکم) دولت( درنپال وايجاد
شکاف عميق دربين پادشاه واحزاب سياسی ارتجاعی ودرگيربودن امپرياليسم امريکا وامپرياليستھای عضوناتودرجنگھای تجاوزکارانه
درافغانستان وعراق .اما با عقبگرد رھبران حزب کمونيست نپال)مائوئيست( دررأس آنھا پراچندا وتوقف جنگ خلق وترک راه انقالب
وقرارگرفتن درسراشيب تسليم طلبی طبقاتی وملی وپارلمانتاريسم انقالب خلق نپال به شکست کشانده شد .رھبران حزب کمونيست
نپال)مائوئيست( به بھانه عدم مساعدت شرايط بين المللی ومنطقه ای ومسايل ديگر؛ جنگ خلق راتوقف داده وراه پارلمانتاريسم ومبارزه
قانونی راختيارکردند .درحاليکه خالف ادعای آنھا درآن شرايط مساعدتھای منطقه ای وبين المللی درحمايت ازانقالب خلق نپال
بطورگسترده وجود داشت :جنگ خلق توسط حزب کمونيست ھند)م ل م( درچند ايالت ھند درجريان بود؛ امپرياليسم بين المللی خاصتا
امپرياليسم امريکا درباطالق جنگھای تجاوزکارانه درافغانستان وعراق گيرمانده بودند؛ دولت وحکومت نپال دررأس آن پادشاه دربحران
ورشکستگی فرورفته بود ودرسطح جھان حمايت توده ھای خلق ونيروھای انقالبی ومترقی ازجنگ خلق نپال وسايرجنبشھای انقالبی
پرولتری بطورگسترده وجود داشت .شکست انقالب درنپال نه تنھا ضربه مھيبی برانقالب خلق نپال بود که ضربه شديدی برجنبش
کمونيستی جھانی وجنبش ھای ضدامپرياليستی وضدارتجاعی درسراسرجھان وارد کرد .ويک بارديگردرتاريخ انقالبات پرولتری
ودراوايل قرن بيست ويکم عناصربورژوازی يا رويزيونيستھای درون حزب کمونيست؛ انقالبی درآستانه پيروزی را به شکست کشاندند
وخيانت وجنايت ھولناکی را به جنبش بين المللی کمونيستی وجنبشھای مترقی مردمی درجھان وارد کردند.
با سقوط رھبران حزب کمونيست نپال)مائوئيست( درلجنزاررويزيونيسم وشکست انقالب خلق نپال؛ تعدادی ازاحزاب شامل درجنبش
انقالبی انترناسيوناليستی بجای موضعگيری اصولی وانقالبی دربرابرانحرافات رويزيونيستی رھبران حزب کمونيست نپال ،به ستايش
ازمواضع انحرافی وضدانقالبی آنھاپرداختند خاصتا ً حزب کمونيست ايران)م ل م( وحزب کمونيست) مائوئيست( افغانستان .اين دوحزب
درآنزمان )درسال ھای  2006و ( 2007مواضع ضدانقالبی تسليم طلبانه وراه پارلمانتاريستی رھبران حزب کمونيست نپال را" آستانه
پيروزی انقالب دموکراتيک نوين" واحتزازبيرق پرولتاريا بر)قله کوه ايويريست( تبليغ می کردند" .حزب کمونيست)مائوئيست("
افغانستان درتجليل از" انقالب" رھبران حزب کمونيست نپال)قرارادعای خود اين حزب( محافل تجليليه وبرنامه ھای تبليغاتی را
درافغانستان ويکی ازکشورھای ھمسايه اجراء کردند .به ھمين صورت درھمان اوايل نمايندگان احزاب متشکله "جا" درنشستی به
دعوت رھبران حزب کمونيست نپال درکتنمدو؛مواضع وخط مشی ھای تسليم طلبانه وضدانقالبی رھبران حزب کمونيست نپال را صحه
گذاشتند ودرباره آنھا بطورگسترده تبليغ کردند .با سقوط کامل اين حزب درباطالق رويزيونيسم وضدانقالب؛ تشکيل "جا ھم خود
درمنجالب اپورتونيستی قرارگرفت .عدم اتخاذ موضع اصولی حزب کمونيست انقالبی امريکا )برای چند سال( دربرابرسقوط رھبران
حزب کمونيست نپال به ورطه رويزيونيسم وبه شکست کشاندن انقالب خلق نپال وضربه زدن به انقالب جھانی ،خود درماھيت يک
انحراف اپورتونيستی محسوب می شود .ھمچنين حزب کمونيست ھند)م ل م( دربرابرانحراف رويزيونيستی رھبران حزب کمونيست
نپال)مائوئيست( تا چند سال موضع روشن انقالبی اتخاذ نکرده وسکوت نمود.
با شکست انقالب درنپال وتسلط اپورتونيسم درتشکيل "جنبش انقالبی انترناسيوناليستی" بحران گسترده جنبش بين المللی کمونيستی را
فراگرفت .اپورتونيسم " جاا" عمدتا ً ازجانب حزب کمونيست)مائوئيست( افغانستان ،حزب کمونيست ايران) م ل م( و حزب کمونيست
انقالبی امريکا تقويت شده وديگرھريک ازاعضای " جاا " بنحوی دراين انحراف سھيم ھستند .درشرايط کنونی بين المللی فقط آنعده
ازاحزاب ،سازمانھا ،گروه ھا وافرادی درسطح جھان که واقعا ً)مارکسيست -لنينيست -مائوئيست( ھای انقالبی ھستند می توانند با مبارزه
بين دوخط وطرد خطوط اپورتونيستی ورويزيونيستی ازجنبش انقالبی پرولتری؛ درجھت ايجاد يک تشکل انقالبی پرولتری بين المللی
مبارزه کنند .ھمه کمونيستھای انقالبی وراستين جھان بايد ازاين حالت بی تفاوتی برآيند وفعاالنه درباره سرنوشت جنبشھای انقالبی
)مارکسيستی -لنينيستی  -مائوئيستی( درکشورھای شان ودرسطح جھان ،سھم بگيرند .چندين سال است چه درجنبشھای انقالبی پرولتری
درکشورھای مختلف وچه درسطح جنبش بين المللی کمونيستی ھمين حالت حکمفرماست .درافغانستان ھستند سازمانھا ،گروه ھا ،محافل
وافرادی که خودرا) م -ل -م( ويا) م  -ل  -ا( می خوانند؛ ولی دربرابرنفوذ وتخريبکاريھا وتوطئه گريھای انواع اپورتونيسم وسنتريسم
ورويزيونيسم عليه جنبش انقالبی پرولتری ضعيف کشوروجنبش بين المللی کمونيستی درحالت بحرانی؛ مھرسکوت برلب زده ونقش
تماشاچيھای بی غرض راايفاء می کنند .اگرگروه ھا وافرادی ازجنبش انقالبی پرولتری با احساس ودرک مسئوليت ورسالت انقالبی
شان دربرابراپورتونيسم ورويزيونيسم به مبارزه ايدئولوژيک سياسی ادامه می دھند؛ اينھا فقط اسناد ونوشته ھای ھردوطرف )طرف
اصوليت انقالبی پرولتری( و)طرف انحراف اپورتونيستی ورويزيونيستی( راصرف مطالعه می کنند،ولی ديگرھيچ گونه
اظھارنظرمثبت ويامنفی ويا قضاوت اصولی درزمينه ارايه نمی دھند .بعبارت ديگردرحالت بی تفاوتی باقی می مانند .يک کمونيست
انقالبی)چه منحيث فرد مبارزه می کند وچه دريک تشکيل( درھرجامعه وکشوری نمايندۀ آرمانھا وخواستھای طبقاتی برحق پرولتاريای
ھمان کشوراست .ودرسطح بين المللی بايد منحيث يک انترناسيوناليست پرولتری مدافع کمونيسم انقالبی ومدافع منافع تمام پرولتاريا
وزحمتکشان وستمديد گان جھان باشد .يک کمونيست انقالبی زمانی مدعی است که درعرصه مبارزه طبقاتی وملی وعرصه مبارزه
ايدئولوژيک سياسی می رزمد؛ کم ازکم چھاروظيفه مبارزاتی عمده دربرابرش قراردارد -1 :مطالعه وتحقيق جدی وھمه جانبه درباره
علم انقالب پرولتری آنچه که تاحال ازرھبران بزرگ پرولتاريای جھان )مارکس  ،انگلس ،لنين ،استالين ومائوتسه دون( بما به ميراث
مانده است وآنچه بعد ازآن تاامروزازتجارب مبارزات کمونيستھا وپرولتاريای انقالبی جھان دردسترس ما قراردارد -2 .مبارزه
ايدئولوژيک سياسی عليه انواع اپورتونيسم ورويزيونيسم درجنبش انقالبی پرولتری کشورومبارزه برای ايجاد حزب کمونيست انقالبی.
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 -3مبارزه افشاگرانه عليه طبقات ارتجاعی وامپرياليسم)مبارزه طبقاتی وملی درعرصه ھای ايدئولوژيک سياسی ،فرھنگی ونظامی(.
 -4مبارزه ايدئولوژيک سياسی عليه انواع اپورتونيسم ورويزيونيسم وتروتسکيسم درسطح جنبش بين المللی کمونيستی .ولی با تأسف:
گروه ھا وافرادی ھستند؛ چه آنھائی که درداخل کشورزندگی می کنند وچه آنھائی که درخارج کشوربا تفاوتھا ومعذرتھای متفاوت به "
مريضی بی تفاوتی" مصاب اند .اين افراد سالھاست منتظرھستند که به بينند جنبش انقالبی پرولتری کشوروجنبش بين المللی کمونيستی
چه می کنند وبه کدام سمت روان اند ،چه پيروزيھاوچه شکستھای داشته ودرچه موقعيت ووضعيتی قراردارند!عده ای ھم ھستند که
ازدورنظاره گرباصطالح پھلوانی دوگروه ويا دوفرد )اصولی وانحرافی( درجنبش کمونيستی کشورھستند .عدۀ ھم ھستند به محض
اينکه جنبش کمونيستی کشورويا جنبش بين المللی کمونيستی ازگوشه ای باصطالح ترک برداشت ؛ داد وواويال براه انداخته ومی گويند
که نگفته بوديم که کارپيش نمی رود وازاينھا چيزی ساخته نمی شود .ھريک ازاين کته گوريھای افراد وگروه ھا دچارمشکالت فکری
وسياسی مختلفی ھستند .اينھا بايد باخود تصفيه حساب کنند که :آيا يک انقالبی باايمان ومتعھد به آرمان وخواستھای خلقھای جھان ھستند
ومصمم اند که مبارزه انقالبی راازھرچيزديگردرزندگی شان ارجح شمرده ودراين راه تا حد توان مبارزه کنند؛ يانه! روشنفکرانی ھم
ھستند که لنگ لنگان بدنبال جنبش انقالبی وحرکت توده ھای خلق روان اند؛ ليکن فکروذکراساسی ومشغوليت عمده آنھارا ساختن
زندگی شخصی شان تشکيل می دھد .برای يک کمونيست انقالبی مبارزه درراه آرمان انقالبی اش بايد باالترازھرامرديگری باشد .اوبايد
خودرا دربرابرتحوالت مثبت ومنفی جنبش انقالبی کشورش وجنبش بين المللی کمونيستی وانقالب جھانی متعھد ومسئول بداند .اين فرق
نمی کند که دورنمای انقالب کشورش وانقالب جھانی ازچه قراراست .درمسايل درون جنبش کمونيستی کشورش وجنبش کمونيستی
جھانی بايد خود را وظيفتا ً دخيل دانسته ونبايد منتظربماند که کدام گروه وسازمان داخلی ويا خارجی دربرابرمسايل جنبش کمونيستی
کشورش وجنبش بين المللی کمونيستی چه موضعی اتخاذمی کند .البته ھمه افراد وگروه ھای شامل درجنبش انقالبی پرولتری
کشوريکسان به مسايل فکرنمی کنند ويا توان برخورد يکسان به مسايل درون جنبش بين المللی کمونيستی را ندارند .اگرچه درموقعيت
وظيفوی کدرھای ورزيده يک سازمان وحزب انقالبی وسايراعضا وھواداران تفاوتھای کيفی ومسئوليتھای وظيفوی وجوددارد؛ ليکن
تمام اعضای يک تشکل انقالبی پرولتری بايد فکرکنند که با تفاوتھای می توانند مانند يک انقالبی حرفه ای کاروپيکارنمايند .جای شک
نيست که اعضا وھواداران يک حزب انقالبی پرولتری نيازدارند تا برای تأمين معيشت خود وفاميل خود کارکنند؛ امااگرايمان وانگيزه
الزم برای پيشبرد امرمبارزه انقالبی داشته باشند؛ می توانند موثريت زيادی ھم درپيشبرامرمبارزه انقالبی داشته باشند .برای يک
کمونيست انقالبی بايد مبارزه درجھت تحقق آرمان وخواستھای توده ھای خلق يعنی پيروزی انقالب کشورش وانقالب جھانی
درصدرتمام خواسته ھايش درزندگی قرارداشته وآماده ھرنوع فداکاری وقربانی دراين راه باشد .نمی شود ھم مبارزه انقالبی کمونيستی
نمود وھم فعاليت درجھت ساختن يک زندگی مرفه وباالترازآن ثروت اندوزی .اين دوباھم درتضاد انتاگونيستی قرارمی گيرند.
روشنفکرواقعا ً انقالبی زمانی پا دراين عرصه می گذارد بايد بسياری ازتضاد ھارا درخود حل نمايد .البته اين يک مطلق نيست؛ زيرا
روشنفکرمتعلق به يک طبقه وقشراجتماعی خاصی است وشعوراوراھستی اجتماعی اش تعيين می کند .وممکن است تا مدتھای طوالنی
روشنفکرنتواند خودرا ازھالۀ اثرات آن برھاند .اما اين ازناممکنات نيست .ايمان داری به انديشه ھای انقالبی پرولتری وتعھد به مبارزه
انقالبی درراه رھائی خلقھا وپيروزی انقالب سوسياليستی ورسيدن به جامعه کمونيستی وساختن جھان نوين وانسان نوين؛ اين امرراتا
حد زيادی آسان می سازد .روشنفکرانقالبی ھرقدربه دانش وآگاھی علمی انقالبی دست می يابد ودرھرگامی که درپراتيک مبارزه
طبقاتی برمی دارد ازانديشه ھا وتفکرات وخصلتھای اجتماعی کھنه اش گسست می نمايد .پروسه مبارزه انقالبی فرصتی است برای
روشنفکرمردمی که خودرا ازنوبسازد  ،تا به انسان نوين تکامل يابد .ھرکدام ما بايد خود را ازاين "منگنه" ھای که گرفتاريم خالص
کنيم ودرراه انسجام وتکامل فکری خود مبارزه نماييم  .کمونيست ھای واقعی به لحاظ موقعيت ايدئولوژيک سياسی وسطح انديشه
وتفکروخصلت ازسرشتی ويژه ھستند .اين سرشت وھويت ويژه بطورخود بخودی شکل نمی گيرد بلکه آنرا بايد کسب کند؛ ازطريق
آموختن وباورمندی به کمونيسم علمی وحرکت ازآن وبرخورد به آن به مثابه علم انقالب پرولتری ودرگيربودن درکارزارمبارزه انقالبی
وپيشبرد مبارزه ايدئولوژيکی حاصل می شود.
درجنبش کمونيستی ) م ل م( کشورگروھی ازروشنفکران ھستند که درلفظ دم ازانقالب ميزنند و"دوآتشه" انقالبی نمائی می کنند ولی
درعمل به تجارت وثروت اندوزی مصروف اند .درحاليکه چندين سال است که عمالً وعلنا ً درخدمت پياده کردن برنامه ھای اسارت
آورامپرياليستھای اشغالگرودولت مزدور درافغانستان مشغول اند؛ اما باکمال پرروئی انتقادات ديگربخشھا وافراد جنبش کمونيستی را
عليه شان " اتھامات بی اساس" می خوانند .اينھا با ماسک "انقالبی" روشنفکران نسل جديد وتوده ھای مردم را اغوا می کنند وبه جنبش
انقالبی) م ل م( کشورصدمه می زنند .يکی ازمثالھای روشن آن" حزب کمونيست)مائوئيست("افغانستان است.امادرسطح جنبش انقالبی
پرولتری کشورافراد وگروھای وجود دارند که ھنوزحاضرنيستند؛ انحرافات اپورتونيستی ورويزيونيستی اين حزب را پذيرفته
ودربرابرآن موضع قاطع انقالبی اتخاد کنند .ازجمله گروه" مائوئيستھای افغانستان" که به رھبران وکدرھای اين حزب رفقای ھم ايدئو
لوژی خطاب می کند ودرنوشته ھايش دروغھای آنھارا) که گويا حزب آنھا ديگريک حزب انحرافی "ان جی او" ئی نيست ورھبران
وکدرھا واعضای آن درخدمت برنامه ھای امپرياليستھای اشغالگرودولت دست نشانده قرارندارند( ،باورکرده وبه نفع آنھا تبليغ می کند
که گويا اين حزب می خواھد " درجھت ايجاد يک تشکيالت بين المللی کمونيستی)م ل م( جديد قاطعانه مبارزه کند!" .رھبران وکدرھای
حزب کمونيست)مائوئيست( افغانستان سالھاست که يکی از)ان جی او( ھای بزرگ امپرياليستی را اداره می کنند ودربيش ازنصف
واليات افغانستان تحت حمايت قوای اشغالگرودولت مزدوردفتر)ان جی او( ئی دارند وفعاليت می کنند وقدرتھای امپرياليستی
اشغالگرساالنه ميليون ھا دالربدسترس آنھا قرارمی دھند .عده ای ازرھبران اين حزب ازقبل اين پولھای امپرياليستھا به ميليونرھای به
دالرتبديل شده ومالک خانه ھای قيمتی درداخل وخارج کشور ،موترھای مودل قيمتی ،سرمايه گذاريھای پرسود ومزارع بزرگ چند
صد جريبی شده اند وعده ای ھم به زندگی ھای مرفه رسيده وچاق چله شده اند؛ ولی اينھا درنشريه شان " شعله جاويد" ،شعار" جنگ
مقاومت مردمی وانقالبی" راعليه امپرياليستھای اشغالگرنيزبلند کرده اند! اين موضوع کامالً آشکاراست وھيچ معمای ھم درکارنيست.
اين فقط به روشنفکرمدعی) م ل م( مربوط است که ازاين حزب ورھبران آن ويا سايرگروه ھا وسازمانھای انحرافی چه برداشتی
دارد! رھبران ھمين حزب درصفحه)  (27شماره  25جريده " شعله جاويد" صحبت از -گروه ھای منحرف چپ نمای" ان جی اوباز"
و" مدالگير" دارد) که احتمالً اشارۀ آنھا به " سازمان رھائی افغانستان") سازمان رويزيونيستی"سه جھانی"( و" جمعيت انقالبی زنان
افغانستان" متعلق به اين سازمان است(؛ ولی خود شانرا که تا گلون غرق درمعامله پرمنفعت )ان جی او( ئی ھستند ،فراموش می کنند.
زھی پرروئی! موضوع ديگراينکه رھبران حزب کمونيست)مائوئيست( افغانستان خودرا" مقاومتجويان پيشروضداشغال وخيانت ملی"
می خوانند .اينھا با شعبده بازيھای روشنفکرانه وبا تبليغات دروغين وميان تھی ودرج تئوريھای انقالبی درنوشته ھای شان ،توده ھای
خلق و روشنفکران نسل جديد را که دربارۀ تاريخ بيش ازچھل ساله جنبش انقالبی پرولتری) م ل م( افغانستان آگاھی الزم ندارند،
اغوامی کنند .لحظه ای ادعای کمونيست انقالبی بودن آنھارا کنارمی گذاريم؛ اينھا اگرافراد آزاديخواه وضد امپرياليست صادقی ھم باشند
وبا صداقت برضد تسلط استعماری امپرياليستھا ودولت دست نشانده مبارزه کنند؛ به ھيچ صورت درخدمت پياده کردن برنامه ھای ) ان
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جی او( ئی آنھا قرارنمی گرفتند .بدون ھيچ ترديدی اين برنامه ھای )ان جی او( ئی بخشی ازپالن تسلط استعماری امپرياليستھای
اشغالگرمنحيث يک دولت موازی با دولت دست نشانده کرزی درطی ده سال اخيربوده است .امپرياليستھای اشغالگروظاھراً
غيراشغالگربارھا رسما ً درمصاحبه ھای شان گفته اند که چون دولت کرزی ازعرضه وتوان الزم برخوردارنيست که ميليارد ھا دالررا
بدسترس آن بگذارند ؛ ازاينروبخش اعظم اين "کمکھا"ی غيرنظامی درافغانستان)حدود ھشتاد درصدآنھارا( بدسترس )ان جی او( ھای
داخلی وخارجی می گذارند .صرف نظرازانحرافات اپورتونيستی جدی برناموی اين حزب؛ اگررھبران وکدرھای حزب
کمونيست)مائوئيست( افغانستان ،واقعا ً کمونيست باشند)اين را بگونه فرضی مطرح می کنم(؛ آيا اينھا ھمين برنامه ھای )ان جی او( ئی
امپرياليستھای اشغالگررابخشی ازپالن غارتگرانه استعماری آنھا می دانند يانه؟ اگراينھا ازماھيت اسارت آوربرنامه ھای )ان جی او(
ئی وسرمايه گذاری اشغالگران درعرصه ھای مختلف درافغانستان آگاھی دارند؛ پس چرا درخدمت اين برنامه ھای امپرياليستھا
قرارگرفته اند وازطريق معاشھای ھنگفت دالری ودستبرد ھای کالن ازبودجه ھای ساالنه چند ين ميليونی) ان جی او( ئی مربوطه شان
به بورژواھای مبدل شده اند .آيا حزب کمونيست)مائوئيست( افغانستان ھمين عملکرد ھا را" مقاومتجوئی پيشروضداشغال وخيانت ملی"
می داند؟ آقايان بس است؛ پرروئی ھم حدی دارد! بفرض اگرمنظورتخريب ھمين جنبش ضعيف انقالبی پرولتری کشوروقصد صدمه
زدن به جنبشھای مترقی توده ھای خلق مظلوم وعذاب کشيده افغانستان رانداريد)خلق مظلوم افغانستان که درطی بيش ازدودھه سوسيال
امپرياليستھا ی روسی وامپرياليستھای غربی ودولتھای ارتجاعی پاکستان وايران وسعودی ونوکران داخلی آنھا شنيع ترين جنايات
وتجاوزات رابرآنھا رواداشتند وده سال است که امپرياليستھای امريکائی وناتو بنام "دموکراسی ،حقوق زن ،حقوق بشر ،آزادی ورفاه
و "...فجيتعرين جنايات وتجاوزات را برآنھا اعمال می کنند( برويد به ھمين معامالت عمده )ان جی او( داری تان ادامه دھيد .وآن عده
ای تان که ازاين طريق به سرمايه ھای چندين ميليون دالری دست يافته ايد ،مصروف بھره برداری ازآنھا باشيد .پيشبرد امرانقالب
پرولتری ورھبری مبارزات توده ھای مردم کارانقالبيون پرولتری واقعی است نه کارھرروشنفکربورژوافئودال ،بورژوا دموکرات و
روشنفکرانی که امرانقالب مردم را با معاش ھای دالری مناسب ترجيح داده ودراين منجالب قرارگرفته اند .راه انقالب خلق راه پرپيچ
وخم وپرازمشقت ودشواری دوامداراست .صداقت ،فداکاری ،قربانی وازخود گذری می خواھد .نمی شود ھم درپيشبرد برنامه ھا
واھداف امپرياليستھای اشغالگرودولت مزدورآنھا فعاليت نمود وازاين طرق سرمايه وثروتھای کالن اندوخت وھم مارکسيست -لنينيست-
مائوئيست" انقالبی" بود! شما بااين نظريات واعمال وکردارتان )م ل م( را به ابتذال می کشانيد}.از"کمونيسم سخن گفتن ودرمنجالب
بورژوازی قرارداشتن" درماھيت انحراف رويزيونيستی است وھمين" گزينش راه زندگی بورژوازی وثروت اندوزی" خود
ازمظاھررويزيونيسم است ،رويزيونيسمی که ھنوزشکل منظم بخود نگرفته است .رويزيونيسم ھميشه ازانکارمستقيم وصريح اصول
اساسی مارکسيسم -لنينيسم  -مائوئيسم بوجود نمی آيد؛ نظربه شرايط مختلف داخلی وبين المللی به اشکال والوان وشيوه ھای مختلف
ظاھرمی شود {.درھمين سالھای اخيرما شاھد شکل وشيوۀ ظھوروتسلط رويزيونيسم گروه پراچندا درحزب کمونيست نپال)مائوئيست(
بوده ايم که چگونه جنگ انقالبی خلق وانقالب خلق نپال رابه پرتگاه ضدانقالب کشانده وسقوط داد .پراچندا وداردسته اش ازاول به
انکارصريح اصول اساسی ) م -ل -م( نپرداختند .ھمين اکنون رھبران حزب متحده کمونيست نپال ،مارکسيسم -لنينيسم  -مائوئيسم
راباخود يدک می کشند .وتوانسته اند بخشھای زيادی ازتوده ھای مليونی خلق نپال را اغوا کنند .اينھاھنوزھم با شيادی می گويند :ما با
توقف جنگ خلق وتغييرآن به مبارزه خيابانی قانونی درانجام يک پاليسی تاکتيکی "،سب پروسه انقالب ملی -دموکراتيک" نپال
قرارداريم وازاين طريق به پيروزی انقالب دموکراتيک نوين می رسيم .درحاليکه شش سال قبل جنگ انقالبی خلق وانقالب خلق نپال را
که درآستانه پيروزی قرارداشت ،خاينانه وجنايتکارانه سقوط دادند وتسليم ارتجاع وامپرياليسم ودولت ارتجاعی وتوسعه طلب ھند شدند.
خلق افغانستان خاصتا ً روشنفکران مردمی بايد دقيقا ً توجه نمايند وفريب شعارھای بظاھر"تندوتيز"افراد،سازمانھا،گروھھاواحزاب
بظاھر"مترقی"و"انقالبی" رانخورند.مطالعه وتحقيق کنند وکرداروگفتارآنھاراباھم مقايسه نمايند که آيا واقعا ً انقالبی ھستند ويا با انديشه
ھای انقالبی معامله گری سياسی می کنند .لنين می گويد ":گفتارباکردارمقابله شود وبعبارت پردازيھای ايده آليستی يا شيادانه قناعت
نگردد؛ بلکه واقعيت طبقاتی مورد تفحص قرارگيرد".
گروه مائوئيستھای افغانستان چند سال قبل "گسست " خودرا ازحزب کمونيست)مائوئيست( اعالم نمود ودرچند نوشته انتقاداتی عليه آن
مطرح نمود که فعالين جنبش انقالبی پرولتری کشورآنھارا مطالعه کرده اند .اين انتقادات موارد معينی ازانحرافات اين حزب رادربرمی
گرفت ،ولی بسياری ازمسايل انحرافی شديد دربرنامه اين حزب ناديده گرفته شد .بھرصورت ما درھمين سطح اتخاذ موضع اصولی
عليه اپورتونيسم حزب کمونيست) مائوئيست( راھم ازجانب اين گروه به فال نيک گرفته وازآن استقبال کرديم  .ولی به مرورزمان ديده
شد که اين گروه ازھمان مواضع اوليه اش نيزفاصله می گيرد .دراين اواخرازمواضع ونظريات گروه مائوئيستھای افغانستان درباره اين
حزب برمی آيد که اينھا گسست واقعی وديالکتيکی ازاين حزب نکرده بودند وھنوزپيوندھای نسبتا ً محکمی با اين حزب دارند .دراين
اواخرازنظريات ومواضع گروه مائوئيستھای افغانستان برمی آيد که تمايل دارد تا دوباره با رھبران اين حزب "آشتی" کند .ھمين
تکثيرمواضع ونظريات حزب کمونيست) م( افغانستان در"ويب سايت شورش" ودعوت ازآن برای شرکت درسميناری که قراربود گروه
مائوئيستھای افغانستان درباره بررسی انحرافات حزب کمونيست انقالبی امريکا وحزب کمونيست ايران) م ل م( دايرکند که بعداً بنابه
داليلی به آينده موکول شد؛ دراين سمينارنيزازحزب کمونيست )مائوئيست( افغانستان دعوت کرده بود تا درآن شرکت نمايد .مالحظه می
شود که اختالفات بين گروه مائوئيستھای افغانستان وحزب کمونيست)مائويست( افغانستان،اختالفات سياسی تاکتيکی کم اھميتی بوده؛
ورنه به ھيچ صورت درمواضع ونظريات انحرافی اپورتونيستی ورويزيونيستی اين حزب تغييرات کيفی ای رونما نگرديده است.
"حزب کمونيست)مائوئيست(" افغانستان درنوشته ای که بتاريخ جنوری  )2011جدی  (1389درويب سايت اين حزب" شعله جاويد" به
نشررسيده است چنين می نويسد ":عنوان -مبارزه برای ايجاد يک تشکيالت بين المللی کمونيستی) م ل م( جديد را قاطعانه به پيش برد.-
حزب کمونيست)مائوئيست( افغانستان خواھان تنظيم مجدد تشکيالت بين المللی احزاب وسازمانھای مارکسيست -لنينيست -مائوئيست
کشورھای مختلف جھان است .اين تشکيالت بين المللی می تواند -وبايد -ھم احزاب وسازمانھای عضو جنبش انقالبی انترناسيوناليستی
وھم احزاب وسازمانھای بيرون از"جا" را دربربگيرد .....مارکسيسم -لنينيسم -مائوئيسم ميتواند و -بايد -تکامل نمايد .اما تاحال جنبش
بين المللی کمونيستی بطورکل به مرحله اين جھش نرسيده است .با خام بازيھا وخام اندازيھای عجوالنه نميتوان به اين مرحله رسيد،
بلکه صرفا ميتوان به طرف انحراف رفت وبخود وجنبش بين المللی کمونيستی ضربه وارد کرد .درتجربه مبارزاتی تقريبا ً سه دھه
گذشته جنبش انقالبی انترناسيوناليستی ،تازمانی که اين جنبش برمبنای مارکسيسم -لنينيسم -مائوئيسم پيش رفت ،به دست آوردھای
تئوريکی وپراتيکی مھمی دست يافت که قابل افتخاربوده وسزاوارحفاظت وتکامل بيشترمی باشد .اما خام بازيھا وخام اندازيھای انحرافی
بنام"انديشه""،راه" و"سنتز" نه تنھا احزاب مربوطه را تااين حد يا آن حد ازمسيرجنگ خلق ،انقالب ومبارزه انقالبی منحرف ساخته،
بلکه باعث راه گمی وسرگردانی فکری وسياسی وتفرقه تشکيالتی درکل جنبش انقالبی انترناسيوناليستی گرديد وعاقبت اين جنبش را به
سوی بال تکليفی وانفعال کنونی سوق داد .بدون مرزبندی وموضعگيری مشخص وروشن عليه اين انحراف وپيشبرد مبارزه قاطع عليه
آن ،که بدترين شکل آن چيزی جزيک پست مارکسيسم -لنينيسم -مائوئيسم آشکارنيست " ....دراين مبحث ازنحوه نظم تشکيالتی "جا"
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وتمرکزگرائی درآن درطی اين سه دھه نيز"انتقاد" صورت گرفته وبه ادامه می خوانيم  ..":بدترازآن ،کميته رھبری جنبش انقالبی
انترناسيوناليستی درواقع کميته ای بود که دربيشترين سالھای دوره فعاليت مبارزاتی"جا" بصورت غيرمشروط تحت ھژمونی يک حزب
مشخص قرارداشت ،حتی درايامی که فيصله ھای جمعی"جا" خالف مواضع اين حزب قرارمی گرفت .درچنين وضعيتی کميته تحت
ھژمونی آن حزب درواقع نه بطرف تطبيق فيصله ھای جمعی جنبش بلکه بطرف تبليغ وترويج غيرمستقيم ومستقيم نظريات آن حزب
واخيراً" سنتزھای نوين" حزب متذکره درسطح کل جنبش کشانده می شد .بطورمشخص ھمين تناقض الينحل بود که درنھايت باعث
فروپاشی کميته جنبش گرديد".
توضيح :انحرافات ايدئولوژيک سياسی "حزب کمونيست)مائوئيست(" افغانستان چه دربرنامه اين حزب وچه درنظريات ،مواضع،
پاليسيھا وعملکردھايش درطی سالھا مشخص بوده ومادرگذشته بگونه تفصيلی آنھارانقد کرده ايم .اما اين حزب وتشکيالت سلف آن نيزتا
امروزانحرافات ايدئولوژيک سياسی جدی اشرا نپذيرفته وبالمقابل ھرانتقاد مارا با افترا واتھام زنی وتوھين و نا سزاگوئی ودشنام پاسخ
داده است .البته اين خصلت وخصيصه ھمه اپورتونيستھاست ،زمانی اشتباھات وانحرافات آنھارا مورد انتقاد قرارگيرد ھربرچسب
وناسزای که درچانته داشته باشند به منتقدش حواله می کنند .درنظريات ومواضع کنونی اين حزب ھيچ تغييرکيفی که گسست صادقانه
آنراازانحرافاتش نشان دھد ،صورت نگرفته که اين چنين مورد استقبال "گروه مائوئيستھای افغانستان" قرارگرفته است .اين حزب
نيزيکی ازاعضای متشکله" جاا" است وچنانکه قبالً تذکردادم؛ خود اين حزب بخشی ازانحرافات جنبش انقالبی انترناسيوناليستی درطی
چندين سال بوده است .ليکن مدتی است که بين اين حزب وحزب کمونيست ايران)م ل م( وحزب کمونيست انقالبی امريکا ظاھراً
اختالفاتی بروزکرده که علت اساسی آن تا جايی درھمين سند حزب کمونيست)مائوئيست( افغانستان بمشاھده می رسد وآن درباره سھم
مناسب ھريک ازاعضای متشکله "جاا" در"کميته" جنبش انقالبی انترناسيوناليستی است .ازمحتوی اين متن آشکاراست که رھبران
حزب کمونيست) م( می خواھند "طلسم انحصاری" حزب کمونيست انقالبی امريکا وحزب کمونيست ايران) م ل م( را دراين "کميته"...
بشکنانند وبه "سھم واقعی" شان درآن دست يابند .اينھا به ھمين منظورمنحيث پيشنھاد مطرح کرده اند که سازمانھا واحزاب) م ل م(
خارج" جاا" نيزدراين کميته پذيرفته شوند.
درحاليکه پنج سال است که تشکيل "جاا" دچارانحراف اپورتونيستی شده است .حزب کمونيست نپال)مائوئيست( يکی ازاعضای مھم
متشکله "جاا" به قھقرای رويزيونيسم سقوط نمود وانقالب خلق نپال رابه شکست کشاند .حزب کمونيست) م( افغانستان وحزب کمونيست
ايران )م ل م( ازنظريات ومواضع وپاليسھای تسليم طلبانه و رويزيونيستی حزب کمونيست نپال)مائوئيست( بيش ازديگراعضای آن
دفاع کردند وبنفع آن بطورگسترده تبليغ نمودند .مواضع حزب کمونيست انقالبی امريکا وحزب کمونيست ھند) م ل م( ھم دراين مورد
مشخص بوده که قبالً بآنھااشاره شد .اعضای شامل در"جاا" خاصتا ً ھمين سه حزب متذکره تاچند سال قبل يا درک موضوع انحراف
رويزيونيستی رھبران حزب کمونيست نپال )مائوئيست( درمنجالب تسليم طلبی ورويزيونيسم برای شان مشکل بود ويا آگاھانه آنراکتمان
می کردند .بعد ازآنکه گند رسوائی رويزيونيسم حزب کمونيست نپال)مائوئيست( درسطح جھان باال شد؛ اينھا باالجباربه "نقد" قسمی آن
پرداختند .امابازھم حزب کمونيست)مائوئيست(افغانستان بدون ھيچ توضيحی صحبت ازاحزاب وسازمانھای عضوجنبش انقالبی
انترناسيوناليستی دارد .حد اقل ازمنجالب رويزيونيستی وضدانقالبی حزب کمونيست نپال)مائوئيست( نامی نمی برد .دراينجا
يکبارديگرمواضع انحرافی اين حزب دربارۀ مسايل جنبش بين المللی کمونيستی برمال می شود .حزب کمونيست)مائوئيست( افغانستان
ماھرانه ازتمام انحرافات "جاا" درطی شش سال اخير) که خود بخشی ازآن است( چشم پوشيده وھمه مشکالت درون "جاا" را به" خام
بازی وخام اندازی عجوالنه ويا خام بازيھای انحرافی"" -انديشه""،راه" و" سنتز" ) -که اشاره به -انديشه گونزالو - ، -راه پراچندا -و-
سنتزنوين باب آواکيان -دردرون "جاا" دارد( خالصه کرده ومدعی است که ھمين موارد در"جاا" موجب راه گمی وسرگردانی فکری
وسياسی وتفرقه تشکيالتی درجنبش انقالبی انترناسيوناليستی شده است .درحاليکه اپورتونيسم مسلط بر"جاا"موجب فروپاشی اين جنبش
شده است .درطول تاريخ جنبش کمونيستی انقالبی چه درسطح کشورھا وچه درسطح جنبش بين المللی کمونيستی ،اپورتونيسم
ورويزيونيسم بزرگترين عامل تفرقه وتشتت بوده وھست .بھرصورت انتظارغيرازين ھم ازاين حزب نمی رود .فقط خواستم به "گروه
مائويستھای افغانستان" خاطرنشان نمايم که آنھا چقدرازبيان حقايق طفره می روند ويااينکه نمی خواھند برای درک حقايق تلخ درون
جنبش کمونيستی افغانستان وجنبش بين المللی کمونيستی فکرکنند .اينھا فقط درتالش رسيدن به تشکيلی بزرگتر)"حزب"(ھستند وچندان
توجھی به ماھيت وخصلت ايدئولوژيک سياسی حزب کمونيست انقالبی ،مبذول نمی دارند .درنتيجه ھمه تب وتالش حزب
کمونيست)مائوئيست( افغانستان ازاين نوشته واين ھمه سروصدا درجھت " تمرکززدائی درنحوه تشکيالتی کميته "جاا" وبقول آنھا ازبين
بردن "ھژمونيسم" حزب کمونيست انقالبی امريکا ازاين کميته ،برای رسيدن به موقعيت مورد نظرش دراين کميته است .درحاليکه
چندين ماه قبل ھمين حزب سروصداھای درباره نظريات انحرافی جديد باب آواکيان وحزب کمونيست ايران)م ل م( براه انداخته بود.
ولی ازمحتوی اين نوشته آشکارمی شود که ھمه به قول آنھا به" خام بازی وخام اندازی عجوالنه " خالصه شده است .ورنه مسايل "
انديشه گونزاولو درحزب کمونيست پيرو) درطی حدود سه دھه( و " راه پراچندا") درطی بيش ازيک ونيم دھه ( درحزب کمونيست
نپال )مائوئيست( مطرح بوده واينھا موضوعات تازه ای نيستند .ھمچنين تسلط حزب کمونيست انقالبی امريکا درکميته "جاا" ازسالھا
وجود داشته وچرا حزب کمونيست)م( دربرابرآن اعتراضی نکرده است .اينکه گروه مائوئيستھای افغانستان ازنشردوباره اين سند چه
منظوری دارد مشخص است .طبعاً اين نوشته ومواضع ديگرحزب کمونيست)مائوئيست( افغانستان مورد تأئيد آن نيزمی باشد .درحاليکه
اين نوشته بيانگرھيچگونه عالمتی ازگسست اين حزب ازانحرافاتش نبوده ونه ھم نشانی ازمبارزه اصولی عليه خط انحرافی
اپورتونيستی مسلط بر"جاا" بمشاھده می رسد .فقط مسئله برسرسھم مقتضی اين حزب درکميته رھبری "جاا" است.
حزب کمونيست)مائوئيست( افغانستان درصفحه) (33شماره) (25شعله جاويد دورسوم چنين می نويسد ":درتاريخ جنبش چپ افغانستان
سه شخصيت درميان شخصيت ھای ممتازاين جنبش پس ازقرارگرفتن درموقعيت رھبری سازمان ھای مربوطه شان ،ازتقبل اين
مسئوليت شانه خالی کرده اند .آنھا درسازمانھای تحت رھبری شان انشعاب انداخته ويکجا باجمع يا افراد معدودی خودرا ازرھبری کل
سازمان تحت رھبری شان کنارکشيده اند ويا بدترازآن سازمان تحت رھبری شان را بحال خودرھاکرده اند وحتی باربارعمالً برای
انحالل آن اقدام کرده اند "......به ادامه چنين نوشته است است ":نمونه دوم" فوالد" است ،اودراوايل دھه ھفتاد قرن جاری خورشيدی
عمالً درموقعيت رھبری " سازمان پيکاربرای نجات افغانستان" قرارداشت .اما بجای اينکه سازمان تحت رھبری اش را عليه انحرافاتی
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
دردرون سازمان تحت رھبری اش وازموقعيت ممتازتشکيالتی درآن بھتروبا وزنه ترپيش ببرد .اوکه ھميشه رفتن به غرب را يک
کارخاينانه ووطنفروشانه می خواند ،باکمال تعجب با صرف مبالغ ھنگت پول ،خود به اين کارمبادرت کرد".
اگرچه بخشی ازموارد مطروح رھبران حزب کمونيست)مائوئيست( دراين پراگراف تکراری است ومن درسالھای قبل دراسناد ديگری
به آنھا پاسخ داده ام .اما؛ اوالً :در"سامان پيکاربرای نجات افغانستان" ازبدو تأسيس خاصتا ً بعد ازاوايل سال  1362خورشيدی تا اوايل
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دھه ھفتاد خورشيدی رھبری جمعی بوده است .اصوالً تکامل خطی وتشکيالتی يک سازمان انقالبی پرولتری محصول کارجمعی ھمه
اعضای سازمان است با تفاوتھای کيفی که بين کارھريک ازاعضای سازمان ازصدرتا ذيل وجود دارد .اينکه درکدررھبری يک
سازمان انقالبی کدام فرد ويا افراد برروی اصوليت انقالبی پرولتری محکم واستوارقراردارد وازھمين ديدگاه دررشد وتکامل خط
ايدئولوژيک سياسی وتشکيالتی سازمان مبارزه می کند ،مشخص است .بدون شک اين افراد درکدررھبری يک سازمان انقالبی
پرولتری بالنوبه درحفظ سازمان ازنفوذ وتسلط انديشه ھای انحرافی اپورتونيستی ورويزيونيستی مبارزه می کنند .ثانيا ٌ :اينھا بازھم ھمان
افسانه ھای واھی گذشتۀ خود راتکرارمی کنند .انشعاب من ازسازمان پيکاربرای نجات افغانستان کامالً برحق ،اصولی ،ديالکتيکی
وبرمبنای )اصوليت انقالبی پرولتری( صورت گرفته است .اين اولين بارنيست که اينھا انشعاب مرا " ناحق" می خوانند؛ بلکه افرادی
ازجناح اکثريت "سازمان پيکاربرای نجات افغانستان" که ھمرای تشکالت ديگردرسال  2004حزب کمونيست)مائوئيست( افغانستان
راساختند؛ درھمان سال  1372خورشيدی مواضع درست وانتقادات اصولی مرا" ناحق" خواندند .ماھيت خط فکری سياسی وکارنامه
مبارزاتی من در"سازمان پيکاربرای نجات افغانستان" وبعدازانشعاب در"سازمان پيکاربرای نجات افغانستان)اصوليت انقالبی
پرولتری(" وبعد در" گروه پيکاربرای نجات مردم افغانستان) م ل م(" تا امروزدرطی ھژده سال گويای اصوليت وحقانيت نظريات
ومواضع من بوده وھست .وموقعيت فکری سياسی وعملکردھای رھبران وکدرھای حزب کمونيست)مائوئيست( بيانگرمنجالب انحرافی
است که درآن قرارگرفته اند .اينرا کمونيستھای انقالبی افغانستان وجھان فضاوت کرده وخواھند کرد .آقايان شما بيھوده لجاجت می کنيد
ودروغ می گوئيد؛ من درجريان  9ماه کنفرانس سازمان بارباربا داليل علمی وبا منطق ديالکتيک وارايه فکتھای غيرقابل انکارثابت
کردم که بعد ازنيمه سال) 1372خورشيدی مطابق سپتمبر 1993ميالدی( ديگراپوتونيسم درسازمان پيکاربرای نجات افغانستان موقعيت
مسلط پيداکرده است .من ھمه مسايل جريان کنفرانس راجمع بندی کرده وطی سند مدون  116صفحه ای زيرعنوان"انحرافات
درمرکزيت سازمان ودوموضعگيری متضاد درکنفرانس" بدسترس اعضای شرکت کننده درکنفرانس سازمان وبعداً بدسترس بخشھای
مختلف جنبش کمونيستی) م ل م( وديگربخشھای جنبش چپ کشورقراردادم  .ولی جناح اکثريت اپورتونيستی سازمان درھمان وقت با
سرسختی تمام عليه آن مقاومت کرد وحاضرنشد انحرافات خودرا پذيرفته وازخودانتقاد اصولی نمايد .ازآنجاييکه من درمرکزيت سازمان
به تنھائی ازخط اصولی وانقالبی دفاع می کردم ودرجريان کنفرانس سازمان ثابت شد که اکثريت قاطع اعضای مرکزی سازمان به
منجالب اپورتونيسم قرارگرفته اند .وھمچنين ھريک ازاعضای مرکزسازمان به داليل مختلفی برسايراعضا وھواداران سازمان نفوذ
داشتند؛ لذا ادامه ھمکاری با خط انحرافی اپورتونيستی مسلط برسازمان خود دمسازی بااپورتونيسم بود.ھمينکه نظرداريد که درمرکزيت
سازمان باقی می ماندم وبه مبارزه ام ادامه می دادم ؛خود ناشی ازانحرافات ايدئولوژيک عميق شماست .اين يک تفکرانحرافی است
وخالف اصول ديالکتيک ماترياليستی می باشد .اين ھمان خط انحرافی "دودريک جمع می شود" است.
اين آقايان می نويسند :خطرامنيتی ای درکشوری که زندگی ميکردم متوجه من نبوده وگويامن برای آمدن به غرب مخفيانه زمينه سازی
کرده وازسازمان انشعاب نمودم  .اينکه خطرامنيتی درآن کشورمتوجه من وامثال من بوده ويا نبوده است دراينجا من چيزی نمی گويم،
اينرا فعالين جنبش چپ انقالبی کشورمی دانند وقضاوت خواھند کرد .آقايان! بازھم شمادروغ می گوئيد؛ زيرا خود تان می نويسيد که
من جداً مخالف رفتن به غرب بودم و برای اينکه ازھمين موضوع ھم برای تان " آبروواعتباری" دربين جنبش کسب کرده باشيد،
عبارت " کارخاينانه ووطن فروشانه" را درمورد افرادی که به غرب می رفتند ،ھم بمن نسبت داده ايد .اين کامالً يک دروغ وبھتان
محض است .اين درست است که درآنوقت من جداًمخالف آمدن اعضای سازمان خاصتا ً اعضای مئوثرآن به کشورھای غربی بودم .ولی
موضوع درسطح" خيانت ووطنفروشی" ھرگزمطرح نبوده است .ھيچ انسان عاقلی چنين نظری ندارد .اروپا وامريکا زندگی کردن چه
"جرم" دارد آنھم تا حد " وطن فروشی وخيانت"!! استدالل من درآنوقت اين بود که خصوصا ً رفقای مئوثرسازمان بدون مجبوريتھای
امنيتی وغيرامنيتی نبايد مرکزيت سازمان ومبارزه انقالبی را رھا کنند وبه غرب بروند .ولی اينرا ھميشه گفته ام که رھا کردن
سنگرمبارزه انقالبی وپشت کردن به انقالب خيانت به امرانقالب مردم است .صرف زندگی کردن درداخل کشورويا درکشورھای
ھمجوارھم بمعنای انقالبی بودن ومبارزه انقالبی نيست .اگرچنين می بود شما رھبران حزب کمونيست)مائوئيست( وھم سنخھای شما بايد
"انقالبی ھای واقعی" می بوديد .پرولتاريا به لحاظ ايدئولوژيک وطن ندارد .ليکن پرولتاريا وکمونيستھای انقالبی متعلق به محدوده
جغرافيائی معينی ھستند .چون شناخت ھمه جانبه ازسرزمين خودی ومردم شان وساختاراجتماعی اقتصادی جامعه وخصوصيات
فرھنگی وروانی مردم کشورشان دارند؛ لذا بيش ازھرسرزمين ديگری درسرزمين خودی می توانند برای نجات توده ھای خلق مبارزه
کنند .البته فراروتبعيد اجباری به کشورھای ديگربحث عليحده است .درھمان وقت چندين نفربشمول يک عضومرکزی سازمان طی
سالھا درغرب زندگی می کردند .من ھيچگاھی چنين نسبتھای به آنھا نداده ام  .ولی ازکمکاری وپسيف بودن آنھابارھا انتقاد کرده ام.
بازھم شما به دروغگوئی متوسل شده ايد ومی گوئيد که انگيزه انشعاب من رفتن به غرب بوده است .درحاليکه من چھارسال
بعدازانشعاب)آنھم بنابرمجبوريتھای( به اروپاآمدم وباسطح کمترين معاش)حقوق( يک کارگرزندگی می کنم .اختالف جدی بين من با
دوعضوديگرمرکزی سازمان برسرانحرافات بوجود آمده ازطرف آنھا ،دوسال قبل ازتدويرکنفرانس سازمان بوجود آمده بود .برخالف
ادعای اينھا من درآخرين روزکنفرانس سازمان بتاريخ)2ميزان سال  1372خورشيدی( با اظھارسخنانم درآخرين روزجلسه کنفرانس
بازھم ازھمه اعضای شرکت کننده درکنفرانس خواستم آنھائی که دچارانحراف شده اند وآنھائی که بدفاع ازاين انحرافات برخاسته اند،
ازخودانتقاد نمايند ولی نپذيرفتند .ھمان بود که من تسليم اراده اکثريت انحرافی نشدم وبا پافشاری روی اصوليت انقالبی پرولتری ،خالف
جريان حرکت کرده ورسما ً انشعاب خودرا ازسازمان پيکاربرای نجات افغانستان اعالم نمودم .
خالصه :اصل مھم برای مارکسيست -لنينيست -مائوئيستھای انقالبی درھمه کشورھای جھان اينست که با مبارزه ايدئولوژيک سياسی
اصولی وطرداپورتونيسم ورويزيونيسم برای تشکيل حزب کمونيست واقعا ً انقالبی)مارکسيستی -لنينيستی -مائوئيستی( درسطح
کشورخودی وايجاد يک مرکزيت کمونيستی انقالبی جھانی)انترناسيونال کمونيستی( برمبنای )م ل م( تالش کنند .مبارزه درھردوعرصه
ازمسايل مھم جنبش کمونيستی)م ل م( کشورھا وجنبش بين المللی کمونيستی خاصتاً درشرايط کنونی جھان است .ليکن آنچه که درھردو
موردعمده است ماھيت خط ايدئولوژيک سياسی وطبقاتی يک حزب کمونيست انقالبی وجنبش کمونيستی جھانی است .کسانی ويا گروه
ھای که ھميشه صرف روی تشکيل حزب کمونيست تأکيد دارند وکمتربه ماھيت خطی وخصلت طبقاتی اعضای آن توجه می کنند
دچاراشتباه بزرگی اند .کمونيستھای انقالبی رسالت ووظيفه دارند تا برای رھبری مبارزات توده ھای خلق درجھت تشکيل سازمان پيش
آھنگ طبقه پرولتاريا مبارزه کنند .ولی عدم توجه به کيفيت سازمان انقالبی رھبری کننده؛ اين تشکل النه وپناه گاھی خواھد شد برای
عناصراپورتونيست ومتزلزل که درکمترين فرصت حزب ويا سازمان را ازدرون فاسد خواھند کرد .طرح پيش شرطھای درست
واصولی ورعايت اصول لنينی برای ايجاد حزب کمونيست) م ل م( انقالبی  ،برای کمونيستھای واقعی نه اينکه مشکلی ندارد که
برھمين مبنادرجھت ايجاد "حزب" مبارزه می کنند .ولی پافشاری روی اصوليت انقالب پرولتری درايجاد حزب کمونيست انقالبی
وتصفيه حساب قطعی با اپورتونيسم ورويزيونيسم برای افراد وگروه ھای مشکل سازوغيرقابل پذيرش است که فقط می خواھند "حزبی"
داشته باشند وديگرھيچ! برای اين ھا خوش آيند نيست که اشتباھات وانحراف گذشته وحال شان مورد بحث قرارگيرد .ومشکلتراينکه
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اگرازآنھا خواسته شود که درمورد اشتباھات وانحرافات شان ازخود انتقاد کنند .اينھا خواھان اين ھستند که اول سندی امضاء شود مبنی
براينکه " گذشته سياسی افراد وگروه ھا مورد بحث قرارنگيرند" .درحاليکه يک کمونيست انقالبی ازاقراراشتباھات وانحرافاتش باکی
ندارد واين شيوه به اصالح آن وتکامل خط فکری سياسی اش می انجامد .اگراشتباھات وانحرافات گذشته وحال ھريک ازگروه ھا
ومحافل وافراد جنبش کمونيستی)م ل م( کشورکه می خواھند درپروسه وحدت جنبش کمونيستی)م ل م( سھم بگيرند ،مورد بحث
قرارداده نه شود وازاشتباھات وانحرافات درون جنبش صادقانه گسست صورت نگيرد؛ چگونه ممکن است که بتوان به پای وحدت
اصولی وديالکتيکی رفت وحزب کمونيست)م  -ل -م( انقالبی را ايجاد کرد؟ .حتی بعد ازايجاد حزب کمونيست انقالبی برمبنای وحدت
اصولی وديالکتيکی بازھم بدون بکاربست اصل متود" انتقاد وانتقاد ازخود" وادامه مبارزه " بين دوخط" رشد وتکامل حزب کمونيست
براساس) م -ل  -م( ممکن نيست.
 25اکتوبر2011
) پوالد(
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