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     اکتوبرسالگرد انق�ب کبيربه مناسبت نود وسومين 
  

  بيراکتوبرعصرجديدی ازحاکميت انق�ب کپيروزی                          
          !پرولتاريا وزحمتکشان جھان اع�م نمود طبقاتی                         

                                
  

حاکميت تاسيس  درسرنگونی سلطه سرمايه وولين تجربه موفق پرولتاريادرروسيه ا 1917اکتوبرکبيرپيروزی انق�ب 
ه پيروزی رسيد وبا سرنگونی أس آن لنين برودر) بلشويک(تحت رھبری حزب کمونيستتوبر انق�ب اک.طبقاتی آن بود

 دولت ديکتاتوری ن انق�ب اي باپيروزی. طبقاتی طبقه سرمايه داروفئودال، ديکتاتوری پرولتاريا برقرارگرديدديکتاتوری
  به رسميت شناخت وی مستقلرا تا تشکيل دولتھانوشت ملل زيرسلطه امپراتوری تزار حق تعيين سرپرولتاريا ب�فاصله

 تحميل خلقھا وملل ستمديدهام تزاری راکه برنظاسارتبار غارتگرانه و تمام قراردادھا وپيمانھای ديگرش فوریدراقدام
 وباين صورت دولت شوراھا تکيه گاه مطمئن ودژانق�بی مھمی برای خلقھا وملل اسيرجھان مودکرده بود، ملغا اع�م ن

،  نجات داده وبه آزادی ونکبت وبدبختیازستم طبقاتی وستم ملیدر روسيه  انق�ب اکتوبرده ھا مليون انسان را.گرديد
يکاری، اعتياد به موادمخدر، تن فروشی فقروگرسنگی، ب اکتوبرقبل ازانق�ب.  رساند وآسايش ورفاه واقعیدموکراسی

 اليستیدولت سوسيتاسيس  انق�ب اکتوبرو باپيروزی؛ ولیيداد می کرددرروسيه تزاری ب  زنان وانواع ستم وبی عدالتی
  . ومترقی مبدل شدهبه کشوری پيشرفت وروسيه به سرعت  ازفقروبدبختی نجات يافته روسيهباکمترين وقت مردم

  ظفرنمونپژواک .انق�بات پرولتری و عصرامپرياليسم اع�م نمود،درجھانعصرجديدی رااين انق�ب  پيروزی 
 تی وخواب آلودگی کرخقرنھا ازآنھارابرکارگران وزحمتکشان جھان دميده و را انق�ب اکتوبرروح بيداریورھائيبخش
اين انق�ب يک تحول .  بشريت داد را برایب اکتوبرنويد جھانی نوين انق�.مبارزه انق�بی کشانددرکارزاربيدارکرده و

درحقيقت برای انق�ب اکتوبر.راتغييرکيفی بخشيدنوشت سياسی بشرعميق وريشه ای درتاريخ بشربود وسراجتماعی 
نق�ب اکتوبريک ا. تحقق بخشيدششم کرده زمين دريک اولين بارخواستھای طبقاتی پرولتاريا وزحمتکشان جھان را

بعد ازپيروزی (  اکتوبرانق�ب. بارمغان آورداخ�ق وھنرنوين برای بشريت، فرھنگ، ستسيا، جھانبينیدوران نوين رابا
جھان  زحمتکشان و تھيدستان  بارديکتاتوری طبقاتیبرای اولين) 1871دت دوماھه کمون پاريس درسال کوتاه م
 اوست . خ�ق اونيست قدرتی درجھان باcترازنيرویخت که ھيچبرای انسان زحمتکش آمو اين انق�ب .آورد رابوجود

اگربه آگاھی   ططبقه کارگر.نعمات مادی توليد می کند اش که بانيروی کارش جھان راساخته وبانيروی بازووعرق جبين
 کاخھای  انق�بی اشندهطبقاتی اش دست يابد وشجاعانه بپاخيزد، ميتواند رستاخيزعظيمی برپاکند ودرطوفان خروش

 اکتوبرسال 25چنانکه کارکران وزحمتکشان روسيه بتاريخ . واژگون کندگرراطبقات ارتجاعی ستمگرواستثمار قدرت
  انق�بیوبرويرانه ھای آن نظامازجابرکندند رابنياد کاخ استبداد وستم امپراتوری امپرياليستی فئودالی نظامی تزار1917
ھای زحمتکش وملل  برای خلقموھبتازپيروزی انق�ب اکتوبربزرگترين نظام نوين بعد.  رابرپاساختندمردمی

بايد تذکرداد که اين انق�ب، انق�ب باصط�ح روسی نبود بلکه بخشی ازانق�ب جھانی پرولتاريائی . اسيردرروسيه بود
ه وتب لرزه مرگ براندام طبقات ارتجاعی بود که ناقوس مرگ سرمايه داری جھانی رابرای اولين باربصدادرآورد

ک مبارزه انق�بی ثابت ساخت که نظام سرمايه داری جھانی برخ�ف ادعاھای پراتي ودر.استثمارگروستمگرجھان افتاد
که پايه ھای آن . بی بنياد تئوريسنھا وجيره خواران آن باتمام ظواھرپرزرق وبرق آن نظامی است پوسيده وفرتوت

. فوران می کندايافته وازھرمنفذ آن خون جنايت وسبعيت، غارتگری وستم استثمارخلقھای زحمتکش جھان بنکشتار،بر
  تاريخ بشريت باشد؛ زيرااين نظام بنابرسرشت وخصلت طبقاتی اش به ھيچ صورت نمی تواند نظامی ايده آل برای

وامروز زحمتکشان جھان بيش ازھرزمانی . بريت ماقبل آن گويای اين واقعيت است اين نظام مانند نظامھای برپيدايش
  .نظام سرمايه داری درمناطق مختلف جھان ھستندجنايات ووحشی گريھای  کشتاروھمه روزه شاھد

 نقد با  استواربوده وبه پديده ھای اجتماعی وطبيعیفلسفه ديالکتيک ماترياليستیعلم رھبری کننده انق�ب اکتوبر، بربنياد 
 ھا هھرآنچه ازتفکروايدمارکسيسم انق�بی .نمايدمی جستجوحقيقت راازاين طريق رسيدن به ديالکتيکی نگريسته و

 افشا کرده ماھيت وخصلت ارتجاعی وعقب گرايانه  آنھارا قرارداده و علمی نقدھای کھن ماقبل آن  بود مورد وايدئولوژی
 قبل ازکشف علم نجاتبخش بشريت توسط مارکس وانگلس، انسانھا . وانق�بی نوين رابميان آورد، علمیوشيوه تفکرمترقی

 با تکامل.  گرفتاربودند اديان ومذاھب آسمانی وزمينی وخرافات اوھامھالهدر و فلسفه ھا وافکارارتجاعیظلمتدر
تب  متفکرومترقی ازراه مبارزه با مکانسانا.  نيزتغييراساسی کردانسان شيوه تفکروترقی وتکامل علوم،نيروھای مولده 

 وديالکتيک ايده تی آليزم فلسفی وانواع مکاتب ايده آليس ذھنی وعينی وميتافزيک، ايده ايده آليسممختلف ايده آليستی،
مارکس وانگلس بنيانگذاران . طبقاتی دست يافتعلم نوين مبارزه  پيش رفت تا به کشف شيوۀ تفکروقدم به قدمآليستی 

بيگانگی  اين انق�ب شرايط را برای تکامل فکری انسان ونجات اوازخود. کردند سوسياليسم علمی اين افتخارراازآن خود
 به ايجاد جامعه پرولتری تنھا علی الرغم اينکه عدۀ فکرمی کنند که انق�ب.ماده ساخت به خودآگاھی وآزادی آورسيدن

  بوجودمی آورد؛ ھاويا گشايش وآزادی ھای رادراين عرصه می پردازد اقتصادی واجتماعی بشر ويا به ترقیرفاه
ايده انق�ب در؛  ن ازانسانانساجامعه طبقاتی وھرنوع ستم واستثمار طبقات ومحو ع�وه بردرحاليکه انق�ب پرولتری
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را انسان بعبارت ديگر. فرھنگ واخ�ق نوين تربيت می کند، عقايدوآورده وانسانھای باافکار افکارانسان بوجودو
 ورستگاری رعرصه آزادی ودشخصيت واقعی اشرا بازمی يابدمی گرداند وانسان زبا وانسانيت رابه او رھانيدهگیبرداز

  . زيست می کندرامش خاطرآو  بارفاه وآسايش واقعیودموکراسی  ودرفضای آزادیداشتهگام بر
بعد ازپيروزی انق�ب  .جھان گشودانق�بات پرولتری رابرلی و پيروزی انق�بات رھائيبخش م پيروزی اين انق�ب راه

 را ازيوغ  با مبارزات مترقی وانق�بی خود وامپرياليسمکھنتحت سلطه استعماردين کشور دربند درچناکتوبرخلقھا وملل
 کمونيستھای اين خلق ويتنام تحت رھبری .استعماروامپرياليسم نجات داده وبه استق�ل سياسی وآزاد ملی رسيدندبردگی 

درسال  باقطع سلطه استعماروامپرياليسم وسرنگونی حاکميت طبقات فئودال وکمپرادورکشوردررأس آن ھوشی مين
 انق�ب دموکراتيک نوين  تحت رھبری حزب کمونيست ند؛ رساوزیپيربه درآن کشور انق�ب ملی دموکراتيک را1945

بعد   گذارنمود؛سوسياليسم به 1958اين انق�ب درسال  به پيروزی رسيد و1949ه دون درسال چين ودررأس آن مائوتس
لق خ ند؛ دموکراتيک توده ای درچندين کشوراروپای شرقی به پيروزی رسيداتازجنگ جھانی امپرياليستی دوم انق�ب

 به 1951ای رادرسال امپرياليسم امريکا ونوکران بومی آن انق�ب دموکراتيک توده ی شمالی با شکست خفتبارکوريا
به سلطه امپرياليسم ازجمله چه گوارا درامريکای cتين خلق کوبا تحت رھبری انق�بيون اين کشورپيروزی رساند و

ھمچنين خلقھای زحمتکش درچندين . تی وضد فئودالی پيروزگشتورژيم ارتجاعی حاکم پايان داده وانق�ب ضدامپرياليس
  .ق�ل سياسی رسيدند به آزادی و استوامپرياليسم خاتمه داده و شان به سلطه استعماربامبارزات آزادی خواھانهديگرکشور

با شکست کشانده شدن انق�ب دراتحاد شوروی توسط طبقه بورژوازی نوظھوردرون حزب ودولت شوروی يعنی 
-  درپرتوفلسفه ديالکتيک ماترياليستی ومارکسيسم، مائوتسه دون1953يزيونيستھای مدرن بعد ازمرگ استالين درسال رو

ادامه انق�ب تحت " لنينيسم علل داخلی وخارجی اين شکست رامورد تحليل وارزيابی علمی قرارداده وتئوری انق�بی
نق�ب کبيرفرھنگی ا.ی حقانيت واصالت آنرابثوت رساندراتدوين ودرپراتيک مبارزه انق�ب"ديکتاتوری پرولتاريا

 انق�ب چين رابرای مدت ،�بی تحت رھبری مائوتسه دون وديگرکمونيستھای انق1966 درسال پرولتاريائی درچين
پرولتاريا چنانکه م�حظه ميشود .  نجات دادی درون حزب ودولت، وازی يا رويزيونيستھايکدھه ازشکست بدست بورژ

  و درروسيه1917بعد ازپيروزی انق�ب اکتوبر را نجاتبخش ھمه اين دست آوردھای انق�بیان جھان زحمتکشو
 وباين صورت  قرن بيستم قرن پيروزی انق�بات . نصيب شدند)علم انق�ب پرولتری( لنينيسم-درپرتورھبری مارکسيسم

  رويزيونيستھای بدست عناصربورژوازی يااين انق�بات اما باتأسف که ھمه .ودپرولتری وانق�بات رھائيبخش ملی ب
» سه جھانی«بعد ازکودتای خاينانه رويزيونيستھایو. درون حزب ودولت به شکست کشانده شدندمخفی وآشکاردر

 بين المللی با لجام گسيختگی وسبعيت وامپرياليسم.درجھان وجود نداردسياليستی سو ديگرھيچ کشور1976درچين درسال 
لطه سرمايه بيش ازقبل گسترش  درجھان خاصتاً برخلقھا وملل تحت ستم ادامه داده وسسلطه اش به گسترش نفوذ وتمام
 پرولتری  باشکست انق�بات.رکشورھای تحت سلطه افزوده گرديد وبرعمق وشدت استثماروستم برخلقھا وملل ديافت

 تن ازکارگران وزحمتکشان  وانق�بات دموکراتيک توده ای درجھان صدھا ميليونی سوسياليستدولتھایسرنگونی و
 سرمايه  دوباره تحت سلطه وروشنفکران مترقی وانق�بی ھمه دست آوردھای مبارزاتی انق�بی شانراازدست داده و

 امپرياليسم ھای برخ�ف ادعاھای پوچ ولژن پراکنياما.  واستثماربيرحمانه قرارگرفتند واجحافوامپرياليسم موردستم
مرگ کمونيسم ناکارآئی انديشه ھای انق�بی پرولتری و«  اين دورازانق�بات پرولتری رات که شکسوارتجاع بين المللی 

 بوده  دروغين ودولت ھای سوسيال امپرياليستی  مرده است کمونيسمچه است وآن�ن کردند؛ کمونيسم انق�بی زنده اع»
م جھان، دولت ارتجاعی وسوسيال  ھنوزھم امپرياليسم وارتجاع بين المللی به منظورمتوھم ساختن افکارمرد.است
 واحزاب رنگارنگ رويزيونيستی رويزيونيستی کوريای شمالی وکوباياليستی چين ودولت ھای ارتجاعی وامپر

   .می خوانند» کمونيست«  رادرسراسرجھان
 سحدی دچاريا توده ھای خلق وروشنفکران مترقی وانق�بی درسراسرجھان تااگرچه بعد ازشکست انق�بات پرولتری

 دھه ھشتاد مي�دی، اوايل ازخاصتاً  درنقاط مختلف جھان  پرولتریی انق�ب شدند امابا تداوم مبارزهوسرخوردگی
 فلسفه ماترياليسم .بارديگراين نااميدی وروحيه باختگی جايش رابه اميد وآرزوی پيروزی انق�بات پرولتری داد

بعبارت .  استوخ�ق پويا ، تکامل يابنده  علمی آن ونظربه ماھيت وخصلتنق�بی علم استديالکتيک وکمونيسم ا
سم علم نجاتبخش  مائوئي-  لنينيسم-مارکسيسم. جھانبينی علمی طبقه کارگروعلم انق�ب پرولتری زنده وپويا استديگر

 مبارزه طبقاتی ھم ادامه دارد وستم درجھان وجوداستثمارتا .  گان جھان است وبرحقيقت استواراستزحمتکشان وستمديد
دارد ومبارزه بين آنھا تا نابودی قطب ارتجاع ادامه می   بين طبقات خلق وضد خلق تضاد انتاگونيستی وجود.خواھد يافت

 توقف  خواستھای طبقاتی خلق ھا برای تحققبرحق است ومبارزه  عليه ارتجاع وامپرياليسممبارزه توده ھای خلق. يابد
 پرولتاريا وسايرزحمتکشان جھان به اشکال مختلف مبارزه انق�بی 1976درچين درسال شکست انق�ب بعد از. ناپذير

 سازمان يافته  پرولتاريا تحت رھبری احزاب  مسلحانهدی مبارزه انق�بیازاوايل دھه ھشتاد مي�. ادامه يافته است
کمونيست تحت رھبری حزب  جنگ خلق درپيرو. درمناطق مختلف جھان ادامه داردتاکنون آغازيافت وکمونيست انق�بی
 درسال  ادامه دارد؛ جنگ خلق درنپال تا امروزدرسطح محدودتریربا وجود تحمل شکستھای سختیانق�بی اين کشو

 مرحله هبانق�بی برای بيش ازيک دھه ادامه يافت وجنگ ) مائوئيست( تحت رھبری حزب کمونيست نپال مي�دی1996
د وھسته ھای نوين قدرت خلق درھشتاد درصد خاک نپال ، ارتش منظم خلق پايه گذاری گرديتعرض استراتژيک رسيد

ل به ؛ ليکن باانحراف اپورتونيستی ورويزيونيستی رھبران آن ، جنگ انق�بی خلقھای نپازيرکنترول ارتش خلق ايجاد شد
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ت مائوئيست ھند به  جنگ خلق درپنج ايالت ھند تحت رھبری حزب کمونيسازچندين سال باين طرف. شکست کشانده شد
ت انق�بی اين کشورھا جنگ خلق درکردستان شمالی ترکيه ودرکشورفليپين تحت رھبری احزاب کمونيس ش می رود؛پي

 لبانه خلقھا وملل تحت ستم روزانه  ده ھا حرکت ومبارزه ضدامپرياليستی وضدارتجاعی ومبارزات حق طجريان دارد؛ 
 انق�بی درسراسرجھان به  ھای کمونيسته وگرو ھاب وسازماناحز وا صورت می گيرددرکشورھای مختلف جھان

 کمونيسم انق�بی انديشه طبقاتی پرولتاريا وزحمتکشان . عليه امپرياليسم وارتجاع مصروف اند کمونيستی ومبارزهمبارزه
بورژوازی عقبگرا  انديشه برعکس. جات وخوشبختی بشريت می رزمد وبرای ن، مترقی وانق�بی استجھان است

جنايت ، غارتگری،  استثمارگروستم گربراستثماروستم وديگرنظام ھایم سرمايه داری جھانینظا ووارتجاعی است
 يک حقيقت  آنھا بدست توده ھای خلق انق�بیزوال ونابودینی ھستند وشد واجحاف استواراند؛ ازاينرونابود

  . استناپذيرانکار
ط طبقه پرولتاريا به  مستقيماً توس1871که درسال روزی کمون پاريس  به جزازپي1917 قبل ازپيروزی انق�ب اکتوبر

کميت  وباشکست حاندحت رھبری طبقه بورژوازی پيروزشد ديگرھمه انق�بات بورژوادموکراتيک تپيروزی رسيد،
عبارت که با سرنگونی طبقه وياطبقات  باين .طبقه بورژوازی برقرارگرديدطبقه فئودال، حاکميت طبقاتی 

تحت ھمچنان توده ھای خلق زحمتکش  وند رسيداستثمارگروستمگرجديدی بقدرت کھنه طبقاترگروستمگراستثما
 فقط آن انق�ب اکتوبربود که راه مبارزه انق�بی .زنجيراسارت آنھا عوض شدشيوه استثمارووند  استثماروستم باقی ماند

رای دراين انق�ب بود که ب .  گشودکشان جھان زحمتوفصل جديدی درحاکميت طبقاتینشان داده برای خلقھا  راومترقی
  برای چند دھه انق�بی طبقات  خلق نوينيتحاکمطبقات استثمارگروستمگرکھنه،اولين باربعد ازسقوط حاکميت 

ش پرولتاريای  درکشورھای جھان بدوات رھبری انق�بعصرامپرياليسم وانق�بات پرولتری،در، ازآن ببعد. برقرارگرديد
 دموکراتيک رارھبری - انق�بات بورژواورژوازی ديگريک طبقه ارتجاعی است ونمی تواند ب طبقهچون. دانق�بی افتا

 نتيجه به پيروزی توده است که اگردررأس انق�ب قرارگيرد، کارگروکمونيستھای انق�بی يگانه طبقه انق�بی طبقه. کند
   . می انجامدھاھای خلق وتاسيس حاکميت طبقاتی آن

 بشريت راازسلطه حقارتبارسرمايه وسايرنظامتمام  و جھانزحمتکشان ومانی می تواند انق�ب کند وخودطبقه کارگرز
که گرطبقه کار. آگاھی طبقاتی اش دست يابدکه به آگاھی سياسی انق�بی يعنی ھای استثمارگروستمگرنجات دھد 

 وبا دست يابی به.  مبارزه انق�بی مجھزکنند خودرا با س�ح علمھستند قبل ازھمه بايدکمونيستھای انق�بی بخشی ازآن 
 حزب ه توده ھای خلق وبسيج آنھا تحت رھبری ميتوانند گامھای موثری رادرجھت آگاھی دادن باين س�ح است که 

وتئوری ھای  حزب بايد براساس فلسفه وجھانبينی طبقه کارگراين. زندشته ومبارزه انق�بی رابراه اندا  برداانق�بی
ماھيت .  مائوئيسم-  لنينيسم-  يعنی مارکسيسم،علم انق�ب پرولتری باشدرھنمای آن  وخط گردد ايجادرولتری انق�بی پ

  اين حزب تجربه پرولتاريای جھان نشان می دھد که.مھم است نيز به لحاظ خطی وتشکي�تیوخصلت طبقاتی اين حزب
 اين روشنفکران  بخش .رولتری ايجاد می شودق�بی پانديشه ھای ان مسلح با انق�بی ان روشنفکرتوسطاکثرا ً درابتدا

  مترقی روشنفکرانابتدااين علم راان نشان می دھد که تجربه تاريخ مبارزات پرولتاريای جھ. پيشرووآگاه طبقه کارگراند
که تحت  آموزد  میدرپرتوعلم انق�بطبقه کارگر. آنرابه طبقه پرولتارياوسايرزحمتکشان انتقال می دھند ومی گيرندفرا

 تعلق طبقاتی باطبقه  اکثراً اين روشنفکران.رھبری حزب انق�بی وانديشه انق�بی رھنمای آن ميتواند انق�ب کند
 پرولترويا ھيچ يک ازرھبران بزرگ پرولتاريای جھان.زندان طبقه کارگروزحمتکش نبودندنداشتند، يعنی فرگرکار

روشنفکران بنابرساختاراجتماعی جامعه . تمند کارخانه داربودو ثر نبودند وحتی انگلس فرزند يکفرزندان پرولتاريا
ارای خصلت  د درجوامع طبقاتی ھرشخص. ھستندبورژوازی تفکردارای درابتدا وتسلط انديشه ھای طبقات حاکم برآن

وتمام افراد جامعه تحت .اوستاجتماعی  تعيين کننده شعورموقعيت اجتماعی اش است و خودشاجتماعی طبقاتی
  طبقه جھانبينی را فرامی گيرند وبهعلم انق�ب ولی افرادی که .يدئولوژی، فرھنگ وسياست طبقات حاکم قراردارندتأثيرا

 گسست ريشه  شان وايدئولوژی وفرھنگ حاکم ازپيوندھای طبقاتیانديشه از سعی می کنند تا باورمند می شوند،پرولتاريا
 نگريسته  علمی وديالکتيکیديدگاه ازھای آنوقانونمندي وبه تکامل ی اجتماعی وطبيعی پديده ھا بهديگر اينھا. ای کنند

 بين طبقات خلق وطبقات  بين انسانھای جامعه، يعنی روابط ومناسباتمناسبات وروابط و بين توليد وتوزيعرابطو
ينی انبجھ کمک  روشنفکران بااين بعبارت ديگر.ارزيابی قرارمی دھند  موردارتجاعی رابا ديد علمی وماترياليستی

ماترياليستی  گاه  شان نمی نگرند بلکه ازديد خود طبقاتی برمبنای ديدگاهپديده ھا  واشياء ديگربه جامعه وعلمی
، جوامع طبقاتی  ھمچنين آنھا.ارمی دھندمورد تحليل وارزيابی قرھمين مبنا نظرکرده وآنھارا بروديالکتيکی به آنھا 

 کهتوجه داشت  بايد .دنقرارمی دھتحليل وتجزيه  ،د پژوھشکتيکی مور باھمين ديد ديال راطبقات وتضادھای طبقاتی
 جھانبينی علمی باوربهبرای يک انق�بی واقعی فراگيری آگاھی سياسی وشرکت درمبارزه طبقاتی کافی نيست، بلکه 

  جھاننھمه علما ومتفکرين ودانشمندا. شرط استنيزوعلم انق�ب ومبارزه برای تغييرجامعه وجھان برھمين مبنا 
تخصص دارند وازھمين طريق به حقايق علمی معينی دست می  مھارت و اجتماعی وطبيعیدررشته ھای مختلف علوم

ھمين مبنا  برجھانبينی شان نظرکرده وآنھارا  براساس ايدئولوژی و ھای اجتماعی وطبيعیه پديد اشياء و به اينھا اما.يابند
  عالم ھا ودانشمندان علوم مختلف اجتماعی وطبيعی به مقوله حقيقت بزرگترين. قرارمی دھندمورد تحليل وارزيابی

 به مسئله روابط ومناسبات بين طبقات ، طبقات وتضادھای طبقاتیبه مسئله درموردجامعه وجھان، وشناخت حقيقت
 اء واشيه ھا تمام پديد به وخ�صه وصلح جنگ به مسئله، حاکميت ومحکوميتمسئله فقروگرسنگی،به  مختلف جامعه،
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 يعنی درجامعه است،ارتجاعی   حاکمجھانبينی طبقات ھمان ھاوجھان بينی آن. دن می نگر شان طبقاتیبراساس جھانبينی
 يعنی معتقد به ماترياليسم  روشنفکربه مفھوم واقعی کلمهولی يک عالم روشنفکر،. روستمگرجھانبينی طبقات استثمارگ

  به پديده ھا، انق�بی پرولتری وجھانبينی طبقه کارگر ھایانديشهرتو مبارزه طبقاتی درپ ومعتقد بهديالکتيک وتاريخی
  .ھم برھمين مبناستحقيقت ازشناخت اوبراساس جھانبينی علمی وانق�بی نظرکرده و

 حقيقت آن معلومات ما دربارۀ اشياء وپديده ھا است که واقعيت را به درستی وھمان طورکه ": حقيقت چيست؟  مقوله 
ھرگاه احساس وادراک وتصورات ما، مفاھيم واحکام ناشی ازآنھا، . دارد منعکس کند  وجودھست ويابطورعينی

. شناخت درست ما، حقيقت استعبارت ديگرب: باموضوع مورد شناخت بخواند، دراين حال ما به حقيقت دست يافته ايم
عکس سازد وباموضوع شناخت که  مفاھيم واحکام ما واقعيت رامسخ کند وآنرا به نادرست مناما اگراحساس وادراک ما
 حقيقت آن ،انائی نداشته باشد، دراين صورت ازحقيقت دورافتاده ايم، دچارگمراھی شده ايموعينی ومستقل ازماست خ

عبارت است ازانعکاس فعال ) معرفت(وشناخت. اقعيت عينی انطباق دارداست که باو) انعکاس ذھنی( شناخت بشری
 عينی دارد، ه ھا وروندھا وقوانين خود موجوديتجھان پيرامون انسان، باکليۀ پديد. نجھان عينی قوانين آن درمغزانسا

اين جھان عينی، بارويدادھای عينی وقانونمندی ھای عينی اش، برروی . يعنی مستقل ازشعوروحواس ما وجود دارد
دوداو چه درمقياس ھمه  تاريخی است چه درمقياس ھرفرد وزندگی مح- شناخت يک روند اجتماعی.انسان تاثيرمی کند

شناخت عبارت است : خ�صه. می شود وشکل می گيردمتبلورجامعه وسراسرتاريخ، شناخت متدرجاً حاصل می شود، 
ازآشناشدن انسان چه درجريان کارمولد، چه درجريان زندگی ومبارزه اجتماعی وچه درجريان پژوھش وتجربه علمی، 

  ." اويت درذھنباواقعيت جھان خارج ومنعکس کردن اين واقع
اينست که برای اولين بارنقش حزب کمونيست انق�بی رادررھبری انق�ب اکتوبر ديگرازدست آوردھای علمی وانق�بی

وپيروزی انق�بات پرولتری ونقش ديکتاتوری پرولتاريارادراستحکام حاکميت طبقاتی پرولتاريا وزحمتکشان وساختمان 
 برای مبارزه انق�بی وپيروزی انق�ب پرولتری به حزب انق�بيون کمونيستپرولتاريا و. سوسياليسم به ثبوت رساند

 -حزب طبقاتی پرولتاريا، حزب کمونيست انق�بی است وانديشه ھای رھنمای آن مارکسيسم ،حزباين . انق�بی نيازدارند
چگونگی  وبقاتی آنوماھيت وخصلت ط ماھيت خط رھبری کننده  انق�بی پرولتارياحزب در. مائوئيسم است- لنينيسم

ھمچنين نقش . اھميت اساسی داردايجاد حزب انق�بی پرولتاريا منحيث اصلی ترين س�ح مبارزه طبقاتی وانق�ب
درمبارزه بخاطرسرنگونی زحمتکشان وسايردرانتقال انديشه ھای انق�بی به طبقه کارگر انق�بی پيشتازانه روشنفکران

دريک . ، نيزحايزاھميت است وايجاد نظام طبقاتی پرولتاريا وزحمتکشانرياليسممپئوداليسم، کمپرادوريسم وطرد سلطه ف
مبارزه پيشبرد  وپيگيری درامرازخود فداکاری، جانبازی، صداقتانی که روشنفکرحزب کمونيست انق�بی ھمچنان

ورتونيسم  اپ،عقبگرد وتردد، تزلزلروشنفکرانی ھم ھستند که درنيمه راه انق�ب دچار نشان می دھد،انق�بی
زاين سنخ  نشان می دھد که بخشی اجھان درچند کشور مبارزات انق�بی پرولتاريااريخ تجارب ت.ورويزيونيسم می شوند

، يعنی درمرحله انق�ب ملی دموکراتيک درمبارزه عليه امپرياليسم  عليه ارتجاع وامپرياليسمسياسیمبارزه ران باروشنفک
رانق�ب راھمراھی نمی کنند،  باانق�ب ھمراه می شوند؛ ليکن اينھا تاآخشوروشوق ظاھراً بارادوریوارتجاع فئودال کمپ

 ون انق�بيبی اکثراً ع�يمی دال براينکه اينھادرجريان  پراتيک مبارزه انق� البته. بعبارت ديگراينھا تاآخرانق�بی نيستند
 لحاظ آگاھی انق�بی  بهقماش روشنفکراناين ه باين عبارت ک.  به مشاھده می رسدند خلق نيست رھائیواقعی درراه

. زلزل از خود نشان می دھند وپيروزی انق�ب خلق، ت جھانبينی علمی وعلم مبارزه طبقاتیراسخ به  پرولتری واعتقاد
دريک برھه ای ازتاريخ جامعه که توده ھای خلق تحت رھبری طبقه کارگروکمونيستھای انق�بی يک مبارزه  اينھا

استھا براساس خو، سلطه امپرياليسم به پيش می برندطرد ات ارتجاعی وت سرنگونی حاکميت طبقانق�بی رابه جھ
 ھمه ويابخشی انق�ب راتازمانی ھمراھی می کنند که بهشان درانق�ب شرکت کرده ووآرمانھای طبقاتی وقشری 

 به لحاظ اند وران بورژوازی روشنفک به لحاظ ماھيت فکریاينھا.وآرمانھای طبقاتی وقشری شان دست يابنداھداف از
 حامی امپرياليسم وبورژوازی کمپرادورو فئوداليسم ازسلطه ومی خواھند  وتاحدی انق�بی اندمترقی ودموکراتسياسی 

 اينھا اکثرابه لحاظ خصلت اجتماعی ًروشنفکران . شان دست يابندمنافع طبقاتی حاکميت وبهمستق�ً  وآنھا نجات يافته
ی  درمرحله انق�ب مل ازھمين ديد گاهاينھاو.ه ھم تمايل به پرولتاريا دارند وھم به طبقه بورژوازیخرده بورژوازی اند ک

  ازاين روشنفکرانبخش ديگری. درانق�ب شرکت می کنند  رھبری طبقه پرولتاريا وحزب انق�بی اشحت تدموکراتيک
نق�ب به نفع توده ھای خلق امل است وروند ا انق�ب خلق روبه رشد وتککه مشاھده کننددرفرصتھای انق�بی درجامعه 

. دندبه پروسه انق�ب ملی دموکراتيک می پيون  وحاکميت طبقات حاکم ارتجاعی متزلزل شده است، می رودبه پيش
آرمان  وخواست و ايدئولوژی وسياست ھويت اصلی يعنی باھمان؛ اگراين قماش روشنفکرانمشکل اساسی ھم ھمينجاست

 عليه "جبھه متحد ملی" شان به انق�ب به پيوندند ومنحيث يک نيروی مترقی ودموکرات در خودریتی وقشواھداف طبقا
زيراکمونيستھا . می آورند جود برای پرولتاريا وکمونيستھا بو کمتری مشکل درآيندهمبارزه کنند ، امپرياليسم وفئوداليسم

 ولی مشکل اساسی دراينجاست که اينھا. گاھی دارندت طبقاتی واھداف آنھاآوپرولتاريا ازھمان ابتدا به موقعيت وخصل
انق�ب (ک ملی دموکراتيارگرمی شوند وبعدازپيروزی انق�ب طبقه ک انق�بی وارد حزب»کمونيست«منحيث 

چرخ انق�ب رابه عقب برگردانده  وحتی سعی می کنند تاديگرتمايلی به پيشرفت انق�ب ندارند )دموکراتيک نوين
ازاين روشنفکران باآنکه درابتدابه انديشه بخش ديگر.  سوسياليستی جلوگيری کنندنق�ب به مرحله انق�بازپيشرفت او
نق�بی رسيدن  می شوند؛ ليکن درپروسه دشوارمبارزه ا"باورمند" وبه جھانبينی علمی طبقه کارگری انق�بی پرولتریھا
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نند ازراه د تااگربتوانتزلزل شده به انق�ب پشت می کنرامشکل می بيند؛ ازآنرودچاربه آرمان وخواستھای طبقاتی شان
استھا وآرمانھای و وامپرياليسم به خی ارتجاعطبقات ھمکاری با به شيوه ھای رفورميستی و، يعنیکوتاه تروسھلتری

 جربه ت تاريخ مبارزات انق�بی پرولتاريای جھان، ھم چنان که. نايل شده وبه جاه ومقامی دست يابندقشری وطبقاتی شان
 قماشی از  وخيانت مثالھای زيادی ازتزلزل وبی ايمانی را دارد، انق�بیکاری روشنفکران وفداايمانداری، صداقت

افغانستان  چھاردھه اخيرما شاھد عملکرد اين قماش روشنفکران در-  درطی سه. است نيزتجربه کرده راروشنفکران
»  لنينيسم-مارکسيسم« مدعی اعتقاد بهروزی شنفکران که اشھای ديگری ازروقم .کشورھای مختلف جھان بوده ايمودر

امروزازجمله وزرا ومعينان ورئيس لت درکشورھای شان به پيش می برده اند؛ ولی عليه دوعمليات مسلحانه رابودند و
رھای امريکای cتين جريان دھه اخيردرکشو دو - يک   درطی خصوصاً اين روند. جمھورھای کشورھای شان ھستند

که درطی حدود  رای روند ايران» حزب رنجبران«تی مانند رويزيونيسعده ای ازاحزابکه امروزبدتروازبد .ستداشته ا
رامريکای cتين د» سوسياليسم برای قرن بيست ويکم«و "بوليواریانق�ب  "ونزوي� جران دارد،درکشوريکدھه 

حزب مدعی است که اين دولت با قيام اين . چاويزرا مثال می آورد ھوگو ونزوي� برھبریدولتند وتوصيف می ک
 که درراه  است"دموکرات وانق�بی"دولت اين  وهبميان آمد1989 درسال ونزوي�ارتش در"چپی"افسران  وشورش

  .! روان است"سوسياليسم"
  واساسنامه حزب راه متزلزل وبی ايمان به انق�ب خلق ولوظاھراً برنامروشنفکران ھای از قماش کهه داشتبايد توج 

به جھان بينی اينھا درحقيقت می پذيرند، حق العضويت می پردازند ودريکی ازسازمانھای حزب فعاليت می کنند؛ ليکن 
 بگونه ريشه ای ازخصلتھای اجتماعی شان تجربه نشان داده که اينھا. دارندن�ب باورطبقه پرولتاريا وحقانيت علم انق

 عده ای ازاين بخش  حتی.ھستند که حزب راھمراھی می کنندنی ا کمونيستھای دروغي درواقع اينھ.نمی کنندگسست 
چارعقبگرد شده وبه  ھم ھمراھی می کنند اما يکبارد تا پيروزی مرحله انق�ب دموکراتيک نوين روشنفکران انق�ب را

  ھماناينھا. خيزند برمیانق�ب ستيزه بادروکرده نظر تجديد،  کرده اندبرای رسيدن به آن مبارزهتا آنروزآنچه 
 بايد به علل وزمينه . ھستند انق�ببعد ازپيروزیقبل ازپيروزی وونيستھای درون احزاب کمونيست بورژوازی ويارويزي

. تجاع می گرايند توجه داشتھای مادی ای که اين روشنفکران ازراه انق�ب روی گردانده وبه راه سرمايه داری وار
  بيش ازھمهکه وچيزي.ی ايمانی وبی اعتقادی آنھاست باست،ران موثررعقبگرد اين قماش روشنفکآنچه که به نظراول د

 . جھان است جامعه وسطحموجوديت زمينه ھای مادی انحراف آنھادرقطه اميد اين قماش روشنفکران است،تکيه گاه ون
است ازآنجاييکه بنابرماھيت وخصلت  دوران سوسياليسم، ھنوزطبقات وتضادھای طبقاتی موجوداست وبرھمين اساس 

 ظھورچنين  يابد؛ بايد ادامه)جامعه کمونيستی(هوری پرولتاريا تارسيدن به جامعه بدون طبقتکه مبارزه طبقاتی تحت ديکتا
 وسرشت دوران بخشی ازطبيعتدردرون حزب ودولت ظھورطبقه بورژوازی نوخاسته يا عناصربورژوازی درحزب و

ھا قبل دچاراين تزلزل وبی فعتا بوجود نمی آيد؛ بلکه اينھا ازمدتاين روشنفکران داين تغييرعقيده وتفکر .سوسياليسم است
 که ع�يم بی  می دھدتجربه پرولتاريای جھان نشان. منتظرفرصت مساعد ھستند حزب دردرون ايمانی می شوند؛ ليکن

 ولی .تاس مراحل مختلف انق�ب ھم ديده شده طبقاتی درايمانی وسست عنصری اين قماش روشنفکران درجريان مبارزه
اپورتونيستی ورويزيونيستی شانرابه پوشانند ويابشکلی يع مختلف سعی می کنند تاانحرافات اينھا بااشکال وذرا

ت اين عناصردرپروسه مبارزه انق�بی شناخازاينرو.  کنند می ھم ح ازخودانتقادباصط�  گاھیکنند وحتی» توجيه«آنھارا
 اين روشنفکران  که حزب ودولت انق�بی دچاربحران داخلی می شود،درشرايطیواکثراً .  برخورداراست زيادیازاھميت

تھديد  درشرايطی که دولت انق�بی وديکتاتوری پرولتاريا موردو. انند موقعيت خودرادرحزب محکم کنندمی تو
رت شکست ودرصو. حمله رابرانق�ب وافراد انق�بی حزب آغازمی کنند ھا، اينگيردياليسم وارتجاع بين المللی قرارامپر

ازاينروادامه مبارزه طبقاتی .ن ديگری حمله ديگری را آغازکنندبه سرعت عقب نشينی می کنند تا درفرصت معي
 حزب پرولتری ازوجود اينبايد  بايد بدون وفقه وبا شدت تمام درحزب ادامه يابد وھرگاھی "بين دوخط"ومبارزه 

  .ورويزيونيستھا به لحاظ کيفی مستحکم ترمی شوداپورتونيستھای  خويش از با تصفيهبحزو. عناصرتزکيه شود
 ،ب پرولتری و مجھزشدن به س�ح علم مبارزه طبقاتی وباورراسخ به جھانبينی طبقه پرولتاريا به علم انق�مسئله آگاھی 

سرنگونی طبقات ستمگرواستثمارگروقطع  ی برابی وپيشبرد مبارزه انق�بیحزب کمونيست انق� ايجادموضوع مھم در
جامعه  وگذاربه انق�ب سوسياليستی وپيشرفت بسوی ه امپرياليسم واستعماروتشکيل دولت ديکتاتوری طبقات خلقسلط

  تضادھای طبقاتیدی مختلف تحليل طبقاتی وتعيين باساختارھای اجتماعی اقتصادرجوامع طبقاتی. بدون طبقه می باشد
طرح استراتژی تعيين اھداف و ت دوست،عين کردن طبقات دشمن وطبقا ومتضاد اساسی وعمدهومشخص کردن 

 تضادھای  براساسب وسازماندھی مبارزه برھمين اساس، يعنی انق� مرحله ويا مراحلوتاکتيکھای مبارزاتی ،تعيين
 چه درجوامع نيمه فئودالی نيمه مستعمره  انق�ببعدازپيروزی.  ازھم متفاوت است که بايد حل شوند،  جوامعطبقاتی اين

 امپرياليستی؛ مسئله ديکتاتوری طبقاتی مطرح می شود که درکشورھای  پيشرفتهدرجوامع سرمايه داریومستعمره وچه 
ديکتاتوری طبقات انق�بی ومترقی  ) دموکراتيک نوينانق�ب( ملی دموکراتيکتحت سلطه امپرياليسم درمرحله انق�ب

بعد ازسرنگونی سلطه وحاکميت سرمايه تحت رھبری طبقه کارگربرقرارمی شود ودرکشورھای سرمايه داری پيشرفته 
 تعداد يکبايد تذکرداد که . تاتوری پرولتاريابرقرارمی گرددداران، انق�ب مستقيماً انق�ب سوسياليستی است وديک

ی، تايوان، سنگاپور،  مانند کوريای جنوب؛است سرمايه داری درآنھا رشد يافته  بخش توليدکه وجود دارند کشورھای
امروزاحزاب وسازمانھای درجنبش کمونيستی جھانی اين کشورھارا .  وغيرهايران وکشورافريقای جنوبی برازيل ويا ھم
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 بنا برواقعيت اما. می خوانند"  تحت سلطه امپرياليسمسرمايه داریکشورھای "به لحاظ ساختاراقتصادی اجتماعی آنھا،
 ستم امپرياليسموموجود است وسلطه  ا وروبنادرزيربن يمه فئودالیبقايای مناسبات ن ھنوزھای ساختاری اين کشورھا

ی دموکراتيک بنفع دھقانان فقيروبی زمين وکارگران  اص�حات ارضدراين کشورھا . وجود داردبرخلقھای اين کشورھا
ستم  ؛ ازجانب مليت حاکم اعمال می شودتحت ستم ھای مليت برستم ملی شئونيستی  اکثراً ؛ ف�حتی صورت نگرفته است

 جدائی دين  است؛حيات اجتماعی موجودبامردان درتمام عرصه ھای نه ومحروميت زنان ازحقوق برابرساcرا مرد
.  است موجوداقليت ھای مذھبی برستم دين ومذھب حاکمبعضاً  و صورت نگرفته استعرصه فرھنگی وعلمی وازدولت

به عبارت . گرددمی  امکان پذيريا تحت رھبری طبقه پرولتارموکراتيک انق�ب ملی د اين حقوق بورژوائی دريکتأمين
 . انق�ب سوسياليستی وبعد گذاربهدموکراتيکانق�ب ملی  نيزازدومرحله می گذرد؛ مرحله دراين کشورھاانق�بديگر
موقعيت تضادھا وراه حل اصولی ، تحليل طبقاتی،  ارزيابی درست ودقيق ازساختارھای اقتصادی اجتماعی يکليکن

  .ستھاه کمونيستھای انق�بی اين کشور ازعھدھا دراين کشوروانق�بی آنھا
 ومبارزه صادق ھستندو د که يک کمونيست انق�بینثابت کن بايد درعمل  که به انق�ب می پيوندندانق�بیان فکرنروش

 وانجام وساختمان سوسياليسمطبقاتی راتا تاسيس ديکتاتوری پرولتاريا وادامه مبارزه طبقاتی تحت ديکتاتوری پرولتاريا
درجھت قبول داشته و ملیه جامعه بی طبقه کمونيستی رابه لحاظ تئوريک وع ورفتن ب پرولتاريائیانق�ب کبيرفرھنگی

 زياد نمی پردازيم وبه گفته استالين اکتفاء می  اوصاف يک انق�بی پرولتریدراينجا درباره. مبارزه کندمجددانه تحقق آن 
 حزب توده ای نيست؛ حزب يک سازمان برگزيده است؛برگزيده ای  حزب داری خصلت توده ای است اما يک:" نماييم

  ".ازبھترين ھا وافراد امتحان پس داده  که واجد شرايط اند
  :حال می پردازيم به مسئله مبارزه برای ايجاد حزب کمونيست انق�بی

بدون داشتن اين س�ح . استقب�ً تذ کرداديم؛ ايجاد حزب کمونيست انق�بی يکی ازوظايف عمده ومھم کمونيستھچنانکه 
.  پرولتاريا وزحمتکشان رادرراه پيروزی انق�ب رھبری کند، ممکن نيستنق�بی که بتواند مبارزاتپيش برد مبارزه ا

تجارب تاريخی پرولتاريای بين المللی نشان می دھد که حزب انق�بی طبقه کارگربا خط روشن انق�بی يک پيشرفت مھم 
 برای بوحدت اصولی وديالکتيکی تاجای امرآسانیوازطرف ديگررسيدن . شان می دھدھاراندرمبارزه کمونيست

مد اشد که درتشکيل آن ملحوظات ذيل حزبی می تواند ازاستحکام نسبی برخورداربليکن .  نيستکمونيستھا وپرولتاريا
   .دننظرقرارگير

روشن کرد ن خط ايدئولوژيک سياسی، خط  يعنی  حل مسئله خطیبرای رسيدن به وحدت ديالکتيکی قبل ازھمه -1
  .  مائوئيسم- لنينيسم-رھبری کننده حزب است يعنی مارکسيسم

کشورازطريق مبارزه ايدئولوژيک ) م ل م(جنبش کمونيستیحل اخت�فات ايدئولوژيک سياسی بين بخشھای مختلف  -2
   . وبرمبنای ديالکتيک ماترياليستیسياسی

يم که روشنفکران انق�بی ای که می خواھند حزب انق�بی پرولتری ايجاد کنند به به اين موضوع اشاره می نماي -3
  مبارزاتی راطی می نمايد، وچه نوعوخم ھای عبورمی کندچه پيچ  آن ازايجاد اين حزب طبقاتی واينکه ايجادچگونگی 

طحی درمبارزه عليه انواع اپورتونيسم ک�ت پرولتری انق�بی تاچه س ديده شود که افراد ويا تش تا.بايد آگاھی داشته باشند
 به پيش  اين مبارزه را درگذشتهتا چه حدی واين مبارزه راه معتقد بود خط پرولتری انق�بی وتکاملتزکيه وورويزيونيسم

 وياعضوکدام ستقل منحيث يک فرد م گذشته انحرافیخطوط ازاينھا تاچه حدی. ه نيزبه پيش خواھند بردد ودرآينبرده اند
 آنھا  ولحاظ کردنطرح اين مسايل.  می نگرندبه گذشته سياسی شان باچه ديد گاھیفع�ً ياسی گسست کرده وتشکل س

 باھم می نشينند تا روی حل اخت�فات ايدئولوژيک سياسی شان ورسيدن  چندیتشک�ت وافرادزمانی  زيرا. cزمی است
. ين مسايل مطرح می شوندا مباحثه بپردازند، ناگزير بهد سازمان ويا حزب کمونيست انق�بیبه وحدت ديالکتيکی وايجا

 کشوروجود) م ل م(فراد درون جنبش پرولتری انق�بی اين مشکل دربين بخشھای مختلف ويا است کهدرطی سالھاو
 وحتی  بيش ازھمه مطرح کردن اين مسايل حساسيت برانگيزبوده گاھیکهوتجربه نشان داده است . ته وداردداش

واينکه اين تشک�ت وافراد تاچه حدی .  استدامه مباحثه ومبارزه درجھت حل اخت�فات شدهدرمواردی مانع ا
وجنبش بين المللی وارزيابيھای آنھا ازمسايل درون جنبش کمونيستی کشور ايدئولوژيک سياسی برسرمسايل عمده

  می توانند  اين مسايل جانبهھمهوتحليل اوضاع جامعه وجھان دراول باھم توافق داشته وبعد با تحليل وتجزيه کمونيستی 
ديگرمسايل يک مطلق راتشکيل نمی دھد  البته مسئله وحدت ھم مانند. ، موضوع ديگری است برسند نسبیبه وحدت

 درھمه .وحدت ھم يک وحدت نسبی استموضوع  و ازاين پيش شرط ھا ويا معيارھا يک مطلق بسازدوھيچ کس نميتواند
 .رعايت شودجداً زب انق�بی پرولتاريالنينی برای ساختن حالکتيکی باشد ومعيارھای حال بايد وحدت، وحدت اصولی ودي

 اين اصل رابه پذيرند که وحدت  مائوئيسم- لنينيسم-ی جنبش انق�بی پرولتری معتقد به مارکسيسم ھابايدھمه جناح
ايجاد حزب وما درپروسه ". بارزه م- وحدت- مبارزه" وبعد ازوحدت بازھم مبارزه ادامه می يابد يعنیازمبارزه می گذرد

 باين عبارت که حزب بايد دايماً خودرا انق�بی . می دانيم  وانق�بیرااصولی شيوه  اين ودردرون حزب،انق�بی پرولتاريا
دارای تضاد ومطابق باقانون جھانشمول تضاد، مبارزه  زنده وپويا ھمچنين حزب انق�بی پرولتری بمنزله يک پديده. کند

 بکارگيری اصول خط ايدئولوژيک سياسی وبھرصورت وحدت روی .اسی است وبايد بطوردايم ادامه يابددوخط اس
ی ااصول ومعيارھه اينکه ھرجھتی ازديد خودش به مسايل خطی و ون. درايجاد حزب اصل عمده استلنينی ومعيارھای
راحقيقت تصورنمايد   ونظرخودته خودش نگريس گروھی وشخصیازديدبعبارت ديگربمسايل . نظرداشته باشد کمونيستی
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 مسئله ايجاد ستاد فرماندھی انق�بی پرولتاريا مطرح است که براساس اينجا. برجھات ديگربقبوcند آنھاراسعی کند تاو
ال بايد تا اين حد به چھل س ماديگردرطی حدود.  بايد تشکيل شودبه شيوه ديالکتيک ماترياليستیو آگاھی علمی وانق�بی

باشد، نه اينکه  باشيم که شناخت ما ازحقيقت براساس شناخت علمی وديالکتيکی  رسيده وسياسیفکری تکاملرشد و
   . نماييميک دنده روی  آن پافشاری و خودراحقيقت به پنداريم وگروھیشخصیتصورات وبرداشتھای ذھنی و

" ويا اينکه به موضوع . ی ننماييمتوجھ ھا درايجاد حزب انق�بی پرولتاريا نبايد برکميت ھا تکيه کرده وبه کيفيت -4
  حقانيت وارجحيت"حزب وحزبيت" بنامھراکثريت غيراصولیبه سته ويازديد ميکانيکی نگر" تبعيت اقليت ازاکثريت

 نظرقراردادن اين  مد. برخط رھبری کننده حزب مقدم شمرده شود ورھبری،به حزب" وفاداری" بدين معنا که .داده شود
" تشکي�ت حزبی" ھدف قرارگرفتن زيرا.قرارگيردبی بايد مطمح نظريجاد حزب پرولتری انق�ازھمان ابتدای امسئله 
  . است ايدئولوژيک سياسی حزب، خود انحراف رھبری کننده"خط"ک سياسی،ايدئولوژياصل بجای 

  وتنگاتنگوی؛ بين اين دواصل بايد رابطه ق درحزب سنتراليزم ودموکراسی به مسئله ديالکتيکیگاه   داشتن نظروديد-5
 ده شودياساسنامه حزب گنجانبرنامه و در"سنتراليسم دموکراتيک" اصلی بنام نه اينکه فقط. ديالکتيکی برقرارباشد

  .استفاده گردد وديگرازآ ن منحيث يک فورماليته
. ی نگريستآن بايد باديد ديالکتيک که به است"ازخوددانتقاد وانتقا"  ازاصل مارکسيستی پيروی جدی وصادقانهمسئله -6
موضوع برخورد به اشتباھات وانحرافات گذشته تشک�ت وافراد؛ اين موضوع نبايد بمثابه خصومت ويا توھين  -7

مادرطی چھل سال تجربه ناچيزخود اين مسئله . د ديگری پنداشته شو جھتعليه جھت  يک ورزیوانتقامجوئی وکينه
 نشان داده که عقده هحتی تجرب.  مشاھده کرده ايمضوح بوجنبش کمونيستیخود ودرسازمانھای ديگردرمان رادرساز

 باقی مانده  عده ای ازاعضا دردرون يک حزب ودرسطح جنبش کمونيستی نزدازاين ناحيه تاسالھا  توزی وکينهمندی
ھيچ  منفجرشده وديگر" عقده مندشده انتقاد"ناگھان شخص ، دهکر برخورآب به پوزه سنگتاروزی که به اصط�ح 

  عده ای ازجای نگرانی اينجاست که. وفقط خواسته است ازمنتقد خود انتقام بگيرديقتی برايش مھم نبوده قعيت وحقوا
  .ھنوزبه اين مشکل گرفتاراند"  مائوئيست- لنينيست-يتمارکس" کمونيسم انق�بی،مدعی تشک�ت وافراد 

ن سازمان جوانان ی ازمنسوبي که بخشھاخورشيدی1358 و1357س گيری ازتجارب منفی وتلخ دوران سالھای در -8
 وبا تشکيل دادندرا ی چند سياسی کردند وسازمانھای وحدتبگونه غيرديالکتيکی باھم  جنبش دموکراتيک نوينمترقی و

ودرشرايط وحشت  ايدئولوژيک سياسی وتشکي�تی اين سازمانھاتأسف که عناصردشمن بااستفاده ازاين ضعف
 وازدرون نيزاين دراين سازمانھا نفوذ ورخنه کردهتوانستند،ورویسوسيال امپرياليسم شوکشتاررژيم مزدورو

گروه ھای ارتجاعی  مزدور،  عمال وجواسيس رژيم حتی اcمکان سعی کنيم تا ازنفوذ.سازمانھاراموردحمله قراردھند
 مسايلاينھا وموارد ديگری . جلوگيری نماييم درحزب انق�بییارتجاعدولتھای امپرياليسم وگماشتگان  و،رنگارنگ

  .مبارزه انق�بی جداً مد نظرقرارگيرند  ودرپروسۀد حزب انق�بی پرولتریدرايجامھمی اند که بايد 
 -م( جنبش کمونيستیعمده در اساسی وحزب انق�بی طبقه کارگرمنحيث س�ح عمده انق�ب يکی ازمسايل موضوع ايجاد

  درراه ايجاد آن ومھمترازآن اينست کهاستی مھمزب کمونيست انق�بی امرشعارايجاد حطرح  .کشوراست)  م- ل 
 پيشرفت وتکامل خط انق�بی وپيشرفت وتکامل ايجاد حزب کمونيست انق�بی تاحدی درجۀ. لی معينی برداريم عمگامھای

زحمتکشان سايرروشنفکران مترقی مردمی وطبقه کارگرورانشان می دھد و مبارزات انق�بی کمونيستھای انق�بی
ولی اگردرطی سالھا شعاربدھيم وموفق به . کشورتلقی می کنند انق�بی پرولتری  جنبشارتقای کيفی دریآنرانويدکشور

منفی برجای اثرفکران مترقی مردمی ن توده ھای مردم وروش برروحيۀايجاد حزب کمونيست انق�بی نشويم اين خود
  نتوانيمارتدارک جنگ خلق رابلند کنيم ولیمانند اينکه درطی سالھای متمادی شع.  وبرنااميدی آنھا خواھد افزودگذاشته

  .دھيمبرانشان آنعملی کوچکترين نمودی ازآغاز
 وظايف ومسئوليتھای  بيش ازپيشباايجاد آن.  گام درجھت انق�ب است اولين وعمده ترين پرولتارياحزب انق�بی ايجاد

جانبه عليه انواع اپورتونيسم ورويزيونيسم  مبارزه ھمه  وگسترش ادامهبرکمونيستھای انق�بی قرارميگيرد؛بزرگی دربرا
ين توده ھای خلق اعم ازکارگران  حزب، بردن آگاھی انق�بی درب کننده رھبری ايدئولوژيک سياسیواستحکام خط

  ھسته ھای تشکيلھمچنين تدارک cزم برای؛  وروشنفکران مترقی ومردمیودھقانان فقيروبی زمين وسايرزحمتکشان،
ايجاد زمينه ھای ھمکاری با گروه ھا وجريانات  وکمونيستھا وخلقھای زحمتکش خلق ازبی انق�ابتدائی ارتش

 آزادی خواه  واقعاً با گروه ھا وافرادبرقراری رابطه تماس ويا واقعاًضدامپرياليست وضدارتجاع فئودال کمپرادوری، 
اليستھای اشغالگرودولت مزدوروک�ً امپريبه مبارزه عليه  که تمايل  ملیبورژوازیواستق�ل طلب، تماس با جناحی از

 انق�ب گامھای ابتدائی درجھت تھيه س�ح ديگرھاناي .داشته باشدسلطه امپرياليسم درکشور وعليه نظام فئودال کمپرادوری
  ميتواند زمينه رابرای ايجاد ھااين رابطهملی دموکراتيک محسوب می شود و درمرحله انق�ب "ملی جبھه متحد" يعنی
 دربرابرپوليس  نه تنھاآمادگی مبارزه فن مبارزه باپوليس مخفی دشمن وآگاھی به ونيز.درآينده آماده سازد ای بھه جچنين

دولت  ازکه مبارزه با عمال وجواسيس گروه ھای ارتجاعی مختلف خارجوامپرياليستھای اشغالگرمخفی دولت مزدور
 بخشی ازآنھا  اينھا مسايلی اند که.يت فراوان استحايزاھم  منطقهدولتھای ارتجاعیمزدوران وعمال وجواسيس مزدورو

   . است ومنطقه وجھان ناشی ازاوضاع وشرايط حاکم برجامعه کنونی افغانستاندرشرايط کنونی
 که برای ايجاد چنين حزبی که ازعھده وظايف آنی وآتی مبارزه انق�بی ورھبری اين موضوع نيزقابل تذکراست

  دقيقراارزيابی  وتشکي�تی خود ايدئولوژيک سياسیھای توانائيرآمده بتواند، بايد ب وانق�برزات توده ھای خلقمبا
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 ھستند)  م- ل-م( که معتقد به تشک�ت وافرادی وکميتکيفيتازتحليل شرايط عينی جامعه وجھان وارزيابی . نماييم
 مبارزه  مبرم به تشديدضرورت ی انق�ب کمونيست برای ايجاد حزب  بھرصورت.ودرپروسه ايجاد حزب سھم می گيرند

 انق�بی  چرا درکنارتاکيد روی کيفيت ما ازتذ کاراين موضوعات وھم اينکهشايد عده ای. ژيک سياسی استايدئولو
.  جای ھيچگونه تعجبی نيستولی !، احياناً دچارتعجب شوند نماييم میدرباره کميت انق�بی حزب نيزصحبت، حزب
 ولی  اندزاھم مسايل يک سازمان انق�بی پرولتری اتشکي�تیمسئله کيفيت و  خط ايدئولوژيک سياسیتشک کيفيبدون 

  انق�بی وحزببرای ايجاد سازمان.  کيفيت وکميت رادريک تشکل انق�بی نبايد ازنظردوربداريمرابطه ديالکتيکی بين
رح است، پيش شرط  مطيث اصل اساسی فقط آنچه که منح نمی تواند وجود داشته باشد،)کمی( ھيچ پيش شرط پرولتری

 درعمل برای ما. ست حزب انق�بی ا درتشکيلمعيارھای لنينی و خط ايدئولوژيک سياسی ماھيت يعنی، استیکيفيت خط
 وتشکي�تی منضبط ) م- ل-م(نق�بیا انق�بی پرولتری باخط روشن ليک تشکانق�بی درجامعه به سترگ پيشبرد وظايف 

 خيلی قوی به لحاظ نظامی، کارزارمبارزه طبقاتی با قدرتھایی در�ب مبارزه عملی انق. ضرورت داريمومطمئن
،منطقه وجھان کشورحاکم برشرايط  اوضاع وما بايد.  مواجه ھستيمازدشمنان طبقاتی وملی، سياسی، لوژستيکی اقتصادی

 يد مساعد شرايط عينی درکشوربه شدت مساعداست؛ ليکن شرايط ذھنی رابا.را بگونه عينی ودقيق مد نظرقراردھيم
 . خودرابرای مبارزه انق�بی مرگ وزندگی آماده سازيم بايدوبراساس شرايط مشخصی که به آن قرارداريم. ساخت

 ھم  سياسی وياانتشاريک جريده سايت انترنيتیريت يکيی ومد شرايطی درافغانستان، مقاله نويسمبارزه پراتيکی درچنين
  .  شان آنرابه پيشبرند وسياسیعلمی ائيھایفيت وتوان که يک دووياسه نفرنويسنده به تناسب ظر.نيست

 وافراد سازمانھا، گروه ھااز  اين جنبش. وضعيف استهيک جنبش پراکندافغانستان ھنوز)  م- ل - م(تیجنبش کمونيس
 درطی  جنبش انق�بی انترناسيوناليستی وجنبش بين المللی کمونيستیات اثرات بحران انحراف.مستقل تشکيل شده است

 رمنج�ب انحرافات اپورتونيستی د جنبش شده وھرچه بيشترآنرا ازاينموجب انحرافات عميق بربخشیھای اخيرسال
اخت�فات ايدئولوژيک  بخشھای ديگرجنبش نيزالبته بين. افغانستان» )مائوئيست(حزب کمونيست« ممجمله فروبرده است

 ايدئولوژيک سياسی است که  انحرافاتن مسئله ھمي بين اين بخشھا واخت�فومھمترين مشکل موجوداست  جدیسياسی
اامروزازمسيرھای پرپيچ وخمی  تبدو پيدايشافغانستان از)  م-ل- م(جنبش کمونيستی. داشته است  وجوددرطی سالھا

عليه انواع اپورتونيسم ورويزيونيسم وطرد وتصفيه اردھه بامبارزه ايدئولوژيک سياسی  ودرطی بيش ازچھعبورکرده
 که درطیبا وجود ي.  کنونی ازرشد وتکامل رسيده استبه موقعيتوتسليم طلب ونيست ورويزيونيست ھای عناصراپورت

 اين اينھا نيزنتوانسته  صورت گرفته است؛ ولی بين گروه ھای ازجنبش تاحدیمبارزه ايدئولوژيک سياسیی اخيرسالھا
درطی سه  فتادگی بين بخشھای مختلف جنبشھتی ھم، پراکندگی وجدااازج.فات ايدئولوژيک سياسی شانراحل کننداخت�اند

به وشناخت دقيق ازھمديگرموجب شده است تا ھمکاريھای نزديک ونشستھا ومباحثات ومذاکرات سازنده وموثردھه اخير
ازاينھا  عده ای، ھمچنين بررسی نشان می دھد که.لوژيک سياسی بين آنھاصورت نگيردمنظورحل اخت�فات ايدئو

  دچارکمکاریمبارزه ايدئولوژيک سياسی عليه انواع اپورتونيسم ورويزيونيسمی کمونيستی و فعاليتھا پيشبرددرجھت
خط ايدئولوژيک سياسی وتشکي�تی جنبش کمونيستی  خود و دررشد وتکاملنتوانسته اندازاينرو  آشکاری ھستند؛مزمن

 اپورتونيسم  انواععليه سياسی فعال ايدئولوژيکبدون مبارزه درحاليکه .موثری انجام دھند فعاليت وتحرک )م-ل-م(
 تقويت واستحکام خط ايدئولوژيک سياسی جنبش  امپرياليسم وارتجاع، عليه سياسی افشاگرانهمبارزهورويزيونيسم و

وانجام مبارزه انق�بی واصولی جدی وموثردرافشا وطرد اپورتونيسم ورويزيونيسم، . پرولتری انق�بی ممکن نيست
يک سياسی بخاطربوحدت رساندن  بين المللی کمونيستی، مبارزه اصولی ايدئولوژدرجنبش کمونيستی کشوروجنبش

عليه امپرياليسم وارتجاع درسطح جامعه وجھان ازرسالت ووظايف ھمه کشورومبارزه )م- ل- م(کمونيستیجنبش 
ل وکمکاری اھماد ونديالکتيکی دار  باھم رابطهدراين عرصه ھا مبارزه  ناگفته نماند که.کمونيستھای انق�بی است

ی مختلف بخشھا  بينومتحد ھم آھنگمبارزه .  نمايدمی انق�بی کمونيستی  راتضعيف جنبش مھم،ظايف و ايندرانجام 
درآماده بخشيده و بيشتراستحکامانسجام و را، جنبش کمونيستی واحد کمونيستی انق�بی حتی قبل ازايجاد حزبجنبش

ھمچنين . حايزاھميت استايجاد حزب کمونيست انق�بیاسی و رسيدن به وحدت ايدئولوژيک سيبرایکردن زمينه 
درجھت  ضدامپرياليسم وضدارتجاع و مترقی واقعاً يانات وگروه ھایجر با جنبش کمونيستی انق�بیھمکاريھای سياسی

وترويج درداخل وخارج کشور  توده ھای خلق روشنفکران مردمی و دربين پرولتری انق�بی جنبشگسترش فعاليت
  . زياد داردشه ھای انق�بی پرولتری موثريتنديوتبليغ ا

  ! مائوئيسم- لنينيسم-زنده باد مارکسيسم                           
  !باد مبارزات انق�بی پرولتاريا وزحمتکشان جھانپيروز                  

                       )م ل م( گروه پيکاربرای نجات مردم افغانستان
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