بمناسبت بزرگداشت ازاول ماه می روزبین المللی طبقه کارگر
کارگران وسایرزحمتکشان ونیروهای انقالبی ومترقی درسراسرجهان همه ساله با برپائی تظاهرات ها
وتجمعات اول ماه می را تجلیل می کنند .برگزاری اول می یادآورخاطرات مبارزات مترقی وانقالبی
کارگران جهان است که علیه استثماروستم وبی عدالتی طبقه سرمایه داربپا خاستند ودراین راه جانهای
شان را ازدست داده اند .تجلیل ازاین روزدرواقع تجدید تعهدی است ازجانب پرولتاریا وکمونیستهای
انقالبی جهان درتداوم مبارزه انقالبی علیه سرمایه داری جهانی وامپریالیسم .همچنین تجلیل ازاین
روزبیانگروفاداری به تعهد پرولتاریای جهان به اصل کمونیستی انترناسیونالیسم پرولتری است.
مبارزات طبقه کارگربرضد استثماروستم نظام سرمایه داری جهانی وامپریالیسم تاریخ باشکوهی دارد.
نقش دوران سازطبقه کارگردرپیروزی انقالبات پرولتری وایجاد دیکتاتوری های پرولتاریا وتشکیل
نظام های سوسیالیستی درقرن بیستم میالدی به ثبوت رسیده است.
طبقات زحمتکش غیرازپرولتاریا نظربه جهان بینی آنها برای مالک شدن مبارزه می کنند؛ اما مبارزه
آنها علیه طبقات ارتجاعی سرمایه دارومالک وامپریالیسم دارای خصلت مترقی است .این طبقات
برخالف طبقه کارگرمالکیت خصوصی واستثماررا درجامعه ازبین نمی برند؛ ازاینرواین طبقات تا
حدی می توانند انقالبی باشند .اینها تمایل دارند تا سطح مالکیت ومقدارسرمایه شان را افزایش داده
وافراد دیگررا درجامعه مورد استثمارقراردهند .بدین لحاظ این طبقات تمایل بازگشت به عقب دارند
ودرتحلیل نهائی به لحاظ ایدئولوژی وخصلت طبقاتی عقبگرا وارتجاعی اند .هریک ازاین طبقات( خرده
بورژوازی ،دهقانان کمزمین وطبقه بورژوازی ملی -متوسط) درجامعه اگردررأس انقالب مردم
قراربگیرند انقالب را تا سرنگونی حاکمیت طبقات استثمارگروستمگرومحوکامل استثمارانسان ازانسان
ادامه نمی دهند .ازهمینجاست که این طبقات درعصرامپریالیسم وانقالبات پرولتری رسالت رهبری
انقالبات طبقه پرولتاریا وسایرطبقات زحمتکش را ندارند .اگربورژوازی زمانی علیه فئودالیزم مبارزه
می کرد ودررهبری مبارزات طبقات خلق(دهقان وکارگروخرده بورژوازی،روشنفکران وکسبه کاران
وصاحبان صنایع کوچک) علیه فئودالیسم قرارگرفت ،ولی نظربه خصلت طبقاتی اش استثماروستم را
درجامعه ازبین نبرد بلکه استثماروستم طبقه خودش را جایگزین استثماروستم طبقه فئودال کرد .بعبارت
دیگرشکل استثماروستم را عوض کرد .به بیان دیگردرپیروزی انقالبات بورژوازی زنجیراستثماروستم
توده های خلق عوض شد .درآن دوران که بورژوازی مبارزات توده های خلق راعلیه فئودالیسم رهبری
می کرد یک طبقه مترقی بود .درآن وقت طبقه کارگردرحال تشکل بود وهنوزبآن حدی ازتکامل نرسیده
بود تا رسالت اش را انجام دهد .پیروزی انقالبات بورژوائی درقاره اروپا به سقوط فئودالیسم درتعدادی
ازاین کشورها خاصتا ً دربخش غربی اروپا انجامید وموانع فئودالی روابط تولیدی ازمیان برداشته شده
وراه تکامل سریع آن هموارگشت .با رشد وتوسعه سرمایه داری طبقه کارگربه لحاظ کمی وکیفی رشد
کرد وبا کشف علم انقالب پرولتاریائی توسط روشنفکران انقالبی چون مارکس وانگلس طبقه کارگربه
علم انقالب پرولتری وسالح مبارزه طبقاتی اش دستیافت وبه لحاظ فکری وسیاسی به این توانائی رسید
که مبارزات سایرزحمتکشان رارهبری کند.مارکس می گوید ":دربین همه طبقاتی که دربرابربورژوازی
قراردارند ،تنهاپرولتاریا یک طبقه واقعا ً انقالبی است".
طبقه کارگربه لحاظ موقعیت اجتماعی اش فاقد مالکیت شخصی است وبرای ادامه حیات خود وفامیلش
متکی به فروش نیروی کارش بوده ودیگرهیچ منبع تضمین مادی ندارد .درحالیکه همه ثروتهای جامعه
حاصل زحمت او وارزش اضافی ای است که اودرکارش تولید می کند؛ ولی اوبا فقروتنگدستی دست
بگریبان می باشد .بارفشارهربحران دوری سرمایه داری بدوش اوست .زیرادرهردوررکود وبحران
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سرمایه داری ده هامیلیون تن ازطبقه کارگردرسراسرجهان بیکارشده ودروضعیت بد معیشتی قرارمی
گیرند وبا اندک مددمعاشی که به آنها داده می شود زندگی می کنند .حتی درشرایط رونق سرمایه داری
تضمین شغل دائمی برای کارگران وجود ندارد،همچنان خطربیکاری وفقروتنگدستی اووفامیلش راتهدید
می کند .اوبا تجربه ای خود دریافته است که هیچ نوع مالحظه کاری وکرنش دربرابرطبقه سرمایه
دارنمی تواند اورا ازخطربیکاری وفقرنجات دهد .ازاینروطبقه ای است متهورکه باکسب آگاهی انقالبی
طبقاتی اش نسبت به دیگرطبقات زحمتکش،پیشرووشورشگراست.اونظربه خصلت طبقاتی اش نمونه
ای ازثبات واستقامت درکارزارمبارزه طبقاتی انقالبی میباشد.شرایط کارووضعیت زندگی طبقه
کارگردرکشورهای تحت سلطه امپریالیسم درآسیا ،افریقا وامریکای التین رقتباراست.آن بخش
ازکارگران که درکارخانه ها وفابریکها ومعادن وساختمان سازیها کارمی کنند باتقبل زحمت زیاد اجرت
کافی دریافت نمی کنند .اکثراً ازحق بیمه صحی ،بیمه بیکاری بیمه زمان معلولیت درمحیط کارمحروم
هستند .بخش دیگرکارگران روزمزد اند که کارهمه روزه برای آنها میسرنیست .دراین زمره کارگران
فالحتی نیزهستند که بصورت فصلی برای آنها کاروجوددارد .کارگران روزمزد زندگی فاجعه باری
دارند .درهریک ازاین کشورها ده هاهزارنفرآنها دراوقات بیکاری با اعضای فامیل شان با فقروگرسنگی
جانکاهی مواجه هستند.
طی حدود چهارماه اخیرکه همه گیری ویروس کرونا( کووید )19-بربیش از  180کشورجهان گسترش
یافته است ،همه کشورها به نسبتهای مختلف دچاربحران صحی واجتماعی شده ودرمعرض رکود
وبحران اقتصادی جدی قرارگرفته اند" .یک نهاد وابسته به سازمان ملل متحد هوشدارداده است که نیمی
ازکارگران جهان درمعرض خطرکاهش درآمد ونابودی معاش به دلیل همه گیری ویروس کروناهستند.
سازمان بین المللی کارمی گوید وخامت شرایط اقتصادی بردرآمد یک میلیارد و 600میلیون
کارگردرسرتاسرجهان تأثیرمی گذارد .این سازمان به خصوص درباره تأثیرشدید این وضعیت برزندگی
کارگرانی که دربخش «غیررسمی» کارمی کنند روبروهستند .این نهاد می گوید بسیاری ازکارگران
درشرایط عادی هم برای کسب حد اقل معاش وگذران زندگی با مشکل جدی روبروهستند .سازمان بین
المللی کاربرآوردکرده است که درنخستین ماه بحران کرونا درآمد کارگران غیررسمی وروزمزد حدود
 60درصد کمترشده است .سازمان بین المللی کارمی گوید که  60درصد نیروی کارجهان درکشورهای
هستند که مشاغل با توصیه یا اجباردولت تعطیل شده است .این نهاد وابسته به سازمان ملل پیش بینی
می کند که مجموع ساعات کاری  10ونیم درصد نسبت به قبل ازشیوع کرونا کاهش پیداکند که این به
معنای ازدست رفتن  305میلیون شغل تمام وقته است .مدیرکل سازمان بین المللی کارمی گوید ":درحالی
که بعضی کشورها با منابع بهترمی توانند پول های کالنی خرج جبران تأثیرات اقتصادی واجتماعی
همه گیری کنند ..درکشورهای که نیازمبرم تراست ،منابع ملی بسیارمحدودتراست .گزارش سازمان بین
المللی کاربرآوردکرده است که کسب وکار 400میلیون شرکت ،بنگاه ،مغازه یا کاسبی های دیگردراین
وضعیت دچاراختالل جدی شده اند .مدیرکل سازمان بین المللی کارمی گوید ":برای میلیون ها کارگر،
قطع درآمد به معنای قطع دسترسی به غذا ،امنیت وآینده است .میلیون ها کسب وکاردرسرتاسرجهان به
سختی نفس می کشند آنها هیچ پس اندازیا دسترسی به اعتبارمالی ندارند .این چهره واقعی دنیای کارگری
است .اگرما به آنها کمک نکنیم نابود می شوند" (.نقل ازویب سایت فارسی بی بی سی)
توأم با این گزارش وضعیت معیشتی صدها میلیون تن ازطبقه کارگر ،دهقانان فقیروسایراقشارتهیدست
واعضای فامیل شان درکشورهای تحت سلطه امپریالیسم درآسیا ،افریقا وامریکای التین درشرایط
کنونی عالوه برتهدید ابتال به مریضی ناشی ازویروس کرونا با ازدست دادن کسب وکار شان ویا اینکه
باالجباربوسیله دولتها دروضعیت قرنطینه قرارگرفته اند .اینها دروضعیت اسفباری ازگرسنگی حتمی
وعدم دسترسی به ضروری ترین مایحتاج بخورونمیرروزانه شان قرارگرفته اند .ازیک طرف
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دراکثراین کشورها طبقات ارتجاعی حاکم (دولتها) درعرضه خدمات صحی به توده های مردم کمترین
توجهی ندارندوازجانب دیگربیشترین بارفشاروخامت اوضاع اقتصادی کنونی نیزبدوش آنهابوده
وپیامدهای اقتصادی بحران کنونی درآینده نیزبدوش آنهاخواهد بود.
پرولتاریا درمبارزه برای رهائی خود وتمام زحمتکشان می تواند وباید تمام خلقهای زحمتکش ودردرجه
اول دهقانان فقیروبی زمین را به سوی خویش جلب نموده ونبرد علیه سرمایه داری جهانی وامپریالیسم
وطبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادوررا رهبری کند .بهمین جهت پرولتاریا رسالت تاریخی سرنگونی
سرمایه داری جهانی وتشکیل جامعه نوین سوسیالیستی وایجاد دیکتاتوری طبقاتی اش را بعهده دارد.
پرولتاریا با سالح علم انقالب پرولتری وتحت رهبری حزب کمونیست انقالبی می تواند نقش تاریخی
اش راایفا کند .ستاد پیش آهنگ پرولتاریا باید دارای خط ایدئولوژیک-سیاسی انقالبی( م -ل -م) بوده
وازانقالبیون کمونیست آگاه وصادق تشکیل شده باشد .حزب کمونیست انقالبی یک تشکل پویا وزنده
ودارای تضاداست .وحل این تضاد ازطریق مبارزه «بین دوخط» ممکن است .حزب باید دایما ً خودرا
نوسازی کند .پیش آهنگ نه تنها خودرا تکامل می دهد بلکه وظیفه دارد تا اندیشه های انقالبی پرولتری
را به پرولتاریا وسایرزحمتکشان انتقال داده وسطح آگاهی انقالبی آنها را ارتقادهد .ولی این نیروی
خالق پرولتاریا است که با کسب آگاهی انقالبی پرولتری ودراتحادبا سایرطبقات زحمتکش مبارزه
انقالبی راتا سرنگونی نظام سرمایه داری وامپریالیسم به پیش برده ودیکتاتوری طبقاتی اش را
برقرارکرده ونظام سوسیالیستی راتشکیل می دهد واین مبارزه را تا محوکامل طبقات وایجاد جامعه
بدون طبقه( کمونیسم) به پیش می برد.
اولین تجربه مبارزه انقالبی طبقه پرولتاریا درجهان پیروزی انقالب کمون پاریس درفرانسه درسال (
 )1871میالدی بود که کارگران با قیام پیروزمند شان حاکمیت طبقه بورژوازی را سرنگون کرده
وحاکمیت طبقاتی ،دیکتاتوری طبقاتی خودرا جایگزین آن کردند .لیکن باثرکم تجربگی واشتباهات
پرولتاریا  ،بورژوازی فرانسه با کمک بورژوازی دیگرکشورهای اروپائی بعد ازدوماه وچند روز
انقالب کمون پاریس راسرنگون کردند .بعد ازسرنگونی انقالب کمون پاریس بورژوازی با وحشی
گری وقساوت تمام ده ها هزارنفرازکارگران وروشنفکران انقالبی را بقتل رسانده وده ها هزارتن را
درزندانها شکنجه کردند .انقالب کمون پاریس درزمانی به پیروزی رسید که سرمایه داری دوران
«رقابت آزاد» درطی مرحله تکاملی اش به سوی سرمایه داری انحصاری وامپریالیسم بود .دومین
انقالب پیروزمند طبقه کارگرپیروزی انقالب کبیراکتوبردرسال(  )1917درروسیه تزاری بود که به
تشکیل اولین دولت سوسیالیستی واستقراردیکتاتوری پرولتاریا انجامید .انقالب کبیراکتوبرتحت رهبری
حزب کمونیست( بلشویک) برهبری رفیق لنین انجام شد .دراین انقالب کارگران  ،دهقانان ،سربازان
(که منشأ طبقاتی دهقانی داشتند) وسایراقشارزحمتکش روسیه تحت رهبری حزب کمونیست
(بلشویک)امپراتوری سرمایه داری فئودالی نظامی تزارراسرنگون کردند.انقالب کبیر
اکتوبردرعصرامپریالیسم به پیروزی رسید ،عصرامپریالیسم وانقالبات پرولتری .انقالب کبیراکتوبر
درشرایطی به پیروزی رسید که علم انقالب پرولتری درمرحله متکاملتری( مارکسیسم -لنینیسم) رسیده
بود وپرولتاریا به لحاظ فکری وسیاسی وتشکیالتی نیزتکامل بیشتری یافته بودند .چنانچه چهارده
کشورامپریالیستی وطبقات ارتجاعی داخلی درسال (  )1918متحدشدند وجهت سرنگونی اولین
دیکتاتوری پرولتاریا ونظام سوسیالیستی اقدام کردند؛ لیکن با مبارزه ومقاومت سرسختانه پرولتاریا
وسایرخلقهای زحمتکش اتحادشوروی نوبنیاد مفتضحانه شکست خوردند وکشورشوراها منحیث اولین
دژانقالب جهانی وحامی وپشتیبان خلقهای جهان وجنبشهای انقالبی پرولتری ومبارزات آزادیبخش ملی
خلقها به پیشرفت وتکامل وساختمان سوسیالیسم تحت رهبری رفیق استالین ادامه داد.
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با پیروزی انقالب کبیراکتوبردرروسیه وپیروزی انقالب دموکراتیک نوین درچین برهبری رفیق
مائوتسه دون درسال(  )1949وپیروزی سوسیالیسم وهمچنین پیروزی انقالبات دموکراتیک توده ای
وانقالب سوسیالیستی درکشورهای اروپای شرقی بعد ازجنگ جهانی امپریالیستی دوم وپیروزی انقالب
ملی دموکراتیک درویتنام شمالی والئوس دروسط دهه چهل قرن بیستم وپیروزی انقالبی ملی دموکراتیک
درکوریای شمالی درسال  ، 1951نفوس کشورهای سوسیالیستی وکشورهای دموکراتیک توده ای یک
سوم نفوس جهان را تشکیل می دادند .ازآنجاییکه سوسیالیسم دوران گذاربه کمونیسم است ،این دوران
به لحاظ موجودیت طبقات اجتماعی دارای تضادها است ودرتمام این دوران باید مبارزه طبقاتی ادامه
یابد .بعد ازدرگشت رفیق استالین درسال(  )1953رویزیونیستهای درون حزب ودولت برهبری
خروشچف مرتد وخاین درسال(  )1956دیکتاتوری پرولتاریاونظام سوسیالیستی راسرنگون کرده
وکشورشوراها رابه کشوری سرمایه داری تغییرماهیت داده وبه ابرقدرت سوسیال امپریالیستی مبدل
کردند .درآن شرایط رفیق مائوتسه دون درپرتودیالکتیک ماتریالیستی به شکست کشاندن انقالب دراتحاد
شوروی سوسیالیستی رامورد تجزیه وتحلیل علمی قرارداده ومبارزه علیه رویزیونیسم" مدرن"(
خروشچفی) را درسطح جهان رهبری کرد .مائوتسه دون تئوری"ادامه انقالب تحت دیکتاتوری
پرولتاریا"" ،ادامه مبارزه طبقاتی دردوران سوسیالیسم" راکشف وتدوین کردوبا رهبری انقالب
کبیرفرهنگی پرولتاریائی ،انقالب چین ودیکتاتوری پرولتاریا ونظام سوسیالیستی را برای ده سال
ازشکست بوسیله بورژوازی درون حزب ودولت(رویزیونیستهای«سه جهانی») نجات داد .اما
بعدازدرگذشت رفیق مائوتسه دون درسال(  )1976عوامل بورژوازی یعنی رویزیونیستهای درون
حزب ودولت که درتصفیه های جریان انقالب کبیرفرهنگی پرولتاریائی طرد شده بودند ،با وساطت
چوئنالی( سنتریست) وامضای یک ورق «ندامت نامه» دوباره به حزب ودولت برگشته بودند ،طی
یک کودتای ضدانقالبی برهبری هواکوفینگ ودین سیائوپینگ مرتد وخاین قدرت حزبی ودولتی را
تصاحب کرده وچین رابه کشوری سرمایه داری مبدل کردند واکنون چین کشورسوسیال امپریالیستی
است .رفیق مائوتسه دون بدرستی گفت که":تارسیدن به کمونیسم به چندین انقالب فرهنگی پرولتاریائی
نیازاست".
ازسال  1976میالدی دیگرهیچ نظام سوسیالیستی درجهان وجود ندارد .لیکن برخالف ادعای سرمایه
داری جهانی وامپریالیسم وارتجاع بین المللی کمونیسم انقالبی( مارکسیسم -لنینیسم -مائوئیسم) زنده است.
علم کمونیسم انقالبی حقیقت است وشکست ناپذیر .رفیق لنین می گوید که ":کمونیسم اززندگی توده های
خلق می جوشد" ،سوسالیسم وکمونیسم خواست وهدف واقعی توده های خلق زحمتکش درسراسرجهان
است .م -ل -م علم انقالب پرولتاریای جهان است .نظام سرمایه داری وامپریالیسم براستثماروستم وغارت
زحمتکشان جهان استواراست ومنحیث یک نظام طفیلی وغارتگروجانی حیات می گذراند؛ ازاینرونظامی
است ارتجاعی وزوال پذیر .جهانی بدون استثماروستم ،بدون غارت وتاراجگری ،بدون جنگ
وکشتارانسان ها ،بدون فقروگرسنگی وجهل هدف اساسی ونهائی طبقه پرولتاریا وکمونیستهای انقالبی
است .پرولتاریا وکمونیستهای انقالبی درمبارزه ای شان بادشمنان طبقاتی وملی،طبقات ارتجاعی فئودال
وکمپرادوروامپریالیسم وانواع رویزیونیسم واشکال اپورتونیسم مواجه هستند .امپریالیسم وارتجاع با
چهره عریان دربرابرتوده های خلق قراردارند؛ لیکن رویزیونیسم واپورتونیسم دشمن نقابدارپرولتاریا
وسایرطبقات زحمتکش است.پرولتاریای انقالبی بایدمبارزه علیه طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادورو
امپریالیسم ومبارزه علیه رویزیونیسم واپورتونیسم را همزمان به پیش برند .لنین می گوید ":بدون
مبارزه با رویزیونیسم مبارزه علیه امپریالیسم وارتجاع ممکن نیست".حزب کمونیست انقالبی باید با
مبارزه " بین دوخط" همیشه خودرا ازعناصراپورتونیست ورویزیونیست تصفیه کند وبا هرتصفیه اش
تقویت شده واستحکام می یابد .مبارزه " بین دوخط" دردرون حزب باید بال وقفه ادامه یابد؛ زیرا هرروز،
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هرهفته وهرماه انحرافات جدیدی دردرون سازمان انقالبی سربلند می کنند که باید علیه آنها مبارزه
ایدئولوژیک -سیاسی انقالبی جدی صورت بگیرد .رویزیونیسم ایدئولوژی بورژوائی است ودرطول
تاریخ جنبش کمونیستی بین المللی به انواع مختلف درسطح جهان بظهوررسیده است.رویزیونیستها با
تصدیق لفظی مارکسیسم آن را ازروح زنده وانقالبی آن تهی می سازند .رویزیونیستها درلفظ
از«کمونیسم » صحبت می کنند؛ ولی درعمل به اندیشه های کمونیسم انقالبی تجدید نظرکرده وبه
خواستها وآرمان طبقه پرولتاریا وسایرزحمتکشان خیانت می کنند .کمونیسم آنها دروغین وفاقدماهیت
وخصلت انقالبی است.اینها درواقع عناصربورژوازی هستند که بمنظوراغوای کارگران وسایرحمتکشان
وروشنفکرانی که سطح آگاهی انقالبی آنها نازل است ،از«انقالب وسوسیالیسم وکمونیسم» سخن می
زنند .رویزیونیستها به لحاظ طبقاتی واستراتیژی واهداف نمایندگان بورژوازی امپریالیستی هستند .اینها
دردرون احزاب کمونیست درجنبشهای انقالبی پرولتری جای می گیرند ومبارزه وجریان انقالب خلق
را ازمسیراصلی انقالبی آن منحرف ساخته ودرمنجالب بورژوازی می کشانند .رویزیونیستها درطول
تاریخ جنبش کمونیستی بین المللی ضربات شدیدی به جنبشهای انقالبی پرولتری درکشورهای مختلف
جهان واردکرده ودیکتاتوری های پرولتاریا ونظام های سوسیالیستی راسرنگون کرده اند.
دراوضاع کنونی جهان تشکالت ضدانقالبی رویزیونیستی واپورتونیستی باعناوین«مارکسیست-
لنینیست»«،مارکسیست-لنینیست-مائوئیست»«،کمونیست کارگری»«،احزاب سوسیالیست کارگری»
«سوسیالیست» دربین طبقه کارگروسایرتشکلهای توده ای فعالیت می کنند .همه اینها شیادانه ازخواست
ومنافع طبقه کارگروسایرتوده های خلق زحمتکش صحبت می کنند وطوری وانمود می سازند که
درجهت تحقق خواستهای طبقاتی آنها مبارزه می کنند .تشکلهای رویزیونیستی واپورتونیستی کارگران
را به لحاظ فکری وسیاسی گمراه کرده وجنبشهای انقالبی طبقه کارگرراازمسیراصلی آن منحرف کرده
ودرپرتگاه شکست می کشانند.عالوه براحزاب رویزیونیستی ،ارستوکراسی کارگری که دررهبری
اتحادیه های کارگری قراردارند ،سعی می کنند تا جنبش کارگران را درمطالبات اقتصادی وخواستهای
صنفی آنها محدود نگهدارند .ارستوکراسی کارگری که بوسیله صاحبان سرمایه درکارخانه ها
ودیگرمراکزکارگری تطمیع می شوند ،نقش عمده رادرجلوگیری ازسیاسی شدن کارگران وجنبشهای
کارگری بازی می کنند .ارستوکراسی(اشرافیت) کارگری عامل نفوذ ایدئولوژی بورژوائی واپورتونیسم
دربین پرولتاریا است .درکشورهای سرمایه داری امپریالیستی سرمایه داران مقداری امکانات منجمله
بیمه صحی،اندک معاش درزمان معلولیت درمحیط کارومددمعاش درروزهای بیکاری به کارگران داده
وآنهاراتاحدی آرام نگهمیدارند.ازجانب دیگرضعف جنبشهای انقالبی پرولتری درکشورهای سرمایه
داری امپریالیستی وکشورهای تحت سلطه امپریالیسم باعث شده تا طبقه کارگرزیرنفوذ احزاب
رویزیونیستی واپورتونیستی ودراتحادیه های کارگری هرچه بیشترزیرنفوذ ارستوکراسی کارگری
قرارگرفته وازکسب اندیشه های انقالبی پرولتری محروم بمانند .مارکس وانگلس عقیده داشتند که":
فقط پرولتاریای بیدارکننده می تواند میان ملت های مختلف بیداری بوجود آورد".
درکشورهای سرمایه داری امپریالیستی که « داد ازدموکراسی وآزادی عقیده وبیان» می زنند ،احزاب
وسازمانهای کمونیست انقالبی( م -ل -م) نمی توانند درجهت تبلیغ وترویج اندیشه های انقالبی پرولتری
برای ارتقای سطح آگاهی سیاسی انقالبی کارگران وسایرتوده های خلق آزادانه فعالیت کنند .درکشورهای
تحت سلطه امپریالیسم فعالیت کمونیست های انقالبی جوازقانونی ندارد ودرکشورهای اسالمی فعالیت
کمونیستهای انقالبی نوعی «جرم»محسوب می شود و«جرم» آنها براساس احکام شریعت اسالم "
ارتداد" خوانده شده وبرهمین مبناعلیه آنها کیفرخواست صادرمی شود .اما برخالف درهمه کشورهای
جهان ازجمله کشورهای تحت سلطه امپریالیسم بشمول کشورهای اسالمی احزاب رویزیونیست
واپورتونیست با آنکه ظاهراً نام«کمونیسم »و«سوسیالیسم» را نیزبا خود دارند فعالیت قانونی می کنند.
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زیرا طبقات حاکم ارتجاعی می دانند که این گروه ها به لحاط ماهیت خط ایدئولوژیک-سیاسی
واستراتیژی واهداف خطری برای اصل مالکیت خصوصی محسوب نمی شوند.این تشکلها بابکارگیری
اصطالحات ومفاهیم «مترقی» درجهت گمراهی واغوای توده های خلق نسبت به استثماروستم طبقات
ارتجاعی وسلطه حامیان امپریالیست آنها عمل می کنند .احزاب وسازمانهای رویزیونیستی واپورتونیستی
براساس برنامه وخط مشی های سیاسی آنهاپارلمان را وسیله برای رسیدن به اهداف شان ،یعنی کسب
قدرت سیاسی می دانند .بعبارت دیگر" پارلمانتاریزم" اصلی ترین راه برای بقدرت رسیدن احزاب
رویزیونیستی رنگارنگ می باشد.
درافغانستان نمایش صحنه های ازجدالهای لفظی وفحاشی بین نمایندگان رویزیونیستهای«حزب
همبستگی افغانستان"»ودیگرنمایندگان فئودال کمپرادورهادرپارلمان ازطریق تلویزیون ها برای توده
های خلق وروشنفکران ناآگاه بسیارفریبنده است.آنهاتصورمی کنند که این رویزیونیستهابافئودال
کمپرادورها ودولت دست نشانده وسلطه استعماری امپریالیستهای امریکائی و"ناتو"تضاد آشتی
ناپذیردارند! درحالیکه همه اینها که درپارلمان جمع شده اند نمایندگان طبقات ارتجاعی وسرسپرده
هاونوکران امپریالیسم هستند .وجدالهای لفظی بین آنها درجهت تأمین منافع گروهی خود آنهاست.
درافغانستان خاصتا ً طی بیست سال اخیرسخنگویان «سازمان رهائی افغانستان  -راوا» (" ماللی جویا"
و" بلقیس روشن" )زیرنام"«حزب همبستگی افغانستان» که ثبت وزارت عدلیه دولت مزدوراست فعالیت
می کنند،درپارلمان دولت دست نشانده امپریالیسم واستعمار(ولسی جرگه ومشرانوجرگه) بیانیه های «تند
وتیز» ارایه می کنند ونماینده دیگرآنها " خانم سیلی غفار" ازطریق تلویزیون های«خصوصی» با الفاظ
«تند وتیز» به رقبای آنها گروه های ارتجاعی اسالمی« بنیاد گرا» ازجمله گلب الدین حمله کرده
ودرسالهای اخیربه سردمداران دولت مزدورنیز«حمله» کرده وتنها دولت امریکارااشغالگرمی خواند.
درحالیکه همین خانم "سیلی غفار" درسالهای قبل درسفارت امریکا درکابل ودرکنفرانسهای« بین
المللی» که هرچندسال جهت جلب «کمک» به دولت پوشالی دایرمی گرددعکسهای «کاری» ویادگاری
با"هیالری کلینتون" وزیرخارجه وقت دولت امپریالیسم امریکای اشغالگردارد .بعالوه اینکه " ان جی
او" های مربوط به« حزب همبستگی افغانستان -راوا» ساالنه توسط سازمانهای مربوط به دولتهای
امپریالیستی اروپائی وامپریالیسم امریکاتمویل می شود .گروه های رویزیونیستی واپورتونیستی مانند
«ساما» و«ساما-ادامه دهندگان» وعده ای ازرویزیونیستهای «ساوو» ،بلقیس روشن ماللی جویا وسیلی
غفاررا«شیرزنان» تبلیغ می کنند(بخوان سخنگویان رویزیونیسم«سه جهانی»ونوکران سوسیال
امپریالیسم چین)[.خوانندگان می توانند عکسهای" سیلی غفار" رابا هیالری کلینتون وزیرخارجه وقت
امریکا درویب سایت" پیام آزادی "درستون مقاله ها ومطالب رسیده درمضمونی تحت عنوان"حزب
همبستگی افغانستان باعفونت البیگری ودریوزگی برآستان امپریالیستهای اشغالگر" مالحظه کنند].
مارکس می گوید ":مرتجعین بیشرم اند" .همین رویزیونیستهای « سازمان رهائی – راوا» فراموش
می کنند که نمایندگان آنها درسال ( )2001میالدی درکنفرانس امپریالیستی استعماری تحت
سرپرستی«ملل متحد» دربن آلمان شرکت کرد ودرپای "سند" ی که اشغال نظامی وتسلط استعماری
امپریالیستهای امریکائی و"ناتو" درافغانستان رارسمیت داده ،امضا کرده است .خانم "سیما ولی"رئیس
هیئت «سازمان رهائی -راوا»به سمت معاون پنجم کرزی دردولت مؤقت برگزیده شد که با مخالفت
جناح « اخوان» ازگروه های جهادی مواجه شده وازآن صرف نظرگردید .اما اعضای «سازمان رهائی-
راوا» دروزارت خانه های مختلف دردولت دست نشانده درمقامهای نسبتا ً بلند دولتی سهم داشته اند.
«سازمان رهائی افغانستان  -حزب همبستگی افغانستان» وجناح منشعب آن «سازمان انقالبی افغانستان»
درسالهای قبل درانتخاباتها بنفع کرزی نیزفعالیت کرده اند .اکنون امریکا رااشغالگرودولت را دست
نشانده می خوانند؛ ولی درپارلمان که یکی ازارکان ثالثه دولت دست نشانده امپریالیسم واستعماراست
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شرکت می کنند .انواع رویزیونیستها ازجمله رویزیونیستهای«سازمان رهائی -حزب همبستگی-راوا»
و« سازمان انقالبی افغانستان» نظربه ماهیت خط ایدئولوژیک-سیاسی دراصل باسرمایه داری جهانی
وامپریالیسم تضادآشتی ناپذیری ندارند.مخالفت اینها درشرایط کنونی انعکاسی ازحدت تضاد بین سوسیال
امپریالیسم چین وامپریالیسم امریکااست .سخنان «تندوتیز»نماینده های رویزیونیستهای«سازمان رهائی
افغانستان -راوا»درپارلمان دولت مزدور ،یادآورسخنان« تند وتیز»نمایندگان رویزیونیستهای «خلقی»
پرچمی ها درپارلمان دولت پادشاهی ظاهرشاه دردهه چهل خورشیدی است که با عوامفریبی تمام و
سوء استفاده ازمفاهیم «مترقی» وازنام خلق ،سران حکومت وقت رامورد«انتقاد» قرارمی دادند .ولی
بعداً که قدرت سیاسی راازطریق کودتا تصاحب کردند وجنایات وحشیانه ای که علیه خلق افغانستان
ونیروهای مترقی انجام دادند ماهیت ایدئولوژیک-سیاسی ضدانقالبی وخصلت ضدمردمی وضدملی
دولت فاشیستی ومزدوری آنها به سوسیال امپریالیسم «شوروی» برای توده های خلق کشوربیش ازپیش
آشکارگردید .خلق افغانستان وروشنفکران مردمی ومترقی باید آگاه باشند وفریب ترفندهای تشکلهای
رویزیونیستی واپورتونیستی ودیگرهمپاله های آنهارانخورند.
 زنده باد مارکسیسم -لنینیسم -مائوئیسم! مستحکم ومستدام باد انترناسیونالیسم! پیروزباد مبارزات انقالبی پرولتاریاوسایرخلقهای زحمتکش جهان!نابودباد سرمایه داری جهانی وامپریالیسم وارتجاع! مرگ بررویزیونیسم این دشمن نقابدارکمونیسم انقالبی وانقالب پرولتری!اول می 2020
( پوالد)
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