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  2010اول می )                                م ل م( گروه پيکاربرای نجات مردم افغانستان 
  
  
  

  ھمبستگیالمللی طبقه کارگررابه منظوروحدت واول ماه می روزبين       
   ومايه  جھانی درمبارزه عليه سرجھان طبقه پرولتاريا وزحمتکشان      

  ! تجليل می کنيم      امپرياليسم
  

 وسايرطبقات مترقی  سياسی انق=بی، جرياناتکمونيستھایکارگران،روزاول ماه می  درھمه ساله
 درحقيقتتجليل ازاين روز.تجليل کنندی آيند تا اين روزراسراسرجھان گرد ھم مدرزحمتکش واقشار

ھانی  ج  کارگرانی است که مسيرمبارزه مترقی وانق=بی راعليه سرمايهارج گزاری به خاطره مبارزات
تاريا  پرول وھمبستگیاتحادو برتداوم اين مبارزه  تأکيدی است وھمچنينباخون شان رنگين کرده اند،

 کمونيستھای انق=بی واصل بستگی بين المللیوھملتری ناسيوناليسم پرواصل انتر. وزحمتکشان جھان
 للی پرولتارياصول روابط  بين المازمھمترين ا  جھانوھمبستگی پرولتاريا وخلقھای زحمتکشاتحاد

 اتحاد وھمبستگی بين پرولتاريا وخلقھای  وکوشش درجھت تحکيم. است جھانوکمونيستھای انق=بی
.  است جھان کمونيستھای انق=بی وظيفه انترناسيوناليستیانجام زحمتکش وملل تحت ستم جھان

ی جھانی  دار سرمايهبقات خلق زحمتکش درجھان توسط ھمه ط. ک طبقه واحد جھانی است يپرولتاريا
  سرمايه داری نظامبايد متحدانه عليه ازاينروستم قرارمی گيرند؛ارتجاعی مورد استثمارو وديگرطبقات 

  . مبارزه کنندوامپرياليسم بين المللی
وبوروکرات  وبورژوازی کمپرادوراليسمدھمه طبقات خلق زحمتکش درسراسرجھان باامپرياليسم وفئو

 به لحاظ زحمتکشطبقات واقشاراين  ھرکدام از اما. مبارزه می کنند ھا آن وعليهدارندتضاد آشتی ناپذير
دربين ھمه طبقات . ھستند معين دارای خواستھا واھداف  شان درمبارزۀن بينی وخصلت طبقاتی آنھاجھا

 اش وخانواده اوزندگی بوده و خصوصی مالکيت ھرنوعخلق زحمتکش تنھا طبقه کارگراست که فاقد
ن  دھقانازمين،دھقانان کم ، سايرطبقات خلق. دربازارسرمايه استرشيروی کابه فروش نوابسته 

  صاحبان صنايع کوچک دستی، اھل حرفه، کسبه کاران،،ايه ھای کوچک مالکان سرممتوسط الحال،
  وياسرمايهی مقداری مالکيتا که دار ديگریھرگروه وقشراجتماعی وصاحبان ورکشاپھای کوچک 

دھقانان بی زمين برای اين حتی روشنفکران ويانيمه پرولتاريا، اعتی کارگران زرخصوصی باشد و
 مالکيت  کهدرجامعه حاکم کنند شرايطی را ويامبارزه می کنند که صاحب مالکيت خصوصی شوند

برای نجات  ازيکطرف باين صورت اين طبقات واقشاراجتماعی. وثروت آنھا محافظت شده وازدياد يابد
 رابرمبنای زجانب ديگربراساس خواست طبقاتی شان می خواھند نظام حاکم واخودشان مبارزه می کنند

برخ=ف وکه ھيچ مايملکی ندارد است  طبقه کارگرتنھادراين ميان اما. دھندجھانبينی خود شان تغيير
بلکه برای اين مبارزه می . طبقات واقشارخلق برای رسيدن به مالکيت خصوصی مبارزه نمی کندساير

 نجات دھد اران وزمينداران بزرگاستثماروستم سرمايه دطبقات زحمتکش رااززنجير تا خودوسايرکند
 باين صورت طبقه کارگرنظربه ؛درجھان براندازدوھرنوع مالکيت خصوصی واستثماروستم را

 که می تواند مبارزات  وتنھا طبقه کارگراست.انق=بی است طبقه پيشرو يگانهنبينی طبقاتی اشجھا
 . طبقات استثمارگروستمگررھبری کند طبقه سرمايه داروديگرسرنگونی حاکميتطبقات خلق رادرساير

.  راه توقف نکرده وانق=ب راتابه آخرادامه می دھده انق=ب نجاتبخش خلق درنيم درپروسهطبقه کارگر
ھرگزبه  مسلح گردد) م ل م( ابد يعنی به علم انق=ب پرولتری اگربه انديشه طبقاتی اش دست ي طبقهاين

 ونابودی استثماروستمھرنوع  ومالکيت خصوصی کامل تا محو انق=بی را برنمی گردد ومبارزهعقب
  .به پيش می برد طبقات
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اما شدن مبارزه می کنند ھابرای مالک طبقات زحمتکش غيرازپرولتاريا نظربه جھانبينی آنبا آنکه 
 . وانق=بی است مترقیخصلت یادار   سرمايه داروم=ک وامپرياليسم ارتجاعیمبارزه آنھا عليه طبقات

؛ ازاينرواين ازبين نمی برنددرجامعه را واستثماربرخ=ف طبقه کارگرمالکيت خصوصیاين طبقات 
ت ومقدارسرمايه شانرا افزايش  تمايل دارند تا سطح مالکياينھا. حدی می توانند انق=بی باشندطبقات تا

 به عقب  بازگشتحاظ اين طبقات تمايل به لبدين.  وافرادديگررادرجامعه مورداستثمارقراردھندداده
 باين صورت. اند وارتجاعی  عقبگرا طبقاتی به لحاظ ايدئولوژی وخصلتدارند ودرتحليل نھائی

)  - متوسط-خرده بورژوازی، دھقانان کمزمين وطبقه بورژوازی ملی(ھريک ازاين طبقات اگر
ونی حاکميت طبقات تا سرنگ  راگيرند انق=ببقرار مردم راس انق=بجامعه دردر

 اين طبقات ازھمين جاست که.  ادامه نمی دھند استثمارانسان ازانسانکاملاستثمارگروستمگرومحو
 اگربورژوازی زمانی.  راندارند مردم پرولتری رسالت رھبری انق=باتدرعصرامپرياليسم وانق=بات 

، وخرده بورژوازیوکارگر دھقا ن(خلق دررھبری مبارزات طبقات عليه فئوداليسم مبارزه می کرد و
، ولی نظربه خصلت عليه فئوداليسم قرارگرفت) وصاحبان صنايع کوچکروشنفکران وکسبه کاران

ازبين نبرد بلکه استثماروستم طبقه خودش راجايگزين درجامعه طبقاتی اش استثماروستم را
يگردرپبروزی  به بيان د.عوض کردررا بعبارت ديگرشکل استثما. استثماروستم  طبقه فئودال کرد

  طبقه بورژوازی که درآن دوران.انق=بات بورژوازی زنجيراستثماروستم وتوده ھای خلق عوض شد
آن وقت طبقه در . طبقه مترقی بود يک رھبری می کردعليه فئوداليسممبارزات توده ھای خلق را

   .م دھدانجا را اش رسالتبآن حدی ازتکامل نرسيده بود تا وھنوزل بوديدرحال تشککارگرھنوز
 دربخش ً خاصتاکشورھااين  ازبه سقوط فئوداليسم درتعدادی  بورژوائی درقاره اروپاوزی انق=باتپير 

  برداشته شد وراه تکامل سريع آنروابط توليدی ازميانانع فئودالی مووغربی اروپا انجاميد 
نھا عبارت اين توسعه ت. بارشد روابط سرمايه داری، صنايع به سرعت توسعه يافت. ھموارگشت

ًموسسات صنعتی وياصرفا افزايش حجم توليد نبود؛ بلکه خصلت اين ش کمی کارگران مزدورازافزاي
انق=ب بورژوائی موانع موجود درراه تکامل . توسعه ونتايج آن برای جامعه حايزاھميت بيشتری بود

 انق=بی را  وزمينههمزبوررا بيش ازپيش شدت دادنيروھای توليدی را ازپيش پابرداشت ورشد نيروھای 
 رشدبا.  پرولتاريای صنعتی رابوجودآوردانق=ب صنعتی.  فراھم ساخت- اختراع ماشين-درتکنولوژی

شف علم انق=ب پرولتاريائی  رشد کرد وبا کوتوسعه سرمايه داری طبقه کارگربه لحاظ کمی وکيفی
  وس=ح مبارزه طبقاتیبروشنفکران انق=بی چون مارکس وانگلس طبقه کارگرصاحب علم انق=توسط 

ولين انق=ب پرولتری درجھان ا. رھبری کند راوديگرمی توانست مبارزات زحمتکشان . اش گرديد
 ند راسرنگون کردرگران حاکميت طبقاتی بورژوازی مي=دی بود که کا1871کمون پاريس درسال 

 ازآنجاييکه آن. نديس نمودبرای اولين باردرجھان تاس شانرا  خودوحاکميت طبقاتی ياديکتاتوری طبقاتی
 پرولتاريا؛  فکری وسياسیباثرکم تجربگی واشتباھاتوبود درجھان  اولين تجربه پرولتارياانق=ب

کمون پاريس را بعد ازدوماه وچند وروز  توانستک بورژوازی ديگرکشورھا کم با بورژوازی فرانسه
 برای  درجھان بود کهی انق=بیتاريخی پرولتاريابزرگترين تجربه  کمون پاريس ولی. سرنگون کند

  .اولين بارديکتاتوری طبقاتی اشرابرقرارکرد
سی کرده ورھنمودھای ر نقاط ضعف کمون وعلل شکست آنرابر بامطالعه اين انق=بمارکس وانگلس 

 ی انق=بی برای کمونيستھاازپراتيک مبارزات انق=بی طبقه پرولتاريا درکمون پاريس راارزشمندی
 سطح ارتقایافزايش کمی طبقه کارگرو و وپيشرفت علومبا تکامل .ان بجاگذاشتندوپرولتاريای جھ

 ھرچه ،آزمونھای علمی  مبارزه طبقاتی و درعرصه مبارزه توليدی، وتجارب پراتيکی آن سياسیآگاھی
 به  دردورانی)کمون پاريس(  پرولتریانق=باولين  .وتکامل کرديافت بيشترعلم انق=ب پرولتری غنا

رمايه داری  س سویبه  اشمرحله تکاملیطی در"  آزادترقاب"  دورانرسيد که سرمايه داریپيروزی 
  پرولتاريا درجھان پيروزی انق=ب وکامل پيروزمنددومين انق=بو.بودانحصاری،امپرياليسم 

 دراين انق=ب.بود) لنين( وwدی ميرايليچ  مي=دی تحت رھبری1917اکتوبردرسال کبير
  کمونيست آنزمان تحت رھبری حزبروسيهزحمتکش دھقان وسايرکتله ھای وکارگران،سربازان 

 پرولتاريارا امپراتوری سرمايه داری نظامی ميليتاريستی تزارراسرنگون کرده وديکتاتوری )بلشويک(
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 مرحله  به جھانیانق=ب اکتوبردرشرايطی به پيروزی رسيد که سرمايه داری. تاسيس کردند
 برخوردنگ امپرياليستی جھانی اول باثروج.  امپرياليسم رسيده بود،مل آنانحصاری، عاليترين حد تکا

باپيروزی انق=ب . بوقوع پيوست تجديد تقسيم جھان کشورھای امپرياليسی به منظوریرونتضادھای د
دريک  ديکتاتوری پرولتاريا جھان وتاسيسدر سوسياليستی  وتشکيل اولين دولت درروسيه1917اکتوبر

عصرجديدی نجات يافتند وسرمايه ازستم واستثمار زحمتکش ھا ميليون انسانصدششم کره زمين 
 توده ھای خلق  رھبری مبارزاتازآن ببعدو. درجھان ظھورنمود، عصرامپرياليسم وانق=بات پرولتری

 ارتجاعی است   يک طبقه بورژوازی زيرا ديگر. نيزبدوش طبقه کارگرافتاد دموکراتيک ملیدرانق=ب
  . زندگی می کندجھان بيرحمانه طبقه کارگروغارت خلقھا ومللوازقبل استثمار

جنبشھای انق=بی پرولتری آمد ولين پايگاه انق=بی درجھان بوجوداوباپيروزی انق=ب کبيراکتوبر
 باتأثيرپذيری ازاين انق=ب فريقا وامريکای wتينقاره ھای آسيا،اوجنبشھای مترقی آزاديبخش ملی در

خودرا ازيوغ سلطه استعماری قدرتھای امپرياليستی جھان درچندين کشور اسير ومللاوج گرفته وخلقھا
تحت رھبری حزب کمونيست ويتنام   خلق ويتنام شمالیھمچنين بعد ازجنگ بين المللی دوم. نجات دادند

 1949سال ودرماه اکتوبر. دموکراتيک رابه پيروزی رساند  دھه چھل مي=دی انق=بی ملی اولدرنيمه
در  . مائوتسه دون پيروزشدرھبری ی حزب کمونيست چين بوکراتيک نوين تحت رھبرانق=ب دم

دوران جنگ جھانی دوم توده ھای خلق درچندين کشوراروپای شرقی مبارزات انق=بی شانرا تحت 
رھبری احزاب انق=بی پرولتری عليه فاشيسم امپرياليسم به پيش بردند و با ختم جنگ دولتھای ارتجاعی 

 انق=بی ملی دموکراتيک 1951 درسال .به پيروزی رساندندرا  گون کرده وانق=بات توده ایا سرنشانر
.  درچين پيروزگشت انق=ب سوسياليستی مي=دی1957درسال و. درکوريای شمالی به پيروزی رسيد

ی امريکای wتين خلق کشورکوبا انق=ب ضدامپرياليست درآخردھه پنجاه مي=دی درھمچنين
  .رابه پيروزی رساندوضدارتجاعی 

 سوسياليستی درچين ی انق=ب دموکراتيک نوين وانق=ب باپيروزی انق=ب اکتوبردرروسيه وپيروز
ای اروپای شرقی  وپبروزی انق=بات دموکراتيک  توده ای درکشورھوتاسيس ديکتاتوريھای پرولتاريا

 ونفوس کشورھای .يم گشتاردوگاه سوسياليستی وسرمايه داری امپرياليستی تقسًجھان عم= به دو
 بيشترازسه دھه دولت  برای دراتحادشوروی.اردوگاه سوسياليستی يک سوم نفوس جھان راتشکيل ميداد

زی انق=ب دموکراتيک نوين درکشورچين بعد ازپيرو. بود برقرارسوسياليستی وديکتاتوری پرولتاريا
 وتصفيه عناصرسرمايه داری وبعد جھت تحکيم پايه ھای انق=ب.  سوسياليستی پيروزگشتانق=ب

 آغازشد 1966ازحزب ودولت، انق=ب کبيرفرھنگی پرولتاريائی تحت رھبری مائوتسه دون  درسال 
  وانق=ب چين1956 انق=ب اکتوبرونظام سوسياليستی درسال اما.  ادامه يافت1976تاسال اين انق=ب و

وبا شکست .  شکست خوردند79-1978آلبانی درسال درکشور و1976 درسال ونظام سوسياليستی
  1976  وبعد ازسالشکست مواجه شدهبه کشورھای اروپای شرقی نيزانق=ب درروسيه انق=ب در

ن توسط عوامل   درجھااين انق=بات.ارد درجھان وجود ند وديکتاتوری پرولتارياسوسياليستیديگرکشور
 به شکست رده بودند خزيده وخودراپنھان ک احزاب کمونيست برسرقدرتبورژوازی که دردرون

 اينھا.  بودندھا، کيب وسازمانھای کمونيست انق=بیااين عوامل سرمايه داری دردرون احز. کشانده شدند
ً جامی زنند وظاھرا خودرامعتقد به » وکمونيستانق=بی«خودرا که  وھستند روشنفکرانی بودندقماش

 وگاھی ھم بيش مود می کردند وان ومتعھد به خط مشيھای آن سياسی اين احزابخط ايدئولوژيک
رھبری اين احزاب را  واعضاظاھرمی ساختند تا توجه » نق=بی ھای دوآتشتها« ازديگران خودرا

اين قماش روشنفکران اين احزاب رايا قبل ازپيروزی . ازماھيت فکری وسياسی شان منحرف سازند
اپورتونيستھا ورويزيونيستھای .  می کشانند کشانده و پيروزی به شکستويابعد ازپيروزی ويا درآستانه

 احزاب  معينی که فرصت برای آنھا مساعد گردد درشرايط وزمان دراحزاب کمونيست انق=بیمخفی
  .  قرارمی دھند وانق=ب رابه شکست می کشانند ضدانق=بی انق=بی پرولتری راموردحمله

رويزيونيستھای رنگارنگی و اپورتونيستھا وتشک=تدردرون جنبش کمونيستی جھانی اين قماش عناصر
م (نديشه کمونيسم انق=بیا به ھستند که درلفظ ازکمونيسم وانق=ب مردمی صحبت می نمايند ولی درعمل

  اينھادرواقع . انق=بی است وخصلتفاقد ماھيت دروغين وتجديد نظرکرده وکمونيسم شان) ل م
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پيرو ا کران کم تجربه خود راغوای توده ھای مردم وروشنفبورژوازی ھستند که به منظورعناصر
انديشه کمونيسم انق=بی وانمود کرده که گويا برای نجات توده ھای مردم ازسلطه وستم واستثمارطبقات 

 درحاليکه اينھابه لحاظ خواستھا واستراتژی  واھداف شان .نندارتجاعی وامپرياليسم مبارزه می ک
مردم راازمسيراصولی وانق=بی آن منحرف کرده نمايندگان بورژوازی ھستند وت=ش می کنند تا انق=ب 

 یقماش افراد وسازمانھا درطول تاريخ جنبشھای انق=ب اين .ودرمنج=ب بورژوازی سقوط دھند
مللی جنبش بين العرصه   در.وانق=بات پيروزشده شديد ترين صدمات رابه انق=بات مردم رسانده اند

روشچفی، مدرن ياخ"  رويزيونيسم؛عمل می کنندسم عمده رويزيونيسه نوع  درشرايط حاضرکمونيستی
وتشک=ت ضدانق=بی "  خوجه ایدگما رويزيونيسم"و» سه جھانی«رويزيونيسم؛"...نفی وبرژ

  پرولتریدرداخل جنبشھایکه به اشکال وشيوه ھای گوناگون اپورتونيستھا  انواع ھمچنان.یتروتسکيست
ئی وانق=ب دموکراتيک نوين  ياعلم انق=ب پرولتار نسبت به  ھای مردم راافکارتودهودرسطح جامعه 

 اين قماش عناصروتشک=ت انحرافی . مغشوش کرده وآنھارابه گمراھی می کشانندوانق=ب سوسياليستی
کمونيست «، »سوسياليست«، » لنينسم-کمونيست معتقد به مارکسيسم« خودرا بنامھای وضدانق=بی

 وبه به ھرنامی که يادشونداين گروه ھا . اد می کننديز وغيره ني»)مائوئيست(مونيستک«و» یکارگر
 انق=بينھا دشمنان نقابدارا. ھستندھرشيوه وشکلی که عمل کنند درماھيت عوامل بورژوازی و سرمايه 

 »کمونيست« چين وحزب »کمونيست« حزب  دراوضاع کنونی.  وتوده ھای مردم ھستندتوده ای 
ً که ماھيتا وخصلتاااينھ. دولتی رادردست دارندند که قدرت  احزابی ای شمالی وويتنام وکوباکوريا ً 

اغوای توده ھای خلق به منظور سعی می کنند تا رويزيونيست، بورژوازی ارتجاعی ھستنداحزاب
 برتوده  درعمل اين احزاب آنچه کهليکن. ستژکمونيسم سوء استفاده کنندوپرازاعتبار کشورھای شان

ی و خشن بورژوازی است که توده ھای مردم يکتاتوری ارتجاعھای مردم اعمال می کنند ھمان د
 ی دولتی  به مقام  امپرياليسم رسيدهسرمايه دار درچين که . شان احساس می کنندآنرابا پوست وگوشت 

دولت ھنوزازنام  حزب و حاکم، رھبرانری سوسيال امپرياليستی است؛ طبقهشده است واکنون کشو
اين امرمتوجه آنعده ازناآگاھان . سوء استفاده می کنند)  مائوتسه دون(کمونيسم وعکس رھبرانق=ب چين

اين دولتھا را کمونيستی  ھنوز بين المللی است که با تکراراراجيف سرمايه داری وارتجاعوبی خبرانی
 بحساب جھانمردم  وم کشورھای شاندآنھارابرتوده ھای مرواستثماردانسته وھمه جنايات وستم 

 دولت سوسيال امپرياليستی روسيه وکشورھای اروپای شرقی  درگذشته چنانکه. کمونيسم می گذارند
سم انق=بی  کمونيدند تا افکارآنھارانسبت به جا می زای کمونيستی  دولتھ جھان  مردمرابرای توده ھای

 کمونيسم »سقوط«آنرا  سوسيال امپرسياليستی ديوانه وار فروپاشی اردوگاهازبعد و. مغشوش سازند
 برخ=ف ادعای امپرياليسم وارتجاع بين المللی،.  تبليغ می کردندوانديشه کمونيستی »رآئیناکا«و

 رويزيونيست و رھبران ؛ پس چرا می بودند»بيزار«کمونيسم  ازاگرتوده ھای مردم درواقعيت
 ازنام کمونيسم برای اغوای 1991 تا سال 1956 ازسال  اتحاد شوروی سوسيال امپرياليستیضدانق=بی

 رويزيونيست  که رھبرانھمچنين ! کردند؟ دراتحادشوروی سوءاستفاده می زحمتکشا مليون خلقصدھ
 1976ازسال درحاليکه بعد . نام کمونيسم سوء استفاده می کننددولت چين ازوضدانق=بی حزب و

 کمونيست چين به لحاظ ايدئولوژيک سياسی   وجود ندارد وحزب درچينياليسم وکمونيسمیديگرسوس
 يک وفع= چين  رادردست دارد سرمايه داری دولت است که قدرت، بورژوائی رويزيونيستيک حزب

ورھبرانق=ب رھبران مرتد وخاين چين ھنوزازنام کمونيسم  ليکن .کشورسوسيال امپرياليستی است
  . استفاده می کنند سوء خاينانه،  راتشکيل ميدھندنفوس جھان  يک ششم خلق چين کهببرای فريمردم 
ی که ھمه شکستھا باتمام آنھا،رتجاع بين المللی وروشنفکران مزدورادعاھای امپرياليسم واف برخ=

 است ودرراه تکامل  کمونيسم انق=بی زنده متحمل شده اند، تاحالپرولتاريا وکمونيستھای انق=بی جھان
اب  احز تحت رھبریکه انق=بات پرولتریودورانی فرارسيدنی است .  آن به پيش می رودکيفی

 ديکتاتوری  سرخ به پيروزی رسيده ودرفش) مائوئيستی- لنينيستی-مارکسيستی(کمونيست انق=بی
بگذاردشمنان طبقاتی واحزاب رنگارنگ بورژوازی زوزه . جھان به اھتزازدرخواھد آمدپرولتاريادر

» شکست « برای ھميش وانديشه کمونيستی کمونيسم ديگر که  وبااين افوريا دل خوش کنندبکشند
   .خورده است
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خواست و"  اززندگی توده ھا می جوشدکمونيسم" .شکست ناپذيراست حقيقت است لذا کمونيسم انق=بی
 مائوئيسم علم انق=ب نجاتبخش -  لنينيسم- ومارکسيسم.شان جھان استزحمتکوطبقه کارگروھدف واقعی 

 توده ھای غارتو ماروستمبراستث  وامپرياليسم کهنظام سرمايه داری .پرولتاريا وزحمتکشان جھان است
ازاينرونظامی است ارتجاعی وزوال .  استواراست ومنحيث يک نظام طفيلی حيات می گذراندخلق
نی بدون جنگ ووحشت اعمارجھانی عادwنه، جھاطبقات ونابودی استثمارفردازفرد ووومح.پذير

 .ی انق=بی است ھدف نھائی طبقه کارگروکمونيستھا وجھل وسياه روزی، فقروگرسنگیوغارت وبدون
  .  استناجی بشريتوکمونيسم يگانه نظام انسانی و 

 صدھا سال وقت بکاربود تايک فورماسيون اجتماعی اقتصادی یبا مطالعه تاريخ تکامل جوامع بشر
جای نظام برده داری بدين ترتيب  .جای فرماسيون اجتماعی اقتصادی کھنه رابگيردشود وپيروزجديد 

م سرمايه داری جای نظام برده داری ونظا نظام فئودالی  وراگرفت،) ون اوليهکم( نظام اشتراکی اوليه
 نظام . شد جايگزين  نظام سرمايه داریجای نظام فئودالی راگرفت ونظام سوسياليستی وکمونيسم 

ظام طبقاتی  برنظام فئودالی غلبه حاصل کرده ون تاسال مبارزه کرد صدسرمايه داری حدود چھار
 ھمچنين که نظام . چندين بارشکست خورده است نھائی اين نظام تاپيروزی .آن کردخودش راجايگزين 

 کشورجھان به پيروزی رسيد وبعد توسط عناصربورژوازی درون  درقرن بيستم درچندسوسياليستی
  .وبه يقين که بارديگرپيروزخواھد گرديدد احزاب وعوامل سرمايه بين المللی به شکست کشانده ش

پيروزی انق=بات سوسياليستی وانق=بات ت انق=بی طبقه کارگروکمونيستھای انق=بی و مبارزا ماتجارب
درھمه اين مبارزات وپيروزيھا نقش و . داريم درچندين کشورجھانملی دموکراتيک رادرقرن بيستم

طبقه  فقط و. آن نھايت ارزنده وتعيين کننده بوده استودسته پيشروانق=بی  طبقه کارگر انق=بی
 عليه سرمايه داری  است که می تواند مبارزات توده ھای خلق راوحزب طبقاتی انق=بی آنکارگر

  .برد پيروزی نھائی به پيشتا  رھبری کرده واين مبارزه را وھرنظام استثماری ديگرجھانی وامپرياليسم
ماعی ی اقتصادی اجتا باساختارھ=ب درکشورھای ھای مبارزاتی برای پيروزی انقيکتوتاک استراتژی 

 می گذرد؛ پروسه انق=ب ای تحت سلطه امپرياليسم ازدوپروسهانق=ب درکشورھ.  مختلف است،مختلف
وانق=ب درکشورھای . وسياليستی انق=ب سپروسه انق=بو) انق=ب دموکراتيک نوين(دموکراتيکملی 

شورھای درک.  انق=ب سوسياليستی است دارای يک مرحله استراتژيک است،پيشرفته سرمايه داری
تحت سلطه که قطب بندی تضادھا پيچيده است طبقه کارگروحزب کمونيست انق=بی مرحله اول انق=ب 

. دن مترقی وانق=بی جامعه ضرورت دارد وبه ھمکاری ديگرطبقاتند به تنھائی انجام دھنرانمی توان
 وروشنفکران )متوسط(يعنی اتحاد طبقه کارگرودھقان باطبقه خرده بورژوازی وطبقه بورژوازی ملی

 وکارگران ًدھقان عمدتا دھقانان بيزمينطبقه  ق=ب رادراين مرحله انق=ب نيروی عمده ان. مترقی
 دراين ازاينرو.  ملی دموکراتيک صاحب زمين می شوندکه باپيروزی انق=بف=حتی  تشکيل می دھند 

زمين "  تحقق شعارو سرنگونی فئوداليسم  ارضی است،يعنی حل مسئله مسئله اساسیمرحله انق=ب
 ومصادره سرمايه وسرنگونی بورژوازی کمپرادوربوروکرات وقطع سلطه امپرياليسم"ازآن کشتگر

برای پيروزی اين . ھای امپرياليستی وسرمايه ھای بورژوازی کمپرادوربوروکرات بنفع توده ھای خلق
آن ارتش ورورت است ضجبھه متحد ملی به س=ح ديگری نيز ع=وه برحزب انق=بی و مرحله انق=ب

  ملی برای آغازانق=ب . وفقيرتشکيل ميدھدبيزمينآنرادھقانان  اصلی  که ستون است خلقانق=بی
چون . استwزم  شرايط عينی وذھنی انق=ب نيز،مھم انق=باساسی وع=وه برسه س=ح  دموکراتيک

طبقات   توسطھا ناروائيانواع و ھابی عدالتي ھا، ، تعدیستم ومظالمانواع  شدت استثمارودراين کشورھا
شرايط ؛ ازاينروحد اکثرتوده ھای خلق رواداشته می شودليستھا برامپرياارتجاعی فئودال وکمپرادورو
: دراين کشورھا توده ھای خلق ازانواع ستم ومظالم رنج می برند منجمله. عينی برای انق=ب آماده است

ستم  ستم مذھبی،يستی، ستم مردساwرانه برزنان وستم طبقاتی، ستم ملی امپرياليستی، ستم ملی شئون
  جسمی ، بيماريھای بع=وه فقروگرسنگی؛ و پيرواديان ديگرمذھب بزرگ رسمی براقليتھای مذھبی

 وقوانين وروانی، جھل ومحروميت اکثريت توده ھا ازتعليم، اختناق سياسی وفرھنگی، بی قانونی
صب جايداد واموال مردم توسط طبقات  دولت، غاداری، کارشکنی مامورين، فساد دولتھاضدبشری

  اين فشارھای مداومی است که توده ھای خلق وھمه؛ اينھا ھمه وخوانين وفئودالھاحاکم وحکام دولتی
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قابل تذکراست که درکشورھای نيمه مستعمره ونيمه فئودالی . می دھد رابدرجات مختلف عذاب اکشورھ
  بيکاری ووميزانت اين ستم ھا ومظالم ن شدت ووسعدرقاره ھای آسيا، افريقا وامريکای wتي

 که توده  دربرخی ازاين کشورھا وضعيت چنان وخيم است. مختلف متفاوت استفقروگرسنگی بدرجات
 درافغانستان، عراق، سومالی، فلسطين درشرايط کنونیًمث=. دارند غليان قرارتحالھای مردم به 

  شرايط عينی بھرصورت دراين کشورھا ھميشه . وآسيادرافريقا وامريکای جنوبی ديگر کشوروچندين
. آماده گرددنيزبی آماده است اما اين کافی نيست بايد شرايط ذھنی  برای تحوwت انق=بدرجات مختلف

 نمی وشت وپوست شان احساس می کنند، اماباآنکه توده ھای مردم ھمه اين ستم ومظالم واستثماررابرگ
 وراه خ=صی ومظالم وبی عدالتیعوامل اصلی اين ھمه ستم واستثماروعلل  ريشه ھا وتوانند بدرستی

 وم=ھای جيره  مرتجعروحانيون قشرًدراين کشورھا طبقات ارتجاعی خاصتا.درک کنندازآنھا
 توجيه می کنند  را توده ھای مردمت وفقرومصايبا ومشقھات ورنجا ھمه زحم ھای حاکمنظامخوار

. آنھا درج شده است» ازل درتقدير«ه اين ھمه مصايب وب=يا از می نمايند کءوبه آنھا طوری القا
  می کنند که اين دنيا به آنھا تلقين ھمچنين  .قدرتی درتغييرسرنوشت شان ندارند اختيارووآنھاھيچگونه

وبه توده ھای عوام . "است اغنيا ودوزخ غربا وفقر»بھشت«اين دنيا "، يعنی وتوانگران استازاغنيا 
 ازطريق فقط و . ازمردن بآن خواھی رسيد که بعداست» دنيای ديگر« شما در»بھشت« می گويند

 خودراازھاله خرافات دينی وسنن خرافی اجتماعی  ميتوانند توده ھای خلق که است مترقیآگاھی سياسی
 وميزان  وازموقعيت زندگی شان به واھی بودن وجعلی بودن اين مسايل پی ببرندبيرون کرده

واين آگاھی سياسی بايد . می شود وعاملين آن آگاھی حاصل کنندرآنھا رواداشته ستثماروستمی که با
درآن .  انتقال داده شودقات واقشارخلق زحمتکش پرولتری به طبقه کارگروسايرطبیتوسط حزب انق=ب

ند ومبارزه متشکلی می شومتشکل وبسيج  ی مردم باکسب آگاھی وبيداریصورت است که توده ھا
شرط wزم برای خلق کردن شرايط ذھنی دريک اولين .  ازاين وضع آغازمی کنند شانرابرای نجات

 وصادقترين روشنفکران واين حزب بايد ازبھترين وآگاھترين. حزب کمونيست انق=بی است ايجادجامعه
 ودومين شرط خلق شرايط ذھنی افشا وتجريد احزاب اپورتونيست . تشکيل شود انق=بیوکارگران

ارنگ است تا توده ھای خلق رااززيرنفوذ فکری وسياسی آنھابيرون کشيده ورويزيونيست رنگ
مسايل فوق وپيچيدگی وشدت داشت بادرنظر.  وراه انق=ب رھنمون شداصولی انق=بی ودرمسيرخط 

خلقھا وتضاد. ستتضادھا درشرايط کنونی جھان مرکزانق=ب جھانی کشورھای تحت سلطه امپرياليسم ا
  .امپرياليسم تضادعمده جھان راتشکيل می دھدوملل تحت ستم جھان با

رکزاکثريت قاطع توده ھای خلق اجتماعی اقتصادی وتمارنظربه ساختدرکشورھای تحت سلطه  
ھات د ؛ازاينرو دن تشکيل می دھ رادراين مرحله انق=ب دھقانان که نيروی عمده دردھات منجمله

درشھرھا متمرکزھستند لذا بيشترھا دولتازجانب ديگرچون ارگانھای قدرت . مرکزعمده انق=ب است
کشورھا دھات پايگاه دراين .  مساعد ھستنددھات انق=ب  وتحکيم پايه ھای گسترش، برای شکل گيری

 جنگ دھقانی تحت ،ومبارزه نظامی منحيت عالی ترين شکل مبارزه طبقاتی.  راتشکيل می دھندانق=ب
ارتش خلق درجريان اين مبارزه  .دت استيک جنگ طوwنی م،رھبری حزب انق=بی طبقه کارگر

 .کشد تاکه شھرھارابه محاصره ب کرده بيرون طبقاتی دشمنتسلط نيروھایقطعه قطعه دھات رااز
 ھای حاکميت خلق راايجاد می کنند وبا انجام اص=حات ونيروھای انق=بی درمناطق متصرفه شان ھسته

  جديد توليدی  روابط ومناسباتوبا به ميان آمدن   اجتماعی مترقیاص=حاتديگر وارضی دموکراتيک
ھمچنين سياست و فرھنگ نوين دراين مناطق .  رااساس می گذارندپايه ھای اوليه نظام نوين  دردھات

 توده ھای  خلق  طبقاتی اندشمنتسلط درمناطق آزادشده از. بوجودآمده وگسترش واستحکام می يابد
 به موازات جنگ انق=بی خلق دردھات نيروھای انق=بین  ھمچني.حاکم برسرنوشت خويش می گردند

وطبقه کارگروافراد   ومترقیمیمترقی مردمی منجمله روشنفکران مردپرولتری وسايرنيروھای 
 مبارزه سياسی را عليه طبقات حاکم ودولت به پيش برده ونيروی انق=ب  درشھرھاروشنبين جامعه

 دموکراتيک نوين دولتی متشکل ازطبقات  انق=بباپيروزی و.رادردھات کمک وحمايت می کنند
  .انق=بی ومترقی تحت رھبری طبقه پرولتاريا تشکيل می شود
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درکشورھای تحت سلطه امپرياليسم نظربه شرايط داخلی ھريک ازاين کشورھا واوضاع بين المللی 
.  ھای بگذردمرحلهشکال  مختلف انجام شود وگاھی اززيرممکن است که انق=ب ملی دموکراتيک به ا

.  به انجام پيروزمند آن برسد کهراتژی اين مرحله انق=ب تغييرنمی کند بايدتاس مضمون اصلی وولی
  .بود درغيرآن رسيدن به جامعه سوسياليستی ميسرنخواھد

ه موقعيت  نظربی وکيفی wزم برخوردارنيست ولی طبقه کارگرازرشد کمدرکشورھای تحت سلطه 
ی وسازمان يابی درآن  روحيه تشکل پذيروًنسبتا بيداربوده  دارای شعوروخصلت طبقاتی ومحيط کارش

 ايجاد کند تشکيل اتحاديهخود بخودی می تواند برايش  را که بطور تشکلیناين طبقه اولي. موجوداست
 اتحاد ايجاد متشکل شدن وبسویکه طبقه کارگروتشکيل اتحاديه اولين قدمی است .  است صنفیھای

صادی خواستھای صنفی اش  وآغازمبارزه اقتايجاد اتحاديهطبقه کارگربا. رد برمی دایگوھمبست
، کارًتا تعيين ساعات کار، تقليل فشاراين خواستھا عمد.  می کندودولت مطرحکارفرماھارادربرابر

بيمه صحی ، جبران  ، معاش بيکاری، مناسب مزد دستميزان،درباره شرايط کارتصويب قوانين 
می را تشکيل خواستھای طبقه کارگر ازمحيط کارومسايل ديگرازاين قبيل صدمات ناشی ھایخسارت

 ھستند که طبقه کارگربصورت خودبخودی درجھت برآورده ساختن آنھا مبارزه اينھا خواستھای. دھد
تشکل سياسی  ليکن مبارزه سياسی وايجاد.  طبقه کارگربه مبارزه اقتصادی دست می زنديعنی.  کندمی

کردن خواستھای اساسی طبقاتی طبقه کارگرموضوعاتی ھستند که طبقه طبقاتی درجھت مطرح 
ه کارگراين آگاھی رابايد کسب طبق  و. طبقاتی ميتواند بآنھا دست يابد سياسیکارگرازطريق کسب آگاھی

 تشکيل  ناگفته نماند که.کند ودرپرتوآگاھی انق=بی است که می تواند به ھدف نھائی اش دست يابد
سرمايه  درکشورھای ً اکثرا آنھم طوری که درفوق تذکريافتردن خواستھای صنفیاتحاديه ومطرح ک

کشورھای تحت سلطه که بخش سرمايه داری آن عده ازودر. استگرديده داری پيشرفته امکان پذير
  ھایيه اتحادمی توانندو . برخوردارھستند نيز کارگران ازحقوق تشکيل اتحاديه،است ترانکشاف يافته

.  نيستکيفيت کشورھای سرمايه داری سطح و به اين اتحاديه ھا امادھند کيل خودراتشصنفی
 طبقات حاکم ارتجاعی ودولتھا  عقب نگھداشته شده وتحت سلطه امپرياليسم درجھانیودراکثرکشورھا

ازمعاش ناچيزھيچ  وکارگران جز محروم کرده اند ھای صنفیازحق تشکيل اتحاديهحتی کارگران را
  ازتشکيل اتحاديه اساسیاگردرقانوندراين کشورھا  .يگری دريافت نمی کنندامتيازد حقوق ووعن

 درعمل توسط طرح وتصويب قوانين ليکن ؛ استکارتذکررفته» قانون کار« کارگران وقانونی بنام 
 طوwنی بودن ساعات کار، مزدکم، فقدان  تحت سلطهیھاکشوردر. فرعی ازآن جلوگری می کنند

وعدم توجه شدت وثقلت کار، ناچيزبودن ھزينه تقاعد، يمه صحی وبيمه بيکاریامتيازات رفاھی، نبود ب
طبقه اعمال می گردد وگرستمی است که به طبقه کارجبروشديد ترين ، به صدمات محيط کار

نازلتری ازطبقه خيلی طبقات واقشارخلق درسطح  وزندگی ساير.دربدترين شرايط زندگی می کندکارگر
تا  وبوروکراتيک  باسرمايه ھای کمپرادوریيه ھای امپرياليستیسرمارھا دراين کشو.کارگرقراردارد

  را ھنگفتی ھای سودرزاناکاربرابر چنددرک ازو. آخرين حد ازنيروی کارکارگران استفاده می کنند
 باين صورت شدت استثمارزحمتکشان .زحمتکشان به جيب می زنندوساير کارگرازدسترنج طبقه

بشکل وحشتناکی به کشورھای سرمايه داری پيشرفته نھايت زياد ودرکشورھای تحت سلطه نسبت 
کسب سود زد نھايت ناچيزدراين کشورھا منبع کارکودکان وزنان بامھمچنين .  است وظالمانهيرحمانهب

 واين نيزشديد .کمپرادوربوروکراتسرمايه ھای ھنگفت ديگری است برای سرمايه ھای امپرياليستی و
   .می است که برکودکان وزنان واردمی شود ست وغيرانسانی ترينترين

 باھمدستی ودھقانان درکشورھای تحت سلطهقدرتھای امپرياليستی ع=وه براستثمارشديدکارگران 
اين ھمه استثماروستم وبی .  اين کشورھارا نيزغارت می کنند طبيعیمنابع وذخاير طبقات حاکم ودولت

ًخاصتا .ل کرده است مبدجنبشھای انق=بیکزظھورعدالتی وفشارواختناق اين کشورھارابالقوه به مر
ن وعراق عضوناتودوکشورافغانستاپرياليسم امريکا بااتحاد کشورھای درطی نه سال اخيرکه ام

نفت ( ومنابع طبيعی سرشار  سياسی جغرافيائی به لحاظ موقعيت که جھان درقاره آسيادومنطقه مھمرادر
وھدف دارند تا منابع به اشغال نظامی درآورده  بوده استراتژيک  برای آنھا حايزاھميت)وگاز

 وسيعھا ی  داشته وازنيروی کارارزان وبازار راتحت کنترول شرق ميانه وآسيای ميانه منطقهوذخاير
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ارکشيدن وبه استعموزات نظامی وحشيانه امريکا وناتو تجااما. سودھای ک=ن رانصيب شوندقاره آسيا 
 عليه قدرتھای ً خاصتا درعراقتھای سياسی ونظامیشدت مقاومدوکشورافغانستان وعراق بر

 برای  واين مناطقفتهگرباw نيز مناطق اين کشورھایخلقھاینارضائی اشغالگرافزوده است و
ازجانب .  مبدل شده اندطق حساس وخطرناکیا من به امريکا تاحدیًامپرياليستھا خاصتا امپرياليسم

 واعتراضات توده ھای مردم ھاا گراف نارضائيديگرشدت ستم دولتھای دست نشانده دراين کشورھ
  .باwبرده استبيش از پيش را

 يعنی انق=ب سوسياليستی  استراتژيکانق=ب درکشورھای سرمايه داری پيشرفته، دارای يک مرحله
سايرزحمتکشان صورت  و که ازطريق قيام ھای شھری کارگرانستيا وتاسيس ديکتاتوری پرولتار

باآغازمبارزات طبقه . استحزب انق=بی طبقه کارگرانق=ب  ورھبرمی يابدگرفته وبه دھات گسترش 
بآن می  فقيردھقانانھستند و بيشترتحت ستم  ملی که ازھمه خاصتا اقليتھایسايرزحمتکشانکارگر
کمونيستھا باايجاد  مبارزه طبقاتی درکشورھای سرمايه داری طوری است که  وشيوه شکل.پيوندند

 انق=بی  سياسی آگاھی وتبليغ وترويج انديشه ھای انق=بی پرولتریدرجامعهتشکي=ت ويژه ای شان 
ه سازماندھی آنھا  داده وبارتقا آنھارا سياسیوسايرزحمتکشان برده وسطح آگاھیرادربين طبقه کارگر

آزادی ھای سياسی نسبی ای که دراين  موجوديت  دموکراسی ھای بورژوائی و با.مبادرت می کنند
 رد کمونيستھای انق=بی تا حدی ميتوانند درسطح جامعه مبارزه سياسی رابه پيش برده وکشورھا وجوددا
دراين کشورھا طبقه . رابه طبقه کارگرواقشارزحمتکش ديگرجامعه انتقال دھندآگاھی سياسی 
  وتحت تأثيرقشراشرافيت کارگری وابسته به سرمايه داران صنفی متشکل است ھایکارگردراتحاديه
امتيازات رفاھی   سرمايه داران ودولت دراين کشورھا.د قرارداريونيست رنگارنگواحزاب رويز

 بيمه صحی، بيمه معيوبيت درشرايط کار، پرداخت پول  ، منجملهرگرمی دھندبه طبقه کامحدودی  
ت پذيرش شدرادربرابر» امتيازات«قه کارگراين طب  ولی. وغيره وھزينه دوران بازنشستگیبيکاری

 ھمين امتيازات ناچيزراطبقه سرمايه  ناگفته نماند که.بدست می آورد اضافی بيشترکاروتوليد ارزش
 رابوسيله مبارزات »امتيازات «ان اينگر کار قايل نشده است بلکه به کارگران اشبتداربه ميل ورغ
 ازجانب ديگرسرمايه داران ازغارت خلقھا وملل . بدست آورده اند مبارزه سه قرن-شان درطی دو

طبقه کارگرکشورھای خود می پردازند تا اوضاع درمراکزسرمايه برای  تحت سلطه مقداری کشورھای
رأس  که دراشرافيت کارگری قشرطريق از سعی می کنند تادولتھاوسرمايه دارانو. تاحدی آرام باشد

  و. کنند رفاھی ميخکوبه کارگررادرمحدوده خواستھایمبارزه طبق،  قراردارنداتحاديه ھای کارگری
عليه خلقھای کشورھای خودی وخلقھای کشورھای   غارتگرانه وخاينانه آنھام برنامه ھا ونقشه ھایتما

» قانونيت« وبه تصويب می رسدکنترول طبقه سرمايه دارفوذ و تحت نیپارلمانھا ازطريق تحت سلطه
  .می يابد

. استبسيارضعيف  پرولتاريا طبقه جنبش انق=بی درشرايط کنونیدرکشورھای سرمايه داری 
  ھمچنين. متوھم ھستندیتبليغات احزاب گوناگون بورژواززحمتکشان تحت تأثيروکارگران وساير

ت اين مطبوعاتحت تأثيرًزحمتکشان خاصتا نسل جوان طبقه کارگروساير اذھان کشورھا دراين
 پرده يه داری ستم وجنايات  نظام سرمااستثماروبرروی سعی می کنند تا اينھا ونيزقرارداشتهکشورھا

نويسندگان بورژوازی و. انداخته واين نظام ضد انسانی را يگانه نظام مناسب برای بشريت جلوه دھند
ام ايده آل بشريت توصيف می ين نظ نظام سرمايه داری را آخر  کتاب ورساله و  مقاله صدھابانوشتن

ومصيبتباراززندگی  رقت انگيزايش فيلمھا وصحنه ھایطريق نماز  سعی می کنند تادولتھاھمچنين .کنند
 نظام ھای سرمايه داری ھمينھم که مسبب اصلی آنھا (توده ھای خلق درکشورھای تحت سلطه 

  .طبقه کارگررابه پذيرش  وضع موجود قانع نگھدارند)  اين کشورھا ھستندوامپرياليستی
بقه  کاربرای بخش اعظم ط دراين کشورھاتازمانی که رونق اقتصادی وجود داشته باشد

می شود ده ھا مليون اقتصادی آغازدوران رکود وبحران کارگرواقشارزحمتکش ميسراست وزمانی 
. قرارمی گيرندمرحله رونق بعدی بازارتا کارگربه خيل بيکاران پيوسته  وبه  جمع نيروی ذخيره کار

  برای جلوگيری ازاوجگيری وطغيان طبقه کارگروسايراقشارزحمتکشدولتھا وسرمايه داراناما
واين مبلغ درشرايط .  مبلغ بخورونميری برای کارگران بيکارمی پردازنددرزمان بيکاريھای طوwنی
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بطوردايم بين بيست تاسی وحتی دربعضی بع=وه اينکه . ًاين کشورھا تقريبا درسرحد خط فقراست
نه قر البته ف.زندگی می کننددرفقربنوعی ھاچھل درصد نفوس اين کشوری سرمايه داری تا ازکشورھا
 ھمين کشورھا ھمفقربرای انسانھای  ولی کشورھای آسيا،افريقا وامريکای wتين،فقردربه مفھوم 

وحتی  دwرھا مليون ولی دولتھا وسرمايه داران ساwنه ازپول ماليات اين مردم صد.فقراست وزجردھنده
درخارج ازاين کشورھا خرج ارتشھای شان ليارد دالريم ساwنه  ده ھا برخی ازاين قدرتھای امپرياليستی

قربانی اميال  درجنگھای منطقه ای وجنگھای جھانی امپرياليستی بع=وه اينکه اوwد اين مردم. می کنند
  . می شوند، تاکه سرمايه به اھداف پليد وغارتگرانه اش دست يابد دارانوحرص وآزسرمايه

ای انق=ب به مقايسه ورھا شرايط عينی بردرفوق تذکريافت درشرايط کنونی دراين کشچنانکه 
   يک جنبش انق=بی پرولتریوشرايط ذھنی نيزباثرفقدان .مساعد نمی باشدکشورھای تحت سلطه 

 تحت سلطه  کشورھای جھانی مرکزانق=ب درشرايط کنونی جھانبه اين صورت.  نيستمساعدنيرومند 
سلطه قطع ی واع وسرنگونی طبقات ارتجاوجگيری آن دراين کشورھا وودرصورت آغازانق=ب. است

  حامی آنھااين کشورھا که ضربات محکمی به سرمايه بين المللی حاکم نه تنھا به طبقاتامپرياليسم، 
 سرمايه  کنندهوپيروزی انق=ب درکشورھای تحت سلطه امپرياليسم خود تضعيف. نيزواردمی گردد

ی سرمايه کشورھاود  درخ پرولتارياانق=بی ھای جنبشرشده بدون شک تاحدی بو. داری جھانی است
  .اثرمی بخشد نيزداری

گی طبقه دکه پرداخت حد اقل ھزينه زنداردوران بحرانھای اقتصادی دوام در داریدرکشورھای سرمايه
شرايط عينی بشدت کمک  مشکل گردد درآنصورت دربوجودآمدن  ودولته دارانکارگربرای سرماي

 -ی مارکسيست طبقه کارگرباخط انق=بیبيعنی حز ًواگرشرايط ذھنی ھم قب= آماده باشد. می کند
طبقه حاکم سرمايه  رابربات شديدی امرميتواند ضر اين،جنبش انق=بی پرولتریو مائوئيستی -لنينيستی

به پيشرفت انق=ب درجامعه منجرمی  ودنموده وطبقه کارگررادرموقعيت نيرومندی قراردادهواردار
ای پيروزی انق=ب سوسياليستی درکشورھای سرمايه  البته بوجودآمدن اوضاع انق=بی مناسب بر.شود

 طبقه سرمايه  بحرانھا واندازه ضعف وتداوم اينگسترگی، عمق، داری پيشرفته بستگی به شدت
 به بيان ديگربحران ھمه نظام سرمايه داری را چنان .قدرت انق=بی طبقه کارگرداردميزان دارو

  داریسرمايه. وبحران انق=بی بايد جامعه رافراگيرد .دفراگرفته باشد که ديگرقادربه رھائی ازآن نباش
نظربه ميکانيزم بحران دوره ای نجات ندارد و آن ھيچگاھی ازخصوصياتووامپرياليسم نظربه سرشت 

دارکه ينرودردوران بحرانھای شديد ودوامازا.  است عجين بحران درسرنوشت سرمايهعملکرد سرمايه
ود اگرطبقه کارگرمسلح با س=ح انق=ب باشد ميتواند بامبارزه  تضعيف می ش داریبيش ازپيش سرمايه

  .بوجودآورد رادرکشور اش رونق انق=بی
 وظايف وانجام فعاليتھای يک سازمان وياحزب کمونيست انق=بی درخلق شرايط انق=بی وتدارک 

 ره مانق=ب درکشورھای باساختارھای اقتصادی اجتماعی نيمه فئودالی ونيمه مستعمره ومستع
 رھای تحت سلطه فعاليتھای کمونيستھایدرکشو. ايه داری پيشرفته ازھم متفاوت ھستندوکشورھای سرم

 ًاجبارا بفعاليتھای مخفی روی است وتشک=ت کمونيستی انق=بی  قرارداده شدهممنوع ًانق=بی قانونا
ج يسھی سياسی وبنيست برای رساندن آگافعالين کمو و. وسازمانھای زيرزمينی ايجاد می کنندردهوآ

فعاليت می  نفوذ و مخفی کاری دربين توده ھای مردمبا نھايت رعايت ومتشکل کردن توده ھای مردم
فعاليتھای علنی اين سازمانھا  ودرکشورھای که تاحدی آزاديھای سياسی موجودباشد، بخش .کنند

 تحت عنوان سازمانی  نمی تواننداين احزابچون . واحزاب بيشترمنحصربه فعاليتھای دموکراتيک است
ی مردم برای توده ھاواھداف خودرا وبطورآشکاراستراتژی  فعاليت کنند خودوخط ايدئولوژيک سياسی

 ازقبيل ؛دموکراتيک سازمانھای ازاينروباwجبارفعاليتھای شانراازطريق؛دربين جامعه پخش نمايندوبيان 
 وسايراتحاديه ھای ای کارگری ھ اتحاديه، محصلين،تشک=ت دموکراتيک زنان، جوانان، دھقانان

 باوجودآنھم فعالين کمونيست مجبوراند تا ھويت شانرا . انجام می دھند"مدنی" وسازمانھای صنفی
  کمونيستی دراين کشورھا جزاھایکشف فعاليتھای.  مخفی نگھدارند وبوی کشھای آنازپوليس دولت

بوده وتا سرحد ترشديد سنگين وبسيار  مجازات اس=می اينیودرکشورھا.  را درقبال داردنیسنگي
  کمونيستھادرکشورھای اس=می  مجازات. ش می رود به پي)اعدام وترور( نابودی فزيکی کمونيستھا
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حاکم  دينبرمبنای   کمونيستھا نه به لحاظ سياسی که»جرم«و داردنيزايدئولوژيک  وتعبيرتوجيهمبنا و
واين . برآنھا صادرمی شود" تکفير" وحکم  شده تعريف»ارتداد«  اتھام  براساسشريعت اس=م يعنیو

برای که ست ا  کيفرھایترينی  بشر وضدوحشيانه ترين،  غيرانسانی تريننوع مجازات
 وتودھای خلق  کمونيستھادرحاليکه مبارزه. تعيين می شود وسايرروشنفکران مترقیانق=بیکمونيستھاي

  دولتھای ارتجاعیليکن.  استا حق طبيعی وسياسی آنھاستثماروستم ومظالم طبقات حاکمبرضد 
 زده کشورجا» منافع« وضدمردم» امنيت وآرامشضد«و »خرابکارانه«رابرچسپ فعاليتھای کمونيستھا

  ھا  کمونيستشمردن فعاليت سياسی» جرم«وازطرف ديگر . جنائی نام می گذارندنم سنگيايوآنراجر
 طبقات حاکم دارد که نيزبقاتیمالکيت خصوصی درھمه جوامع ط» قدسيت« منشاء در وتوده ھای خلق

 عليه  ھيچ گونه جنايت ووحشتیارتکابدستاويزدين وشريعت استفاده کرده وازبرای حفظ آن از
 بگونه حشيانه ترين برخوردی است که طبقات حاکمواين و.  روی گردان نيستندکمونيستھای انق=بی

 ازفعالين مستقيم توسط عمال آنھا غيرهگون ب جنايات شانرا ويا. عليه کمونيستھا انجام می دھندمستقيم
 عليه  کمونيست فاشيستاحزاب راست افراطی ناسيونال  راست افراطی مذھبی ويااحزاب ارتجاعی

 وھمچنين دولتھای امپرياليستی وارتجاعی . وفعالين سايرجنبشھای مترقی انجام می دھندھای انق=بی
  راجاعی فئودال وکمپرادوروسلطه امپرياليسممبارزه مسلحانه کمونيستھای انق=بی عليه طبقات ارت

  .می خوانند» تروريسم«
 ی ارتجاعی امکان استفاده کمونيستھای انق=بی ازپارلمانھا امپرياليسم درکشورھای تحت سلطه

. مکن استمًويا تقريبا ناسياسی وآگاھی دادن مردم محدود  درجھت افشاگريھای وسايرنھادھای مشابه
 سايراحزاب و» سياليستسو« و»کمونيست کارگری«حزاب رويزيونيست و برای ا فعاليتعکس آن

 بخوبی  وازاين قبيل»دموکرات« خرده بورژوازی  واحزابرفورميست واحزاب بورژوافئودالیبورژوا
  اينھا،ِ زيرانظربه ماھيت خط ايدئولوژک سياسی واستراتژی واھداف اين سازمانھا واحزاب.ميسراست

 بعبارت ديگراين . ايجاد نمی کنندوم=کوصی طبقات حاکم سرمايه دار اصل مالکيت خصخطری برای
 اين سازمانھا . ھستندمالکيت خصوصی وآرايشگران نظام ھای حاکم» تقديس کننده« تشک=ت خود

براساس برنامه ھا وخط مشيھای سياسی شان پارلمان رايگانه وسيله برای رسيدن بقدرت سياسی می 
 رويزيونيست احزاب ومھمترين  راه برای بقدرت رسيدن اصلی ترين" مپارلمانتاربس" يعنی .دانند

عالی ترين مبارزه مسلحانه يعنی برای کمونيستھای انق=بی  و.عی استارتجابورژوارفورميست وو
  ی خلق برای توده ھاندوازاين طريق است که ميتوان. ل مبارزه طبقاتی، جنگ انق=بی خلق استشک

ازدھات آغازمی شود  جنگ انق=بی خلق .ی کنندبسيج وسازماندھارا وآنھ ه سياسی رساندآگاھی
وده ھای شھری ونيروھای مترقی ودرمسيرتکامل آن شھرھارابه محاصره درآورده وبا ھمکاری ت

اين مرحله  درنيروی عمده. می کنندرد پرولتری آخرين ضربات رابردولت ارتجاعی واغير
. يزمين وفقيروکارگران زراعتی بدھقانان مرکزاست يعنیدردھات مت) موکراتيکدانق=ب ملی (انق=ب

درشھرھا ًاکثرا) ارتش، پوليس وپوليس مخفی(نيروھای سرکوبگردولتاکثريت ازجانب ديگر
 که حمايت وپشتيبانی بيدريغ توده ھای رادردھات انق=ب  ھایوبآسانی نمی توانند نيرویمتمرکزھستند 

رچه ميتوانند باتھاجم ھای وحشيانه ارتش قتل عامھای را اگ.سرکوب ونابود کنند مردم برخورداراند
 درقرن بيستم چنين جناياتی را ازقتل  وملل مظلوم جھاندردھات براه اندازند وتاريخ مبارزات خلقھا
 توسط دولتھا وحاميان  وسوزاندن کلبه ھا ومزارع دھقانانعامھای توده ھای دھقانان ونيروھای انق=بی

   .رھای مختلف بياد داردامپرياليست آنھادرکشو
  که  دچاراين توھم شوند درکشورھای تحت سلطه ازجنبش انق=بی پرولتریاگرگروه ھایبفرض 

 وبعد کارگران وتوده ھای شھری دست بقيام  رازدههاولين جرقميتوانند درشھرھا  باآغازمبارزه نظامی
نتيجه منفی ه ھای خلق باربار؛ تاريخ مبارزات توداين عمل به سرنگونی رژيم می انجامدمی زنند و

درحاليکه قوای . باثبات رسانده است راواستراتژی مبارزاتی وتاکتيک اين شيوهوناکارآمد بودن 
وس=ح ھای  ارتش منظم وماشين مجھزنظامی  توده ھای مردم راکه بادست خالی عليهسرکوبگررژيم 

 پايگاه انق=ب ضرورت دارند وبدون وتوده ھای خلق به ارتش انق=بی و.رندمرگباردولتھا قرارمی گي
    .توانند ازخود دفاع نمايندنمی آنھا 



 11 

 درمبارزه طبقاتی توده ھای خلق عليه طبقات ارتجاعی وامپرياليسم حامی آنھا  ومھم موضوع اصلی
 ارتش دارند وتوسط خلق  ضد ارتجاعی و طبقات حاکمھمانطورکه.  انق=بی استموضوع داشتن ارتش

وب نموده  راسرک آنھاا ومبارزات حق طلبانهحرکتھلق ديکتاتوری اعمال می کنند وآن برتوده ھای خ
 وبه اين نظام ھا ھای خلق نيزبرای درھم شکستن ماشين سرکوب قدرت خودراحفظ می نمايند؛ تودهو

کمونيستھا وتوده ھای مردم بدون بعبارت ديگر. ش خودراداشته باشند بايد ارتدست آوردن قدرت سياسی
ی شود امکان کسب قدرت سياسی  پرولتری رھبر توده ای که توسط ايدئولوژی انق=بیرتشداشتن ا

  است اساسی تصرف قدرت سياسیدرھرمبارزه طبقاتی مسئله. کن استمم  ويانا مشکلبرای شان
 به بيان. ممکن نيستطبقه ديگر وھر برای توده ھای خلق ارتش داشتنوگرفتن قدرت سياسی بدون

سرنگونی حاکميت طبقات ارتجاعی وسلطه امپرياليسم و". له تفنگ بيرون می آيدسياست ازلو" ديگر
احزاب رويزيونيست ھا و گروھوبرخ=ف.  وياقھرانق=بی ميسراستازطريق مبارزه مسلحانه

 وجنگ . بيرون می آيد پارلمانھارأی صندوقھای ازطريق  معتقد اند قدرت سياسی که واپورتونيست
 ولی جنايات وسبعيت دولتھای ارتجاعی درسرکوب .محکوم می کنند» شونتخ«نق=بی خلق رامنحيث ا

  .درجامعه ضروری می دانند» حفظ آرامش« را توجيه کرده وآنراجھت  ومردمنيروھای انق=بی
ً فعاليتھای کمونيستھای انق=بی ظاھرا بطورقانونی منع قرارداده درکشورھای سرمايه داری پيشرفته

وکارھای تبليغی فعاليتھای سياسی ه اشکال وشيوه ھای مختلف دربرابردرعمل بنشده است؛ اما دولت ھا 
ًکمونيستھای انق=بی تقريبا فعاليتھای نيزازاينرو درھمين کشورھا . وترويجی شان موانع ايجاد می کنند

گاه ھای دراين کشورھا دولتھای سرمايه داری امپرياليستی که دست .مخفی صورت می گيرد ای بگونه
کمونيستھای  »قانونی«و حتی فعاليت ھای دموکراتيک  مجھزاستگرآنھا باوسايل پيشرفتهسرکوب

دربرخی ازاين کشورھابه اشکال مختلف سعی . ًشديدا زيرنظردارندانق=بی را دربين توده ھای مردم  
ای با حبسھبه دوسيه ھای جعلی پيچانده ومی کنند تا باخلق توطئه ھا رھبران وکدرھای مھم کمونيست را

فعاليت سبی آزادی ھای سياسی دراين کشورھا با موجوديت ن بازھم .طوwنی مدت به زندان اندازند
 تا دربين طبقه .ی انق=بی دربين توده ھای مردم باحفظ مخفی کاری ناممکن نيستکمونيستھا

  .زحمتکشان رفته وآگاھی سياسی رابه آنھا برسانندکارگروساير
 ضعيف  نھايت جنبشھای انق=بی پرولتریً:؛ اوwی سرمايه داری درکشورھا جھاندراوضاع کنونی 

شته ا  قراردً کارگری شديدا تحت تأثيرارسطوکراسی کارگری ھایطبقه کارگردراتحاديه: ً؛ ثانياھستند
 نسبت به انديشه  واحزاب رويزيونيست ورفورميست مطبوعات امپرياليستی زھرآگينوتوسط تبليغات

مبلغ ناچيزی به  با پرداخت ھاسرمايه داران ودولت: ً وثالثا.ھم  شده اندھای انق=بی پرولتری متو
 درطی . آنھارا راضی نگھدارندکارگران حداکثرآنھا را تطميع کرده وکوشش می کنند تا ازاين طريق

 ومليونھا تھمين دوسال اخيرکه بحران اقتصادی گسترده سرمايه داری جھانی را فراگرفته اس
وبه ارتش بيکاران  کارھای شان راازدست داده کا وکشورھای اروپای غربیًخاصتا درامريکارگر

 ديده دربرابرنظام سرمايه داری  ازطبقه کارگرنبش سياسی انق=بی قابل توجھی تا ھنوزجاما. پيوسته اند
 می توانند تاحدی  انق=بیستھایيکی ديگرازامکاناتی که کمونيبه لحاظ نظری ھا دراين کشور. نمی شود

  وارتقای سطح آگاھی طبقه کارگروسايرتوده ھای زحمتکش استفاده سياسی ھای درجھت افشا گريازآن
تواند ازآن ب  نيرومند ممکن است کهیويک حزب کمونيست انق=ب.  تريبون پارلمان است،تاکتيکی نمايند

مبارزه  درمواردیدراين کشورھا . استفاده کندافکارطبقه کارگرپيشبرد مبارزه طبقاتی وتنويربنفع 
 يکی ازاشکال مبارزه طبقاتی است وآنھم بايد باکمال رعايت اصول مخفيکاری انجام ھاازطريق پارلمان
 ولی درشرايط کنونی چنين . قرارنگيرند دولت پوليسست موردشناسائیي کمون مھمشود تا کدرھای
تواند ازتريبون  که ب نيرومندی درکشورھای سرمايه داری پيشرفته وجودندارد انق=بیحزب کمونيست

که می تواند شديد ترين اي مبارزه  دراين کشورھا. پارلمان به افشاگری عليه نظام سرمايه داری بپردازد
درآن  . کارگران انق=بی است قيام ھای شھریوارد کند، سرمايه دار حاکمطبقهبرخرين ضربه راوآ

ه  شکل مبارزه طبقاتی روی آوردشرايط است که طبقه کارگرمسلح به ايدئولوی انق=بی به عالی ترين
 راحاکم کرده ونظام  ديکتاتوری طبقاتی اش،رياليستیاری امپوباسرنگونی ديکتاتوری سرمايه د

  .سوسياليستی راتأسيس کند
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  .ممکن نيستوم=ک  ضدانق=بی سرمايه دارن قھرانق=بی سرنگونی حاکميت طبقاتبدو : خ=صه
  ازطريق مبارزه پايگاه ديکتاتوری طبقات ارتجاعی وويران کردنوخردکردن ماشين سرکوب خلق

   .استمسلحانه، ياجنگ انق=بی خلق ميسر
  " خلق انق=بیجنگ"  بکاربرد عبارت که درباره " ھاکمونيست"  از عده ایقابل تذکراست که ھستند

 به »مختص«را خلق  انق=بی وجنگ خرده می گيرند امپرياليستیشورھای سرمايه داریبرای ک
ی کشورھا مسلحانه توده ھای خلق در انق=بیبارزهدرحاليکه م !ھای تحت سلطه می دانندکشور

  غائی که برای اھدافجنگ انق=بی خلق استھمان ًباساختارھای اجتماعی اقتصادی مختلف ماھيتا 
،  انق=بی خلقجنگ ،ومستعمرهدرکشورھای نيمه فئودالی ونيمه مستعمره .  به پيش برده می شودواحدی

وجنگ انق=بی درکشورھای سرمايه داری .  است ويک جنگ توده ای طوwنیوصيات خودراداشتهخص
سرنگونی ديکتاتوری سرمايه اازمی شود وبه دھات گسترش می يابد وتآغ با قيامھای شھری پيشرفته

ن به بيا.  تقريبا کوتاه مدت است دراين کشورھاجنگ انق=بی به پيش برده می شود و وامپرياليسمداری
ًاست وماھيتا خلق انق=بی  مبارزه مسلحانه طبقات خلق عليه طبقات ارتجاعی وامپرياليسم جنگديگر

 انجام می  وبرای نابودی استثماروستمضدانق=بنيروھای انق=بی که دربرابرجنگی است عادwنه و
، ی مختلفدرکشورھای باساختارھای اجتماعی اقتصادِ واستراتژی وتاکتيھای جنگ انق=بی خلق .شود

 ومراحل  وصف بندی دشمنان طبقاتیموقعيت وخصلت تضادھای طبقاتینظربه يعنی  .متفاوت است
    . متفاوت ھستند ازھم وکشورھای سرمايه داری امپرياليستی تحت سلطه امپرياليسم درکشورھای انق=ب

  ! جھانزحمتکشی لقھاپيروزباد مبارزات انق=بی پرولتاريا وخ
  ! وارتجاع بين المللیايه داری وامپرياليسمنابود باد نظام سرم

  


