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 Political سياسی

  
  سازمان انقالبی افغانستان

  ٢٠١٣ جنوری ٠۶

  اسنادی از دومين کنگرۀ سازمان انقالبی افغانستان

۵  
  )جاا(جنبش انقالبی انترناسيوناليستی 

بر اساس وب سايت ھای حزب کمونيست ايران .  پايه گذاری شده است١٩٨۴ستی در سال جنبش انقالبی انترناسيونالي

حزب : افغانستان، احزاب و سازمان ھای ذيل عضويت آن را داشته اند) مائويست(کمونيست » حزب«و ) م. ل. م(

ب کمونيست ايران ، حزب کمونيست افغانستان، حزب کمونيست انقالبی امريکا، حز)بنگالديش(پرولتری پوربا بنگال 

، حزب )مائويست(، حزب کمونيست پيرو، حزب کمونيست سيالن )ل. م(، حزب کمونيست بنگالديش )م. ل. م(

، )مائويست(، حزب کمونيست نيپال )ترکيه و کردستان شمالی(، حزب کمونيست مائويست )ايتاليا(کمونيست مائويست 

 انقالبی کلمبيا، سازمان کمونيستی مارکسيست ـ لنينيستی تونس، ناکزالباری، گروه کمونيستی) ل. م(حزب کمونيست ھند 

  ).ھند(مرکز کمونيستی مائويستی 

حزب . از اعضای مھم و برجستۀ اين جنبش می باشند) م. ل. م(حزب کمونيست انقالبی امريکا و حزب کمونيست ايران 

لين پيائويستی ربط » عصر زوال امپرياليزم«را به تيوری » مائويزم «١٩٨۴کمونيست انقالبی امريکا که پيش از سال 

» عصر امپرياليزم و انقالبات پرولتری« بلکه ؛نه» عصر زوال امپرياليزم«می داد و با اين بحث درست که عصر ما 

 ١٩٨٨به جای انديشۀ مائوتسه دون نادرست است؛ اما در سال » مائويزم«است، با صراحت اعالم کرده بود که کاربرد 

انديشه مائوتسه دون خدمات مائوتسه دون به علم و ايديولوژی انقالبی پرولتری را «بھتر از » مائويزم«ه اعالم نمود ک

  ».بيان می نمايد و سومين مرحلۀ تکاملی آن را درست تر و واضح تر نشان می دھد

فت، پس از ھفده سال از   در کنار مارکسيزم ـ لنينيزم از انديشۀ مائوتسه دون کار می گر١٩٩٣که تا قبل از سال » جاا «

درگذشت رفيق مائوتسه دون،  به خدمات وی پی برد و از انديشۀ مائوتسه دون صرف نظر کرد و از اصطالح 

  . کار گرفت» مائويزم«

اين حزب در . به جای انديشه مائوتسه دون از طرف حزب کمونيست پيرو روی دست گرفته شد» مائويزم«استفاده از 

ارکسيزم ـ لنينيزم ـ انديشه مائوتسه دون بود، از آن دفاع می کرد و ھمه را به کاربرد آن فرا می  معتقد به م١٩٧٩سال 

را بلند کرد و يک سال بعدتر مارکسيزم ـ لنينيزم ـ مائويزم را » !به سوی مائويزم« شعار ١٩٨١خواند، اما در سال 

  .باز کرد» انديشۀ گونزالو«پذيرفت و آھسته آھسته راه را برای 
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و علل » جاا« کنونی ۀنگاه اوليه ای در مورد وضعيت فروپاشيد«افغانستان در سند ) مائويست(کمونيست » حزب« 

  :می نويسد» ـ سياسی و تشکيالتی آن ايدئولوژيک

 اين ۀ جنبش انقالبی انترناسيوناليستی، نقش پيشروانۀرغم عدم حضور مستقيم حزب کمونيست پيرو در کميت علی... «

از جانب ديگر جريان . ش مائويزم توسط کل جنبش انقالبی انترناسيوناليستی، مسلم و روشن استحزب در پذير

 ۀ جنگ خلق در پيرو آن چيزی بود که جنبش انقالبی انترناسيوناليستی را در سطح بين المللی حيثيث و وزنۀپيشروان

در واقع پس ... «، ».لی مطرح می نمود يک جنبش جدی در سطح بين الملۀپراتيکی می بخشيد و اين جنبش را به مثاب

ثيرگذار حزب کمونيست پيرو بر جنبش أم با آن نقش تأاز دستگيری گونزالو جنگ خلق در پيرو فروکش کرد و تو

 ھنوز حزب ٢٠٠٠ جنبش در سال ۀ کميتۀ گستردۀاما تا زمان برگزاری جلس. انقالبی انترناسيوناليستی نيز تخفيف يافت

 آن ۀيرگذاری ھای وسيع بر جنبش انقالبی انترناسيوناليستی برخوردار بود، به نحوی که قطعنامثأکمونيست پيرو از ت

  ».جلسه تا حد زيادی در انطباق با مواضع نمايندگان آن حزب تدوين گرديد

فتۀ  مائوتسه دون که به گۀبه جای انديش» مائويزم«با تعمق بيشتر در سطور باال، نتيجه می گيريم که کاربرد اصطالح 

خاطر بيان بھتر خدمات مائوتسه دون مبنی بر متکامل ساختن علم و ايدئولوژی انقالبی ه صرفاً ب...» «ا.م.ک.ح«

، »دارای کيفيت بھتر و عالی تر می باشد»  مائوتسه دونۀانديش« سوم نيست، بلکه مائويزم نسبت به ۀپرولتری به مرحل

حزب کمونيست پيرو که خود . ، در اين نھاد راه يافته است»جاا«به علت اثر گذاری فراوان حزب کمونيست پيرو بر  

عمدتاً «را پذيرفت و بعد از آن » مائويزم«زمانی شعار دفاع و کاربرد انديشه مائوتسه دون را باال کرده بود و بعد 

م فرمولبندی سرانجا» «ا.م.ک.ح «ۀرا عالوه کرد، به گفت» انديشه گونزالو«را به کار بست و بعد به آن » مائويزم

اين وضعيت . »توسط حزب مذکور پذيرفته شد) عمدتاً انديشه گونزالو(ـ مائويزم ـ انديشه گونزالو  مارکسيزم ـ لنينيزم«

ک پراتيک، بلکه از نه از ي» جاا« مائوتسه دون در ۀبه جای انديش» مائويزم«به خوبی نشان می دھد که استفاده از 

» مائويزم«اين ھمه . را می پذيرفته است»  گونزالوۀعمدتاً انديش«و »  گونزالوۀيشاند«ی نشأت کرده که اثرگذاری حزب

باز کرده و شايد ھم به » سنتز نوين«و » راه«، »انديشه«گفتن نشان می دھد که کاربران عمدۀ آن چگونه راه را برای 

نينيزم ـ انديشۀ مائوتسه دون، با اکنون ما به جای مارکسيزم ـ ل .جا شوده نيز جاب» گوانزاليزم«زودی در کنار آن 

قطاری از مارکسيزم ـ لنينيزم ـ مائويزم ـ عمدتاً مائويزم ـ انديشۀ گونزالو ـ عمدتاً انديشۀ گونزالو ـ راه پراچندا و سنتز 

رو ھستيم که کاربران آن در ھر ايستگاھی که خواسته باشند، می توانند توقف کنند و حرکت ه نوين باب آواکيان روب

  .که نياز اين توقف و حرکت را نشان داده بتوانند د، بدون اينکنن

ما تأکيد می کنيم که انديشۀ ... ـ لنينيزم است در حقيقت بحث بر سر دفاع از مارکسيزم«: در برنامه اش می گويد» جاا«

 مائوتسه دون و ۀـ انديشـ لنينيزم  بدون دفاع از مارکسيزم. ـ لنينيزم است  از تکامل مارکسيزمی نوينۀدون مرحل مائوتسه

 ۀ مائوتسه دون مرحلۀانديش«وقتی » .طور عموم ناممکن استه  کار قرار دادن آن، غلبه بر رويزيونيزم و ارتجاع بۀپاي

  چيست؟» مائويزم«، پس نياز به استفاده از اصطالح »ـ لنينيزم است  از تکامل مارکسيزمینوين

حزب کمونيست چين تحت ھدايت مارکسيزم ـ لنينيزم و «کيد کرد که  تأ١٩۴۵کنگرۀ ھفتم حزب کمونيست چين در سال 

حذف شد و نھمين جلسۀ » ايده ھای مائوتسه دون«و بعد در کنگرۀ ھشتم حزبی » .ايده ھای مائوتسه دون قرار دارد

حزب کمونيست چين تحت ھدايت « پس از جمعبندی از انقالب فرھنگی اعالم کرد که ١٩۶٩حزب کمونيست چين در 

» عصر زوال امپرياليزم«و زمانی که کنگرۀ دھم حزبی تيوری » .دون قرار دارد ـ انديشۀ مائوتسه ـ لنينيزم ارکسيزمم

را به دور افکند، اين روند به خوبی نشان داد که که حزب کمونيست چين تحت رھبری رفيق مائوتسه دون، انديشۀ 

و نه ھم مارکسيزم عصر زوال امپرياليزم، بلکه آن را ايده ھا مائوتسه دون را نه مارکسيزم عصر امپرياليزم می دانست 
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و انديشه ھای مائوتسه دون و تلفيق مارکسيزم در شرايط خاص چين می دانست که در عصر امپرياليزم برای رسيدن به 

  . جامعۀ سوسياليستی و تداوم انقالب سوسياليستی، نبرد پرولتاريا را به پيش می برد

ی ئانستان بحث ھاکه در مورد به کاربرد انديشۀ مائو و مائويزم در دومين کنگرۀ سازمان انقالبی افغقابل يادآوری است (

 ھمه جانبه نمايند و ۀين باره مطالعا درءاز جانب بعضی شرکت کنندگان صورت گرفت و قرار بر آن شد که تمام رفقا

  .)ن بحث ارائه گرددای در مورد اي کننده سطح تيوريک خود را باال ببرند تا دليل قانع

 جنبش ۀمستقيماً محصول مبارز» «حزب«که تشکيل اين (افغانستان ) مائويست(کمونيست » حزب «ۀبه گفت» جاا«

دارد و بر آن » در وضعيت فرو پاشيده و جداً خطرناک قرار«، )»انقالبی انترناسيوناليستی محسوب می گردد

صورت غير مشروط تحت ه ب» جاا««: می نويسد» حزب«اين . حاکم است» گرايشات ھژمونيستی در عملکرد«

 تحت ھژمونی آن حزب در واقع نه به طرف ۀدر چنين وضعيتی کميت. ھژمونی يک حزب مشخص قرار می گرفت

سنتزھای «تطبيق فيصله ھای جمعی جنبش بلکه به طرف تبليغ و ترويج غير مستقيم و مستقيم نظريات آن حزب و اخيراً 

  ».ر سطح کل جنبش کشانده می شدحزب متذکره د» نوين

است، در » جاا«افغانستان که منظورش ھژمونی حزب کمونيست انقالبی امريکا بر ) مائويست(کمونيست » حزب «

 ۀحزب کمونيست انقالبی امريکا، حزب انترناسيوناليست کبيری است که عالوه بر خدمات ارزند«: برنامه اش می نويسد

 نموده ء کمونيستی، نقش شايسته و قاطعی در تشکيل جنبش انقالبی انترناسيوناليستی ايفاتيوريک برای جنبش بين المللی

  » .و در پيشبرد مبارزات آن فعاالنه حضور دارد

عملکرد «چه نيازی داشته است که با وجود » حزب«بپرسيم که اين » حزب«در اينجا بد نخواھد بود از اين 

 برخورد سھل انگارانه به اصول و احکام تشکيالتی در جنبش انقالبی ...«و دانستن اين موضوع که » ھژمونيستی

 خود نتواند به مثابه يک جنبش بين المللی به ۀ سال٢۵انترناسيوناليستی باعث گرديد که اين جنبش در طول حيات 

ترناسيوناليست ان«و آنھم » انترناسيوناليست«، حزب کمونيست انقالبی امريکا را »استحکام تشکيالتی الزمه دست يابد

انترناسيوناليست «از انترناسيوناليزم سطحی و غير انقالبی نيست؟ آيا  عنوان » حزب«بخواند؟ آيا برداشت  » کبير

دادن به حزبی که پراتيک مھم انقالبی در داخل امريکا ندارد و با ھژمونيزم غير انقالبی عمل می کند، عبارت » کبير

يک نوع و فقط يک نوع انترناسيوناليزم واقعی وجود دارد و اين يعنی فعاليت «: دپردازی کودکانه نيست؟ لنين می گوي

، و حمايت تبليغی و معنوی و مادی از چنين کشور خود انقالبی در ۀ جھت تکامل جنبش انقالبی و مبارزءبا تمام قوا

 ھمين تعريف، حزبی با ، آيا با درنظرداشت»مبارزه ای، و از اين خط و فقط اين خط در ھر کشور بدون استثناء

  خواند؟  » انترناسيوناليست کبير« ساله و غير فعال در کشور خود  را می توان ٢۵ھژمونيزم 

و با انتشار مانيفست جديد حزب کمونيست ) مائويست(در حزب متحد کمونيست نيپال » راه پراچندا«پس از حاکميت 

شماری . شتت و پراکندگی تيوريک و سياسی قرار گرفته استبيش از پيش  در ت»جاا «٢٠٠٨انقالبی امريکا در سپتمبر 

از احزاب گرد آمده در اين نھاد جھانی، تحويلدھی اسلحه، ترک مبارزۀ مسلحانه، قرار داد صلح، تشکيل دولت ائتالفی 

 رھبران ولی کادرھا و. تلقی کرده و آن را رويزيونيزم می گويند) مائويست(طلبی حزب کمونيست نيپال  را تسليم... و

اين اتھام را رد می کنند و آن را عدم شناخت دقيق اين احزاب از  شرايط خاص ) مائويست(حزب متحد کمونيست نيپال 

  .نيپال می خوانند

 با رفيق بسنتا عضو بيروی سياسی حزب کمونيست نيپال ٢٠٠٩ يکی از رفقای سازمان انقالبی افغانستان در نوامبر 

با وجودی که «:  در کتمندو مالقات کرد که ضمن توضيح روند انقالب نيپال اظھار داشتدر دفتر اين حزب) مائويست(

بسياری از احزاب مارکسيست در سراسر دنيا ما را متھم به تسليم طلبی می کنند و می گويند که ما انديشۀ خود را ترک 

ما برای رسيدن به ھدف خود .  ندارنداما آنان در مورد وضعيت نيپال معلومات کافی) که اين حق شان است(نموده ايم 
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ين مرحله راه مسالمت آميز را آزمايش می کنيم، اگر نتوانيم به اھداف خود که در حال حاضر تغيير دادن قانون ادر

اساسی است، برسيم، دوباره به مبارزۀ مسلحانه رو خواھيم آورد، ما مبارزۀ مسلحانه را منتفی ندانسته و آن را يگانه راه 

حزب ما برای رسيدن به اھداف خود بايد راه ھای جديدی را روی دست . دانيم به انقالب دموکراتيک نوين میرسيدن 

ی می شد، يعنی ما با تحليل ئمی گرفت که برخی اوقات شامل مبارزۀ مسلحانه و برخی اوقات شامل مبارزۀ توده 

ريم، اما بر اساس قرارداد صلح از سوی ما ھنوز ارتش خود را دا. مشخص از اوضاع مشخص به ائتالف تن داديم

اين به آن معنا نيست که ديگر ارتشی وجود ندارد، بلکه به اين معناست که بر طبق . سازمان ملل نظارت می شود

ديگر  اجازه ندارند که از پايگاه ھای خود برآيند و بر يک) ارتش مردمی نيپال و ارتش دولتی(قرارداد، ھر دو جانب 

د در مدت شش ماه ھر دو ارتش با ھم يکی می شدند، اما اکنون سه سال از آن تصميم می گذرد زيرا حمله کنند؛ باي

کشورھای امپرياليستی نمی خواھند که ھر دو ارتش با ھم يکی شوند چون می دانند که رھبری ارتش در دست ما خواھد 

تعھد به قرارداد صلح است و تا زمانی که حزب ما م... بود، ارتش مردمی بر اساس قرارداد ارتش ملی شمرده می شود

ولی اگر طرف مقابل ما از قرارداد . طرف مقابل از آن تخطی نکند، ما به خود اجازه نمی دھيم که از آن تخطی کنيم

ما در تالش از . صلح تخطی کرد، ما دوباره دست به تفنگ خواھيم برد و دوباره مبارزۀ مسلحانه را دنبال خواھيم کرد

ما برای رسيدن به اين ھدف، ھر راه ممکن را امتحان .  دولت کنونی ھستيم تا حزب ما قدرت را به دست گيردبين بردن

و از آن کار خواھيم گرفت، ولی چيزی که برای حزب ما مھم است، ترک نکردن عقايد و آرمان ھای حزب است؛ اگر 

  ».ايم خود خيانت کردهيم، در حقيقت به ھدف و مردم ئـ لنينيزم پشت نما ما به مارکسيزم

 رفيق بسنتا ضمن ارسال پيام تسليت به مناسبت درگذشت رفيق پاغر نوشته ٢٠١١ سپتمبر ۵به تعقيب اين اظھارات در 

بايد گفت که انقالب در نيپال در مرحلۀ جدی تقاطع دو خط فکری قرار گرفته است و رھبری حزب بدون تصميم «: بود

له سبب تعميق مبارزۀ دو خط در اين أردوگاه تسليم کرده اند که اين مساسلحه را در احزب کليدھای کانتينرھای موجودۀ 

  ».حزب شده است

حل تضادھای مختلف با اساليب گوناگون، «سازمان انقالبی افغانستان با تأکيد بر اين تيوری فلسفی مائوتسه دون که 

ولی دگماتيک ھا اين اصل را مراعات نمی کنند و . ننداصلی است که مارکسيست ـ لنينيست ھا بايد دقيقاً از آن پيروی ک

در نمی يابند که شرايط در انقالب ھای گوناگون متفاوت است و در نتيجه درک نمی کنند که تضادھای مختلف بايد با 

ی اساليب گوناگون حل شوند؛ به عکس آنھا فورمول قالبی خود را که اليتغير می انگارند، در ھمه جا به طور ميکانيک

به کار می بندند که در نتيجه فقط می تواند به ناکامی انقالب و يا به زيان امری که آيندۀ تابناک و درخشانی در پيش 

ترين ايميل تان ھمچنين اشاره ای به  در تازه«: نظر خود را در پيامی به آن حزب چنين ابراز داشت» دارد، منجر شود

از گزارش ھای . ت و انجام اين کار بدون بحث درون حزبی داشتيداختالف نظر در مورد نحوۀ تحويلدھی سالحکو

منابع خبری بيرون از نيپال ھم معلوم می شودکه بترای در برابر ھند کرنش نشان می دھد و به عوض مائويست ھای 

ۀ ھند با حزب رويزيونيست اين کشور رابطۀ نزديک دارد، اما اکثريت حزب مخالف اين روش او ھستند و با مبارز

  .جدی ايديولوژيک از سوی کادرھای حزب رو به رو است

اين درست است که رھبری حزب بايد در برابر اين اتھام دو تن از کادرھای حزب که باب آواکيان را مرتد يا مھرۀ سيا 

خصوص که مائويست ھای نيپال از سال ھای سال رابطۀ نزديک و ه می دانند، نظر خود را آشکارا بيان کند، ب

اما سؤالی که نزد ما مطرح است، اينست که . ری با حزب کمونيست انقالبی امريکا و باب آواکيان داشته اندھمکا

مائويست ھای نيپال چرا موضع گيری در قبال باب آواکيان را مالک تعھد دانسته و خود را ملزم به تعقيب رھنمودھای 

 ھای سياسی، فلسفی و اقتصادی مارکس، انگلس، لنين، امروز که مارکسيست ھای سراسر جھان از آموزه. او می دانند

ستالين و مائوتسه دون اين تيوريسن ھای بی نظير بھره می برند عمدتاً به دليل شرکت مستقيم آنان در پراتيک جنبش 
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مارکس و انگلس در پراتيک کمون پاريس شرکت جستند و با تحوالت ايرلند شمالی از نزديک در . ھای انقالبی است

س بودند؛ لنين پيشوای انقالب بزرگ اکتوبر و ستالين معمار سوسياليزم و فرماندۀ جنگ کبير ميھنی ضد فاشيزم در تما

کشور شوراھا بودند؛ مائوتسه دون رھبر انقالب دموکراتيک نوين در چين بود، اما نه آواکيان و نه حزب کمونيست 

بی را ندارند و در کشوری بايد امر انقالب را به پيش ببرند که انقالبی امريکا ھيچ يک تجربۀ مستقيم پراتيک جدی انقال

رفاه نسبی کارگرانش سبب گرديده است که شاھد اعتراضات کارگری حتی از نوع فرانسه و اسپانيا و يونان ھم در 

يست خود در با ھمه دشواری ھای موجود، ما کمونيست ھای افغانستان به مبارزۀ الھام بخش رفقای مائو... امريکا نباشيم

نيپال می باليم و اميدواريم درفش سرخ بر فراز ھماليا مستحکمتر از پيش به اھتزار درآيد و مبارزۀ دو خط فکری در 

خصوص که تحويلدھی اسلحه توسط رھبری ه نجامد، بلتری و توده ھای زحمتکش نيپال بيحزب نيز به سود انقالب پرو

  ». موفقيت خط اصولی حزب، به اين پرسش ھا نيز پاسخی ارائه گرددحزب، سؤاالتی را خلق کرده است که اميد با

ی را ميان اعضای ئ بحث ھا٢٠٠٨بی امريکا در سپتمبر در ھمين حال، انتشار مانيفست جديد حزب کمونيست انقال

د بين به راه انداخت و شماری از احزاب شرکت کننده در اين نھاد، فراخوان تازه برای تشکل جدي» جاا«شرکت کنندۀ 

  . المللی کمونيستی دادند

مسمی شده است، از پايان يک » سنتز نوين باب آواکيان«حزب کمونيست انقالبی امريکا در اين مانيفست که به نام 

اين سند تأکيد دارد که نخستين موج انقالب کمونيستی به پايان . مرحله و آغاز مرحلۀ نوين کمونيستی صحبت می کند

باب آواکيان طی «: اين سند می نويسد. تايجی را گرفت و برای چارچوب جديد تيوريک کار کردرسيده و بايد از آن ن

 سال اخير نه تنھا رھبری ھمه جانبۀ حزب ما را تأمين کرد، بلکه به تعميق تحليل علمی از تجربۀ جنبش بين المللی ٣٠

کار، ظھور سنتز نوين يعنی تکامل بيشتر نتيجۀ اين . کمونيستی و نگاه ستراتيژيک به انقالب کمونيستی ادامه داد

در اين سامان فعاليت و روش و رويکرد در اين سنتز نوين «، ».چارچوب تيوريک برای پيشبرد اين انقالب بوده است

يعنی تثبيت . که توسط باب آواکيان مطرح شده، تشابھی با آنچه مارکس در پيدايش جنبش کمونيستی انجام داد وجود دارد

تيوريک برای پيشروی جديد انقالب در وضعيت نوينی که پس از پايان مرحلۀ اول انقالب کمونيستی به يک چارچوب 

يعنی اين طور . مطرح نيست» بازگشت به نقطۀ اول «ألۀاما امروز و با اين سنتز نوين، قطعاً مس. وجود آمده است

وسياليستی که تا کنون به وجود آمده اند و نيست که ما فراخوان دور ريختن تجربۀ تاريخی جنبش کمونيستی، جوامع س

اين کار غيرعلمی و در واقع رويکردی . را که طی موج اول تکوين يافته، می دھيم» پيکرۀ غنی تيوری علمی انقالبی«

ارتجاعی است بلکه آنچه الزم است و آواکيان به عھده گرفته تکامل ايديولوژيک و تيوريک بر پايۀ آنچه در گذشته 

  ».ه، استخراج درس ھای مثبت و منفی از آن تجربه و ارتقای آن به سطح يک سنتز جديد و عاليتر استوجود داشت

اين سنتز نوين به مفھومی عميق در عرصۀ فلسفه و روش، مارکسيزم را «:  فلسفه می نويسدۀدر زمين» مانيفست«اين 

 اين سنتز دربرگيرندۀ آموختن از تجربۀ غنی به عالوه. به نحوی کاملتر مجدداً بر ريشه ھای علمی اش مستقر می کند

ی کمونيزم است که صحت آنھا در اساس به نمايش ئتاريخی از زمان مارکس تا کنون، دفاع از اھداف و اصول پايه 

، انتقاد کردن و کنارگذاشتن جوانبی که نادرستی شان نشان داده شده است و يا ديگر کاربرد ندارند و )؟(درآمده است

  » . از پيش بر يک شالودۀ علمی استمحکمترن کمونيزم حتی کاملتر و مستقر کرد

کمونيزم بر سر دو راھی خطاب به ھمه کمونيست ھای « در) م. ل. م(متعاقب نشر اين سند، حزب کمونيست ايران 

فست به لحاظ عينی موج اول انقالب پرولتری به پايان رسيده است، موجی که با انتشار ماني«: نويسد می» ايران

ه بر و انقالب چين ـ بوکمونيست توسط مارکس و انگلس آغاز شد؛ با نقاط عطف مھمی چون کمون پاريس، انقالب اکت

 با از کف رفتن چين سوسياليستی پايان ١٩٧۶خصوص انقالب فرھنگی در چين ـ تکامل يافت و سرانجام در سال 

  » .يافت
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ھمراه »  آنۀارزشدھی به گذشت«و » مارکسيزم«ان را که با چاشنی سازمان انقالبی افغانستان سنتزھای نوين باب آواکي

است، انحراف جدی تيوريک در مارکسيزم می داند که در عدم پراتيک انقالبی و حضور فعال اين حزب در مبارزات 

 آن اين سنتزھا در کشوری شکل می گيرد که پرولتاريای. ی ريشه دارد و مطلق نگری تيوريک را نشان می دھدئتوده 

ی که تحت ستم و اشغال مستقيم امپرياليزم ئخصوص کشورھاه از لحاظ معيشت نسبت به پرولتاريای ساير کشورھا و ب

قرار دارند، در سطح باالتری قرار دارد و به خاطر ھمين سطح بلند معيشت که در نتيجۀ غارت، استثمار، استعمار و 

ير ستم حاصل شده است، پرولتاريای آن قسماً تطميع شده است بھره کشی از پرولتاريا و ساير زحمتکشان کشورھای ز

جز جنبش ( پرولتاريای فرانسه، اسپانيا، ايتاليا و يونان کمترين اعتصاب و فريادی ا بی سبب نيست که در مقايسه با حتو

  .از آن شنيده نمی شود) اشغال والستريت

تسه دون ھنوز ھم منحيث تيوری  مائوۀسيزم ـ لنينيزم ـ انديشباور دارد که تيوری عام مارک» سازمان انقالبی افغانستان«

خصوص توده ھای تھيدست از اعتبار برخوردار است و پراتيک ه ی بخش پرولتاريا و ساير طبقات زحمتکش و بئرھا

د شده انی که شماری از احزاب متحمل ئآن را به اثبات رسانده و شکست ھامبارزاتی احزاب کمونيست انقالبی حقانيت 

يده اند، نه به عدم اعتبار تيوری عام مارکسيستی بلکه به عملکرد و اجرای نادرست تيوری ئو حتی به رويزيونيزم گرا

از اين رو ما باور داريم که مارکسيزم ادامه دارد و صحبت از پايان مرحلۀ اول و . مارکسيستی  ارتباط داشته است

 مطلق نگری تيوريک آن ميسر نيست و اين سنتز نه تنھا چارچوب ورود به مرحلۀ جديد با سنتزھای باب آواکيان با

ايران گفته است ) مائويست(سازد، بلکه چنانچه حزب کمونيست  نمی» تر مستحکمتر و علمی«تيوريک مارکسيزم را 

باب  ۀين دورا، بنابر»دورۀ جديدی که در پيش است تکرار دورۀ قبل نبوده و نمی تواند بر مبنای سابق به پيش رود«

  . مائوتسه دونۀآواکيانی ھر چيز ديگری بوده می تواند جز مارکسيزم ـ لنينيزم ـ انديش

روند ) نبرد طبقاتی، روابط توليدی و آزمون ھای علمی(چارچوب تيوريک مارکسيزم در سه پراتيک انقالبی 

 از طريق پراتيک انقالبی در از مارکس تا مائوتسه دون، ھمه رھبران پرولتاريا. اش را پيموده و می پيمايد تکاملی

غنامندی و تکامل تيوريک مارکسيزم نقش برازنده داشته اند و در مبارزه با انحرافات رويزيونيستی، اکونوميستی، 

  . چارچوب تيوريک و پراتيک آن را مستحکم ساخته اند... رفورميستی، اپورتونيستی، دگماتيستی و

دخيل بوده اند، با تحليل مشخص از اوضاع مشخص، تيوری ھای رھبران پرولتاريا که در پراتيک مبارزاتی 

ی منطبق با اوضاع و شرايط را ئ، مورد نقد قرار داده و تيوری ھامارکسيستی را که مختص به شرايط خاص بوده اند

ھستی بلکه از ضرورت » سنتز «ۀی از نوع  ارائئند و اين نقد نه برای ھوسبازی ھادر پراتيک انقالبی به کار بسته ا

اگر مارکس اشتباھات کمون پاريس را از لحاظ تيوريک جمعبندی می کند و اگر لنين تيوری . اجتماعی نشأت کرده است

ترين حلقه تبديل می کند و اگر  انقالب ھمزمان در چند کشورـ را در عصر امپرياليزم به انقالب در ضعيف مارکس ـ

ھای  کند، ھوسبازی مائوتسه دون در جامعۀ نيمه مستعمره و نيمه فيودالی شعار انقالب دموکراتيک نوين را باال می

  .  روشنفکرانه نبوده، بلکه از  پراتيک مستقيم انقالبی سرچشمه گرفته  است

را به دور انداختن مارکسيزم نمی داند، اما حزب »  نوينسنتز«با آن که مانيفست حزب کمونيست انقالبی امريکا اين 

را چنين » سنتز نوين«حزبی اين حزب تن داده است، ماھيت اصلی اين » ھژمونی«که به ) م. ل. م(کمونيست ايران 

 تئوريکی بود که مارکس جلو گذاشت و بعدھا توسط لنين و مائو ۀپيشروی دورۀ اول مرھون چارچوب«: بيان می کند

 از دستاوردھا و  جمعبندی نقادانهۀ نوينی است که بر پايیجديد نيز نيازمند چارچوبه تئوريک ۀدور. ل يافتتکام

 قبل نبوده و نمی ۀ جديدی که در پيش است تکرار دورۀدور.  قبل جلو گذاشته شودۀ دوری و پراتيکیکمبودھای تئوريک

  ».تواند بر مبنای سابق به پيش رود
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بايد نتيجه گرفت که مارکسيزم ـ لنينيزم ـ انديشه مائوتسه » سنتز نوين«ايران از ) م(ونيست با اين جمعبندی حزب کم

دون ديگر نمی تواند منحيث چارچوب تيوريک برای رسيدن به جامعۀ بی طبقه مطرح باشد، ديگر اين تيوری به تيوری 

  . ،  بايد به طاق نسيان سپرده شودتاريخی تبديل شده و نمی تواند کارا باشد و ضمن تحسين و ستايش از نقش آن

با مبارزات مسلحانه و تدارکی کمونيست ھا در ھند، .  اما به نظر ما مرحلۀ اول انقالب کمونيستی کماکان ادامه دارد

فليپين و ديگر کشورھا حق نداريم از پايان اين مرحله صحبت کنيم؛ ھنوز صفير گلوله ھای کمونيست ھا بدون انقطاع، 

در اين مرحله طبق روند تاريخ، گاه فروکش و گاه اعتالء موجود بوده است که .  می طلبدمبارزهسيده را به نظام ھای پو

  .  فروکش آن داليل مجزا از چھارچوب تيوريک عام مارکسيزم دارد

در بر اساس معلومات منتشر شده . بوده است» جاا« تضاد عمدۀ جھانی نيز از مواردی قابل بحث در ألۀاختالف بر مس

» ااج«افغانستان، بحث روی تضاد عمدۀ جھانی يکی از بحث ھای درونی ) مائويست(کمونيست » حزب«وب سايت 

تضاد ) م. ل. م(حزب کمونيست انقالبی امريکا و حزب کمونيست ايران . ی نرسيده استئبوده که به نتيجۀ قطعی و نھا

ه احزابی در اين نھاد، تضاد عمده را تضاد ميان ميان کشورھای امپرياليستی را تضاد عمده دانسته، در حالی ک

  .امپرياليست ھا و خلق ھا می دانستند

 نيز بحث روی تضاد عمده ١٩٨۴در کنفرانس بين المللی سال «: افغانستان می نويسد) مائويست(کمونيست » حزب«

صورت صريح و ه اد عمده جھانی ب جنبش انقالبی انترناسيوناليستی نيز تضۀی قاطع نداشته و در بيانيئ نھاۀجھانی نتيج

، »روشن مشخص نگرديده است، در حالی که تضاد ميان امپرياليست ھا برجسته تر از سائر تضادھا مطرح شده است

، ١٩٩٣ کميته در سال ۀ و ھم در نشست گسترد١٩٨۴المللی سال  حزب کمونيست انقالبی امريکا، ھم در کنفرانس بين«

» حزب«اين » .لق ھا و ملل تحت ستم را به عنوان تضاد عمده جھانی قبول نداشته استتضاد ميان امپرياليست ھا و خ

 جلسه ۀفرمولبندی قطعنام «٢٠٠٠بار ديگر در جلسۀ گستردۀ سال ) م. ل. م(عالوه می کند که حزب کمونيست ايران 

حزب {زب مذکور رھبری ح«و » ی دادأ جھانی را قبول نداشت و عليه آن رۀدر مورد تضاد عمده و روند عمد

  » .عليه قطعنامه جلسه کالً موضع مخالف اختيار نمود} کمونيست انقالبی  امريکا

افغانستان چرا در برنامۀ حزبی اش در سال ) مائويست(کمونيست » حزب«با وجود اين مخالفت ھا معلوم نيست که 

جنبش «: می نويسد» ونی حزبیھژم« تضاد عمدۀ جھانی و ۀدر زمين» جاا« با وجود مخالفت دو حزب عمدۀ ٢٠٠۴

 با تأکيد روی انقالب به مثابه روند عمده و تضاد ميان خلق ھا و ٢٠٠٠انقالبی انترناسيوناليستی در اول ماه می سال 

ی و پيشبرد جنگ ئ کرد که قرن بيست و يک، قرن برپا جھانی، اعالمۀ تضاد عمدۀملل تحت ستم و امپرياليزم به مثاب

  ».سوی سوسياليزم و کمونيزم استخلق ھا و پيشروی به 

ی، چرا بايد از کمونيست ھای افغانستان انتظار داشته باشد ئافغانستان با اين تناقض گو) ويستمائ(کمونيست » حزب «

» درفش سترگِ«بداند؟ آيا ما حق داريم زير اين » انقالبی در افغانستان آخر يگانه درفش تا به«اش را  که برنامه

ی پر از ھژمونيزم و تشتت تيوريک  را می توان واقعاً »جاا«ی برای کمونيزم برزميم و آيا ئاق گوی و اغرئگو تناقض

  .از انترناسيوناليزم خواند؟ جواب ما به ھر دو سوال منفی استای نمونه 

  

  )ايکور(ھماھنگی بين المللی احزاب و سازمان ھای انقالبی 

لمان استفن انگل رھبر حزب مارکسيست ـ لنينيست در آن  تأسيس شده است، ٢٠١٠که در ششم اکتوبر » ايکور«

 حزب و سازمان انقالبی برای تشکيل ايکور مصروف تبادل ٧٠با وجودی که . ھماھنگ کنندۀ اول آن انتخاب شده است

 ٣٠ تشکل در بيش از ۴٣الی نوشته ھای اين نھاد معلوم می شود که در حدود ه نظر، ھمکاری و کمک بوده اند، از الب

  .  شور حول آن برای ھماھنگی فعاليت ھای مبارزاتی شان گردھم آمده اندک
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نشر شده است، احزاب و » ايکور و مبارزۀ جھانی برای دموکراسی و آزادی« به نام ٢٠١٢ مارچ ١۴سندی که در 

  :سازمان ھای آتی آن را امضاء کرده اند

» کراسنی کلين«ش، گروه کمونيست ھای انقالبی سازمان مارکسيست ـ لنينيست افغانستان، حزب کمونيست بنگالدي

، سازمان انقالبی کنگو، اتحاديۀ کمونيست ھای )کمونيست(بالروس، حزب کمونيست بلغارستان، حزب کارگر بلغار 

لمان، اجمھوری دومينيکن، حزب مارکسيست ـ لنينيست ) مارکسيست ـ لنينيست(جوان چکوسلواکيا، حزب کمونيست 

، حزب رنجبران ايران، سازمان کمونيستی )مارکسيست ـ لنينيست(ان، حزب کمونيست ھندوستان سازمان انقالبی يون

) پاراگوئه(، سپيدۀ سرخ ھالند، حزب کمونيست )مشعل(لوکزامبورگ، سازمانی از مراکش، حزب کمونيست نيپال 

يست افريقای جنوبی مستقل، حزب مارکسيست ـ لنينيست پيرو، پالتفرم مارکسيست ـ لنينيست روسيه، حزب کمون

کمونيست ، گروه مارکسيست ـ لنينيست سويس، و اتحاد کمونيست ھای انقالبی ترکيه و حزب )مارکسيست ـ لنينيست(

  .ی ايکور به عضويت اين نھاد پذيرفته شده اندئ در دومين کنفرانس آسيا٢٠١١ نومبر ١٣متحد نيپال نيز در 

، کار انقالبی واقعی در کشورھای مربوطه ميان توده ھای استثمار صرف نظر از ساير موارد» ايکور «ۀدر اساسنام

شده و ستمديده، سياست طبقاتی راديکال و طرد سازش طبقاتی با انحصارات حاکم و دست نشاندگان شان، قبول تغيير 

جمله شرايط انقالبی در روابط اجتماعی و لزوم برقراری ديکتاتوری پرولتاريا به ھر طريقی که امکان پذير است، از 

  .عضويت برای اين نھاد قيد شده است

کشيدن خط روشن با رويزيونيزم، ترتسکيزم و انارشيزم و ھر شکل ضد کمونيزم مثل « بنيانگذاری ايکور بر ۀقطعنام

و » مائويزم«يا » ستالينيزم«ی عليه به اصطالح ئلکه دار کردن نوع بورژواحمالت خصومت آميز و کارزار 

رقابت امپرياليست ھا، خصوصاً امپرياليست ھای عمدۀ قدرتمند «تأکيد می کند، و باور دارد که » رياديکتاتوری پرولتا

ی را به منظور تقسيم مجدد جھان ه ئی زنند و کشمکش ھای مسلحانۀ منطقبه طور دايم خطر جنگ جھانی را دامن م

  ».ھدايت می کنند

نامه در مورد افغانستان را منتشر نموده و در آن تجاوز امريکا  پيشنھاد قطع٢٠١١ اپريل ٣کميتۀ قارۀ آسيای ايکور در 

و ناتو به افغانستان اشغال خوانده شده است که برای پرده پوشی عمليات و اھداف امپرياليستی شان، شعارھای دروغين 

دفاع از حقوق آوردن دموکراسی، تحقق حقوق زنان افغان و «، »نجات مردم افغانستان از تروريزم طالبان و القاعده«

وظيفۀ تشکل ھای عضو ايکور است که برای خروج «در اين قطعنامه تأکيد شده است که . را بلند کرده اند... و» بشر

  ».نيروھای کشور خودی شان از افغانستان اشغالی مبارزه کنند

 نھاد، در چارچوب ھدف سازمان انقالبی افغانستان با در نظرداشت شناخت اوليه و مرور اساسنامه و قطعنامه ھای اين

با ) از بين بردن سيستم جھانی سرمايه داری امپرياليستی و تحقق بخشيدن به روابط جامعۀ سوسياليستی(ستراتيژيک آن 

ھای آن موافق است، اما در حال حاضر به جای حضور در اين سازمان، رسيدگی به  کليت اين سازمان و سياست

ی، پيوند فشرده با توده ھا، حضور پر رنگ در مبارزه عليه اشغالگران و کارھای درون سازمانی، توسعۀ تشکيالت

  .اش به حساب می آورد رسيدن به وحدت اصولی برای تأسيس حزب انقالبی پرولتاريا را از وظايف عمده

  

  کنفرانس بين المللی احزاب و سازمان ھای مارکسيست ـ لنينيست

حزب کمونيست : ارکسيست ـ لنينيست، احزاب ذيل عضويت دارنددر کنفرانس بين المللی احزاب و سازمان ھای م

، حزب کمونيست )مارکسيست ـ لنينيست(انقالبی برازيل، حزب کمونيست کارگران فرانسه، حزب کمونيست اسپانيا 

، حزب کمونيست انقالبی )توفان(، حزب کمونيست کارگران تونس، حزب کار ايران )مارکسيست ـ لنينيست(کلمبيا 

لمان، پالتفرم ا تشکيالت برای احيای حزب کمونيست يونان، حزب کمونيست کارگران دنمارک، حزب کمونيست ترکيه،
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کمونيستی ناروی، سازمان برای بازسازی حزب کمونيست ايتاليا، حزب کمونيست کار دومينيکن، حزب کمونيست 

، حزب )ـ لنينيست مارکسيست(يلی ، حزب کمونيست انقالبی ولتا، حزب کمونيست چ)مارکسيست ـ لنينيست(مکزيک 

  .و حزب کمونيست بنين) مارکسيست ـ لنينيست(، حزب کمونيست ونزويال )مارکسيست ـ لنينيست(کمونيست اکوادور 

اين کنفرانس خالف دو نھاد ديگر با درک توطئه ھای جھانی امپرياليزم اصل پنھانکاری را در نظر گرفته، کنگرۀ اخير 

» ھای بورژوا در يکی از شھرھا در شرايط پنھانی، از ترس تعقيب دموکرات«د اين نھاد خود را بنابر گزارش خو

لمان، ادر اين کنگره، در کنار احزاب و سازمان ھای ذکر شده، عضويت احيای حزب کمونيست کارگران . برگزار کرد

احزاب شرکت .  رسيدـ لنينيست ھای مراکشی به تصويب لبانی و يک سازمان ديگر از مارکسيستاحزب کمونيست 

  .  و پيشروی، و امپرياليزم را در بحران ارزيابی کردندءکننده در کنگره، جنبش کارگری را در حال اعتال

 ٢٠١١اين کنفرانس جنگ غارتگرانه در افغانستان را محکوم و آن را وحشيانه ارزيابی می کند، لذا در اعالميۀ مارچ 

 سازمان ملل و به بھانه دفاع از جمعيت ۀ امپرياليستی که با تکيه بر قطعنامائتالف ارتجاعی نيروھای«: نويسد خود می

امروز ليبيا، ديروز بالکان و عراق و .  را مورد حمله قرار داده اند، تعرض ديگری عليه خلق ھاستاغير نظامی ليبي

  ». ساختگی بود که وحشيانه مورد حمله قرار گرفتندۀافغانستان ھم با توسل به ھمين بھان

، در اين نھاد سازمانی از افغانستان حضور ندارد تا از آن طريق شناخت بيشتر از اين نھاد به »ايکور«و » جاا«خالف 

  . آورديم دست می

سازمان انقالبی افغانستان از ھر آن جريان بين المللی که با افکار مترقی و پيشرو عمالً عليه امپرياليزم به ويژه 

مبارزۀ اين نھادھا عليه امپرياليست ھای .  افغانستان مبارزه کند، اصوالً حمايت می نمايدامپرياليست ھای اشغالگر در

کشور شان، نقش بسيار مھم در تضعيف امپرياليزم و خونخواری اش در کشورھای اشغال شده و زير ستم ايفاء کرده 

  .می تواند

  

  چين) مائويست(حزب کمونيست 

. اين حزب در سه نھاد فوق عضويت ندارد. زگی بر سر زبان ھا افتاده استچين به تا) مائويست(نام حزب کمونيست 

باعث ايجاد امواج «را لمس کرده و » دم پلنگ«اش بيان می دارد که  در صورتی که اين حزب، چنانچه در قطعنامه

نی از شده است، حضور آن در جنبش کمونيستی جھا» سياسی عظيم عليه بلوک رويزيونيست ھای حزب کمونيست چين

حمله از درون چين عليه امپرياليزم چينی که ھنوز عکس رھبر کبير پرولتاريا . اھميت فراوان برخوردار می باشد

در ميدان تيانمن آن نصب است، حملۀ انقالبی، مھم و نقطۀ عطف در تداوم انقالب سوسياليستی در چين ) مائوتسه دون(

  .به شمار می رود

ی خود را ئ تأسيس گرديده است، ھدف غا٢٠٠٨ر مب نو٢٨ به طور رسمی در چين که) ستمائوي(حزب کمونيست 

اين حزب ميراث آرزوھای صدر مائو و حزب کمونيست «: رسيدن به کمونيزم می داند و با صراحت اعالم می دارد

را دشمن » بلوک خاينان رويزيونيست حاکم حزب کمونيست چين«اين حزب » .باشد دون می چين در عصر مائوتسه

  ».اگر مرتجعان از زور کار می گيرند، ما ھم اين کار را خواھيم کرد«شماره يک مردم چين می داند و باور دارد که 

چين و مبارزۀ آن عليه دولت امپرياليستی ) مائويست(سازمان انقالبی افغانستان، ضمن حمايت از ايجاد حزب کمونيست 

م ـ لنينيزم ـ انديشۀ مائوتسه دون و پا گذاشتن دولت آن کشور در چين به اين باور است که با بريدن چين از مارکسيز

در » سازمان انقالبی افغانستان«. را ديگر رويزيونيست خواند» حزب کمونيست چين«توان  رقابت امپرياليستی، نمی

ار ديگر اکيداً در مورد دولت چين نظرش را بيان داشته است که اينک ب) پيوند با انجوايزم، گسست از مارکسيزم (ۀنوشت

  :آنرا نقل می کنيم
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در خصوصي چين و لتي  دویكمپني ھاد، نموزار بادش را وارد قتصااز اعظمي ابخش از آن که لت چين بعد دو «

چيني به سه دار سرمايه زن كه يك ی ئتا جابرخاست ن  جھایخلق ھار ستثماامپرياليستي به  ایقابت با كمپني ھار

 یونيرم و خااد موزار،  بایابرن به سوسوكشيدن  جھاۀرپنج قادر چيني داران سرمايه . فتست يادلر سرمايه رد داميليا

يگر ه، دغيروشت دانگليسي نگه  ایدار يم سرمايهرژبا حاكميت را نگ نکاھا، لت چينو دوشدند وف مصرر ارزان كا

و ند دارست بر نمي دتي كسيسر مایھااز اداقت ويويزيونيست ھا ھيچ ر. ستاقعي وايويزيونيست گفتن چين غيرر

به . دنمي شوه چين كنوني قطعاً شنيددر  كه یاردمو، تيك صحبت مي كننداكروبرد قتصام و اكسيزرماب، نقالاز اھميشه 

  ».» ناميدممپرياليزل ا«سوسياان آن را نمي توی که ئجاست تا ر اعيام تمام مپرياليزاچين حاضر يك اين صورت 

ی در ئماھنگی با امپرياليست ھای امريکاکشور ما، حمايت از دولت پوشالی، ھسرمايه گذاری ھای بزرگ چين در 

 ار ھای محروم از ھمه چيز، اين دولت را به امپرياليست تمام عيار مبدل کرده و ديگر نمی توان آن اشغال و کشتار توده

  .رويزيونيست خواند

  

  »سوسياليزم قرن بيست و يکم«

سيستی که در نھادھای جھانی گردھم آمده اند و ساير احزاب و سازمان ھای در پھلوی احزاب و سازمان ھای مارک

در » سوسياليزم قرن بيست و يکم«مارکسيستی ـ لنينيستی ـ مائوتسه دون انديشۀ بيرون از اين نھادھا، ما با جريان 

  .رو ھستيمه شماری از کشورھای امريکای التين روب

گرفته است، جريانی است که از راه مسالمت آميز و پارلمانتاريزم در صدد اين جريان که عمدتاً جنبش بوليواری نام 

ی ارزان، آموزش و ئبی سوادی، توليد و عرضۀ مواد غذااين جريان که مبارزه با . کسب قدرت سياسی می باشد

سياست موريت ھای بوليواری می داند، در مخالفت با أپرورش ارزان و اجباری و اجرای برنامه ھای صحی را از م

ی قرن نوزدھم ئھای نيوليبراليستی اقتصادی امريکا قرار دارد و بر اساس شعار سايمن بوليوار رھبر مبارزات توده 

ما ھيچ وقت آرام نخواھيم نشست و ھيچ وقت آسودگی خاطر نخواھيم داشت، مگر اين که زنجيرھای «امريکای التين 

  . ی عمل می کندئت ھای امريکاعليه سياس» اره کنيماسارت خود را از امپراتوری پ

 دولت جيمز ١٨٢٠در سال . امريکا مطرح ھستند» حياط خلوت«کشورھای امريکای التين از دير زمانی منحيث 

مونرو رئيس جمھور وقت اعالم کرد که ھيچ کشوری بدون حمايت ممالک متحده نمی تواند در امور داخلی کشورھای 

بر اساس ھمين سياست، امريکا . مداخله کند) ای جنوبی و جزاير کارايبامريکای مرکزی، امريک(امريکای التين 

مرزھايش را به وسيلۀ اشغال تگزاس، اريزونا و نيو مکسيکو گسترش داد و بعدھا با پياده کردن سياست ھای 

ا از در بس) کسی که سود را جوھر دموکراسی می دانست(نيوليبراليستی از طريق مکتب شيکاگو توسط ميلتن فريدمن 

 در برازيل، چيلی، ارژانتين و ١٩٨٨ تا ١٩٧٣در ميان سال ھای . اين کشورھا ديکتاتورھا را به قدرت رساند

  .اوروگوئه، ديکتاتورھای خون آشام با حمايت مستقيم نظامی و اقتصادی امريکا به قدرت رسيدند

توده ھا را در اين کشورھا تسريع نمود، ی کشورھای امريکای التين، روند فقر و تھيدستی ئچور و چپاول ثروت و دارا

، چھل و يک فيصد توده ھای اين کشورھا در فقر زندگی می کردند و با سياست ھای ١٩٧٠چنانچه در اواخر دھۀ 

 ۴٨ اين فيصدی به ١٩٩٠ افزوده می شد که در سال ءنيوليبراليستيی مکتب شيکاگو، با گذشت ھر سال بر تعداد فقرا

  . درصد رسيد

، »حياط خلوت«سياست ھای نيوليبراليستی، دولت ھای مستبد و ديکتاتور، ستم و بھره کشی امريکا از اين بی رحمی 

ھمه سبب ... فقر روز افزون، بيکاری، تراکم ثروت در دست طبقات حاکمه، گذشتۀ پر افتخار مبارزه عليه امپراتوری و

وليويا و اکوادور به مسير ديگری گام بگذارند، خصوص ونزويال، به شدند تا شماری از کشورھای امريکای التين ب
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» بازار مشترک کشورھای جنوب«طرد سازمان نفتا و ايجاد : مسيری که عليه سياست ھای نيوليبراليستی بود

، کاھش معامالت با صندوق بين المللی پول و ايجاد بانک جنوب، به راه اندازی جنبش بوليواری، جنبش )مرکوسور(

  . »سوسياليزم قرن بيست و يکم«چايستا و باالخره 

 آغاز گرديد، تأثيرات ١٩٩٨جنبش بوليواری که عمالً پس از پيروزی ھوگو چاويز رئيس جمھور ونزويال در دسمبر 

خصوص با آغاز دولت ھوگو چاويز در ه شگرفی بر ساير کشورھای منطقه گذاشته است، زيرا با آغاز اين جنبش و ب

 درصد نيروی کار بيکار ٣٢ درصد و در روستاھا ٢٨ سخت رنج می برد، در شھرھا ، ونزويال از بيکاری١٩٩٩بھار 

 درصد در سراسر کشور ١٠ ميالدی سطح بيکاران به ٢٠٠۶بودند، اما اصالحات بوليواری سبب شد که در سال 

  .کاھش بيابد

توده ھا از طريق مدل اجرای اصالحات به سود : کشورھای بوليواری مدل جديد توسعه را روی دست گرفته اند

اين کشورھا سرمايه گذاری ھای بزرگ خصوصی را متوقف کرده، ھزينه ھای دولتی را . انتخابات و پارلمانتاريزم

ين ئپاافزايش داده، برنامه ھای جديد رفاھی را روی دست گرفته، شمار بی سوادان را کاھش داده، سن بازنشستگی را 

  . روان ھستند...  مخابرات، استخراج معادن، بانکداری وآورده و به طرف ملی شدن صنايع، انرژی، 

او . ی امريکا در مانتا را بستئ يک قدم پيشتر رفت و  پايگاه ھوا٢٠٠٧در اين ميان رئيس جمھور اکوادور در سال 

اعالم کرد که وجود چنين پايگاھی در خاک کشورش تصورکردنی نيست، مگر آن روزی که اياالت متحده نيز استقرار 

سفرھای جورج بوِش پسر به کشورھای امريکای التين با اعتراضات . ک پايگاه اکوادور در ميامی را  مجاز بداندي

امريکای التين را از امپرياليست ھا و يانکی ھای ھای گستردۀ توده ھای التينی ھمراه بود که انزجار و نفرت خلق 

  .  غارتگر نشان می دھد

خود می داند، ھر نوع جنبشی را که به حاکميتش در » حياط خلوت«مريکای التين را امپرياليزم امريکا که کشورھای ا

اين خلوتگاه ضربه بزند، دشمن خود دانسته از طريق کودتاھا، توطئه ھا و حمايت ديکتاتورھا و طبقات مستبد حاکمه در 

ش کرده اند تا فيدل کاسترو را ی با ھمين سياست بارھا تالئامپرياليست ھای امريکا. باشد صدد از ميان بردن آن می

 سال بدينسو مصروف مبارزۀ ۴٨ی که جنبش فارک از ئنند، عليه چاويز کودتا به راه بيندازند؛ در کلمبيا جاحذف ک

ھای مادی و معنوی به دولت ديکتاتورھای اين کشور گامی ھم  مسلحانه عليه دولت مستبد کلمبيا می باشد، از حمايت

ا در حال حاضر پس از اسرائيل و مصر، سومين دريافت کنندۀ کمک ھای نظامی امريکا می کلمبي. عقب ننشسته است

امريکا به بھانۀ مبارزه عليه تروريزم و مبارزه عليه کوکائين، نيروھايش را در کلمبيا مستقر نموده تا جبنش . باشد

  .بوليواری را تھديد نمايد

ی ئجنبش توده . نزويال را متھم به حمايت از اين جنبش می سازدامريکا، جنبش فارک را جنبش تروريستی می داند و و

 درصد ثروت را در کنترول دارد ۴۵ درصد جمعيت ثروتمند، ١فارک در کلمبيا به خاطری می رزمد که در اين کشور 

 ٣ی ھا برای معيشت زندگی فقط از ئ مالک کالن است و اکثريت کلمبيا٣٧و نصف زمين ھای کشاورزی متعلق به 

  . صد زمين ھای قابل کشت استفاده می کننددر

چنانچه تذکر رفت، سازمان انقالبی افغانستان از جنبش ھای مترقی و سکيوالر ضد امپرياليستی کوبا، ونزويال، بوليوی، 

ی عليه امپرياليست ھا، دولت ھای مستبد و خودکامه ئاکوادور، مبارزات فارک، زاپاتيست ھا و ساير جنبش ھای توده 

ير کشورھا حمايت می کند و اين جنبش ھا را در تضعيف ھرچه بيشتر امپرياليزم مؤثر می داند، اما باور دارد که در سا

که بر بنياد پلوراليزم و انتخابات و دموکراسی آباد شده، نمی تواند ديکتاتوری » سوسياليزم قرن و بيست و يکم«

بقاتی و تالش برای احياء و امحای حاکميت طبقاتی ادامه دارد پرولتاريا را حاکم سازد، زيرا در جھان طبقاتی، نبرد ط

تا جامعۀ طبقاتی و منافع طبقاتی موجود است، اين . ی ميسر نيستئ طريق پارلمان و دموکراسی بورژواکه اين نبرد از
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ھند ورزيد، ستيز ادامه دارد و طبقات ارتجاعی برای احيای مجدد خود از ھيچ نوع توطئه، کودتا و جنگ خودداری نخوا

  .  رود چنانچه تجارب کودتاھا و سوء قصدھا در ھمين کشورھای بوليواری نمونه ھای خوب آن به شمار می

تجارب تاريخی به اثبات رسانده که ديکتاتوری طبقاتی، تنھا از طريق جنگ طبقاتی و انقالب قھری می تواند به 

در وضعيتی » .قدرت سياسی از لولۀ تفنگ بيرون می شود«: از ھمين رو مائوتسه دون اعالم می دارد. پيروزی برسد

ھای مالی در سطح جھان، کنترول  مالکيت تکنالوژی مدرن، کنترول جريان(که امپرياليست ھا با شش انحصار 

ھا و انحصار  ی، انحصار آبراهئ برداری از منابع طبيعی کرۀ زمين، کنترول وسايل ارتباطی و رسانه ھای بھره راه

 پايگاه نظامی در سراسر جھان، ٧١۴دنيا را کنترول می کنند، و تنھا امريکا با داشتن بيش از ) کشتار جمعیھای  سالح

پنتاگوِن خود را به حيث بزرگترين زمين دار جھان تثبيت کرده است؛ پلوراليزم، دموکراسی و پارلمانتاريزم راه رسيدن 

 برای رسيدن به سوسياليزم، ديکتاتوری پرولتاريا و تحقق به سوسياليزم نيست، کمونيست ھا جز انقالب قھری، راھی

  .کمونيزم ندارند

ی برای رسيدن به سوسياليزم، ئراليزم و تن دادن به اصول بورژواپوپوليزم، مبارزۀ مسالمت آميز، پارلمانتاريزم، پلو

رويزيونيزم می داند و می  اساسی و حقيقت عام مارکسيزم را  اصولِ  انکارِ ،مائو با صراحت. رويزيونيزم آشکار است

رويزيونيست ھا تفاوت بين سوسياليزم و کاپيتاليزم، فرق بين . رويزيونيزم نوعی از ايديولوژی بورژوازی است«: گويد

آن چه که آنان از آن طرفداری می کنند، در واقع مشی . ديکتاتوری پرولتاريا و ديکتاتوری بورژوازی را انکار می کنند

  ».لکه مشی سرمايه داری استسوسياليستی نيست، ب

مارکسيست ھا . مارکسيزم به ما می آموزد که دوست و دشمن را تشخيص بدھيم و مرزھای طبقاتی را مغشوش نسازيم

گزين ديکتاتوری بورژوازی سازند، و اين امر در ينبرد طبقاتی را به جلو می برند تا ديکتاتوری پرولتاريا را جا

پارلمانتاريزم صورت می گيرد و نه ھم از طريق پلوراليزم و انتخابات؛ فقط قھر اوضاع کنونی جھان نه از طريق 

  . طبقاتی را بايد با قھر طبقاتی پاسخ گفت، نه چيز ديگری

  

  ـ بخش پنجم) ارگان تيوريک ـ سياسی سازمان انقالبی افغانستان( چھارم ۀبه پيش شمار

 

 

 


