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  ستالين - تئوری

زيرا . ھميت فراوان دارد تئوری برای جنبش انقالبی پرولتاريائی ا:تئوری و پراتيک، دو عنصر مھم جنبش انقالبی

 ۀتئوری عبارت است از تجرب. بدون تئوری انقالبی، عمل انقالبی يا به گفتۀ لنين جنبش انقالبی موجود بوده نمی تواند

دست کشيدن از تئوری و تنھا به عمل چسبيدن خالف روح لنينيزم . طور مجموعیه نھضت کارگری تمام کشورھا ب

 کند که با تئوری مترقی و انقالبی ء می تواند نقش پيشاھنگ را ايفایزمان و يا جنبشزيرا تنھا يک حزب و يک سا. است

  .رھبری گردد

 اگر تئوری انقالبی در دست داشته باشيم، ولی آنرا با عمل مبارزاتی : مستحکم داشته باشدۀتئوری و پراتيک بايد رابط

اين در مورد پراتيک يعنی عمل نيز صدق می . جنبش پيوند ندھيم، تئوری به يک چيز بی موضوعی تبديل خواھد شد

لذا وقتی تئوری با عمل يکجا . اگر عمل بر اساس يک تئوری انقالبی صورت نگيرد، عمل نابينا و کور خواھد بود. کند

  .شود، به يک نيروی عظيمی تبديل می شود که جنبش انقالبی را به سوی پيروزی  و موفقيت می برد

 انقالب را نشان می دھد، فھم و دانش شناخت عوامل داخلی و خارجی را آسان می سازد،  کارگر راهۀتئوری به طبق

ی انتخاب ئ کارگر آگاھی پيدا می کند که روند به کدام طرف می رود و جنبش انقالبی در آينده چه سمت و سوۀطبق

  .خواھد کرد

ه نقش پيشاھنگ طبقۀ کارگر ضربه  اين تئوری ب:اپورتونيستی است» تئوری«جريان خود به خودی، يک » تئوری«

خودی جنبش کارگری بنا شده است و ضرورت حزب سياسی ه زيرا اساس آن بر کرنش در برابر جريان خودب. می زند

 سياسی طبقۀ کارگر را برای رسيدن به قدرت ۀخودی، مبارزه تئوری جريان خود ب. ال می بردؤ کارگر را تحت سۀطبق

و » ءقابل اجرا«ی را مطرح بسازد که ئمی کند که جنبش کارگری فقط بايد تقاضای ھاکيد أسياسی انکار می کند و ت

  . حداکثر برای انقالب پرولتری رويدست نگيردۀباشد، يعنی دنبالۀ سياست روزمره برود و برنام» قابل قبول«

نظم و از روی نقشه و اين تئوری بافعاليت م. تئوری جريان خود به خودی يک تيوری ترديونيستی يا اکونوميستی است

 کارگر قرار بگيرد و توده ھا را آگاه ۀمخالف است که حزب طبقۀ کارگر در پيشاپيش مبارزات طبق. فھم، مخالف است

  .بسازد 
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 کارگر را در مبارزات ۀپيروان اين تئوری وجود يک حزب انقالبی طبقۀ کارگر را رد می کنند و در تالش ھستند تا طبق

ی مصروف بسازند که به اين گونه نھضت کارگری را در ئ سھولت ھای اقتصادی و اتحاديه روزمره و تقاضا برای

  .خدمت بورژوازی قرار می دھند

خودی، تئوری انقالب پرولتاريائی ه  در برابر تئوری خود ب:خودیه تئوری انقالب پرولتاريائی در مقابل تئوری خود ب

  :تئوری انقالب پرولتاريائی بر سه اصل استوار است. اين تئوری را لنين پايه ريزی کرد. قرار دارد

 سرمايه داری، اوراق پيشرفتۀ در ممالک : سرمايه داریپيشرفتهحاکميت و سيادت سرمايه مالی در ممالک  .١

 حاکميت ۀطور کلی بازارھای بورس امروز دنيا نمونه وجود می آيد، به  مالی بۀبھادار به مثابه سيادت سرماي

در ھمين حال به جای صدور کاال، صدور سرمايه برای تھيه مواد خام .  استه ئی سرمايھمين اوراق بھادار

وجود می آيند و تراست ھا و سنديکاھا شدت استثمار و استعمار را افزايش ه صورت می گيرد؛ انحصارات ب

 ۀاياليگارشی مالی حاصل سيادت سرم. می دھند؛ به اين صورت قدرت مطلق اليگارشی مالی ظھور می کند

اين حاکميت مطلق سبب می شود تا کارگران و توده ھا بيش .   مالی و صنعتیۀمالی است، يعنی حاصل سرماي

 .از پيش به انقالب پرولتاريائی تکيه کنند، زيرا اين يگانه راه نجات تمام زحمتکشان  است

. بی حدت بيابد فکتورھای باال موجب می شود که در داخل کشورھای سرمايه داری بحران انقال:نتيجه

 پرولتاريا عناصری پيشتاز عليه دولت ھای سرمايه به شکلی ۀھمينگونه در ممالک صاحب مستعمره، در جبھ

  .از اشکال انسجام بيشتر پيدا می کنند

سر می ه در رقابت بداری  سرمايه پيشرفتۀ کشورھای : داری سرمايهپيشرفتۀاستعمار از طرف کشورھای  .٢

اين رقابت و حصول سود بيشتر، به مستعمرات و کشورھای غير مستقل با شدت تمام اين کشورھا برای . برند

 زمين ميان سرمايه ۀکه تمام کر سرمايه صادر می کنند و مناطق تحت نفوذ خود را گسترش می دھند تا اين

می که سيست. داران تقسيم می شود و به اين شکل سرمايه داری به سيستم جھانی اسارت و ستم تبديل می گردد

اين سيستم جھانی بر . وجود می آورده اقتصاد پراکندۀ جھان را با ھم مرتبط می سازد و اقتصاد جھانی را ب

اکثريت توده ھای جھان اعمال می شود و ھمين است که در برابر اين اردوگاه، در سراسر جھان، اردوگاه 

 .مپرياليست ھا مبارزه می کنندی شان از جور و ستم ائوجود می آيد که برای نجات و رھاه تودھا ب

 توده ھا وخلق ھا در کشورھای ۀ شدت استعمار سرمايه داری در مستعمرات موجب شدت مبارز:نتيجه

 خارجی، خيزش ھا و قيام ھا و انقالبات عليه امپرياليزم گسترش ۀمستعمره می شود و بدين صورت در جبھ

  .می يابد

 چنانچه گفتيم ميان سرمايه داران رقابت بر :ان سرمايه دارانتصاحب انحصاری ملل ديگر و رقابت خونين مي .٣

اين رقابت وقتی شديد و خونين می شود که توزيع جھان به شکل . سر چور و چپاول ملل ديگر موجود است

ی که ئکشورھا. جنگ ھای امپرياليستی بيرحمانه تنھا راه حل اين مشکل است. ناموزون صورت بگيرد

رو می شوند که در صدد گرفتن سھم خود از مستعمرات می ه ا کشورھای روبصاحب مستعمرات ھستند ب

جنگ ميان امپرياليست ھا سبب می شود .  باشند و ھمين است که ميان سرمايه داران جنگ سبعانه در می گيرد

 ) پرولتاريا در داخل کشورھای سرمايه داریۀجبھ( اولی ۀ امپرياليستی تضعيف شود و در مقابل جبھۀکه جبھ

 خلق در مستعمرات تقويت گردد، اين سبب ضربه خوردن امپرياليزم ميشود و راه آزادی خلق ھا را ۀو جبھ

 .تسھيل می کند

اين جنگ سبب تقويت جبھۀ پرولتاريا و اتحاد ميان انقالب پرولتاريائی . جنگ ناگزيری امپرياليزم است :نتيجه

  .ی بخش خلق ھا می شودئبا انقالب رھا
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و بر جای » انقالب سوسياليستی استۀ امپرياليزم آستان«:ھمين سه اصل بود که لنين گفتبا درنظرداشت 

  .کيد کردأخودی، چه در داخل روسيه و چه بيرون از آن، بر انقالب پرولتاريائی ته جنبش خود ب

مان کشور جداگانه  آيا انقالب پرولتاريائی را بايد از نقطه نظر وضع اقتصادی فالن يا بھ:انقالب پرولتاريائی جھانی

گو  و مورد مطالعه قرار داد؟ آيا در باب وجود يا عدم شرايط عينی انقالب پرولتاريائی در کشورھای جداگانه بايد گفت

گو کنيم؟ آيا  و  به عنوان يک کميت مستقل گفتپيشرفتهکنيم؟ آيا بايد در باب انقالب پرولتاريائی در فالن يا بھمان کشور 

  تکامل داخلی يک کشور معين نگريست؟ۀ  را  بايد فقط و فقط از نظر نتيجانقالب پرولتاريائی

نه، اينھا در گذشته مورد بحث قرار می گرفتند، اما اينک که سرمايه داری وارد فاز امپرياليستی شده است، ديگر کافی 

  :زيرا. نيست

احد بسته اند و اقتصاد جھانی که سرمايه داری از طريق مستعمرات، اقتصاد کشورھا را به زنجير و از آنجائی .١

وجود آمده است که ديگر نمی توان آنھا را اقتصادھای مستقل خواند، پس بايد انقالب پرولتاريائی را از ه ب

 .نقطه نظر وضع اقتصادی ھمه يا اکثر ممالک و از لحاظ وضع اقتصاد جھانی مورد بررسی قرار داد

رو ھستيم، پس بايد شرايط عينی انقالب پرولتاريائی را در ه بکه اکنون با سيستم اقتصاد جھانی رو از آنجائی .٢

اما وجود بعضی ممالک در اين سيستم که . تمام اين سيستم جھانی امپرياليستی مورد بررسی قرار بدھيم

 . صنعتی شان کم است، نمی تواند مانع غير قابل رفعی در راه انقالب پرولتاريائی باشدپيشرفت

 جھانی امپرياليزم بسته است، از ۀ منفرد ملی سرمايه به حلقه ھای زنجير واحد جبھکه جبھه ھای از آنجائی .٣

 ۀ جداگانۀکو کرد که در برابر جبھ و اينرو نمی توان از انقالب پرولتاريائی به عنوان يک کميت مستقل گفت

عمومی نھضت ۀ بھ واحد جھانی امپرياليزم بايد جۀچنانچه گفتيم در برابر جبھ. سرمايۀ ھمان ملت قرار دارد

 .انقالبی ھمه کشورھا قرار بگيرد

 ۀسر می برد، اکنون انقالب پرولتاريائی را قبل از ھمه چيز بايد نتيجه که امپرياليزم در رقابت ب از آنجائی .۴

امپرياليستی جھان در اين يا آن کشور معين ۀ تکامل تناقضات سيستم امپرياليزم و نتيجۀ گسستن زنجير جبھ

 . فقط در تکامل داخلی يک کشور معينديد، نه فقط و

  .ھمين است که وقتی ما از انقالب پرولتاريائی صحبت می کنيم، منظور ما انقالب پرولتاريائی جھانی است

در آن جائی که صنعت ترقی کرده است؟ در آن جائی که پرولتاريا ؟ اما انقالب پرولتاريائی از کجا بايد آغاز شود

  در آن جائی که مدنيت زيادتر است؟ در آن جائی که دموکراسی بيشتر است؟اکثريت را تشکيل می دھد؟ 

ی آغاز می شود که زنجير امپرياليزم در آن جا سست ئتئوری لنينی باور دارد که انقالب پرولتاريائی در جا! نه

ی انقالب ئباشد؛ انفالب پرولتاريائی در سست ترين نقطۀ زنجير جبھۀ جھانی امپرياليزم صورت می گيرد؛ در جا

سر ببرد و از اينرو امکان دارد اين ه پرولتاريائی آغاز می شود که آن جا امپرياليزم بيش از ھمه در حالت شکننده ب

انقالب در کشوری صورت بگيرد که از لحاظ صنعت ترقی نکرده باشد، پرولتاريا اکثريت را نسازد، مدنيت باال 

  . باالتر قرار نداشته باشدنداشته باشد و از لحاظ دموکراسی در پله ھای

 در روسيه به شدت سست و ١٩١٧  بنياد جبھۀ جھانی در سالوقوع پيوست؟ه چرا انقالب پرولتاريائی در روسيه ب

در اين کشور، کارگران . زنجير جبھۀ امپرياليستی به خاطر سستی بيش از حدش بی دوام شده بود. لرزان شده بود

 مالکين ۀزيرا دھقانان نيز تحت ظلم و استثمار ظالمان. ھقان را با خود داشتندحمايت متفقين جدی چون ميليون ھا د

)  کارگران و دھقانان(در مقابل اين دو قوت انقالبی . ی خود از اين اسثتمار بودندئقرار داشتند که در صدد رھا

قی داشت و نه ھم محبوبيت و  مردم نه وزن اخالینمايندۀ پليد امپرياليزم به نام تزاريسم قرار داشت که نزد توده ھا

اينھا فکتورھای عمده برای آغاز انقالب پرولتاريائی در روسيه بود، . ھمۀ مردم با کينه و تنفر به آن نگاه می کردند
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لمان و انگليس و امريکا در رده ھای پائين ادر حالی که روسيه آن زمان از لحاظ ترقی سرمايه داری از فرانسه و 

  .تر قرار داشت

آيا ميان انقالب دموکراسی بورژوازی و انقالب پرولتاريائی  :ب دموکراسی بورژوازی و انقالب پرولتاريائیانقال

  ديوار چين موجود است؟ آيا انقالب دموکراسی بورژوازی بايد به انقالب پرولتاريائی منتھی گردد يا نه؟ 

 فاصلۀ طوالنی موجود است و به اصطالح ميان اپورتونيست ھای بين الملل دوم باور داشتند که ميان اين دو انقالب

شان ديوار چين بنا يافته است، اما کمونيست ھای انقالبی باور دارند که در شرايط امپرياليزم، انقالب دموکراسی 

انقالب (انقالب دموکراسی بورژوازی و انقالب سوسياليستی . بورژوازی بايد به انقالب پرولتاريائی منتھی گردد

  :لنين می گويد. دو حلقۀ زنجير توسعۀ انقالب ھستند) یپرولتاريائ

دھقانان را به خود ملحق نمايد تا اين که جبراً مقاومت ۀ پرولتاريا بايد تحول دموکراسی را به آخر برساند، تود«

م پرولتاريا بايد انقالب سوسياليستی را انجا. حکومت مطلقه را در ھم شکسته و بی ثباتی بورژوازی را فلج سازد

عناصر نيمه پرولتاريا را به خود ملحق نمايد، تا اين که با زور و جبر، مقاومت ۀ بدھد بدين طريق که تود

  »...بورژوازی را در ھم شکسته و تزلزل دھقانان و خرده بورژوازی را فلج سازد

  :ھمين گونه لنين در مورد اين دو انقالب توضيح می دھد

 ھم با کمال فداکاری مبارزه خواھد کرد برای اين که قدرت حکومت را به پرولتاريا مبارزه می کند ودر آينده«

توده «برای آن که ... دست گيرد، برای اين که جمھوری را به دست آورد، برای آن که اراضی را مصادره نمايد

) اريسميعنی تز (نظامی فئودالی» امپرياليزم« از چنگال بورژوازیۀ را در استخالص روسي» ھای غير پرولتاريا

 استفاده فوراً بورژوازی از دست تزاريسم و حکومت ارضی مالکين ۀ شرکت بدھد، و پرولتاريا از اين نجات روسي

 بلکه به  ضد کارگران روستاهآنان بۀ خواھد کرد و اين استفاده نه به منظور کمک به دھقانان متمول در مبارز

  ».منظور اجرای انقالب سوسياليستی به اتفاق پرولترھای اروپا خواھد بود

  :بحث تبديل کردن انقالب دموکراسی بورژوای را به انقالب پرولتاريائی با اين توضيح عالی لنين جمع می کنيم

دھقانان » ۀھم« ھمراھی با ء ابتدا.يد کردئجريان انقالب، صحت قضاوت ما را تأ. چنانچه می گفتيم ھمان طور شد«

تا اينجا انقالب عبارت از انقالب بورژوازی و ( ضد اصول قرون وسطائی ه ضد سلطنت استبدادی و مالکين و بهب

 ۀو بعد به معيت تھيدست ترين قسمت دھقانان و به ھمراھی نيمه پرولتاريا و ھم) بورژوازی دموکراتيک می باشد

 ضد متمولين دھاتی و کوالک ھا و سفته بازان که از اينجا ه در عين حال ب وعليه سرمايه داریاستثمار شوندگان، 

کسانی که سعی می کنند بين اين انقالب و آن انقالب يک ديوار چين مصنوعی  .  می گرددسوسياليستیبه بعد انقالب 

ست از يک ديگر جدا اتحاد وی با دھقانان تھيدۀ  ميزان آمادگی پرولتاريا و درجسوایبکشند و اين دو را با چيزی 

  ».می سازند، مرتکب عظيم ترين تقلبات در مارکسيسم و لجن مال کردن آن و تبديل آن به ليبراليسم شده اند

انقالب «(» انقالب پی در پی«يا ) انقالب پر منينيت( انقالب پی در پی ):انقالب پر منينت(انقالب پی در پی 

  نينی است، چه تفاوتی ميان اين دو است؟؟ کدام يکی لنينی و کدام يکی ضد ل)»پرمنينت

انقالب پی در پی، يک تئوری انقالبی مارکسيستی است که لنين عميقاً به آن باور داشت، اما او با تمام توان عليه 

را تئوری معيوبی می » انقالب پی در پی«لنين تئوری . نيروھای ضد انقالب قيام کرد» انقالب پی در پی«تئوری 

  .را علم می کردند نام مارکس آنه ای ضد انقالب بدانست که نيروھ

ناديده گرفتن نقش دھقانان در انقالب و آغاز از حاکميت : دو مشکل عمده داشت» انقالب پی در پی«تئوری 

  .پرولتاريا
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ب  لنين باور داشت که بايد از استعداد انقالبی دھقانان و انرژی آنان برای اضمحالل کامل تزاريسم و عبور به انقال

روسی به نقش جدی دھقانان و استفاده از » پرمنينتيست ھای«در حالی که . استفاده شود» منتھای«پرولتاريائی 

انرژی آنان در انقالب روسيه پی نمی بردند، آنان به استعداد پرولتاريا در رھبری دھقانان و اين طبقه را به متفق 

 با اين اغماض، دھقانان را کماکان  تحت نفوذ بورژوازی جدی خود در انقالب تبديل کردن ارزش قائل نبودند و 

  .باقی می گذاشتند

که  لنين باور داشت که کار انقالب را بايد با انتقال حاکميت به دست پرولتاريا به سرانجام برسانيم، در حالی

 نمود و درک نمی باور داشتند که بايد کار را مستقيماً از حکومت پرولتاريا شروع» پرمنينت«طرفداران انقالب 

مانند بقايای سرواژ چشم می پوشند، قدرت مھمی مثل » جزئی«کردند که در چنين صورتی آنھا از يک چيز 

  .دھقانان را ناديده می گيرندکه با اين سياست کار جلب دھقانان را به طرف پرولتاريا با کندی مواجه می سازند

نبود، بلکه طرفدار جدی انقالب پرمنينيت بود، انقالبی که » تپرمنين«نتيجتاً بايد گفت که لنين طرفدار انقالب 

. پرولتاريا را درک می کردۀ سلطۀ به نقش دھقانان در انقالب ارزش قائل بود و ايد» پرمنينت«عکس انقالب 

  .کيد می کرد، بر اساس تئوری مارکس استوار بودأانقالب پرمنينتی که لنين بر آن ت

ھنگامی که خرده بورژواھای دمکرات منش می خواھند پس از اجرای حداکثر  «:مارکس در اين مورد می گويد

ما عبارت از آن است که تا وقتی طبقات کم ۀ تقاضاھای مذکور انقالب را ھر چه زودتر خاتمه دھند، منافع و وظيف

ف نياورده است و و بيش ثروتمند از حاکميت نيفتاده اند و تا موقعی که پرولتاريا ھنوز اقتدار دولتی را به تصر

 دنيا به اندازه ای ترقی ننموده اند که یجمعيت ھای پرولتاريا نه فقط در يک کشور بلکه در تمام ممالک فرمانروا

رقابت بين پرولتاريای اين ممالک از ميان رفته باشد و تا وقتی که الاقل آن نيروھای مولده که نقش قطعی را بازی 

  ».انقالب قطع شودۀ  نگشته است، بايد نگذاريم دنبالمی کنند در دست پرولتاريا متمرکز

لمان سال ھای پنجاه کار انقالب مستقيماً از حکومت پرولتاريائی شروع شود، امارکس پيشنھاد نمی کرد که در 

بلکه پيشنھاد می داد که امر انقالب پرولتاريائی با احراز حاکميت دولتی به انجام رسد و قدم به قدم فراکسيون ھای 

ورژوازی يکی پس از ديگری از فراز حکومت به زير انداخته شوند تا اين که پرولتاريا به حکومت برسد و آتش ب

  .انقالب در تمام کشورھا مشتعل شود

 در گذشته ھا، آغاز انقالب پرولتاريائی را در يک آيا آغاز انقالب پرولتاريائی در يک کشور واحد ممکن است؟

 و يا الاقل پيشرفتهو برای غلبه بر بورژوازی بر قيام جمعی پرولترھای تمام ممالک کشور غير ممکن می دانستند 

  .اما در عصر امپرياليزم اين ديدگاه ديگر با حقيقت مطابقت ندارد. کيد می شدأاکثريت آنھا ت

طور ناموزون ترقی می کنند که اين سبب رقابت ھای ه در عصر امپرياليزم کشورھای مختلف سرمايه داری ب

فالکت بار ميان کشورھای امپرياليستی می شود که اين رقابت به جنگ ھای امپرياليستی می انجامد و سبب 

ی ئتضعيف جبھۀ امپرياليستی می شود، در ھمين حال جنبش انقالبی در تمام ممالک رشد می کند و جنبش ھای رھا

مه باعث آغاز انقالب پرولتاريائی در يک که اينھا ھ بخش ضربات کاری بر پيکر ناتوان امپرياليزم وارد می کند،

  .کشور واحد می شود

اما، بايد به ياد داشته باشيم که سرنگون ساختن حکومت بورژوازی و برقرار نمودن حکومت پرولتاريا در يک 

آيا پرولتاريا می تواند پيروزی کامل و قطعی . مين پيروزی کامل سوسياليسم نيستأکشور، ھنوز به معنی ت

م را  با نيروی يک کشور ممکن سازد و اساس سوسياليزم را مستحکم نموده از مداخلۀ خارجی و از سوسياليز

طور کلی جلوگيری نمايد؟ نه، برای استحکام اساس سوسياليزم، نياز است که انقالب الاقل ه احيای سرمايه داری ب
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تی به انقالب ساير کشورھا کمک کند و برای اين کار الزم است که کشور سوسياليس. وقوع بپيوندده در چند کشور ب

  .خود را نه به مثابه واحد مستقل بلکه به مثابه کمک کننده پيروزی پرولتاريا در ساير کشورھا بداند

 برای سرنگونی بورژوازی به شرايطی نياز است که بدون اين شرايط انقالب برای :شرايط ذھنی و عينی انقالب

برای انقالب . اين شرايط، را شرايط ذھنی و عينی انقالب می گويند.  نمی آيدسرنگونی بورژوازی به موفقيت نائل

را  کافی نيست که توده ھای ستمکش و استثمار شونده به عدم امکان زندگی به شکل سابق پی ببرند و تغييرآن

 سابق زندگی ؛ برای انقالب ضروری است که استثمار کنندگان نتوانند ديگر به طرز)شرايط ذھنی(مطالبه نمايند 

» طبقات باال«ديگر نظام کھنه را نخواھند و » طبقات پائين«فقط موقعی که ). شرايط عينی(کنند و حکومت نمايند 

  .ھم نتوانند طرز سابق را عملی کنند، در اين موقع انقالب به پيروزی رسيده می تواند

  :االتؤس

 تئوری چه اھميتی برای جنبش پرولتری دارد؟ .١

  چه رابطه ای دارد؟تئوری با پراتيک .٢

را با پراتيک پيوند ) اگر به شکل درست آموخته باشند(در غرب می توانند تئوری » مائويست«آيا فراری ھای  .٣

 بدھند؟

که بزدالنه از افغانستان » جنبش مائويستی افغانستان» «رھبر نستوه و گرانمايۀ«دو » پوالد«و » شورشی« .۴

ولی به (گی می کنند و تئوری ھای مارکسيستی را طوطی وار فرار کرده اند و در حال حاضر در غرب زند

به اصطالح ياد گرفته اند، آيا می توانند به عمل انقالبی مورد ضرورت توده ھا در افغانستان )  آنۀشکل مسخر

پھلو بزنند، اگر نه، ادعای ھای اين دو فراری که بر رھبران جنبش انقالبی افغانستان می تازند، را چگونه 

  می کنيد؟بررسی

 خودی چه می دانيد؟ه در مورد تئوری جريان خودب .۵

ثر از جريان خود به أسازمان جوانان مترقی تحت رھبری رفيق اکرم و ساير رھبران ديگر آن، چه اندازه مت .۶

 خودی بود؟

 کارگر تا ۀحزب طبقۀ کارگر ضرورت اساسی برای به انجام رساندن انقالب دموکراتيک نوين و رھبری طبق .٧

فراری با وجود خزيدن شان در غارھای » پوالد«و » شورشی« به جامعۀ بدون طبقه است، وقتی رسيدن

را در ھالند بلند » حزب کمونيست انقالبی افغانستان«سيس أغربی شان و عدم پيوند ارگانيک با توده ھا شعار ت

 ھای آماتور، دروغگو، »مائويست«می کنند، چه موجوداتی بوده می توانند، چشم پاره، حيله گر، حقه باز، 

 فريبکار، يکی از اينھا يا ھمۀ اين صفات برای اين دو صدق می کند؟

 در مورد تئوری انقالب پرولتاريائی چه می دانيد؟ .٨

 . را تشريح کنيدپيشرفته مالی در ممالک ۀحاکميت و سيادت سرماي .٩

 در مورد اليگارشی مالی چه می دانيد؟ .١٠

اسارت و ستم تبديل می شود؟ آيا به اين بھانه که سرمايه يک سيستم سرمايه داری چگونه به سيستم جھانی  .١١

 ھای فراری می توانند، فرار شان را توجيه کنند؟» مائويست«جھانی اسارت و ستم است، 

ی ئلنينيزم را به تاريخ می سپارند، آيا اين به معنی سپردن تئوری انقالب پرولتار» عمدتاً مائويست ھا«وقتی  .١٢

 نيست؟ با وجود اين آيا می توان اين ھا را انسان ھای نورمال خواند؟لنينی به تاريخ 

 توده ھا و خلق ھا در کشورھای مستعمره ۀشدت استعمار سرمايه داری در مستعمرات موجب شدت مبارز« .١٣

با » .می شود و بدين صورت درجبھۀ خارجی، خيزش ھا و قيام ھا و انقالبات عليه امپرياليزم گسترش می يابد
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 داشت اين سخن و وضعيت کنونی اشغال کشور ما که در آن استعمار با گذشت ھر روز شدت می يابد در نظر

ھای فراری از ميان مردم » مائويست« به مقاومت می پردازند، چرا ءو توده ھای کشور به نحوی از انحا

ين دروغ شان را که می دھند، آيا می توان ا» پيام آزادی«پرداخته و » شورش«فرار کرده اند و در غرب به 

فرار کرده اند، قبول کرد؛ آيا وقتی خود را با مارکس و لنين و تبعيد اين دو را با فرار خود مقايسه » اجباراً «

 می کنند، ھوشياری سياسی شان را به نمايش می گذارند يا حماقت سياسی شان را؟

 ).ئه گرددپاسخ تحريری ارا( راه اندازی جنگ، ناگزيری امپرياليزم است، چرا؟  .١۴

 ، چگونه؟»انقالب سوسياليستی استۀ امپرياليزم آستان« .١۵

 انقالب پرولتاريائی در کجا بايد آغاز شود؟ .١۶

کنند و  افراديکه درخارج زندگی می«که   فرار شان مبنی بر اينۀھای فراری جھت تبرئ» مائويست«ادعای  .١٧

اينھاکمونيست ھای افغانستان . مبارزه ميکنند درافغانستان بلکه در سراسر جھان }نه تنھا{عليه امپرياليزم نتنھا

را با » . آزادی بشر است}به خاطر{ انسان بخاطر}مبارزۀ{ آنھا عالی ترين نوع مبارزه}مبارزۀ{اندومبارزه

انقالب پرولتری  درنظرداشت اشغال کشور ما و فرار ايشان چگونه می بينيد، آيا اين نوع مسخره گفتن ھا جزو

 روند؟ به شمار می

 انان چرا متفقين جدی پرولتاريا ھستند؟دھق .١٨

چرا خلق پشتون و از آنجمله دھقانان پشتون را ستمگر می خوانند؟ چه تفاوتی در اين زمينه » مائويست ھا« .١٩

 ھا موجود است؟» مائويست«و  » گلم جمی«ميان نظر محقق و دوستم و انورسادات 

 در مورد انقالب دموکراسی بورژوازی چه می دانيد؟ .٢٠

  پرولتاريائی چگونه انقالب است؟انقالب .٢١

 چه رابطه ای ميان انقالب دموکراسی بورژوازی و انقالب پرولتاريائی موجود است؟ .٢٢

 چه تفاوت دارد، کدام يکی لنينی است؟» انقالب پرمينينت«نينت با انقالب پرم .٢٣

 آيا راه اندازی انقالب پرولتری در يک کشور ممکن است؟ .٢۴

 .ر و استحکام جامعۀ سوسياليستی را توضيح دھيدآغاز انقالب پرولتری در يک کشو .٢۵

 در مورد شرايط ذھنی و عينی انقالب چه می دانيد؟ .٢۶

 در افغانستان کدام شرايط آماده است و چه شرايطی ھنوز آماده نشده است؟ .٢٧

 نقش انقالبيون افغانستان در مساعد  ساختن اين دو شرط انقالب چيست؟ .٢٨

وتقويت وتحکيم آن   برای آغازيک جنبش مترقی وانقالبی درجامعه«در سايتش می نويسد که » پوالد«وقتی  .٢٩

اين آمادگی فکری ازطريق تبليغ وترويج انديشه ھای انقالبی ومترقی . فکری نيازاست   قبل ازھمه به تدارک

. درجھت ارتقای سطح آگاھی فکری وسياسی توده ھای مردم وايجاديک تشکيل انقالبی مردمی ميسرميگردد

درست واصولی آن  نين تدارکی نميتوان مبارزات ملی وطبقاتی توده ھای مردم را به جھت زيرا بدون چ 

ولی خودش با بزدلی تمام از ميان توده ھا فرار کرده و به » .رھبری کرده وآنرابه فرجام پيروزمندآن رساند

   آمال خود پناه برده، اين گفتارش چقدر صادقانه است؟ۀقبل

 


