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 سازمان انقالبی افغانستان

  ٢٠١٣ دسمبر ٢٨

  تاريخ، نبرد طبقاتی

  بخش يازدھم

  

  انشعاب جنبش بين المللی کمونيستی و تأثير آن در افغانستان

يلۀ کارل مارکس و فريدريش انگلس دو دانشمند و دو انقالبی کبير جھان بنيانگذاری شد، با تفکر مارکسيستی که به وس

، به عنوان تئوری رھائی زحمتکشان جھان قد برافراشت که با ١٨۴٨در جنوری » مانيفيست حزب کمونيست«انتشار 

در دوران رقابت آزاد سرمايه اين تئوری . با تمام انديشه ھای آن زمان تفاوت داشت» عملی و طبقاتی«دو خصوصيت 

جھت رسيدن به جامعۀ بی طبقه به عنوان علمی ترين و مکمل ترين تفکر در زمينه ھای سياسی، فلسفی و اقتصادی 

 .عرض اندام نمود

اولين انقالب پرولتری که بر اساس تئوری مارکسيزم، ديکتاتوری پرولتاريا را در نقطه ای  از جھان مسلط ساخت، 

 روز قدرت، حقانيت مارکسيزم را در عمل به اثبات رساند، ٧٢که در  کمون پاريس با اين. بود) ١٨٧١(کمون پاريس 

اما با اشتباھات عميق رھبران کمون به زودی شکست خورد و مارکس از شکست آن جمعبندی مبسوطی ارائه داد و 

 . درس ھای مھمی برای خلق ھای جھان به جا گذاشت

 ميالدی در روسيه اوج گرفت که بعد بلشويک ھا رھبری اين جنبش را در دست ١٩٠٠ جنبش ھای پرولتری در آغاز

 ١٩١٧جنگ اول جھانی که شکست روسيه را در پی داشت، بلشويک ھا را در پيروزی انقالب کبير اکتوبر . گرفتند

 در حلقۀ ضعيف والديمير ايليچ لنين تئوری پيروزی انقالب پرولتری در يک کشور و انجام انقالب. ياری رساند

امپرياليستی در چارچوب اصول مارکسيزم را مطرح و به پيروزی رساند، زيرا دوران رقابت آزاد به امپرياليزم و 

  .انحصار گذار کرده بود و به اين خاطر لنينيزم، مارکسيزم عصر امپرياليزم تعريف شد

ی بسياری را برباد داد، اما توده ھای زحمتکش ھا ليون انسان را گرفت و سرمايهي م۵٢که جان  جنگ جھانی دوم با اين

 انقالب ١٩۴٩ھفت کشور اروپای شرقی به سوسياليزم گذار کردند و در . را در بسياری از کشورھای جھان تکان داد

بعداً اين انقالبات در ھر پنج قاره گسترش يافت و . ی به رھبری مائو در جمھوری خلق چين به پيروزی رسيدئتوده 

 .يرومند سوسياليستی را به وجود آورداردوگاه ن

وی که . راه را برای قدرت ستالين در حزب و دولت اتحاد شوروی باز کرد) ١٩٢۴(مريضی و مرگ زود ھنگام لنين 

معمار اصلی ساختمان سوسياليزم در کشور شوراھا و قھرمان شکست فاشيزم ھيتلری در جنگ دوم جھانی شد، راه لنين 

مرگ ستالين با کودتای خروشچف در درون .  پدرود حيات گفت١٩۵٣کی دنبال کرد و باالخره در را با اشتباھات دردنا
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 از عملکرد ستالين انتقاد نمود و به تصفيه کادرھای ،او در کنگرۀ بيستم حزب کمونيست. کشور شوراھا ھمراه گشت

ستالين قبرش را محاکمه کرد و تِزھای رويزيونيستی سه  با ديکتاتور خواندن ٢٢در کنگرۀ . شايستۀ حزب پرداخت

 . مسالمت، دو عموم خلق و راه رشد غيرسرمايه داری را مطرح نمود

 راھپيمائی طوالنی ١٩٣۵اين حزب در اکتوبر .  تأسيس شد»چن دو سيو« به رھبری ١٩٢١حزب کمونيست چين در 

، کنفرانس حزب ١٩٣۶در » زون ای«پيمائی در منطقۀ را طی دو سال موفقانه به سر رساند و در جريان اين راھ

در جريان جنگ دوم که بخشی از چين به اشغال جاپان . برگزار و مائوتسه دون به رھبری حزب کمونيست برگزيده شد

درآمد، حزب کمونيست با حزب گوميندان که قدرت دولت را در دست داشت، اتحاد بست و بعد از شکست جاپان، 

 به خلع سالح حزب کمونيست گرفت، اما ديگر حزب کمونيست به قدرت انکارناپذيری مبدل شده بود و گوميندان تصميم

. ، بر چانکايچک غالب گشت و دولت دمکراتيک خلق چين را بنيان گذاشت١٩۴٩ تا ١٩۴۵طی جنگ ھائی از 

ا ساخت که بازماندگان او تا چانکايچک به جزيرۀ تايوان گريخت و زير حمايت مستقيم امپرياليزم امريکا دولت خود ر

 گذار از جامعۀ ١٩۵۶ی چين در ئجمھوری توده .  ھزار سرباز امريکائی قدرت می رانند۴٠امروز زير سايۀ 

 سال به ١٠ آن انقالب فرھنگی در چين آغاز شد که از يک دھه بعددموکراتيک به جامعۀ سوسياليستی را اعالن کرد و 

ياوپنگ که در جريان س دينگ. رخ دادھم  اشتباھات زيادی ،ستآورد ھای بزرگء در کنار د اجراحين هدرازا کشيد

تئوری سه « دوباره به مقامات باالی حزب رسيد و تز ١٩٧٣انقالب فرھنگی به عنوان عامل بورژوازی افشاء شد، در 

رھبری حزب و  ١٩٧۶او بعد از مرگ مائو در . را در سازمان ملل به عنوان سياست خارجی چين مطرح نمود» جھان

به اين صورت سرمايه داری در . دولت را در دست گرفت و به ھمان راھی رفت که خروشچف در شوروی رفته بود

 . چين احياء گرديد و اينك با اقتصاد بازار به دومين قدرت اقتصادی جھان مبدل شده است

م را برگزيدند و برخی ديگر با رد اين برخی از احزاب کمونيستی دنيا با پذيرش تزھای جديد خروشچف راه رويزيونيز

چين و آلبانی تزھای خروشچف را رويزيونيستی خواندند و اين گونه اردوگاه . تزھا در موضع لنينی باقی ماندند

چھرۀ واقعی ضد انقالبی و رويزيونيستی خروشچف » نُه تفسير«حزب کمونيست چين در نوشتۀ . سوسياليزم شق خورد

به اين صورت اثرات اين انشقاق در افغانستان . تئوريک مھمی برای کمونيست ھای جھان شدرا برمال ساخت و منبع 

 .گرديد» سازمان جوانان مترقی«و » حزب دموکراتيک خلق«باعث ايجاد دو تشکيالت 

  

 


