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 Political سياسی

  
  سازمان انقالبی افغانستان

  ٢٠١٣ جنوری ٠۵

  

  اسنادی از دومين کنگرۀ سازمان انقالبی افغانستان

۴  

  جنبش کمونيستی بين المللی

 گذاران کبيری چون مارکس و انگلس در دوران رقابت آزاد سرمايه داری پايه جنبش کمونيستی بين المللی را که بنيان

گذاری کردند، با سه منبع اقتصاد سياسی، فلسفۀ علمی و سوسياليزم علمی حقانيت آن را در پراتيک پرولتری جھت 

اريس با تمام اشتباھات کمون پ. عمومی ساختن مالکيت بر ابزار توليد و فناپذيری نظام سرمايه داری به اثبات رساندند

ی خلق چين نظام سرمايه داری را در آخرين مرحلۀ آن به رعشه ئرھبران آن، انقالب کبير اکتوبر و انقالب توده 

  .انداختند و ابنای بشريت به اين باور رسيدند که جز رفتن به سوسياليزم و باالخره دستيابی به کمونيزم راھی ندارند

سيون ھای سه گانۀ طبقاتی، تضادعمده، جاگزينی تضاد جديد به جای تضاد قبلی و جھت اما ارزيابی تضاد در فورما

به وضاحت نشان می دھد که گذار از سرمايه داری به سوسياليزم  تضاد جديدی ) منحيث جوھر ديالکتيک(عمدۀ تضاد 

به غير عمده و جھت  خورده، جھت عمده تغييررا جانشين تضاد دوران نفی شده نمی سازد، بلکه فقط جھت تضاد 

 ھای ايديولوژيک آنان و فعاليت ھای ئیبه اين خاطر اشتباھات کمونيست ھا و نارسا. غيرعمده به عمده مبدل می گردد

دشمنان شکست خورده و زخم ديدۀ بورژوازی برای برگشت به دوران گذشته می تواند برای شان ثمرخيز گردد و به 

ھای بردگی، فيودالی و سرمايه داری با  عقبگرد نمايد، چيزی که در دورهاين صورت سوسياليزم به سرمايه داری 

جانشينی تضادھای جديد ناممکن می باشد، زيرا در اين فرماسيون ھا تضادھای جديد جانشين تضادھای دوران نفی شده 

وازی به پرولتاريا می گردد، اما در سوسياليزم تضاد جديد جای تضاد نفی شده را نمی گيرد، فقط ديکتاتوری از بورژ

انتقال می يابد، از ھمين رو بورژوازی برای احيای مجدد تالش می کند و پرولتاريا برای استحکام جامعۀ سوسياليستی 

  .و گذار آن به کمونيزم بی وقفه در مبارزه و تالش می باشد

حرافات سياسی و ايديولوژيک، کمونيست ھا با تيوری و پراتيک انقالبی، مبارزه عليه مشی و سياست ھای نادرست و ان

ھای انقالبی رھبری و با مبارزۀ پيگير عليه تالش ھای بورژوازی برای احيای مجدد، پيروزی متداوم  تقويت شيوه

. توانند؛ پرولتاريا با مبارزۀ قاطع طبقاتی می تواند از عقبگرد سوسياليزم جلوگيری نمايد سوسياليزم را تضمين کرده می

رفت مبارزۀ انتاگونيستی در سوسياليزم ميان بورژوازی و پرولتاريا ادامه داشته و اين که پرولتاريا زيرا چنانچه تذکر 

چگونه ديکتاتوری اش را اعمال، مستحکم و متداوم بسازد و باالخره به کمونيزم گذار کند، منوط به مبارزۀ قاطع عليه 
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از اين رو دولت . رای احيای دوباره می باشدايديولوژی، فرھنگ، ھنر و سنن پوسيده و تالش ھای بورژوازی ب

سوسياليستی بايد به مصاف بورژوازی در ھر بخش ممکن برود و از احيای مجدد اين طبقه با تمام توان جلوگيری 

  .  نمايد؛ اين مبارزه تا گذار به کمونيزم ادامه دارد و طوالنی خواھد بود

دامه نيابد و بر دولت سوسياليستی و حزب پرولتری آن افکار در صورتی که اين مبارزه به شکل قاطع و بی وقفه ا

انحرافی حاکم گردد و بورژوازی موفق به گسترش فساد در ارکان ھای گوناگون آن شود، تضادھای موجود در زيربنای 

اقتصادی و در روبنا حل نگردد، به رفع شرايط مادی شکست انقالب اقدام نشود و از توطئه، مداخله و تخريب 

ورھای امپرياليستی جلوگيری نشود و از در سازش غير انقالبی با آن ھا معامله صورت بگيرد، چنانچه تجربۀ کش

شوروی و چين نشان داد، رويزيونيزم بر آن حاکم می گردد، رويزيونيزمی که در خدمت احيای بورژوازی قرار داشته، 

  .  کند ی قربانی میامحای دولت و حزب انقالبی را تسريع نموده و به پای بورژواز

با در نظرداشت موجوديت تضاد انتاگونيستی در جامعۀ سوسياليستی ميان پرولتاريا و بورژوازی، فلسفۀ انقالبی 

.  را که در سوسياليزم شوروی و چين به وجود آمد، امر طبيعی دانسته آن را تشريح ديالکتيکی می نمايدئیعقبگردھا

ونيستی در اين دو کشور چه اشتباھات و انحرافاتی مرتکب شدند، بسيار روشن که در اين دوره رھبران جنبش کم اين

در سه منبع . به اين دردناکی آن نمی بوديم» شکست سوسياليزم«است که اگر از آنھا جلوگيری می شد، مطمئناً ما شاھد 

يزم شود به اثبات نرسيده، و سه جزء عام مارکسيزم از لحاظ تيوريک تا حال اشتباه و انحرافی که باعث شکست سوسيال

و اگر اشتباھاتی از لحاظ تيوريک موجود بوده، رھبران کبير پرولتاريا با در نظرداشت اوضاع مشخص آن را تصحيح 

  .و تکامل بخشيده اند

فقط مارکسيزم ـ لنينيزم ـ «مارکسيزم ھمگام با علم تکامل می يابد، از اين رو ما با اين برداشت مذھبی و دگماتيک که 

مخالفيم، و در عين زمان ارائه تيوری ھای رويزيونيستی را زير پوشش اين که  » مائويزم، نه چيزی بيش، نه کم

را که چيزی تازه » سنتز نوين«به شدت ضد انقالبی دانسته، ھر نوع » مارکسيزم علم است و در حال تکامل است«

  .دانيم رويزيونيزم میبرای غنامندی چارچوب تيوريک مارکسيزم نداشته باشد، نوعی از 

 بخش، ايجاد جامعۀ سوسياليستی و ئیـ لنينيزم ـ انديشه مائوتسه دون به حيث تيوری انقالب ھای رھا  اعتبار مارکسيزم

 که در کشورھای سوسياليستی صورت گرفته به ئیھا»عقبگرد«گذار آن به کمونيزم کماکان بر جای خود باقی است و 

  . ھا و انحرافات مجريان آن بوده استئی ربطی ندارد و منوط به اشتباھات و نارسامضمون و محتوای عام مارکسيزم

کمونيست ھا با جمعبندی از اشتباھات مجريان سوسياليزم و با تلفيق خالقانۀ مارکسيزم ـ لنينيزم ـ انديشه مائوتسه دون، 

با چنين جمعبندی می . ا تضمين کننداتخاذ مشی، سياست و شيوه ھای انقالبی رھبری می توانند پيروزی سوسياليزم ر

توان بيش از پيش در راه تطبيق تيوری انقالبی مارکسيستی استوارانه گام نھاد و در اوضاع کنونی نقش چشمگير در 

  .  بخش ايفاء کردئیسمت و سوی انقالب ھای رھا

پيش برای اعتراضات، قيام ھا و بحران اخير اقتصادی در کشورھای امپرياليستی به ويژه در امريکا، زمينه را بيش از 

امپرياليست ھای جھان برای غارت و بھره کشی . بخش ملی و سوسياليستی فراھم ساخته است ئیھای رھا انقالب

 بيش از پيش ماھيت و ئیدموکراسی بورژوا. کشورھای ديگر وارد فاز جديدی از تضادھای امپرياليستی می شوند

فغانستان، عراق و ليبيا به درستی نشان داده؛ تضاد ميان کار و سرمايه در مضمون جنايتکارانه اش را در اشغال ا

کشورھای غربی شدت بيشتری يافته است؛ استثمار، تشديد رقابت ھای تسليحاتی، فشار روزافزون بر کارگران و 

ھا وضعيتی ی، استعمار کشورھای زير سلطه و تضاد عمده ميان خلق ھا و امپرياليست ئزحمتکشان، اعتراضات توده 

  .را فراھم ساخته است که احزاب کمونيست بايد از آن برای تشديد مبارزات دموکراتيک و سوسياليستی سود ببرند
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در چنين اوضاعی، کمونيست ھا بايد در کشورھای زير استعمار جنگ ھای غارتگرانۀ امپرياليستی را به جنگ ھای 

اليزم کار بگيرند؛ در کشورھای سرمايه داری که توده يه سوی سوسملی ـ دموکراتيک مبدل نموده، و از آن برای رفتن ب

ھا به خاطر ھزينه ھای باالی جنگ غارتگرانه تحت فشارھای گوناگون از قبيل ماليۀ بيشتر، کاھش تأمينات اجتماعی، 

يق تضادھای قرار دارند، بايد از تعم... افزايش بھای کاالھا و خدمات، بيکاری، افزايش ساعت کاری، کاھش مزدھا و

ی را سمت و سو دھند ئکار و سرمايه به سود نظام سوسياليستی سود بجويند و حرکت ھای کارگری و جنبش ھای توده 

  .  تا عرصه بر چپاولگری امپرياليست ھا در درون کشورھای شان نيز تنگتر شود

 ری را می سازد، در حال کشتارامپرياليست ھا برای مديريت بحران اقتصادی که ماھيت نظام غارتگرانۀ سرمايه دا

مستقيم و غير مستقيم خلق ھای افغانستان، عراق، ليبيا، پاکستان و سوريه می باشند و ستراتيژی ھای جديدی در اقيانوس 

. آرام، خاور ميانه، آسيای ميانه، افريقا و امريکای التين را غرض قلدری و اربابی بيشتر بر جھان روی دست گرفته اند

ھا برای رقابت تقسيم مجدد جھان بوده و خلق ھای بی شماری  ا نھايتاً جنگ افروزی بيشتر ميان امپرياليستتمام اين ھ

  .را در شعله ھايش خواھند سوخت

جھان امروزی به طرز بی سابقه ای به طرف فقر، کشتار، بی ثباتی، تباھی محيط زيست، بيماری و جنگ افروزی می 

 درصد ثروت جھان را در اختيار دارند، در حالی که ١۵ تا ١٠ مردم جھان تنھا  درصد٩٠ھمين اکنون بيش از . رود

 درصد ثروت جھان را غصب کرده اند؛ تفاوت طبقاتی ميان کار و سرمايه روز ٩٠ تا ٨۵ درصد مردم جھان بين ١٠

 اکنون اين مبارزه به ھمين. تا روز عمق می يابد، و تا اين فاصله موجود باشد، آتش مبارزۀ طبقاتی خاموش ناشدنی است

، عليه مراکز ئینحوی از انحاء در جنبش ھای اعتراضی عليه ديکتاتورھای فاشيست در کشورھای غربی و افريقا

در اعتصابات، در ...  شھر بزرگ جھان، اعتراضات مردمی در اسپانيا، ايتاليا، لندن، فرانسه و٢٠٠سرمايه در 

ھند، فليپين و قسماً پيرو، و در مبارزات کمونيستی در سراسر جھان ادامه مبارزات مسلحانۀ کمونيست ھای انقالبی در 

  .  دارد

چنانچه گفتيم تا جامعه طبقاتی است، نبرد طبقاتی ادامه دارد و تا نبرد طبقاتی ادامه دارد، پرولتاريا برای پيروزی در 

عۀ کمونيستی است که پرولتاريا، دشمنان سوسياليزم نخستين مرحلۀ جام. اين نبرد راھی جز رسيدن به سوسياليزم ندارد

در اين مرحله دموکراسی . خلق را از ديکتاتوری محروم ساخته و ديکتاتوری پرولتری خود را اعالم می نمايد

کارگری، شاخص اصلی اين نظام است و ديکتاتوری عليه طبقات سرنگون شده که در تالش احيای دوباره ھستند، به 

  . ی گرددوسيلۀ پرولتاريا تثبيت م

از اين رو صحبت از شکست سوسياليزم، ھياھوی ايديولوگ ھای بورژوازی است که پايان تاريخ را اعالم کرده اند، در 

غير آن در اوضاعی که جھان به دست انحصارگران غارت و چپاول می گردد و گرسنگی به معضل جدی دنيای ما 

شود، اکثريت باشندگان کرۀ زمين چور و چپاول می شوند و اقليت چون انگل ھا شيرۀ جان انسان ھای پرولتر  مبدل می

  . مکند، از لحاظ علمی پيروزی و حقانيت سوسياليزم در برابر کپيتاليزم بيش از پيش تثبيت می شود و زحمتکش را می

نمی تواند دال بر شکست سوسياليزم ) و سازمان ھااحزاب (اشتباھات، انحرافات و عقبگردھای مجريان سوسياليزم 

تاريخ سوسياليزم نشان داده است که رويزيونيست ھا بارھا تالش کرده اند قوغ آتشين سوسياليزم را زير تيوری . باشد

م ھای خاکستری که پوسيدگی نظام سرمايه داری از پس آن ديده می شود، پنھان نمايند، اما ھر بار قوغ آتشين سوسياليز

به وسيلۀ رھبران ورزيده و انقالبی پرولتاريا چون شعله سر برآورده و فانوس نبرد عليه بورژوازی در پيشاپيش ارتش 

  . سرخ کمونيستی بر برج و باروی رويزيونيزم، اپورتونيزم و کپيتاليزم يورش برده است

فکتورھا برای عقبگرد سوسياليزم اليزم در شوروی و چين سوسياليستی، يکی از يضعف ھا و اشتباھات مجريان سوس

البته اين اشتباھات و ضعف ھا نمی توانند نقش سازنده و معمارساز رفيق ستالين . در اين کشورھا به شمار می رود
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برای سوسياليزم در  شوروی و نقش رھبری کنندۀ رفيق مائوتسه دون برای انقالب سوسياليستی چين و دفاع قاطع و 

  . مقابل رويزيونيزم خروشچفی را کم اھميت سازدپيگير از سوسياليزم در 

اتحاد شوروی بعد از جنگ دوم جھانی برای حفظ سوسياليزم چنان به رقابت نظامی با سرمايه داری پرداخت که بخش 

 که از انقالب حمايت می کردند، از آنان گرفته ئیاعظم منابع عايداتی آن را می بلعيد و به اين صورت بايد نان توده ھا

سرمايه داری به خاطر سرشت نظامی گری خود که ھدف تراکم بيشتر سرمايه را دنبال می کند، به رقابت . ی شدم

تسليحاتی دامن می زد و کشور شوراھا جھت مقابله با تھديد از اين رھگذر بايد جبراً وارد اين مسابقۀ تسليحاتی می شد، 

  . چيزی که اساساً خالف اصول سوسياليستی است

سياليستی شوروی، بدون اين که شرايط عينی و ذھنی گرفتن قدرت و اجرای ديکتاتوری پرولتاريا توسط دولت سو

آماده باشد، ... لمان شرق، پولند، چکسلواکيا، ھنگری، رومانيا وا مثل ئیشماری از احزاب خرد و کوچک در کشورھا

ين کشورھا که در جريان جنگ دوم جھانی به ا. مستقيماً احزاب اين کشورھا را با حمايت ارتش سرخ به قدرت رساند

که خود به ويرانه  ی اقتصادی می رسيدند، شورويئیشدت آسيب ديده بودند، بايد با کمک ھای اتحاد شوروی به شکوفا

به اين خاطر سوسياليزم به صورت . ھای جنگ ميھنی را التيام بخشد ای مبدل شده بود و سالھا نياز داشت تا زخم

دليل نبود که اقتصاد تمام اين کشورھا به اندازۀ نيم کشور   نرسيد و بیئی اين کشورھا شد لذا به شکوفاميکانيکی وارد

توانست توده ھای اين کشورھا  آيا حاکميت اينگونه سوسياليزم در اروپای شرقی می. کوچک امپرياليستی ھالند نمی شد

لين غربی با دادن خون چيز طبيعی نبود؟ وقتی شوروی را راضی و خوشنود نگه دارد؟ آيا فرار از برلين شرقی به بر

جز آلبانی که در جريان (به ريويزيونيزم و بعد به سوسيال امپرياليزم تمام عيار مبدل شد، ھيچ کشور اروپای شرقی 

کوچکترين اعتراضی نکردند و با سکوت مرگباری تزھای ضد کمونيستی ) جنگ ضد فاشيزم مستقالنه می جنگيد

  .پذيرفتندخروشچف را 

با اين که مائو به درستی اعالم کرد که ھر ناسيوناليستی بايد انترناسيوناليست باشد، ولی روابطی که ميان کشورھای 

سوسياليستی شوروی و چين با احزاب کمونيستی در حال مبارزه با رژيم ھای ارتجاعی شان وجود داشت، جدا از اين 

بود، اما نوعی تبعيت از اين کشورھا در ميان » مشخص از اوضاع مشخصتحليل «که استوار بر مقولۀ جاودان لنين 

د، اکثر اين احزاب انقالبی ئياين احزاب به مرور زمان القاء شده بود و ھمين بود که وقتی شوروی به ريويزيونيزم گرا

جريان کمک ھای اين ھا ھمه به روشنی نشان می دھد که اين احزاب در . به دنبال تزھای ضد مارکسيستی آن رفتند

باخته بودند و مبارزۀ ايديولوژيک تا حدی از » روابط انترناسيوناليستی«چندين ساله، تفکر مستقالنۀ شان را زير نام 

  . اش تھی گشته بود مضمون انقالبی

ھمين گونه در چين به مجردی که ريويزيونيست ھای دن شياوپنگی برای احياء و تسلط سرمايه داری کمک ھای خود 

با احزاب نيرومندی چون حزب کمونيست تايلند، حزب کمونيست اندونيزيا و چند حزب انقالبی در ھند قطع کردند، را 

اين درست است که ھر حزب کمونيست بايد بر اساس . بعضی از اين احزاب قادر به ادامۀ مبارزه نشدند و از ميان رفتند

 بگيرد، اما روابط ميان تمام اين احزاب و سازمان ھا بايد اصول انترناسيوناليستی از احزاب برادر بر اقتدار کمک

نداشته باشد، زيرا شرايط انقالب در » تحميل فکر و نظر«و » برادر بزرگ«يکسان باشد، ھيچ يک بر ديگری حق 

رھبری انقالب در کشور نيمه فيودالی ـ مستعمراتی مثل . کشورھای متفاوت از نظر موقعيت تاريخی فرق می کند

ھای عميقی دارد؛ به اين خاطر   سرمايه داری رسيده، تفاوتئیستان با رھبری انقالب در فرانسه که به مرحلۀ نھاافغان

بنابرين ھدايت ھای مشخص . انقالبيون ھر يک از کشورھا بافت ھای طبقاتی و اجتماعی کشور خود را بھتر می شناسند

واند مؤثر واقع گردد، اما در مسايل عام کشورھا کمونيست ھای يک کشور برای وضعيت مشخص کشور ديگر نمی ت

  . ھمکاری و مساعدت احزاب کمونيست از ويژگی ھای برخورد انترناسيوناليستی است
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ھم در . ين کشورھا در نظر گرفته نشدامناسبات بين ديکتاتوری و دموکراسی پرولتری آن طوری که الزم بود در

 در سطوح مختلف حزبی به خاطر دفاع از سوسياليزم و دستاوردھای که کارگران شوروی و ھم در چين، به جای اين

» شکفتن صدھا مکتب«آن متحد شوند، تمرکز بيش از حد قدرت در دست احزاب کمونيست راه را بر نظرات مخالف و 

ی  ماھوتغييربا . بست و اين امر منجر به سردی در وحدت فکری و ھمبستگی با رھبری کمونيستی در اين کشورھا شد

حزب بلشويک به رويزيونيزم خروشچفی و حزب کمونيست چين به رويزيونيزم دن شياوپنگی، ديديم که نه تنھا در 

ليون ھا تن از يخارج از اين دو کشور دنباله روی دردناک احزاب کمونيست ادامه يافت، بلکه در درون اين کشورھا م

يد در برابر رويزيونيست ھای روسی و چينی به دنباله کادرھا، اعضاء و توده ھای مردم بدون کدام عکس العمل شد

  .روی پرداختند

رھبران احزاب کمونيستی بر قدرت و يا خارج از قدرت چنان به انحصار رھبری دست زدند که تا می مردند نه 

الی که اين رھبران، ھمچنان رئيس، صدر و رھبر حزب و دولت می ماندند، در ح.  در کار بودئیگزينی و نه استعفايجا

اين رھبران در جريان مبارزات انقالبی تا زمان به قدرت رسيدن، بخش مھمی از انرژی را از دست داده و زودتر از 

 داشتند، در جايگاه ابدی شان می ماندند و ی مرکزی حزب جاۀرھبران ديگری که در کميت. ديگران به تحليل رفته بودند

  . دمی ماندند و بعد از ھر کنگره تکرار می شدن

 را ئینه رفيق ستالين و نه رفيق مائو با ھم نظری و حمايت رھبران ورزيده و رو به تحليل ھر دو حزب، رفيق يا رفقا

جھت رھبری بعدی در حيات شان مد نظر گرفتند و اگر در زندگی شان ھمچو کاری عمالً آغاز می شد و آرام آرام 

 تعويض می گشت، تا بعد از مرگ شان نسل جديد کمونيست ھا بخشی از رھبری حزب و دولت به رفقای با انرژی جديد

دادند، احيای رويزيونيزم خروشچفی و دن شياوپنگی کمتر محتمل به   اين کشتی ادامه میئیبا رھبری جديد به ناخدا

  . بعد از مرگ ستالين و مائو کسی و يا کسانی که تثبيت بوده باشند، در ھر دو حزب ديده نمی شد. نظر می رسيد

با وجود تمام خدمات بزرگ رفيق ستالين و رفيق مائوتسه دون در دفاع از مارکسيزم ـ لنينيزم و تالش ھای بی دريغ 

شان برای اعمار سوسياليزم و کار بزرگ تيوريک اين دو برای غنامندی علم مارکسيزم، نمی توان در اين زمينه بر 

 است، بايد در تمام بخش ھا منحيث پيشاھنگ عمل کرده، حزب پرولتری ھمانطوری که پيشاھنگ. آنان انتقاد نکرد

انقطاع پيشاھنگی حزب را مسجل سازند، پرورش و تربيه نمايد،  رھبران و کادرھای فراوانی که بتوانند پيھم و بی

  .چيزی که با حاکميت خروشچف و دن شياوپنگ در شوروی و چين ديده نشد

 نشأت ئیتقاد کوچکی نيست که از ذوقزدگی و پلوراليزم ارتجاعی بورژواانتقاد بر انحصار رھبری تا پايان زندگی، ان

شماری به شمول باب آواکيان که خود سه دھه است در رأس حزب کمونيست انقالبی امريکا قرار دارد، اين . کند

آب می دانند، در حالی که اين خواست دقيقاً از اصل سانتراليزم دموکراتيک   میئیخواست را ارتجاعی و بورژوا

  .خورد و از اصل کمونيستی تداوم انقالب به وسيلۀ رھبران ورزيده نشأت می کند

با آن که رويزيونيست ھای خروشچفی و دن شيائوپنگی مارکسيزم را ضربه زدند و باعث عقبگرد سوسياليزم شدند و 

 ضربات سھمگين باالخره دو حزب مقتدر کمونيستی را به پای بورژوازی به زانو درآوردند، با وجودی که

رويزيونيست ھا در جنبش کمونيستی جھانی تشتت و پراکندگی تيوريک را دامن زده و دگماتيست ھا، رفورميست ھا، 

ھمه مصروف لطمه به اين جنبش می باشند؛ ... ھا و ترتسکيست ھا، رويزيوينست ھا، اپورتونيست ھا، انارشيست

 لحاظ فلسفۀ مارکسيستی، چه از لحاظ سياست انقالبی و چه ھم از لحاظ مارکسيزم ـ لنينيزم ـ انديشه مائوتسه دون چه از

 بخش پرولتاريا و توده ھای تھيدست، ھمچنان از اعتبار علمی برخوردار ئیاقتصاد سوسياليستی به حيث ايديولوژی رھا

  . است
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عمدتاً حول ) نديشندصرف نظر از اين که تا چه اندازه درست می ا(در حال حاضر احزاب و سازمان ھای کمونيستی 

، ھماھنگی بين المللی احزاب و سازمان )جاا(جنبش انقالبی انترناسيوناليستی (سه نھاد دورھم گرد آمده اند که ھر سه 

رسيدن به انترناسيوناليزم را ) و کنفرانس بين المللی احزاب و سازمان ھای مارکسيست ـ لنينيست) ايکور(ھای انقالبی 

  .ما در اين جا مختصراً اين سه نھاد بين المللی را مورد بررسی قرار می دھيم. داننداز وظايف اصلی شان می 

  .ادامه دارد

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

  

 

 

 


