به پیشوازیکصد ودومین سالگرد پیروزی انقالب کبیراکتوبر
پرولتاریای انقالبی وگاردسرخ وبخشهای انقالبی ارتش تحت رهبری حزب کمونیست ( بلشویک)
برهبری رفیق لنین بتاریخ (  )25اکتوبرسال(  )1917میالدی قیام کرده وامپراتوری تزاررا سرنگون
کرده وپیروزی انقالب سوسیالیستی رااعالم کردند .طبقه کارگرروسیه دراین انقالب متفق مهمی مانند
دهقانان تهیدست که اکثریت عمده توده های دهقان را تشکیل می دادند ،با خود داشت .پیروزی انقالب
کبیراکتوبربعد ازپیروزی انقالب کمون پاریس درسال  [ 1871که عمرکوتاه دوماه وچند روزداشت]
باعظمت ترین پیروزی درتاریخ مبارزات انقالبی پرولتاریا وسایرزحمتکشان جهان محسوب می شود.
پیروزی انقالب کبیراکتوبربزرگترین دست آورد مبارزات انقالبی کمونیستها وپرولتاریای انقالبی روسیه
تزاری دراتحادبادهقانان فقیروسایرزحمتکشان بود.باپیروزی انقالب کبیراکتوبربرای اولین
باردیکتاتوری پرولتاریا ونظام سوسیالیستی دریک برششم کره زمین برقرارگردیده وآغازعصرجدیدی
درجهان اعالم گردید ،عصرامپریالیسم وانقالبات پرولتری .پیروزی این انقالب رهائیبخش
ودیگرنظامهای
وامپریالیسم
جهانی
داری
سرمایه
مرگ
زحمتکشان،ناقوس
استثمارگروستمگررابصدادرآورد.پیروزی انقالب کبیراکتوبرحاصل یکدوران مبارزه طوالنی
کمونیستها وپرولتاریای انقالبی روسیه برهبری حزب کمونیست (بلشویک) وتحت رهبری لنین واستالین
بود.لنین اصول عام مارکسیسم انقالبی را درشرایط خاص روسیه تزاری ،تلفیق کرده وپرولتاریای
روسیه را برمبنای مارکسیسم انقالبی رهبری کرد .لنین دررأس انقالبیون کمونیست درپرورش فکری
پرولتاریاوروشنفکران مردمی وسایرطبقات زحمتکش روسیه تزاری ومساعد کردن شرایط ذهنی انقالب
اکتوبرنقش نهایت ارزشمند وتاریخی را ایفا نمود .لنین همزمان با اشاعه مارکسیسم انقالبی،
سکاندارمبارزه انقالبی دردوسنگربود :سنگرمبارزه طبقاتی علیه امپریالیسم وارتجاع خاصتا ً
تزاریزم(امپراتوری امپریالیستی فئودالی نظامی) وسنگرمبارزه ایدئولوژیک-سیاسی علیه انواع
رویزیونیسم واشکال اپورتونیسم.لنین این را بخوبی درک می کرد که مبارزه جهت افشای ماهیت
ضدانقالبی اپورتونیسم ورویزیونیسم این دشمنان طبقاتی نقابدارانقالب پرولتری برای طبقه
کارگروسایرزحمتکشان حایزاهمیت فراوان است .بهمین سبب لنین می گوید ":بدون مبارزه با
اپورتونیسم ورویزیونیسم مبارزه علیه امپریالیسم وارتجاع ممکن نیست".بهمین اساس کمونیستهای
انقالبی جهان مبارزه علیه اپورتونیسم ورویزیونیسم ( که درماهیت یک مبارزه طبقاتی است) راهمزمان
با مبارزه علیه طبقات ارتجاعی حاکم وامپریالیسم حامی آنها به پیش می برند.
لنین دررأس کمونیستهای انقالبی روسیه ازهمان ابتدا خط سرخ انقالبی را بین دوستان خلق ودشمنان
خلق ترسیم کرد .وی درپرتوماتریالیسم دیالکتیک وماتریالیسم تاریخی ومارکسیسم انقالبی ،ماهیت ضد
مارکسیستی وضدانقالبی خطوط انحرافی اپورتونیستی ورویزیونیستی درجنبش کمونیستی روسیه
وجنبش کمونیستی بین المللی را افشا کرده ومبارزه ایدئولوژیک-سیاسی علیه آنها را قاطعانه به پیش
برد.لنین امپریوکریتیسیستهای روس واستادان خارجی آنهارا مورد نقد قرارداده وعلیه رویزیونیسم فلسفی
ونظری چنین استنتاج می نماید "-1:یک تقلب بیش ازپیش ماهرانه" درمارکسیسم ،تحریفهای بیش ازپیش
ماهرانه" درمارکسیسم ،تحریفهای بیش ازپیش ظریفی درآن بوسیله آئین های ضد ماتریالیستی ومعرفی
آنها بعنوان مارکسیسم -اینهاست خصایص رویزیونیسم کنونی ،هم دراقتصاد وهم درمسایل تاکتیکی
وبطورکلی درفلسفه"[ صفحه  -169تاریخ حزب کمونیست(بلشویک) اتحاد شوروی].
درجوامع طبقاتی دشمنان طبقاتی وملی توده های خلق باچهره عریان آنهارامورد استثماروستم قرارمی
دهند؛ لیکن انواع رویزیونیسم واپورتونیسم این دشمنان طبقاتی نقابدارخلق با سوء استفاده ازسطح نازل
آگاهی برخی ازروشنفکران مردمی وناآگاهی توده های خلق وبا بکارگیری مفاهیم« انقالبی ومترقی»
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وعبارت پردازی وانواع نیرنگ آنهارا فریفته وبه گمراهی می کشانند .بعبارت دیگرشناخت ازماهیت
طبقاتی طبقات ارتجاعی فئودال وبورژوازی کمپرادوروامپریالیسم برای توده های خلق تا حدی آسان
است؛ زیراآنها استثماربیرحمانه وستمگری وحشیانه آنهارا با پوست وگوشت احساس ولمس می کنند؛
اما شناخت ازماهیت ایدئولوژیک-سیاسی واهداف ضدانقالبی انواع رویزیونیسم واشکال اپورتونیسم که
با شعار« انقالب» درصحنه حضوردارند ،برای توده های خلق بسیارمشکل است وبه دانش وآگاهی
انقالبی الزم نیازاست .ترفند دیگررویزیونیستها اینست که با کمال بیشرمی خودرا نزدتوده های خلق«
کمونیستهای واقعی» جلوه داده وانواع اتهامات دروغین وناسزاگوئی را به کمونیستهای انقالبی واقعی
رواداشته ودراین زمینه لفاظی ووراجی می کنند.
درتاریخ انقالب پرولتری درروسیه تزاری ،تروتسکی با خصایص ویژه نمونه ای ازیک اپورتونیست
تمام عیاربود که نظریه ها وتاکتیکها واهداف ضدانقالبی اش را زیرنام« انقالب» با عبارت پردازیهای
ماهرانه به پیش می برد .گفته می شود که او" با قلم تیزواستعداد درسخنرانی درمیان روشنفکران خرده
بورژوا ازمحبوبیت زیادی برخورداربود" .ایده های اوآنقدردرتضاد با عقاید لنین بودند که حتی بعد
ازانقالب فوریه( ،)1917لنین تروتسکی را یک بلشویک درنظرنگرفت .تروتسکی دراواخرتابستان
سال(  )1917به حزب کمونیست(بلشویک) پیوست.درطول جریان انقالب اکتوبروبعد ازآن به اوفرصت
وموقعیتهای مهمی واگذارگردید وتحت رهبری مستقیم کمیته مرکزی حزب بلشویک کارکرد .مخالفت
تروتسکی با لنین بالفاصله بعدازتسخیرقدرت شدت گرفت .اولین خرابکاری تروتسکی درانقالب
اکتوبردرجریان مذاکرات برای امضای" معاهده صلح برست لیتوفسک" با آلمان بود تا اینکه انقالب
بتواند نفس تازه کشیده وخودش را مستحکم ساخته ونجات دهد.تروتسکی که در"برست" رئیس هیئت
نمایندگی دولت شوروی بود دستورهای اکید حزب بلشویک مبنی برامضای معاهده صلح با آلمانها را
خاینانه نقض کرده واظهارداشت که جمهوری شوروی ازامضای معاهده صلح مطابق شرایطی که
آلمان پیشنهاد کرده امتناع می ورزد ودرعین حال وی به آلمانیها خبرداد که جمهوری شوروی جنگ
نخواهد کرد ومرخصی افراد ارتش را ادامه می دهد .این رفتاری شگفت ووقیحانه بود .امپریالیستهای
آلمانی هم بیش ازاین ازیک خاین بمنافع کشورشوروی چیزی نمی خواستند .دولت آلمان متارکه جنگ
را قطع کرده وبه تعرض آغازکرد .بازمانده ای ارتش پیشین درمقامل فشارارتش آلمان نتوانست ایستادگی
نماید وهرسوروبفرارنهاد .آلمانیها به سرعت پیش می رفتند وسرزمینهای پهناوری را متصرف شده
وپتروگراد را هم تهدید می کردند .در 23فوریه سال  1918کمیته مرکزی حزب تصمیم گرفت که
شرایط فرماندهی آلمان پذیرفته شده وقرارداد صلح امضاگردد .خیانت تروتسکی وبوخارین برای
جمهوری شوروی گران تمام شد ودولت شوروی سرزمین های بیشتری ازدست داده وپرداخت غرامت
جنگ رابه آلمانها پذیرفت .لنین خاطرنشان ساخت که تروتسکی وبوخارین " درعمل به امپریالیستهای
آلمان یاوری کردند ومانع نمووترقی انقالب درآلمان گردیدند".
"تروتسکی درسال  1923دوباره مخالفتش را با حزب بلشویک ازسرگرفت تا اینکه درسال 1927
اووهمقطارانش ازحزب اخراج شدند .گفته می شود که تاریخ ده ساله تروتسکی با حزب بلشویک تاریخ
سقوط مداوم بوده است .وی ازعضودفترسیاسی حزب کمونیست به یک اپوزیسیون دردرون حزب
سقوط کرد ،سقوط به دلیل خرابکاری وخساراتی که منجربه اخراج وی ازحزب کمونیست شد ،سقوط
تا حد دشمنی که ازاتحاد شوروی اخراج شد ،سقوط تا حد کسی که آذوقه رسان بورژوازی امپریالیستی
جهان برای دروغگوئی درباره اتحاد جماهیرشوروی شد ،سقوط تا حد کسی که اختالل علیه نیروهای
حزب کمونیست وکمونیست بین الملل را سازماندهی می کند ،سقوط تا جایی که به الهامبخش توطئه
های تبدیل شد که با هدف تروررهبران انقالب -قلب انقالب را هدف گرفته بود .براستی که ،هیچ انسانی
تا این حد پستی سقوط نکرده است" .استالین درباره تروتسکی می گوید ":تروتسکی چنین بارمسئولیت
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ناخوش آیندی[ ازنفرت نسبت به بلشویکها] برپشت خودحمل می کند؛ ولی با این وجود درصفوف
بلشویکها درطول جنبش اکتوبرپیداشد؟ این اتفاق افتاد بدین دلیل که تروتسکی بارخودش را درآن زمان
پرت کرد(درواقع بیرون ریخت) ولی درگنجینه ای خود پنهان کرد" .مواردی از"مختصات" تروتسکیسم،
طبق نوشته رفیق استالین ،عبارت انداز -1":تروتسکیسم یک نظریه به اصطالح« انقالب مداوم» است،
ونام دیگراین تئوری اینست که این غیرممکن است که سوسیالیسم را دراتحادشوروی بناکرد-2.
تروتسکیسم به معنای عدم وفاداری به حزب بلشویک ،تئوری « همزیستی انقالبیون وفرصت طلبان
ازگروه ها وگروهکهای دردرون حصاریک حزب واحد -3،»....تالش درتضعیف وازهم متالشی کردن
دیکتاتوری پرولتاریا.همچنین استالین می گوید ":ماهیت تروتسکیسم قبل ازهرچیزشامل انکاراحتمال
ساختمان سوسیالیسم دراتحاد جماهیرشوروی سوسیالیستی با نیروهای طبقه کارگرودهقانان ،یعنی که
اگردرآینده نزدیک درشکل انقالب جهانی پیروزمند کمک نیاید ،ما باید تسلیم بورژوازی شویم وجاده را
برای جمهوری دموکراتیک بورژوازی بازوهموارکنیم"وموارددیگرازاین قبیل(.کتاب تروتسکیسم،
ضدانقالب درخفا).
با پیروزی انقالب کبیراکتوبرهمه خلقها ومللل ساکن درامپراتوری روسیه تزاری به آزادی واقعی
وحق تعیین سرنوشت رسیده وبا اتحاد داوطلبانه اتحاد جماهیرشوروی سوسیالیستی را تأسیس کردند.با
پیروزی انقالب کبیراکتوبرتحوالت بزرگی درزندگی اجتماعی آنها رونما شده وبه عدالت اجتماعی
ورفاه وترقی همه جانبه رسیدند .انقالب کبیراکتوبرمختص به روسیه نبود ،به پرولتاریا وزحمتکشان
سراسرجهان تعلق داشت .این انقالب تأثیرات عمیقی بربیداری خلقها وملل تحت ستم واستثماردرجهان
گذاشت .جنبشهای آزادی بخش ملی درکشورهای مختلف جهان اوج گرفته وتعداد زیادی
ازکشورهاازسلطه استعماری امپریالیسم نجات یافته وبه استقالل وآزادی ملی رسیدند.پیروزی انقالب
کبیراکتوبرالهامبخش جنبشهای انقالبی پرولتری درسراسرجهان گردیده واحزاب وسازمانهای انقالبی
پرولتری درکشورهای مختلف جهان ایجاد شده وجنبشهای انقالبی پرولتری را درکشورهای شان رهبری
کردند .نخستین کنگره بین الملل کمونیستی (انترناسیونال سوم) با شرکت احزاب وگروه های کمونیستی
حدودسی کشورجهان درماه مارچ سال 1919برهبری لنین درمسکودایرگردید.وبدین وسیله درچوکات
انترناسیونال سوم(کمینترن) اتحادوهمبستگی پرولتاریاوخلقهای زحمتکش سراسرجهان دریک مبارزه
مشترک ومتحد درامرپیشبردانقالب جهانی تأمین گردید .جنبش کمونیستی یک جنبش جهانی است.
پرولتاریا وسایرخلقهای زحمتکش جهان خواستها ،منافع واهداف مشترک ونیزدشمنان مشترکی دارند
وباید مبارزه مشترک ومتحدی رابرای سرنگونی امپریالیسم وارتجاع به پیش برند .انترناسیونال سوم
تمام پلیدیهای اپورتونیستی ،سوسیال شئونیستی بورژوازی وخرده بورژوازی انترناسیونال دوم را به
دورریخت وبه عملی کردن دیکتاتوری پرولتاریا پرداخت.
با پیروزی انقالب کبیراکتوبروایجاد دیکتاتوری پرولتاریاوتأسیس نظام سوسیالیستی ،امپریالیسم وارتجاع
بین المللی به وحشت افتاده وشورشهای ضدانقالب داخلی ومداخالت مستقیم قدرتهای امپریالیستی درنیمه
اول سال ( )1918علیه انقالب کبیراکتوبروکشورشوراها آغازگردید .امپریالیستهای انگلستان ،فرانسه،
جاپان ،امریکا وجمعا ً چهارده کشورامپریالیستی مداخالت جنگی را برضد کشورشوراهاآغازکردند.
شرایط سختی درروسیه شوروی بوجود آمد .لیکن حزب کمونیست(بلشویک) دید که انقالب ومیهن
سوسیالیستی درخطراست ملت را به مقاومت دعوت کرد .لنین دررآس حزب ودولت شوروی شعار"همه
چیزبرای جنگ"راداد.ازآنجاییکه انقالب اکتوبربوسیله کارگران،دهقانان فقیروسایرزحمتکشان به
پیروزی رسیده بود وریشه عمیق دربین توده های خلق داشت؛ صدها هزارتن ازکارگران ودهقانان
داوطلبانه به ارتش سرخ پیوسته وروانه جبهات جنگ می شدند .حدود نیمی ازاعضای حزب
کمونیست(بلشویک) واتحادیه جوانان رهسپارجبهات جنگ شدند .به اثرمقاومت سرسختانه خلقهای
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شوروی؛ ضدانقالبیون داخلی وامپریالیستهای متجاوزخارجی شکست خوردند وانقالب اکتوبر،
دیکتاتوری پرولتاریاونظام سوسیالیستی ازخطرسرنگونی بوسیله ضدانقالب داخلی وامپریالیستهای
خارجی نجات یافت .ولی امپریالیسم وارتجاع بین المللی هرگزدست ازتخریب وتوطئه وتبلیغات سوء
یدئولوژی نجات بخش کمونیسم برنداشته وازهروسیله ای کارمی
ودروغین برضد کشورشوراها وا
ِ
گرفتندتادرمسیرپیشرفت وتکامل آن موانع ایجادکند؛ولی هرگزموفق نشدند وکشورشوراهاتحت رهبری
حزب کمونیست(بلشویک) برهبری لنین واستالین پابرجا مانده ودرمسیرپیشرفت وترقی وتحکیم
دیکتاتوری پرولتاریاوساختمان سوسیالیسم ادامه داد.ولی عناصراپورتونیست وضدانقالب ازجمله
تروتسکی ،کامنف،زینویف ،بوخارین ودیگرپیروان آنها درامرپیروزی سوسیالیسم دراتحاد شوروی
اخالل وتخریب می کردند .این عناصرفکرمی کردند که بعد ازدرگذشت لنین درصفوف حزب تولید
اغتشاش کرده ودرآن افتراق می اندازند؛ لیکن با مبارزه شدید کمونیستهای انقالبی تحت رهبری رفیق
استالین دردرون حزب تخریبکاری وتوطئه های آنها نیزشکست خورد.
درسال ( )1937بحران اقتصادی کشورهای سرمایه داری وقبل ازهمه ایاالت متحده امریکا را فراگرفت.
بحران تضادبین کشورهای امپریالیستی وهمچنین تضاد بین بورژوازی وپرولتاریا را حدت بخشید.
با آغازجنگ واقعیتها طوری نشان می داد که جنگ برضد کشورهای سرمایه داری انگلستان ،فرانسه
وامریکا می باشد؛ زیرا هدف آن بود که جهان ومناطق نفوذ به نفع کشورهای امپریالیستی فاشیست
ومتجاوزآلمان ،جاپان وایتالیا ازنوتقسیم گردد .اگرچه دول سرمایه داری باصطالح « دموکراسی»
اقدامات وعملیات افراطی دولتهای فاشیستی را خوش نداشتند وازنیرومندشدن آنها می ترسیدند؛ ولی
آنها ازجنبش کارگری دراروپا وازجنبشهای آزادی بخش ملی درآسیا وجنبشهای انقالبی پرولتری
درسراسرجهان بیشتربیم داشتند ومعتقد بودند که فاشیسم درمقابل آنها بهترین تریاق است .با آنکه سران
«دول دموکراسی» درمقابل سیاست دول فاشیستی سیاست اقناع را درپیش گرفته بودند ودرعین حال به
فاشیستها می فهماندند که سیاست ارتجاعی وپولیسی آنها برضد جنبشهای انقالبی کارگری وجنبشهای
رهائیبخش ملی راکامالً درک می کنند ودراصل با احساس آنها شریک بودند .بهرحال جنگ جهانی
امپریالیستی دوم برای همه ملل وازجمله اتحادشوروی بدترین خطررا درقبال داشت؛ ازآن رواتحاد
شوروی به تقویت نظامی ودفاعی خود می پرداخت .مسلما ً که این جنگ امپریالیستی جنایتکارانه برضد
کشورشوراها وبرعلیه استقالل وآزادی کلیه ملل صورت گرفت .درسال  1941فاشیستهای آلمان به
اتحاد شوروی حمله کردند .درمقابل کارگران ،دهقانان وسربازان ارتش سرخ شوروی تحت رهبری
حزب ودولت شوروی برهبری رفیق استالین ازانقالب ومیهن سوسیالیستی شان قهرمانانه دفاع کردند.
همچنین سایرخلقهای تحت سلطه ویوغ فاشیسم با شجاعت وفداکاری علیه ارتشهای فاشیسم جنگیدند.
دراتحاد شوروی بهترین کمونیستها درصف مقدم جبهه جنگ قرارگرفته وشکست سختی را برفاشیستهای
آلمانی وجاپانی تحمیل کردند .دراین جنگ بیشترین تلفات را خلقهای اتحاد شوروی متحمل شدند ،بیش
ازبیست میلیون تن دراین جنگ جان باختند .همچنین پرولتاریا وخلقهای کشورهای اروپای شرقی تحت
رهبری کمونیستهای انقالبی وبه حمایت کشورشوراها وکمک ارتش سرخ توانستند بعد ازشکست
مهاجمین فاشیست غارتگر ،حاکمیت طبقات ارتجاعی داخلی را سرنگون کرده ودولتهای دموکراتیک
توده ای ونظامهای سوسیالیستی را تشکیل دهند .خلق ویتنام تحت رهبری حزب کمونیست برهبری
هوچیمن با قطع سلطه امپریالیستهای فرانسوی وسرنگونی نظام فئودالی دولت دموکراتیک توده ای
رادرماه آگست سال  1945تشکیل دادند .خلق چین با الهام ازانقالب اکتوبروتحت رهبری حزب
کمونیست چین به رهبری رفیق مائوتسه دون مبارزه انقالبی طوالنی مدت را جهت قطع سلطه استعماری
امپریالیستهای فاشیست جاپان وبعد سلطه امپریالیستهای امریکائی وانگلیسی وسرنگونی نظام ارتجاعی
فئودال کمپرادوری به پیش برده وبتاریخ اول اکتوبرسال (  )1949دولت دموکراتیک خلق را اعالم
4

کرد ،ودرسال ( )1958به نظام سوسیالیستی گذارکرد .همچنان خلق کوریای شمالی به کمک اتحاد
شوروی ودولت انقالبی چین باشکست ارتش جنایتکارامپریالیسم امریکا وسرنگونی ارتجاع فئودالی
درسال(  )1953دولت دموکراتیک توده ای را اعالم کردند .انقالب ملی  -دموکراتیک درسال ( )1959
درکوبا به پیرزی رسید .با پیروزی انقالبهای دموکراتیک توده ای درچندین کشورجهان بعد ازجنگ
جهانی امپریالیستی دوم ،حدود ثلث نفوس جهان درنظامهای سوسیالیستی ونظامهای دموکراتیک توده
ای به استقالل وآزادی ودموکراسی واقعی رسیده وازعدالت اجتماعی وترقی ورفاه بهره مند شدند.
بعدازپیروزی انقالب کبیراکتوبر ،چهارده کشورامپریالیستی به کمک طبقات ارتجاعی شکست خورده
ای روسیه تزاری یک تهاجم گسترده رادرسال  1918علیه انقالب اکتوبرودولت نوپای کشورشوراها
آغازکردند؛ ولی همه دشمنان داخلی وخارجی انقالب با نیروی خلق انقالبی تحت رهبری حزب کمونیست
(بلشویک)برهبری لنین واستالین شکست خوردند وانقالب اکتوبروکشورشوراها به استحکام وبقایش
ادامه داد .باردیگردرسال(  )1941کشورشوراها بوسیله امپریالیستهای فاشیست هتلری وجاپانی مورد
تهاجم نظامی وحشیانه قرارگرفت.خلق اتحادشوروی سوسیالیستی قهرمانانه ازانقالب ومیهن سوسیالیستی
شان دفاع کردند وپوزه امپریالیستهای فاشیست ووحشی رابخاک مالیدند وانقالب اکتوبرودیکتاتوری
پرولتاریا ونظام سوسیالیستی راازسقوط توسط دشمنان خارجی نجات دادند .لیکن بعد ازوفات رفیق
استالین درسال(  )1953انقالب اکتوبر،دیکتاتوری پرولتاریاونظام سوسیالیستی بوسیله دشمنان
داخلی،یعنی رویزیونیستهای"مدرن" درون حزب ودولت به سرکردگی خروشچف مرتد وخاین درسال
(  )1956سرنگون گردیده واتحاد شوروی سوسیالیستی این دژانقالب جهانی ودوست واقعی وتکیه گاه
پرولتاریا وخلقهای زحمتکش جهان را به کشوری سرمایه داری تغییرماهیت داده وآن را به ابرقدرت
سوسیال امپریالیستی ودشمن خلقهای جهان مبدل کردند.همچنین به تبعیت ازرویزیونیستهای " مدرن"
خروشچفی چندین دولت دموکراتیک توده ای ونظام سوسیالیستی دراروپای شرقی ومناطق دیگرجهان
به پرتگاه رویزیونیسم سقوط کرده وبه کشورهای سرمایه داری وسوسیال امپریالیستی مبدل شدند.
ونیزتعداد زیادی ازاحزاب وسازمانهای کمونیستی درسطح جهان به دنباله روی ازرهبران سوسیال
امپریالیسم«شوروی» به احزاب وسازمانهای رویزیونیستی وضدانقالبی تغییرماهیت دادند .درآن شرایط
بحران عمیقی جنبش کمونیستی بین المللی رافراگرفت ؛ لیکن رفیق مائوتسه دون مبارزه ایدئولوژیک-
سیاسی علیه رویزیونیسم"مدرن"(خروشچفی) را درسطح جهان رهبری کرد .رهبری حزب کمونیست
آلبانی نیزدراین مبارزه درکنارمائوتسه دون قرارگرفت .مائوتسه دون شکست انقالب دراتحاد شوروی
بوسیله رویزیونیستهای درون حزب ودولت را مورد تحلیل وارزیابی قرارداده وجهت جلوگیری
ازشکست انقالب درچین بوسیله رهروان سرمایه داری(رویزیونیستهای درون حزب ودولت) تئوری"
ادامه انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا" راتدوین کرده وانقالب کبیرفرهنگی پرولتاریائی رارهبری
کرده وازشکست انقالب چین بوسیله رویزیونیستها برای یکدهه جلوگیری کرد .اما بعد ازمرگ رفیق
مائوتسه دون رویزیونیستهای« سه جهانی» مرتد وخاین برهبری هواکوفینگ ودینگ سیائوپنگ طی
یک کودتای ضدانقالبی دیکتاتوری پرولتاریا ونظام سوسیالیستی را سرنگون کرده وبا احیای سرمایه
داری چین را به کشوری سوسیال امپریالیستی مبدل کردند .بهمین صورت چندین سازمان وحزب
کمونیست درسطح جهان با دنباله روی ازرویزیونیستهای« سه جهانی» حاکم برحزب ودولت چین به
پرتگاه رویزیونیسم سقوط کردند .رفیق مائوتسه دون بدرستی گفت که ":برای ساختمان سوسیالیسم تا
رسیدن به کمونیسم وجامعه بدون طبقه به چندین انقالب کبیرفرهنگی پرولتاریائی نیازاست ".با شکست
انقالب درچین توسط رویزیونیستهای «سه جهانی» باردیگرجنبش بین المللی کمونیستی دچاربحران
عمیق شده وبخشهای زیادی ازروشنفکران مردمی وکارگران درسطح جهان گرفتارسردرگمی وتوهم
شدند .ازجانب دیگرانورخوجه رهبرحزب کمونیست ودولت سوسیالیستی آلبانی با حمله اپورتونیستی
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ورویزیونیستی به انقالب چین وشخص مائوتسه دون به پرتگاه دگمارویزیونیسم سقوط کرده وانقالب
آلبانی ونظام سوسیالیستی رامنهدم وبه حزب ودولت ضدانقالبی مبدل کرد.
دراوایل دهه هشتاد قرن بیستم احزاب کمونیست انقالبی شکست انقالب درچین بوسیله رویزیونیستهای
درون حزب دولت چین را مورد تحلیل وارزیابی علمی قرارداده ودرماه مارچ سال (  )1984میالدی
جنبش انقالبی انترناسیونالیستی را پایه گذاری کرده وخط ایدئولوژیک – سیاسی انقالب را برمبنای
مارکسیسم -لنینیسم -اندیشه مائوتسه دون درسطح جهان اعالم کردند .باتشکیل جنبش انقالبی
انترناسیونالیستی ،بحران درجنبش کمونیستی بین المللی کاهش یافته وجنبشهای انقالبی پرولتری
درچندین کشورجهان رونق گرفتند.انقالب وجنگ انقالبی خلق تحت رهبری حزب کمونیست (م-ل-م)
درکشورپیروپیشرفت وتکامل کرده وبه پیروزیهای بزرگی دست یافت .لیکن دراواخردهه هشتاد میالدی
تعدادی ازاعضای حزب کمونیست پیروبنام« آسومیر» درزندان درمنجالب رویزیونیسم سقوط کرده
وبه دولت ارتجاعی پیروتسلیم شدند وخاینانه به تبلیغات سوء ودرغ پراکنی علیه انقالب پیرو
دستیازیدند.ازجانب دیگردستگیری وزندانی شدن صدرگونزالورهبرحزب کمونیست پیرووچندین تن
دیگرازکدررهبری حزب بوسیله دولت جنایتکارفوجیموری،جنگ خلق وجریان انقالب
درکشورپیروتضعیف گردید .همچنین شکست انقالب درنپال دراوایل قرن بیست ویکم بوسیله باند مرتد
وخاین "پراچندا"موارد دیگری ازشکست انقالب پرولتری بوسیله رویزیونیستهای درون حزب کمونیست
می باشد .ونیزانحراف رویزیونیستی باب آواکیان رهبرحزب «کمونیست انقالبی»امریکا زیرنام
[«سنتزنوین کمونیسم» و« چوکات بندی دوباره آن براساس علمی»] ودنباله روی حزب کمونیست( م-
ل -م) ایران ازآن ضربت دیگری است که برجنبش کمونیستی بین المللی درقرن بیست ویکم وارد آمد.
باشکست انقالب درکشورنپال وانحراف رویزیونیستی «حزب کمونیست انقالبی امریکا» وانحراف
اپورتونیستی برخی احزاب دیگر؛ جنبش انقالبی انترناسیونالیستی(جاآ) دچارفروپاشی شده وجنبش بین
المللی کمونیستی( م -ل -م) رابحران گسترده فراگرفت وضربات سختی برجنبشهای انقالبی پرولتری
درسطح جهان وارد گردید.
گوشه ای ازجنایات هولناک رویزیونیستهای «خلقی» پرچمی وسوسیال امپریالیسم« شوروی» علیه
خلق افغانستان :تشکل رویزیونیستی وابسته ومزدورسوسیال امپریالیسم شوروی بنام«حزب دموکراتیک
خلق افغانستان» متشکل ازدوجناح « خلق» وپرچم برهبری نورمحمد تره کی وببرک «کارمل» دراوایل
دهه چهل خورشیدی عرض وجود کردکه زیرنام «مارکسیسم-لنینیسم» به پخش اندیشه های ضدانقالبی
رویزیونیسم«مدرن»(خروشچفی)پرداخته وافکاربخشی ازتحصیل کرده های عقب مانده سیاسی جامعه
را مسموم کردند .سران «حزب دموکراتیک خلق» براساس ایدئولوژی ضدانقالبی وضدمردمی آنها
درسال (  )1357خورشیدی به کمک مستشاران نظامی دولت سوسیال امپریالیسم « شوروی» طی یک
کودتای نظامی خونین رژیم تحت رهبری داوود(حامی سابق آنها) را سرنگون کرده ورژیم ضد مردمی
وضد ملی بنام «جمهوری دموکراتیک خلق»رااعالم کردند.رویزیونیستهای«خلقی»پرچمی مزدوران
سوسیال امپریالیسم«شوروی» براساس ماهیت وخصلت ضدانقالبی وضدمردمی رژیم شان سبعانه ترین
جنایات راعلیه خلق افغانستان رواداشته اند.خلقها وبشریت مترقی جهان ازجنایات ،آدمکشیها ،کشتاربیش
ازیک ونیم میلیون تن ازخلق مظلوم افغانستان ازجمله طیفهای مختلف ازمخالفین سیاسی رژیم[خاصتا ً
منسوبین جریان دموکراتیک نوین(شعله جاوید) ] وشکنجه های سبعانه وضدانسانی درزندانهاازجانب
رژیم رویزیونیستهای«خلقی»پرچمی وارتش باداران سوسیال امپریالیست آنها [که بتاریخ "  6جدی"
سال (  )1358به افغانستان لشکرکشی کرده وآن را به اشغال نظامی وسلطه استعماری درآورد]اطالع
دارند.رژیم مزدوروجنایتکار«خلقی» پرچمی هاوارتش جنایتکارسوسیال امپریالیسم«شوروی»طی یک
ونیم دهه همه این جنایات وحشیانه راعلیه خلق افغانستان بنام«سوسیالیسم»انجام دادند .وخاینانه تراینکه
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سران سوسیال امپریالیسم« شوروی» اشغال نظامی وبه مستعمره کشیدن افغانستان وکمک وحمایت
همه جانبه ازرژیم مزدورش را « کمک انترناسیونالیستی» می خواندند .جنایات هولناک رژیم «خلقی
پرچمی» ها وهمپاله های رویزیونیست دیگرآنها بنام « گروه کار -سازا» وسوسیال امپریالیسم «
شوروی» درافغانستان ،باعث توهمات جدی نسبت به کمونیسم انقالبی دراذهان توده های خلق افغانستان
وخلقهای جهان گردید.این جنایات وانواع ستم واستبدادکه رژیم جنایتکارباندهای«خلقی»
پرچمی«سازائی» وباداران سوسیال امپریالیست آنها برخلق افغانستان اعمال کردند ،تمسکی برای
قدرتهای امپریالیستی ودولتهای ارتجاعی وگروه های ارتجاعی اسالمی گردید تا این همه جنایات
ووحشیگریها رابه حساب کمونیسم گذاشته واذهان خلق جهان رانسبت به آن مغشوش سازند.
جنبش انقالبی پرولتری افغانستان :این جنبش با تشکیل "سازمان جوانان مترقی" برمبنای خط
ایدئولوژیک-سیاسی (م -ل -ا) درسال  1344خورشیدی برهبری فقیدرفیق اکرم یاری پایه گذاری
شد.سازمان جوانان مترقی بامبارزه ایدئولوژیک-سیاسی انقالبی گسترده ماهیت ضدانقالبی
رویزیونیسم"مدرن" (خروشچفی) وسوسیال امپریالیسم« شوروی» وخصلت ضدانقالبی وضدمردمی
«حزب دموکراتیک خلق » ورهبران واعضای آن را برای روشنفکران مترقی جامعه وتوده های خلق
معرفی کرد .سازمان جوانان مترقی وجریان دموکراتیک نوین(شعله جاوید) تحت رهبری آن خدمات
انقالبی ارزنده ای را درپرورش فکری انقالبی یک نسل ازروشنفکران مردمی جامعه وآگاه سازی
توده های خلق ازماهیت ارتجاعی وضدمردمی نظام سلطنت ظاهرشاه نماینده طبقات ارتجاعی فئودال
وکمپرادورووابسته امپریالیسم وسوسیال امپریالیسم«شوروی» انجام داد .ولی این سازمان انقالبی
پرولتری درغیاب فقید رفیق اکرم یاری بوسیله جناحهای اپورتونیستی(سنتریستی واکونومیستی) ازدرون
تخریب گردیده و" س ج م"را دچارانحالل ساخته و" ج د ن" را متالشی کردند .طی نیم قرن اخیرجنبش
کمونیستی(م -ل -م) افغانستان درمراحل مختلف ازیکطرف بوسیله طبقات ارتجاعی حاکم( دولتها)ازجمله
نظام سلطنت خاندان نادر(ظاهر -داوود) [که تعداد زیادی ازاعضای این جنبش وکارگران هوادارآن را
به زندان انداخت]؛ رژیم «خلقی» پرچمی هاوارتش سوسیال امپریالیسم «شوروی»(چند هزارتن
ازاعضا وهواداران " س ج م" و"ج دن" را وحشیانه بقتل رسانده ویا درزندانهای مخوف شکنجه کردند).
بهمین صورت ده ها تن ازمنسوبین جریان دموکراتیک نوین بوسیله گروههای ارتجاعی اسالمی
جنایتکارازجمله حزب اسالمی گلب الدین وحزب وحدت اسالمی این نوکران امپریالیستهای غربی
ودولتهای ارتجاعی منطقه درجبهات جنگ مقاومت مردم افغانستان علیه ارتش اشغالگر«شوروی»
ورژیم مزدورآن بقتل رسیدند.وازجانب دیگرجنبش انقالبی پرولتری بوسیله تشکلهای مختلف
اپورتونیستی ورویزیونیستی ازدرون مورد ضربت قرارگرفته وتضعیف گردیده است .من دراسنادی
چند درباره هریک ازگروه ها  ،سازمانها واحزاب که با ادعای« م  -ل -ا» «،م  -ل » و« م -ل -م»
که طی حدودنیم قرن اخیردرصحنه سیاسی افغانستان عرض وجودکرده واینکه چگونه درمنجالب انواع
رویزیونیسم ازجمله رویزیونیسم(خروشچفی)،رویزیونیسم(«سه جهانی»)ودگمارویزیونیسم خوجه ای
واشکال اپورتونیسم وتسلیم طلبی طبقاتی وملی سقوط کرده وبه جنبش کمونیستی (م -ل -م) افغانستان
خیانت کرده وضربات جبران نا پذیری برمبارزات آزادی خواهانه توده های خلق وروشنفکران مترقی
مردمی وارد کرده اند ،به تفصیل پرداخته ام ودرویب سایت " پیام آزادی"به نشررسیده اند .بعضی
ازاین گروه های رویزیونیستی وتسلیم طلب مانند« ساما -ادامه دهندگان»«،سازمان انقالبی افغانستان»
وجناحی از« ساوو» هرچه عمیقتردرپرتگاه ضدانقالب وخصومت ورزی به کمونیسم انقالبی سقوط
کرده اند ونام اصلی وآدرس اعضای بخشهای ازجنبش انقالبی پرولتری(م -ل -م) افغانستان را به
سازمانهای جاسوسی کشورهای امپریالیستی ودولتهای ارتجاعی افشا کرده وعلیه ما تهمتزنی وفحاشی
می کنند.
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با شکست انقالبهای کمونیستی وانهدام دیکتاتوریهای پرولتاریا بوسیله رویزیونیستهای درون حزب
ودولت وسقوط احزاب وسازمانهای کمونیستی زیادی درپرتگاه رویزیونیسم درقرن بیستم ،ضربات
سهمگینی به انقالب جهانی ومبارزات پرولتاریا وسایرزحمتکشان جهان وارد گردیده است .این مسئله
برای کمونیستهاوپرولتاریای انقالبی جهان سخت دردناک است .بایدعلل اصلی این شکستهارادرپرتوعلم
انقالب پرولتری(م -ل -م)هرچه عمیقترمورد تحلیل وتجزیه علمی قرارداد .کمونیستهای انقالبی
درکشورهای مختلف جهان باید ازاین شکستها درس بگیرند وهمزمان با مبارزه انقالبی علیه طبقات
ارتجاعی حاکم(دولتها) وامپریالیسم حامی آنها ،جهت استحکام خط ایدئولوژیک-سیاسی تشکلهای
کمونیستی(م -ل -م) به مبارزه " بین دوخط" ومبارزه ایدئولوژیک-سیاسی مداوم علیه انواع رویزیونیسم
واشکال اپورتونیسم درسطح بین المللی وافشای چهره کریه وضدانقالبی آنها برای پرولتاریاوسایرخلقهای
زحمتکش  ،توجه جدی کنند .این یگانه راهی است که ازشکست جنبشهای انقالبی پرولتری بوسیله
اپورتونیسم ورویزیونیسم تاحدزیادی جلوگیری شده وجنبش کمونیستی بین المللی تقویت گردیده
واستحکام می یابد .لیکن باهمه خیانتهای رویزیونیسم واپورتونیسم برجنبش بین المللی کمونیستی و
تبلیغات خصمانه امپریالیسم وارتجاع بین المللی علیه اندیشه های کمونیسم انقالبی وهمچنین اتهامات
دروغین عناصرارتجاعی وضدانقالبی اجیره شده توسط امپریالیسم وارتجاع جهانی که برضد کمونیسم
انقالبی ورهبران بزرگ پرولتاریای جهان ازجمله رفیق استالین انجام می دهند؛ احزاب ،گروه ها
وهسته های انقالبی پرولتری درکشورهای مختلف جهان فعالیتهای مبارزاتی انقالبی خودرا به پیش
می برند .جنگ انقالبی خلق تحت رهبری احزاب کمونیست انقالبی(م -ل -م) درکشورهای هند ،فلیپین،
ترکیه (کردستان شمالی) وپیروجریان دارد که درجهت قطع سلطه امپریالیسم وسرنگونی حاکمیت طبقات
ارتجاعی فئودال وکمپرادوروتشکیل دولت دموکراتیک خلق وایجاددیکتاتوری پرولتاریاونظام
سوسیالیستی درکشورهای شان مبارزه می کنند.هرقدرامپریالیستهاومرتجعین جهان تبلیغات کنند که
«اندیشه کمونیسم دیگرکارآئی ندارد» ویا اینکه زوزه بکشند که «کمونیسم مرده است»؛لیکن برخالف
این اراجیف والطایالت؛ کمونیسم انقالبی زنده وپویا است وکمونیستهای انقالبی به این اصل علمی
وانقالبی باوردارند که بامبارزه انقالبی پرولتاریا وسایرخلقهای زحمتکش جهان تحت رهبری احزاب
کمونیست(م -ل -م) انقالبی ،انقالبهای پرولتری درآینده به پیروزی خواهندرسید ودیکتاتوریهای
پرولتاریاونظامهای سوسیالیستی تشکیل خواهند شد ویکباردیگرناقوس مرگ سرمایه داری جهانی
وامپریالیسم بوسیله پرولتاریای انقالبی جهان بصدا درخواهد آمد.

 زنده باد مارکسیسم -لنینیسم -مائوئیسم! پیروزباد مبارزات انقالبی پرولتاریا وسایرزحمتکشان جهان! مستدام وپایداربادانترناسیونالیسم پرولتری! مرگ برامپریالیسم وارتجاع بین المللی! مرگ برسوسیال امپریالیسم چین! مرگ برانواع رویزیونیسم واپورتونیسم این دشمنان نقابدارکمونیسم انقالبی! 25اکتوبر2019
( پوالد)
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