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 پیروزی انقالب کبیراکتوبر گردبمناسبت نود ونهمین سال     

( 25اریخ) بت برهبری رفیق لنین انقالب کبیراکتوبرتحت رهبری حزب کمونیست)بلشویک( روسیه

شان ات زحمتکاین اولین انقالب پیروزمند درتاریخ مبارز( میالدی به پیروزی رسید. 1917اکتوبرسال ) 

نظامی  امپریالیستی فئودالیامپراتوری سایرزحمتکشان  دهقانان وروسیه دراتحادبای پرولتاریا .جهان بود

ن انقالب ی ای. با پیروزتأسیس کردند نظام نوین سوسیالیستیی آن وبرویرانه هاکرده  سرنگونراتزار

ته وبه یافستم واستثمارتزاریزم رهائی اززیرسلطه   تحت ستم وملل زحمتکش خلقهایبزرگ اجتماعی 

 ی کردبیداد م رروسیستم ملی شئونیستی برملل غیروسیه تزاری در رسیدند. واقعی ودموکراسی آزادی

وحق تعیین  اللقتاسبه کبیراکتوبر با پیروزی انقالبزندان ملل" خواند که "را  روسیه لنین  همین سببوب

راتیک ودرپ داده رادرجامعه روسیه تلفیق انقالبی لنین اصول عام مارکسیسم  رسیدند. خویش سرنوشت

-ارکسیسمه مبپرولتری ازمارکسیسم  علم انقالب مارکسیسم راتکامل داد. با ظهورلنینیسم، مبارزه انقالبی

 پرولتری ایهعصرامپریالیسم وانقالبروزی انقالب کبیراکتوبرعصرجدیدی،پینمود. کیفی یسم تکامللنین

ستم علیه  تحت خلقهای زحمتکش وملل مبارزات انقالبیدر ودوران نوینیرااعالم کرده 

پیروزی انقالب کبیراکتوبربعد ازپیروزی کوتاه مدت" کمون  آغازگردید.وارتجاع  استعماروامپریالیسم 

 پرولتاریا وسایرزحمتکشان میالدی( بزرگترین دست آورد مبارزات انقالبی 1871پاریس" درسال ) 

 ظام نوین طبقاتی خودرابنیان گذاشتهارتجاعی ن سرنگونی طبقات کهنباکه برای اولینبار بوده جهان

طوالنی ی مبارزه انقالبی انقالب کبیراکتوبرمحصول پیروز .قرارکردندتاتوری طبقتاتی خودرا برکودی

ارزه . لنین" اتحادیه  مبندبود واستالین لنین روسیه دررأس آنها انقالبی مدت پرولتاریا وکمونیستهای

نخستین نطفه ای جدی یک حزب انقالبی  که ( تشکیل کرده 1895سال) گر" را دربرای آزادی طبقه کار

ری نزدیک با جنبش کارگران ورهبوظیفه ای ارتباط ه وبه جنبش کارگری اتکاء داشت. لنین فتربشمار

برای ایجاد حزب مارکسیستی سوسیال دموکرات درروسیه به لنین  .کرده وبرآن تاکید را مقررداشت آن

-یکبارزه ایدئولوژن متکیه می کرد. لنی "ای انقالبی" اتحادیه مبارزه برای آزادی طبقه کارگر تجربه

 تیدرسطح جنبش کمونیساپورتونیستی ورویزیونیستی راعلیه خطوط انحرافی دوامدارودشوار سیاسی

یست زب کمونح روسیهمونیستهای انقالبی سایرک بین المللی به پیش برده وبا روسیه وجنبش کمونیستی

، لنین برآن بود که برای اپورتونیستهای منشویک برخالف .ایجاد کرد (1912درسال )بلشویک( را )

باید  اینکه پیروزی بدست آیدبرای  -وژیک پرولتاریا کافی نیستتنها یک اتحاد ایدئول بردشمن غلبه

ه  پرولتاریا معتقد بود کلنین . مستحکم نمودپرولتاریا  یگانگی مادی سازمانی"یگانگی ایدئولوژیک را با" 

اکمیت پرولتاریا درمبارزه برای حغلبه ناپذیرشود. لنین می گوید:"  ا با چنین شرایطی می تواند نیرویتنه

سلطه ای رقابت پرهرج ومرج درجهان سرمایه  ری ندارد. پرولتاریا که بواسطهبجزسازمان سالح دیگ

درمی آید ودایماً"  پاای سرمایه داری ازبری شود، ودرزیربارکارهای مشقت بارهم جدا ماری ازد

چنین پرولتاریا فقط درسایه ای آن می تواند بدل  -کامل، بحالت بهیمی وانحطاط میافتددراعماق" فقر

که اتحاد فکری وی ازروی اصول مارکسیسم  -وناگزیربدل خواهد شد -به نیروی مغلوب نشدنی شود

زحمتکش را با ارتش طبقه کارگربهم می پیوندد وحدت مادی سازمانی که ملیون ها  بواسطه ای

 مستحکم گردد...".

با تزارژیم ر  زندان وشکنجه وسرکوب وتبعید شرایط استبداد واختناق،روسیه تحت  کمونیستهای انقالبی 

جنبش و صل مخفیکاری رابطه ای  شان را با کارگرا ن رعایت او کامل انضباط باوسخت ترین شرایط 

قالبی کسب ران  آگاهی انکارگه های مارکسیستی بخش پیشرووبا تبلیغ وترویج اندیشحفظ نموده کارگری 

 ی روسیهرآس کمونیستهای انقالبلنین در .وکمی تقویت کردند ی را به لحاظ کیفیکمونیست کرده وجنبش
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 د ساختنومساعوسمتدهی انقالبی به جنبش کارگران  ندیشه های مارکسیسم انقالبی با ترویج وتبلیغ ا

با تحلیل همه برکبیراکتو . لنین درآستانه انقالبشرایط ذهنی انقالب کبیراکتوبرنقش مهم تاریخی ایفا نمود

ی روسیه تزار جنگ جهانی امپریالیستی اول کهشرایط بین المللی درجریان وضاع روسیه وجانبه ازا

یین دقیق تعبگونه  انقالب تیژی واهدافارمطابق به استرا  درست تاکتیکهاینیزدرآن شرکت داشت،

  هجوم به دژارتجاع تزاری وسرنگونی آن رادرجهت روسیه پرولتاریا وسایرزحمتکشاننموده و

 انقالب ای که پیروزی انقالب اکتوبرثابت ساخت داهیانه رهبری کرد.شکوهمند اکتوبر وپیروزی انقالب

 ود.م انقالبی رهبری شمی تواند به فرجام پیروزمند برسد که توسط حزب انقالبی مسلح به مارکسیس

حتضربودن نظام رابصدادرآورده ومجهانی  ناقوس مرگ سرمایه داریی انقالب کبیراکتوبرپیروز

 ثبوت رساند.راب وامپریالیسم  سرمایه داری

جهان  شانپرولتاریاوزحمتکانقالب کبیراکتوبرمختص به پرولتاریا وزحمتکشان روسیه نبود بلکه به  

وملل دربند خلقهاورهائیبخش ژرفی بر ظفرآفرین تأثیرات مترقیانقالب این داشت.تعلق 

استعماروامپریالیسم درسراسرجهان بجا گذاشته وخلقهای کشورهای زیادی توانستند خودراازسلطه 

نجات دهند. انقالب کبیراکتوبرالهامبخش جنبشهای انقالبی پرولتری  درسراسرجهان وامپریالیسم استعمار

حزاب اا الهام ازانقالب کبیراکتوبرتربیت شده  که ب تهای انقالبیکمونیسل ازیک نسپرتوآن دروگردیده 

لف کشورهای مختکمونیست انقالبی از. احزاب جهان تشکیل دادندچندین کشوردرراانقالبی پرولتری 

گذاشتند.  اساس (1919( رادراوایل سال )" کمینترن"انترناسیونال سومبین الملل کمونیست) جهان

 هانج اتحاد وهمبستگی پرولتاریا وسایرخلقهای زحمتکش تحت رهبری لنین واستالین انترناسیونال سوم

 ار درسراسرجهان سم وارتجاععلیه امپریالیمتحد ومشترک ومبارزه   درامرپیشبرد انقالب جهانی را

رهای قالبی ومترقی درکشواکتوبرزمینه سازرشد وتکامل اندیشه ها وفرهنگ انکبیرتأمین نمود. انقالب 

دموکراتیک وانقالب های پرولتری درچندین کشورجهان به  -ملیوانقالبهای  هان گردیده مختلف ج

د تمام انقالبیون مایه امی وحامی زحمتکشان جهان شوراهامنحیث دژانقالبیوکشور رسیده پیروزی

 گردید. جهانزحمتکشان وملل اسیردرکارگران وسایر ،کمونیست

وسایرزحمتکشان دهقانان توسط کارگران،یزم تزارراکتوبروسرنگونی انقالب کبی با پیروزی

، امپریالیسم جهانی جهت سرنگونی نظام نوین انقالبی بسیج گردید. اولین نظام سوسیالیستی روظهو

( 1918درسال )  ومالک شکست خورده ازداخل الیستی ازخارج وطبقات سرمایه دارچهارده کشورامپری

ه ب انقالبی نوپا و دولتآنکه آغازکردند. با  شوراهاودولت علیه کشوریانه همه جانبه رام وحشیک تهاج

م ه اش وامکانات مالی وهنوزارتش منظمی نداشت بسیارضعیف نظامی تجهیزات ووسایلسالح ولحاظ 

؛اما ازآنجاییکه این انقالب بوسیله ای کارگران ودهقانان به رهبری حزب کمونیست ) بود محدود

ی ای امپریالیستی وارتجاع داخل؛ قدرتهتوده های خلق داشتک( به پیروزی رسیده بود واتکاء به شویبل

ونظام  مفتضحانه شکست خورده وروشنفکران انقالبی زحمتکشانوسایرجنگ انقالبی کارگران  بوسیله 

رابه سرعت پیموده  وساختمان سوسیالیسمداده وراه ترقی وتکامل  حیاتش ادامهبه سوسیالیستی 

جریان جنگ جهانی امپریالیستی دوم درباردیگرکشورشوراها .مستحکم گردید ی پرولتاریاودیکتاتور

بی کارگران ودهقانان وکمونیستهای انقالقرارگرفت.این بارنیزنه فاشیسم امپریالیسم وحشیا موردحمالت

ی رابرمهاجمین آلمان نازکارانه  درباتحاد جماهیرشوروی سوسیالیستی" با ایمان انقالبی وروحیه فدادر"

رقهرمانانه اکتوبکبیردست آورد های انقالب حفظ مقاومت کرده ودردفاع ازکشورشوراها وقهرمانانه 

راین د ارتش فاشیستهای هتلریکردند.  تحمیل نازی آلمان را برفاشیستهای رزمیدند وشکست سختی

 هانسلطه گری برجدرشد که دیگرامکان پیشرفت  مرگباری درکشورشوراها متحمل چنان ضربات جنگ

 خمیومیلیونهاتن زبیش ازبیست میلیون تن کشته شده  جنگخلقهای اتحاد شوروی دراین را ازدست داد. 

 به همت عالی بعد ازجنگ بوجود آمد. ولی درهمه عرصه ها ویرانیها وخسارات سنگینیشده و ومعیوب
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 درجنگ . درحالیکه ندبازسازی گردید خرابیها به سرعتن آوکارشباروزی همه  خلق های اتحاد شوروی

تهای امپریالیساستالین در"جبهه متحد ضد فاشیسم"باامپریالیستی دوم کشورشوراها برهبری رفیق 

ومقاومت قهرمانانه خلقهای اتحاد شوروی  همکاری نزدیک داشت وی وانگلیسیامریکائی وفرانس

لیکن این  ؛فاشیسم" تعیین کرد وپیروزی" جبهه متحد ضد شکست جبهه فاشیسمجنگ رابرمسیر درجنگ

 خفیمداشتند، خاینانه بگونه  وکمونیسم اهاقدرتهای اهریمنی که خصومت آشتی ناپذیری با کشورشور

 داشته آنسعی درتضعیف خرابکاری کرده وعلیه کشورشوراها " فاشیسم ضد جبهه متحددردرون "

می درسر (وجاپان وایتالیا آلمان هایمپریالیسم) دولتتوسط جبهه فاشیسم ا شکست آن راآرزوی و

 خاصتاً در"جنگ استالیندراین جنگ استالین  رفیق اتحاد شوروی تحت رهبری وپیروزی .دندنپرورا

 شوروی رابنمایش گذاشته ویکباردیگرثابتانقالبی خلقهای اتحادوایمان حماسه آفرین ی رزمی نیروگراد"

 شکست ناپذیراست. تحت رهبری اندیشه های انقالبی پرولتری ساخت که نیروی الیزال خلق

کشورهای اروپای شرقی به دردرجریان جنگ جهانی امپریالیستی دوم پرولتاریا وسایرزحمتکشان  

اشغالگران  سلطه اتحاد شوروی، ارتش سرخکمک وحمایت با هبری احزاب کمونیست این کشورها ور

ودولتهای دموکراتیک توده  همدست آنهارا سرنگون کرده وحاکمیت طبقات ارتجاعی داخلی فاشیست 

 اهابه کمک وحمایت کشورشور خلقهای ویتنام همین صورت. بتشکیل دادندظام های سوسیالیستی راای ون

ک دموکراتی -سلطه  امپریالیسم وحاکمیت ارتجاع داخلی را سرنگون کرده وبا پیروزی انقالب ملی 

وتسه مائرفیق   تحت رهبری حزب کمونیست چین دررآس آن چینخلق توده ای را تآ سیس کردند.  نظام 

ا رحاکمیت طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادورو سلطه امپریالیسمدون ازطریق جنگ انقالبی خلق 

 ودولتبه پیروزی رسانده میالدی  1949درماه اکتوبرسال انقالب دموکراتیک نوین را سرنگون کرده  و

به انقالب سوسیالیستی  1958ودرسال را تشکیل داده پرولتاریارهبری  دموکراتیک خلق تحت دیکتاتوری

 گذارنمود.

با پیروزی انقالب کبیراکتوبروتأسیس کشورشوراها خلقهای اتحاد شوروی سوسیالیستی به آزادی 

 دند.شبرخوردار جسمی وروانی وصحت تعلیم وتربیت سالم ،ودموکراسی واقعی رسیده وازرفاه اجتماعی

وستم  بقاتیستم طاز تزاری که اکثریت قاطع باشندگان آن قب مانده روسیهامپریالیستی فئودالی  وعکشور

وده ، جهل وبی فرهنگی گرفتاربفقروگرسنگی ودیگرانواع ستم رنج برده ودرمنجالب شئونیستیملی 

سه ونیم دهه تحت  درمدت، ج می کشیدنداجتماعی رن وانواع امراضامراض جسمی وروانی ازابتالی و

خلقهای اتحاد . رسیدند آسایش ورفاهن مصایب محوشده وتوده های خلق به ینظام سوسیالیستی همه ا

 رشته های مختلف علومدراین کشورو دستیافته به پیشرفتهای درخشانی هنگیدرعرصه فر شوروی

لمللی امپریالیسم بین ا .مبدل گردید وبه یک کشورمترقی نموده وتکنالوژی پیشرفتهای درخوروصفی

طئه تخریب وتو درطول دوران حاکمیت دیکتاتوری پرولتاریا دراتحاد شوروی سوسیالیستی همواره به

قالبی نجاتبخش وهستی آفرین کمونیسم ان ننده علیه کشورشوراها وایدئولوژیگمراه کگری وتبلیغات سوء 

یسم کمون ندیشه هایرده تا علیه نظام سوسیالیستی وامبادرت کرده وده ها مالبنویس مرتجع را اجیرک

 لشکشورشوراها به پیشرفت وتکاماما  ؛بنویسند واهیبی بنیاد و داستانهایو انقالبی یاوه سرائی کنند

 .ادامه داد

ریالیسم نظامی امپ دربرابرهمه توطئه گریها وتهاجم چنانچه قبالً تذکریافت، انقالب اکتوبروکشورشوراها

لی مقاومت کرده ومنحیث بزرگترین پایگاه انقالبی جهان استوار ارتجاع داخشورشهای و بین المللی

 فته رومستحکم باقی ماند؛ اما با تأسف که بزرگترین دیکتاتوری پرولتاریا ونظام سوسیالیستی پیش

بعد ازوفات  ی درون حزب ودولت منهدم گردید.، رویزیونیستهابه اثرخیانت دشمنان داخلیدرجهان 

مخفی شده مدرن"( رویزیونیستهای "بورژوا ومرتد ) ( میالدی گروهی1953رفیق استالین درسال)
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( 1956درسال)کودتا( وشچف  طی یک توطئه خاینانه )دردرون حزب کمونیست ودولت برهبری خر

دیکتاتوری پرولتاریا، نظام سوسیالیستی ودست آوردهای انقالب کرده و قبضهقدرت حزبی ودولتی را

کشورشوراها را به کشوری سرمایه داری دولتی وسوسیال امپریالیستی مبدل کرده ورا منهدم توبرکبیراک

نبش کمونیستی ، وبه جلنینیسم -مارکسیسمکبیراکتوبر، به انقالب را به  بزرگی خیانت کرده وباین صورت

ه وآنچآغازکرده  «کیش شخصیت» زیرنامد. خروشچف حمله به استالین رامرتکب شدنبین المللی 

گ ویکی ازرهبران بزر کمونیست انقالبیوسترگ  ناروا بود به این شخصیت هایوجعل واتهام ازکاذیب

لنینیستی  -یلنینیسم ومشی مارکسیست -خروشچف براصول اساسی مارکسیسم .کردوارد پرولتاریای جهان

 حزب ه مرکزیزده ودرگزارش کمیت تحت رهبری لنین واستالین خاینانه دستبرد حزب کمونیست

 هایئوریت «تکامل خالق»لنینیسم  -ش رابا پوشش مارکسیسمهای رویزیونیستی اکمونیست شوروی " تز"

اتحاد شوروی رامتوهم ساخته  اذهان پرولتاریای وباین صورتلنینیستی خوانده  -مارکسیستی

ا مشی ر« کمونیست»مشی رویزیونیستی کنگره بیستم حزب  خروشچف داد. وافکارعمومی را فریب

نیستی یازید تا آنرابه کلیه احزاب کموتعمومی جنبش کمونیستی بین المللی اعالم کرده وبه هروسیله ای دس

ً ورهای دیگرتحمیل کند.کارگری درکشو درپرتگاه مسکو"همه احزاب دنباله رو"تقریبا

ردید. گبزرگی انشعاب تفرقه ویستی بین المللی دچاره وجنبش کمونسقوط کرد رویزیونیسم"مدرن"

خروشچف " همزیستی مسالمت آمیزمیان دوسیستم)سیستم سوسیالیستی وسیستم سرمایداری(" رابه مشی 

عمومی سیاست خارجی اتحاد شوروی وکلیه کشورهای سوسیالیستی درآورد. درحالیکه لنین می آموخت 

یونالیسم ناسیستی وحزب کمونیست عبارت است ازانتر:" اصل اساسی سیاست خارجی کشورسوسیالکه

انقالبیون کشورهای پیشرفته وبا کلیه خلقهای ستمکش برضدامپریالیستها پرولتری، دراتحاد با

رمقیاس بین المللی وترک مبارزه خروشچف باین طریق ترک مبارزه طبقاتی د ازهررنگی که باشد".

یوغ امپریالیستی وقطع کمک کشورهای سوسیالیستی ونهضت کارگری  نقالبی رهائیبخش خلقهارابرضدا

یل صلح حل مساوکمونیستی با کلیه وسایل به خلقهای جهان را تبلیغ می کرد. رویزیونیستهای" مدرن" 

الت ایا"و« اتحاد شوروی»-تانه میان دوابرقدرت بزرگ جهانیرا تابع" استقرارروابط دوسوآزادی خلقها

ا دوست باشیم ودرامرمبارزه :" ما می خواهیم با امریکساخت. خروشچف می گفتمی -متحده امریکا" 

:" نشان می کرد کهاوخاطرصلح وامنیت خلقها وهمچنین درعرصه فرهنگی همکاری کنیم". بخاطر

طریق مسابقه مسالمت آمیزبا سیستم سرمایه داری، می تواند برسرمایه داری غلبه کند". لیسم ازسوسیا

لف رکشورهای مختموضع مسلط اقتصادی ونظامی امریکا د:"کههای امریکائی می فهماندلیستبه امپریااو

. "وامریکا باید تقسیم سیادت جهان را بین دودولت بزرگ به پذیردجهان به هیچوجه  بخطرنخواهد افتاد 

رقابت "گردانید و"برگذارمسالمت آمیز" وسالمت آمیزبه سوسیالیسم راتابع همزیستی مگذارخروشچف 

ی ررا درشرایط تاریخیکسان ساخت. اوانقالب اکتوب "با" راه پارلمانیمسالمت آمیز" تکیه کرده وآن را

آن زمان درست می دانست که این احکام نفی انقالب سوسیالیستی ودیکتاتوری پرولتاریا بود. 

" ی"،راه رشد سرمایه داری"،"حزب تمام خلقی"، دولت تمام خلق"تز" تئوریهای ضدانقالبیخروشچف"

قاتی ریالیسم بجای مبارزه ملی وطبتقویه سکتوردولتی" و"پارلمانتاریزم" را به کشورهای تحت سلطه امپ

ل وکمپرادوروقطع سلطه امپریالیسم وبرقراری حاکمیت طبقات ارتجاعی فئوداقهری  سرنگونی جهت 

حزب ای حاکم بررویزیونیستهتدوین نمود. خلق ومبارزه درراه پیروزی سوسیالیسم، دولت دموکراتیک

رمایه قرارگرفتن درجاده سوبا انهدام دیکتاتوری پرولتاریا ونظام سوسیالیستی « اتحاد شوروی» ودولت

 ودررأس بلوک ال امپریالیستی مبدل کردهقدرت سوسیرابه ابر سوسیالیستی تحاد شورویداری، ا

وجهت سلطه برجهان با ابرقدرت امپریالیستی امریکا دررأس  سوسیال امپریالیستی شرق قرارگرفتند

« شوروی»بین سوسیال امپریالیسم  مسابقه تسلیحاتی بلوک امپریالیستی غرب به رقابت پرداختند.

زنگاه ازمینه نظامی وردمی توانست « شوروی»سوسیال امپریالیسم و امریکا شدت یافتامپریالیسم و

شرق  »ررقبای غربی اش برابری کند. با وجود تبلیغ " دیتانت" بینبا امریکا وسایظرفیت تسلیحاتی 
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بین دوابرقدرت « جنگ سرد»ه بیشتربه لحاظ نظامی تقویت شده وهرچ« اتحاد شوروی» ،« وغرب

نیست احزاب رویزیو« شوروی»دولت امپریالیستی وسوسیال امپریالیستی تشدید گردید. درآن شرایط 

ی بوسیله کودتاها وافغانستان انگوال، جنوبی حبشه، یمنازجمله در وابسته اش را دربرخی ازکشورها

ام زیرنطریق صدورسرمایه ووهمچنین از " ک گ ب" بقدرت رساندهوبه کمک دستگاه جاسوسی نظامی 

 اکشورهای عقب نگهداشته شده درآسیا، افریقسلطه اش رادر وتخنیکی نظامی، های اقتصادی«کمک»

 درپرتگاه رویزیونیسم وضدانقالب« اتحاد شوروی»بعد ازسقوط رهبران . وامریکای التین گسترش داد

بیشترین احزاب کمونیست جهان درکشورهای سرمایه داری وکشورهای تحت سلطه امپریالیسم به دنباله 

زاب رویزیونیستی وضدانقالبی تغییرماهیت روی ازرهبران مرتد کرملین به انحطاط کشیده شده وبه اح

مونیستی به جنبش ک"مدرن" خروشچفی  بود که رویزیونیستهای بت وخیانتیرین ضر. واین بزرگتدادند

اولین پایگاه بزرگ انقالب جهانی وبلوکی کردند وباین صورت به روند انقالب جهانی واردبین المللی و

یستی راه انقالب وسوسیالیسم وکمونیسم را ترک کرده و به اردوگاه ضدانقالب ازکشورهای سوسیال

 شورهایکشورهای شان وک وبا نقاب کمونیسم به اغفال واغوای پرولتاریا وسایرخلقهای زحمتکش پیوسته

  .پرداختندجهان 

ب امارفیق مائوتسه دون دررأس حز جنبش کمونیستی بین المللی را فراگرفت. وتفرقه انشعاببحران 

واحیای  پرولتاریا شکست کشاندن انقالب وانهدام دیکتاتوری به نظام سوسیالیستی چین،کمونیست و

 لیتحله وتجزی مورداتریالیستی دیالکتیک مپرتودر رابوسیله ای رویزیونیستهای" مدرن"سرمایه داری 

مرحله  ککه جامعه سوسیالیستی منحیث ی این حقیقت رسید هرچه بیشتربه دون قرارداد. رفیق مائوتسه

ها باید وبرای حل قطعی آن بودهگونیستی اانت تضادهای طبقاتی دارای کمونیسم(گذاربه جامعه بدون طبقه)

انقالب امه اد" درسرتاسردوران سوسیالیسم ادامه یابد. رفیق مائوتسه دون تئوری انقالبی مبارزه طبقاتی

مائوتسه دون درپروسه طوالنی مبارزه انقالبی ورهبری کرد.  راکشفتحت دیکتاتوری پرولتاریا"

شان چین درپیروزی انقالب دموکراتیک نوین وانقالب مبارزات طبقاتی وملی پرولتاریا وسایرزحمتک

مختلف  لنینیسم را درعرصه های -وبرپائی انقالب کبیرفرهنگی پرولتاریائی مارکسیسم سوسیالیستی

نحراف اازهمان ابتدای مائویسم تکامل داد. مائوتسه دون  -لنینیسم -غنای کیفی بخشیده وبه مارکسیسم

 راعلیه اصولی سیاسی-ایدئولوژیکمبارزه  شورویاتحاد ونیستی رهبران حزب کمونیسترویزی

 اتنقد وانتقاد «شوروی اتحاد»رهبری مرتد وخاین ؛ لیکن آغازکرده وبه پیشبردرویزیونیسم"مدرن" 

ط درآن شرایازجهت دیگر .دادت اپورتونیستی وخصمانه  پاسخ را با حمال رفیق مائوتسه دون اصولی

علیه رهروان سرمایه داری  سیاسی دشواری -کایدئولوژیدرگیرمبارزه دون رفیق مائوتسه 

لیه رویزیونیسم خروشچفی ع جهانی دررآس مبارزه . ویبوددرچین «( سه جهانی» )رویزیونیستهای

نقالب کبیرفرهنگی اچین ودیکتاتوری پرولتاریا، ازجانب دیگرجهت نجات انقالبو قرارگرفت

ده وبرای یکدهه انقالب آغازکر (1966سال)درآگست  با اتکاء به توده های خلق چینرا پرولتاریائی

نجات داد. رفیق مائوتسه دون گفت:"  ین را ازشکست توسط رویزیونیستهای درون حزب ودولتچ

تا پیروزی نهائی انقالب وهمچنین گفت:" .ا کرد"رمقامات باالئی حزب باید جست وجوبورژوازی راد

رویزیونیستهای ( 1976درسال)  رفیق مائوتسه دونمرگ ازبعد به چندین انقالب فرهنگی نیازاست".

صب غطی یک اقدام ضدانقالبی)کودتا( قدرت حزبی ودولتی رایائوپین به رهبری دینگ س« سه جهانی»

ی زندان« گروه چهارنفره»ازهمسنگران مائوتسه دون رابنام چهارتن ازاعضای بلند پایه حزب ووکرده 

ها شکنجه کردند، حزب ودولت نقتل رسانده ویادرزندارا ب انقالبی کردند، هزاران تن کمونیست

وچین  ونظام سوسیالیستی را منهدم اتوری پرولتاریاتدیکتصفیه کردند،  کمونیستهای انقالبیوجودرااز

 مبدل کردند. دشمن خلقهای جهان را درراه سرمایه داری سوق داده وبیک کشورسوسیال امپریالیستی



6 
 

درسال  درجهان،تیژی واهداف توسعه طلبانه اش استرا براساس« شوروی»  مالیسسوسیال امپری

 د.درآور سلطه استعماری اشو اشغال نظامیبه  ی کرده وآن رابه افغانستان لشکرکشمیالدی ( 1979)

اندند. به خلقهای افغانستان خو« کمک انترناسیونالیستی»راوین بیشرمانه این اشغال واستعمارتزاران ن

ده بو شان امپریالیستی سرمایه داریسرشت وماهیت نظام وغارتگری ناشی ازحالیکه این جنایت در

تان وسلطه برافغانس «سازائی»پرچمی « خلقی»نجات رژیم باندهای رویزیونیست وجنایتکاربمنظورو

طی یک ونیم  ومنطقه جنوب آسیا صورت گرفت. سوسیال فاشیستهای روسی ومزدوران وطنی شان

 افغانستان رابقتل رسانده وصدها هزارتن را معلول ومعیوب مظلوم  ازخلق تن حدود یک ونیم میلیون دهه

نیروهای انقالبی وآزادی هزارتن ازین را مجبوربفرارازکشورکرده وچند لیون تنیوحدود پنچ مکرده  

ای اعدام به جوخه ه راآزادی خواهان دیگرو ) شعله جاوید(به جنبش دموکراتیک نوینط خواه مربو

کردند. بعد ازتهاجم نظامی ابرقدرت  درهمه بخشها ویران وافغانستان را بگورنموده سپرده ویا زنده

به افغانستان فشارهای همه جانبه بلوک امپریالیستی غرب به سرکردگی « شوروی»سوسیال امپریالیسم 

  یمپریالیستبین دوابرقدرت اافزایش یافته وتضاد«شوروی»دولت سوسیال امپریالیسمامپریالیسم امریکا بر

گردیده وافغانستان درآن شرایط به گره گاه تضادهای دوبلوک امپریالیستی وسوسیال بیش ازقبل تشدید 

خلقهای ملیتهای مختلف افغانستان دربرابرارتش متجاوزسوسیال فاشیستهای روسی ستی مبدل شد.امپریالی

 گروارتش دولتلاارتش اشغضربات سختی برو اعانه به پیشبردهجنگ مقاومت را شج ورژیم مزدورآن

 ههرچ ومصارف دولت پوشالی درافغانستانجنگ مصارف پرداخت میلیارده هادالر .روارد کردندمزدور

 »درآنزمان بدهیهای دولت  دربحران اقتصادی فروبرد.را  «شوروی»دولت سوسیال امپریالیسم بیشتر

وده ت شرایط بد زندگی، بحران سیاسی داخلی بیش ازهشتاد میلیارد دالرمی رسید وهمچنینبه  «شوروی

ل سوسیا ه ای دولتملتهای تحت سلطوتبعیض رواداشتن برستم ملی شئونیستی وفشارمردم  های

 موج نارضائینیزومنجربه اوجگیری جنبشهای ناسیونالیستی گردیده «شوروی»امپریالیستی

 «شوروی»شته های عساکرکدتعدا)شدند وب کشته ومعیی که درافغانستان ی عساکرفامیلها واعتراضات

 سوسیال فاشیستهای حاکمحلقه فشاررا بر (سی هزارتن محاسبه شده اند هازخمی بیست هزارتن وتعداد

نظام  هم نتوانست 1985درسال "و" گلسناست" گوربا چوف  ریکاکرد که " پروست هرچه بیشترتنگ

ران بح همین صورتنجات دهد. ب ه جانبه هم وورشکستگی را ازقهقرای بحرانسوسیال امپریالیستی 

ستی اوضاع بلوک امپریالیبلوک سوسیال امپریالیستی تشدید شده واخلی درکشورهای دیگرد جانبه  همه

یع سوسیال امپریالیستی تسر ی بلوکانقراض وفروپاشهرچه بیشتربه وخامت گرائیده وسیر« شرق»

یسم ونام کمون فروپاشید« شوروی» دولتی سوسیال امپریالیسم  ( نظم1991کودتای آگست سال )گردید. با

سیال ملل تحت سلطه سووسیه جانشین ومیراثدارآن گردید. کذائی ازآن حذف شد وامپریالیسم فدراسیون ر

  بهمین صورت  .تشکیل دادند جدا شده وکشورها ودولتهای جدیدازآن نیز« شوروی» امپریالیسم

اختاری س ه وبا هویتدخودحذف کرپریالیستی نام کمونیسم دروغین راازسایرکشورهای بلوک سوسیال ام

فروپاشی دولتهای  .عرض وجود کردند ) رژیم های ضدانقالبی وضدمردمی نوکرامپریالیسم(شان اصلی

رویزیونیزم" و یسمسوسیال امپریال ارتجاعی وضدانقالبیماهیت  بلوک سوسیال امپریالیستی بیش ازپیش

 مدرن" رابنمایش گذاشت.

 بهایمبنی برپیروزی انقال پرولتاریا وکمونیستهای انقالبی جهانبا درنظرداشت تجارب مثبت ومنفی  

وسیالیستی اریا ونظام های سانقالبها وسرنگونی دیکتاتوریهای پرولتوشکست این  درقرن بیستم پرولتری

؛ این ازرسالت تاریخی ن احزاب ودولتهاانواع واشکال رویزیونیستها واپورتونیستهای دروتوسط 

شکستها بیاموزند وهمزمان با ادامه مبارزه ی انقالبی جهان است تا ازاین مونیستهاانقالبی همه ک ایفووظ

سیاسی ) مبارزه "بی دوخط"( ومبارزه  -کطبقاتی وملی علیه امپریالیسم وارتجاع، مبارزه ایدئولوژی

 ییستکمون وسازمانهای باحزاو اداده ادامهبدون وقفه  را سلیم طلبیعلیه رویزیونیسم واپورتونیسم وت
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که عوامل بورژوازی ازجمله اجازه ندهند کنند وهمچنینتطهیرنهاآازوجودرا

ال سیونناو «انقالبی»راتهای خرده بورژواها ودموکستوار،ااتها،روشنفکران متزلزل ونابورژوادموکر

  کنند.م( نفوذ  -ل -ی پرولتری ) مدموکراتها با انقالبی نمائی درسازمانها واحزاب انقالب

مرگ »ویا  «عدم کارآئی»للی مبنی برخصمانه وزهرآگین امپریالیسم وارتجاع بین المبرخالف تبلیغات 

 ین المللی،ب درجنبش کمونیستی رویزیونیسم واپورتونیستمانواع وخیانتهای وخرابکاریها «کمونیسم

وکمونیستهای انقالبی واقعی درمناطق مختلف جهان به مبارزه انقالبی  ستکمونیسم انقالبی زنده ا

 ماشینهرقدر. درجهت سرنگونی سلطه امپریالیسم وحاکمیت طبقات فئودال وکمپرادورادامه می دهند

 وجنایت طفیلی وسراپافسادغارتگرو امنظ آن تواجیران قلم بدس تبلیغات سرمایه داری جهانی وامپریالیسم

ین ا  ماهیت وخصلت تبلیغ کنند، بهیچ صورت نمی توانند «ایده آل نظام»ی ناآگاه جهان،برای خلقهارا

، استواراستخلقها وملل مظلوم ، تجاوزوغارتگری وسرکوب وکشتاروستمبراستثمارکه نظام را 

ری وغارتگ وستم  خلق جهان استثماربیرحمانه توده های". وازهرسلول سرمایه خون می چکد" بپوشانند.

 رهنظامهای بهودیگر برهبری ابرقدرت امپریالیستی امریکا سرمایه داری جهانینظام وحشیانه وتجاوز

 جنگهای ویرانگروغارتگرانه ایکه می کنند.  لمس خودبا پوست وگوشت  همه روزه کش وستمگررا

ای دارند وتوده هداشته و جریان سوریه ویمن ، لیبی، عراق، سومالی، درافغانستاناخیر چندین سال طی 

وروزانه صدها تن بخاک وخون می غلطند وهمه   سوختانده خلق مظلوم این کشورهارادرشعله های آن 

امپریالیستهای ی جنایتکارانه عاملین( اصلی این جنگهاعامل)شند.را به نابودی می کآنهاداروندار

رتجاعی اسالمی سفاک گروه های اهستند.  وارتجاعیامریکائی وناتووسایرکشورهای امپریالیستی 

بوسیله که بزرگ وکوچک دیگر ارتجاعی اسالمی " القاعده، طالب، داعش" وده ها گروه مانند ووحشی

یح وتسلسازماندهی شده وتعلیمات نظامی دیده  کشورهای امپریالیستی وارتجاعیسازمانهای جاسوسی 

قدرتهای ودستیارارتجاعی مزدوردولتهای دوم درقدمه شده واین جنگهارا مشتعل می سازند.  وتمویل

هان ترکیه ودیگرکشورها بطورآشکارونپاکستان،عربستان،قطر، دولتهای چون دراین مناطق امپریالیستی

 تداومو تا با اشتعال ی اسالمی جنایتکار قرارمی دهندگروه هادراختیار لوژستیکیامکانات سالح وپول و

نها آحامیان امپریالیست  ت غیرمستقیم ومستقیمبرای مداخال را جنگهای ارتجاعی وغارتگرانه زمینه

تحکیم کرده  ومناطق کشورهارادراین شان  درازمدت سلطه غارتگرانهبتوانند آنها تا  مهیا ساخته

 ایرانوخونخوار . وازجهت دیگردولت ارتجاعیکنند طبیعی آنهارا کنترول وغارتوذخایرومنابع 

خلقهای  علیه ئه امپریالیستی ارتجاعیدیگری ازاین توطفدراسیون روسیه جناح غارتگر وامپریالیسم

درکناررژیم جنایتکاربشاراسد قرارگرفته وبه کشتارخلق مظلوم را تشکیل داده  که  کشورهای شرق میانه

 یانهشرق مدرائتالف امپریالیستی ارتجاعی . ازجانب دیگراین وویرانی این کشورمشغول اند  سوریه

درسلطه ردیگ ا ودولتهای ارتجاعیارتجاعی تحت رهبری امپریالیسم امریک ائتالف امپریالیستیجناح با

ه رتگرانجهت رسیدن به اهداف شوم وغاگرفته ودرشدیدی قراروتضاد گری براین کشورها دررقابت 

ای قدرتهای امپریالیستی ودولتهدیگرهدف  .گاه خلقهای مظلوم آن مبدل کرده اندای شان این کشورهارابقتل

سرکوب جنبشهای انقالبی  دراین کشورهاازاشتعال این جنگهای ارتجاعی وجنایتکارانه ارتجاعی 

وجریانهای اسالمی قرون وسطائی  توسط گروه ها ومترقی پرولتری وجنبشهای ملی آزادی خواهانه

اما قدرتهای امپریالیستی ودولتهای ارتجاعی برای همیش نخواهند توانست با چنین  وحشی است.

وجنایات   فشارستم ومظالمادامه دهند.  سلطه ای شان رابرخلقها عماری وامپریالیستیترفندهای است

نیروهای ارتجاعی اسالمی جنایتکارووحشی این نمایندگان طبقات ارتجاعی فئودال واعمال ضدانسانی 

ووحشیگریهای قدرتهای امپریالیستی توده های خلق این وبهره کشی  وجنایات  وستموکمپرادور

ست افشار جایی کههرزیراداشت؛  طغیان واخواهد لیه امپریالیسم وارتجاع خونخوارداخلی بهعکشورهارا

 وجود دارددرجهان وبی عدالتی واجحاف زمانیکه طبقات ستمگرواستثمارگرتاو.اردمقاومت هم وجودد
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 آگاهیادامه خواهد یافت وتوده های خلق علیه امپریالیسم وارتجاع هم  خلقها ومترقی انقالبی مبارزات

به ادامه داده و م(  -ل -) متحت رهبری احزاب کمونیست انقالبیرا مبارزه انقالبی کسب کرده وبی انقال

ا به وارتجاع جهانی ر امپریالیسمسید وردرآینده به پیروزی خواهند  دیگریاکتوبرانقالب های یقین که 

الیسم ومظالم امپری ازاستثماروستم جهان یگانه راه نجات زحمتکشانانقالبی  کمونیسم .گورخواهند سپرد

  .است وارتجاع

 مائوئیسم! -لنینیسم -زنده باد مارکسیسم - 

 باد انترناسیونالیسم پرولتری! ومستدام مستحکم -

 پیروزباد مبارزات انقالبی پرولتاریا وسایرزحمتکشان جهان! -

 !بین المللی وارتجاع نابود باد امپریالیسم -

  م واپورتونیسم !رویزیونیسبرانواع  مرگ -

 2016اکتوبر 25

 ) پوالد(

 

 

  

 

 

 


