به مناسبت نودودومين سالگرانقالب کبيراکتوبر

پيروزی انقالب اکتوبرنقش رھبری حزب کمونيست انقالبی را
بحيث عمده ترين سالح انقالب درپيروزی انقالب پرولتری،
برقراری ديکتاتوری پرولتاريا وساختمان سوسياليسم بثبوت
رساند.
انقالب کبيراکتوبرسال  1917درروسيه بعد ازکمون پاريس درسال )1871که بعدازدوماه توسط بورژوازی سرنگون
شد( به لحاظ ماھيت اولين انقالب اجتماعی درجھان بودکه توده ھای خلق)کارگران ودھقانان( تحت رھبری)حزب
بلشويک( ورھبری داھيانۀ لنين،ديکتاتوری تزاررا سرنگون کرده وديکتاتوری طبقاتی خودرا برقرارکردند .دراين
انقالب برخالف انقالبات گذشته ،طبقه وياطبقات ارتجاعی ديگری جايگزين آن نگرديد؛ بلکه حاکميت وديکتاتوری طبقه
انقالبی جای حاکميت وديکتاتوری طبقه ارتجاعی ستمگرواستثمارگرراگرفت.درپيروزی انقالب کبيراکتوبرروسيه نقش
حزب کمونيست)بلشويک( منحيث نيروی رھبری کننده انقالب وديکتاتوری پرولتاريادرجھت سرکوب کامل مقاومت
طبقات سرمايه داروفئودال وساختمان سوسياليسم؛عمده و حياتی بوده است.
الف -حزب کمونيست انقالبی ،عمده ترين سالح انقالب:
"حزب کمونيست انقالبی ،حزب پرولتاريا است ،که پيش آھنگ پرولتاريا می باشد .نيرووتوانائی حزب درآنستکه تمام
بھترين افراد پرولتارياراازکليه سازمانھای توده ای آن به صفوف خويش جذب می نمايد .وظيفۀ حزب عبارت ازآنستکه
کارھمه سازمانھای توده ای پرولتاريارا بدون استثناء متحد سازد وعمليات آنھارا بسوی يک ھدف ،ھدف آزادی پرولتاريا
متوجه نمايد .واما متحد ساختن ومتوجه کردن آنھا بسوی يک ھدف ،مطلقاً امريست ضروری زيرابدون آن ،وحدت
مبارزه پرولتاريا ورھبری توده ھای پرولتاريا درمبارزه آنھا برای قدرت سياسی وبرای ساختمان سوسياليسم امکان
پذيرنيست .ولی فقط پيش آھنگ پرولتاريا يعنی حزب اواستعداد آنرادارد که کارسازمانھای توده ای پرولتاريا رامتحد
وھدايت کند .فقط پرولتارريا ،فقط حزب کمونيست است که قادربه ايفاء اين نقش رھبری اساسی درسيستم ديکتاتوری
پرولتاريا می باشد -استالين( ".لنين می گويد ":حزب نيروی اساسی رھبری کننده درسيستم ديکتاتوری پرولتارياست".
و" حزب عالی ترين شکل اتحاد طبقاتی پرولتاريا می باشد".
ب -ديکتاتوری پرولتاريا چيست:
لنين می گويد ":ديکتاتوری پرولتاريا شکل خاص اتحاد طبقاتی است که بين پرولتاريا که پيش آھنگ زحمتکشان است
باقشرھای متعدد غيرپرولتاريائی زحمتکشان )خرده بورژوازی،صاحبکاران خرده پا،دھقانان،روشنفکران
وغيره(يابااکثريت آنھا برضد سرمايه برقرارمی شود ،اتحادی که بمنظورسرنگون ساختن کامل سرمايه ،سرکوبی کامل
مقاومت بورژوازی وکوشش وی درراه بازگشت ،اتحاديکه بمنظورايجاد وتحکيم نھائی سوسياليسم می باشد .اين – نوع
خاصی ازاتحاداست که درشرايط مخصوص يعنی درشرايط جنگ سبعانه داخلی صورت می گيرد ،اتحادی است که بين
طرفداران پابرجای سوسياليسم ومتفقين مردد آن وگاھی ,بيطرفھا ,انجام می گيرد .اين شکل خاص اتحاد آنستکه
پرولتاريا نيروی رھبری کننده اين اتحاد می باشد .اين شکل خاص اتحاد عبارت ازآنستکه رھبردولت ورھبردرسيستم
ديکتاتوری پرولتاريا تنھا يک حزب است يعنی حزب پرولتاريا ،يعنی حزب کمونيستھا که رھبری راباسايراحزاب تقسيم
نمی کند ونمی تواند ھم تقسيم کند".
لنين بازھم دراين رابطه چنين می گويد ":تنھا سازش بادھقانان ميتواند انقالب سوسياليستی رادرروسيه ،مادام که
درسايرکشورھا انقالب فرانرسيده است ،نجات بخشد ".لنين ادامه می دھد ":پشتيبانی ازاتحاد ميان پرولتاريا ودھقانان
برای اينکه پرولتاريا بتواند نقش رھبری کننده وقدرت دولتی رادردست خودنگاه دارد -عاليترين پرنسيب
ً
اوال وجودطبقات صرفاً مربوط به مراحل تاريخی
ديکتاتوريست ".مارکس درمورد ديکتاتوری پرولتاريا می گويد":
ً
معينی ازرشد توليد می باشد؛ ثانياً مبارزه طبقاتی الزاماً به ديکتاتوری پرولتاريا می انجامد؛ ثالثا اين ديکتاتوری چيزی
نيست جزمرحله ای انتقالی به سوی الغای ھمۀ طبقات وبه سوی جامعه ای بی طبقه".
اھميت ونقش حزب کمونيست انقالبی ورھبران واقعاً انقالبی درپيروزی انقالب:
انقالب اکتوبر 1917به) (160مليون مردم ستمديده جھان آزادی بخشيد .بعبارت ديگرخلقھای زحمتکش وملل ستمديده
رازجھنم تزاريزم نجات داده وراه زندگی با سعادت ورفاه رابرای آنھا گشود .انقالب اکتوبربرای ملل تحت سلطه
امپراتوری تزارآزادی وحق تعيين سرنوشت به ارمغان آورد .دراعالميه حقوق خلقھای روسيه چنين می خوانيم :دربارۀ
مليتھای روسيه:
 -1برابری وحق حاکميت خلقھای روسيه؛
 -2حق خلقھای روسيه درتعيين آزادانه سرنوشت خويش تاجدائی وتشکيل دولت مستقل؛

 -3الغای ھرگونه امتيازمذھبی ويامحدوديتھای مذھبی؛
 -4رشدآزادانه اقليت ھای ملی وگروه ھای)نژادی -قومی( ساکن روسيه.
بعدازسرنگونی تزارتوسط کارگران وزحمتکشان روسيه درماه فوريه سال  1917دوايدئولوژی وسياست ودوخواست
طبقاتی ودواستراتژی ودوھدف دربرابرھم قرارگرفته بودند :يکی خواستھا واھداف توده ھای مردم وحزب
کمونيست)بلشويک( تحت رھبری لنين وديگری خواستھا واھداف طبقات ثروت مند ومتوسط وھمفکران آنھا مانند
منشويکھا و»سوسياليستھای انقالبی« .اينھاانقالبی رامی خواستند که قدرت دولتی راازتزارگرفته وبآنھا بسپارد .ولی توده
ھای مردم )کارگران ودھقانان تھی دست( وکمونيستھای انقالبی)بلشويکھا(خواستارتاسيس حاکميت طبقاتی کارگران
ودھقانان بودند .زيرازحمتکشان روسيه باين مطلب آگاھی داشتند که درآزادترين حکومتھا ،اگرقدرت بدست طبقات
باالباشد ،آنھا مانند سابق گرسنه وفاقد حقوق خواھند بود .قابل تذکراست که درآن زمان وشرايط بخشھای زيادی
ازکارگران روسيه خواندن ونوشتن می دانستند ودارای آگاھی انقالبی بودند.آن حزب بلشويک برھبری لنين
وسايرکمونيستھای انقالبی بود که بامبارزه ايدئولوژيک سياسی طوالنی وتبليغ وترويج انديشه ھای انقالبی پرولتری
وآگاھی دادن ومتشکل کردن کارگران ؛ آنھارابه لحاظ فکری وتشکيالتی برای شرايط انقالبی آماده کرده بودند .که
درآماده شدن شرايط عينی وشرايط انقالبی درجامعه روسيه آنزمان انقالب بورژوادموکراتيک وانقالب سيوسياليستی
اکتوبربه پيروزی رسيد .کارزارمبارزه طبقاتی درروسيه به مدرسه ای برای کارگران وزحمتکشان روسيه مبدل شده
بود .درشرايط جنگ جھانی امپرياليستی اول که روسيه تزاری درآن شرکت داشت طبقه کارگروسايرزحمتکشان روسيه
تحت رھبری حزب بلشويک ضربات مرگباری رابرتزاريزم واردکردند .درپيروزی انقالب سياسی )انقالب
بورژوادموکراتيک( رھبری بدست بورژوازی افتاد وخيانت احزاب منشويک و»سوسياليست ھای انقالبی« اين زمينه
رابرای بورژوازی مساعد ساخته بود .ولی بامبارزه ايدئولوژيک سياسی سرسخت بلشويکھا وطرح ھای انقالبی لنين
درآن شرايط حساس تاريخی روسيه) تزھای آوريل( سطح آگاھی سياسی طبقه کارگر) که درشوراھای کارگری متشکل
بودند( ارتقاءيافت ودرکنارآنھا شوراھای سربازان ودھقانان نيزتشکيل گرديد .که باسرنگونی دولت موقت)بورژوازی(
بتاريخ  25اکتوبر 1917انقالب سوسياليستی به پيروزی رسيد.
درآن وقت درتمام دوران کارگران روسيه تحت رھبری بخش پيشروطبقه آنھا قرارداشتند .وعالوتاً عناصرانقالبی
سياسی ازاقشارتحصيل کرده درجامعه ازملت حاکم وملل تحت ستم واسارت تزاريزم وجوداشتند که درپيشبردامرانقالب
وپيروزی آن نقش مھم ايفا کردند .امپرياليسم فئودالی نظامی تزارکه به زندان ملل مشھوربود ،ھم چنان روشنفکران
وطبقه زحمتکش روس نيزبه شديدترين وجھی مورد استثماروستم طبقاتی قرارمی گرفتند.دربحبوحۀ انقالب
اکتوبرشعار»حاکميت به شوراھا« که ازطرف حزب بلشويک بلندشد ،مردم روسيه رابه جنگ طبقاتی
فراخواند.درآنزمان منشويکھا و»سوسياليستھای انقالبی« عقيده داشتند که روسيه به لحاظ اقتصادی ھنوزبرای انقالب
اجتماعی آماده نيست وتنھا يک انقالب سياسی وسقوط تزارميتواند تحقق پذيرباشد .بعدازانقالب سياسی) انقالب
بورژوادموکراتيک(  ،منشويکھا و» اس ار«ھا وگروه ھای مماثل ديگردرصف بورژوازی قرارگرفتند؛ ولی بلشويکھا
باقاطعيت ھرگونه سازش راردکرده ومبارزه را تاپيروزی کامل پرولتاريا وتشکيل دولت سوسياليستی درروسيه) دريک
برششم کره زمين( به پيش بردند .رھبری مصمم انقالبی واستواربرپايه اصول انقالبی مارکسيستی  -لنينيستی دررأس
انقالب اکتوبرقرارداشت .ورنه توطئه ھای ارتجاع داخلی ومنشويکھا وجناح راست »سوسياليستھای انقالبی« وحمله
چھارده کشورامپرياليستی خارجی وتجھيزوتسليح ضدانقالب بوسيلۀ آنھا نمی گذاشتند که انقالب سوسياليستی به پيروزی
برسد .پافشاری روی اصول انقالبی واتکاءبه توده ھای خلق منجمله کارگران وعمدتاً بخش پيشرووانقالبی کارگران
صنعتی توانست حزب بلشويک ازآن آزمون بزرگ تاريخی پيروزبدرآيد .پيروزی انقالب اکتوبرعلی الرغم پيش بينی
ھای مارکس وانگلس که می گفتند ":انقالب پرولتری اول درپيشرفته ترين کشورھای سرمايه داری وھمزمان درچند
کشورسرمايه داری به پيروزی می رسد" .درحاليکه پيروزی انقالب اکتوبردرروسيه تزاری که نسبت به کشورھای
سرمايه داری اروپای غربی وامريکا عقب مانده تربود ،به پيروزی رسيد .واين پيروزی درواقع تحقق فلسفه مارکسيسم
بود که لنين دررأس کمونيستھای انقالبی وپرولتاريای روسيه توانست باتلفيق اصول عام وحقيقت مارکسيسم درشرايط
اجتماعی اقتصادی روسيه وباتحليل شرايط اقتصادی اجتماعی ودرک ازتضادھا ی جامعه روسيه وتضادھای نظام
سرمايه داری جھانی )که به آن حدی ازشدت رسيده بود که چون سگان گرسنه بجان ھم افتاده بودند تا جھان رابين
خودتقسيم کنند(انقالب سوسياليستی رابه پيروزی برساند .اين جنگ امپرياليستی غارتگرانه وجنايتباربخشی ازسيستم
امپرياليستی جھانی راتضعيف کرده وامپراتوريھای رابه نابودی کشاند.
لنين درپرتوديالکتيک ماترياليستی وشناخت درست وعلمی ازماھيت حقيقی وخصلت اساسی نظام سرمايه داری
وتضادھای درونی آن وباشناخت ازجامعه روسيه آنزمان ودرک ازدرجه حدت تضاد توده ھای خلق باتزاريزم ،توانست
آن حلقه ضعيف ازنظام امپرياليستی جھانی راتشخيص کرده ودستورحمله نھائی رادرسرنگونی آن صادرکند .بعبارت
ديگرلنين شرايط مشخص تاريخی را موردتجزيه وتحليل قرارداده واستراتژی وتاکتيک صحيح را درپيش گرفته
وکارگران وزحمتکشان روسيه رابدرستی رھبری کرد .درآن شرايط آن حلقه ضعيف اززنجيرسرمايه داری جھانی
روسيه تزاری بود که جنگ جھانی امپرياليستی اول اورابيش ازپيش تضعيف کرده وبه پرتگاه ورشکستگی وسقوط
کشانده بود .ازآنجاييکه تدارک قبلی سالح انقالب)حزب واقعاً انقالبی طبقه کارگر( بوسيله لنين وسايرکمونيستھای انقالبی
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آماده شده بود؛ توانستند ازفرصتھای انقالبی درجامعه بخوبی استفاده کرده وشعارکسب قدرت سياسی بوسيلۀ کارگران
ودھقانان تھی دست را که يگانه شعارانقالبی ومناسب درآن شرايط بود ،به تحقق پيوست وانقالب کبيرپرولتاريائی
اکتوبربه پيروزی رسيد واولين دولت سوسياليستی درجھان تأسيس گرديد.
انقالب اکتوبرعظيم ترين تحول اجتماعی وانقالبی بود که جھان تاآنزمان بخودديده بود .پيروزی اين انقالب جھان رابه
دواردوگاه انقالب وضدانقالب تقسيم نمود .تشکيل دولت ديکتاتوری پرولتاريا وبوجودآمدن قطب انقالبی درجھان
برسرنوشت خلقھای تحت استثماروملل دربنداستعماروامپرياليسم تاثيرمھمی بجا گذاشت .زمانی پايگاه انقالب جھانی
ايجادگرديد ونظام سوسياليستی حامی خلقھای جھان ظھورکرد؛ خلقھای تحت سلطه امپرياليسم واستعماردربسا نقاط جھان
روحيه انقالبی گرفته وسلطه امپرياليسم واستعماررا ازخود دورکرده ودرچندين کشورجھان انقالب ملی ناسيوناليستی
وانقالب دموکراتيک توده ای وانقالب سوسياليستی به پيروزی رسيد ،وتا اخيرنيمه اول قرن بيستم حدود ثلث نفوس کره
زمين ازسلطه وستم امپرياليسم وارتجاع فئودالی رھائی يافت .خالصه ھرنيروی اجتماعی ايکه واقعاً خواھان آزادی ملی
واستقالل واقعی ودموکراسی مردمی وسوسياليسم وکمونيسم ،ونجات بشريت ازسلطه وستم واستثمارامپرياليسم
وفئوداليزم وکمپرادوريزم است ،بايد بداند که درعصرامپرياليسم وانقالبات پرولتری بدون رھبری حزب انقالبی طبقه
کارگررسيدن به اين اھداف ممکن نيست.
با توجه به تاريخ مبارزات کارگران وسايرزحمتکشان وپيروزی انقالبات پرولتری وانقالبات دموکراتيک توده ای؛
ھمچنان که نقش حزب انقالبی وانقالبيون واقعی دررھبری مبارزات طبقاتی توده ھای خلق ارزنده وحياتی بوده است
برخالف انحراف حزب کمونيست ورھبران آن ازاصول مسلم انقالبی پرولتری واصول انترناسيوناليسم پرولتری
وانحراف ازراه انقالب مردم نتايج وخيمی را برای انقالب وتوده ھای مردم ببارمی آورد.
انحراف رھبران حزب ودولت ازخط انقالبی پرولتری شکست انقالبات واحيای سرمايه داری وبه اسارت کشيدن
واستثمارخلقھا را دراين کشورھا درقبال داشته است .بعدازنيمه اول قرن بيستم ماشاھد شکست وسرنگونی انقالب
پرولتری ودولت سوسياليستی بوسيلۀ عناصربورژوازی درداخل حزب ودولت دراتحاد شوروی بعد ازمرگ استالين
درسال  1953بوده ايم .رويزيونيستھای مدرن تحت رھبری خروشچف بعدازآنکه اھرام قدرت رادرحزب ودولت
تسخيرکردند؛ انديشه ھای انحرافی بورژوازی رابجای انديشه ھای انقالبی پرولتری )مارکسيسم  -لنينيسم( قرارداده
وحزب کمونيست رابه حزبی رويزيونيستی مبدل کردند واتحاد شوروی رادرراه سرمايه داری قرارداده ودولت
سوسياليستی را به دولت سوسيال امپرياليستی تغييرماھيت دادند .بعبارت ديگرآن حزب ودولت که روزی دوست وحامی
واقعی خلقھا وملل تحت ستم جھان بود به حزب ودولت دشمن خلقھا وملل اسيرجھان وبرضد منافع وحقوق آنھا مبدل شد.
به ھمين ترتيب احزاب کمونيست برسرقدرت درکشورھای اروپای شرقی وتعداد زيادی ازاحزاب کمونيست خارج قدرت
درجھان به پيروی ازرھبران حزب کمونيست اتحاد شوروی به منجالب رويزيونيزم ) خروشچفی( سقوط کردند.
مائوتسه دون رھبرپرولتاريای جھان علل شکست انقالب درروسيه واحيای سرمايه داری درآن کشوررا
درپرتوماترياليسم ديالکتيک تحليل وتجزيه کرده وبرای جلوگيری ازشکست انقالب درچين تئوری" ادامه انقالب تحت
ديکتاتوری پرولتاريا" راتدوين وخلق چين وروشنفکران انقالبی رابه انقالب فراخوانده وانقالب فرھنگی پرولتاريائی
رابرای مدت يکدھه درچين رھبری کرد .طوريکه بعداً شکست انقالب درچين نشان داد درواقع مائوتسه دون توانسته بود
بادرک درست وعلمی ازخصلت تضادھای دوران سوسياليسم انقالب فرھنگی پرولتاريائی براه انداخته وبرای مدت
يکدھه ازشکست انقالب درچين جلوگيری نمايد .بھمين رابطه مائوتسه دون بدرستی می گويد ":تارسيدن به کمونيسم به
چندين انقالب فرھنگی نيازاست" .بعدازمرگ مائوتسه دون عناصربورژوازی درون حزب ودولت که درمقامات عالی
جای داشتند)رويزيونيستھای»سه جھانی« تحت رھبری ھواکوفن ودينگ سياووپين( با يک اقدام خاينانه وضدانقالبی،
بوسيله يک کودتا چھارنفرازنزديک ترين شخصيتھای انقالبی به مائوتسه دون وپيروان خط انقالبی مائورابنام»گروه
چھارنفره« دستگيروزندانی کردند وباتصفيه گسترده حزب ودولت ازکمونيستھای انقالبی واعدام وزندانی تعداد زيادی
ازآنھا؛ انقالب وديکتاتوری پرولتارياراسرنگون وديکتاتوری بورژوازی راجايگزين آن کرده وچين رادرراه سرمايه
داری قراردادند .رويزيونيستھای حاکم چين انقالبی را که روزی دژانقالبی جھان بود ،به چين سرمايه داری مبدل
کردند .وامروزچين يک کشورسرمايه داری است ودولت چين يک دولت سوسيال امپرياليستی است که توسط يک حزب
ارتجاعی بورژوازی رھبری می شود .خلق ھای چين درطی بيش ازسه دھه اخيرھمه مزايای سياسی واجتماعی
واقتصادی دوران سوسياليسم راازدست داده وبه برده سرمايه جھانی مبدل شده اند.
بعد ازشکست انقالب درچين درسال  1976بحران عظيمی جنبش کمونيستی جھانی رافراگرفت .دراوايل دھه ھشتاد
ميالدی احزاب وسازمانھای کمونيست انقالبی گردھم آمده وجنبش انقالبی انترناسيوناليستی راتاسيس کردند .اين جنبش
درپرتوعلم انقالب پرولتاريائی) م ل م( وباارزيابی شکست انقالب درچين وتشديد مبارزه ايدئولوژيک سياسی ،خط
ايدئولوژيک سياسی را برمبنای ) مارکسيسم -لنينسم -انديشه مائوتسه دون( طی اعالميه منتشره درماه مارچ  1984وبعد
)مارکسيسم -لنينسم -مائوئيسم( درجنبش کمونيستی جھانی مشخص کردند .حزب کمونيست پيرويکی ازاحزاب پايه
گذاراين جنبش دراوايل دھه ھشتاد ميالدی جنگ خلق را آغازکرد ه وبه تشکيل ھسته ھای حاکميت خلق دست
يافت.جنگ خلق درپيرو)راه درخشان( ازحمايت وسيع زحمتکشان پيرودردھات وشھرھا برخورداربود .ھمچنان
مبارزات انقالبی خلق پيروازجانب خلقھا وپرولتاريای انقالبی درسراسرجھان پشتيبانی وحمايت می شد .بعدازگرفتاری
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گونزالو رھبرحزب کمونيست پيرودرسال  1992وبه تعقيب گرفتاری افراد بلندپايه ديگرازرھبران حزب توسط دولت
پيرو ضربات سنگينی برحزب وارد آمد .اگرچه جنگ خلق به پيشرفتھای مھمی دست يافت ،جنگ واردمرحله تعادل
استراتژيک شد؛ ارتش خلق تقويت گرديد ومناطق پايگاھی انقالب درروستاھااستحکام يافت .ولی جناح اپورتونيست
راست تسليم طلب»آسومير« درزندان به دشمن تسليم شده وحملۀ خصمانه برانقالب را ازداخل وخارج زندان آغازکرد.
اگرچه طرح »آسومير« ازطرف جناح انقالبی حزب شناسائی وافشاشد؛ ليکن گرفتاری رھبران بلند پايه حزب وانحراف
راست اين بخش حزب؛ حزب وجنگ خلق راتضعيف کرد .اکنون گروھی ازاعضای اين حزب مشغول نبرد مسلحانه
بادولت ارتجاعی پيروھستند.
يکی ديگرازاعضای جنبش انقالبی انترناسيوناليستی حزب کمونيست نپال )مائوئيست( بود که دراوايل سال  1996جنگ
خلق را عليه دولت فئودال کمپرادورنپال آغازکرد .اين حزب تااخيرسال  2005ميالدی تقريباً برھشتاد درصد خاک نپال
تسلط يافت .جنگ خلق به پيشرفتھای شايانی دستيافت وارتش خلق تشکيل گرديد .ھمچنان باتشکيل ھسته ھای قدرت نوين
انقالبی درمناطق تحت کنترول ارتش خلق اين حزب ازنفوذ واعتبارزيادی دربين خلق نپال خاصتاً دردھات
برخوردارگرديد .اما دراخيرسال  2005ميالدی رھبران اين حزب جنگ خلق را متوقف کرده وباامضای يک معاھده
بااحزاب پارلمانی ودولت نپال به خلع سالح ارتش خلق تحت نظارت ملل متحد وانحالل ھسته ھای قدرت نوين خلق
دردھات ،درپارلمان دولت ارتجاعی شرکت کرده وباشرکت درانتخابات مجلس موسسان درماه اپريل  2008وکسب
اکثريت آرای مردم نپال حکومت جديد راتشکيل داد وپراچندا رھبرحزب به مقام صدارت ارتقاءيافت وچندين تن
ازرھبران حزب به مقامھای وزارت وسفارت وغيره مقامات عالی دولت دست يافتند.البته بعدازنه ماه باثربروزاختالفات
شديد بين صدراعظم پراچندا بارئيس ستادارتش ورئيس جمھور ،پراچندا بتاريخ  4می 2009ازمقام صدارت استعفاداد.
واکنون »حزب کمونيست نپال)مائوئيست(« بحيث يک حزب اپوزيسيون درپارلمان شرکت دارد .رھبران »حزب
کمونيست نپال)مائوئيست(« باانحراف رويزيونيستی شان انقالب خلق نپال را به شکست کشانده وھمه دست آوردھای
مبارزات خلق نپال را برباد دادند .خلقھای نپال که دردوران يکدھه جنگ خلق قربانيھا دادند وفداکاريھا کردند وانواع
جنايات وتجاوزات وستم ،شکنجه ومظالم وحشيانه ازطرف دولت ارتجاعی نپال برآنھا واردآمد؛ الکن اکنون اين خلقھای
مبارزتحت سلطه وستم طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادوروابسته به امپرياليسم ودولت ارتجاعی ھند ستم می کشند
واستثمارمی شوند.
باتوضيح مختصرازپيروزيھا وشکست انقالبات پرولتری درقرن بيستم مالحظه می شود ،باوجودآنکه درتمام اين دوران
توطئه ھا ،خرابکاريھا وتبليغات زھرآگين امپرياليسم وارتجاع بين المللی عليه کمونيسم انقالبی وانقالبات سوسياليستی
وانقالبات دموکراتيک توده ای وجودداشته وازھيچگونه خيانت ورذالتی دراين زمينه دريغ نکردند؛ اما ھيچکدام ازاين
انقالبات مستقيما ً توسط قدرتھای امپرياليستی جھان سرنگون نشدند .ليکن درعمل مالحظه شد که ھمه اين انقالبات
ازطريق منحرف شدن احزاب کمونيست برسرقدرت ،بوسيلۀ عناصربورژوازی درون حزب ودولت سرنگون شدند .اين
عناصربجامانده ازدوران نظام کھنه سرنگون شده وعناصربورژوازی نوی که دردوران سوسياليسم ظھورکردند؛
بعدازمرگ رھبران بزرگ پرولتاريا با سلطه برحزب وتسخيرقدرت دولتی ازاين طريق انقالب وديکتاتوری ھای
پرولتاريا ونظام سوسياليستی را منھدم وبجای آن ديکتاتوری بورژوازی ونظام سرمايه داری راجايگزين کردند.
بايدتذکرداد که جامعه سوسياليستی يک مرحله گذارازسرمايه داری به کمونيسم است؛ دراين جامعه ھنوزروابط کاالئی
ونابرابری ھا درعرصه ھای مختلف حيات اجتماعی موجوداست که ھرچه بيشتربايدمحدود گردد؛ بعبارت ديگردراين
مرحله ھنوززيربنای مادی ظھورعناصربورژوازی درجامعه کامالً ازبين نرفته است .ازاينجاست که بايد دردوران
سوسياليسم مبارزه طبقاتی ومبارزه بين دوخط بطورمداوم ادامه يابد تاعناصربورژوازی ھرچه بيشترتضعيف شده
ونتوانند به آن موقعيتی ازقدرت درحزب ودولت دست يابند که ديکتاتوری پرولتاريا ونظام سوسياليستی راسرنگون کنند.
ازآنجاييکه دوران سوسياليسم دارای تضادھای زيادی است؛ ليکن حل کامل اين تضاد ھا با ادامه مبارزه طبقاتی)تحت
ديکتاتوری پرولتاريا( وتکامل جامعه سوسياليستی به مرحلۀ عاليتری ،محو طبقات وجامعه بدون طبقه )کمونيسم( امکان
پذيرمی گردد .نقش کمونيستھای انقالبی درحزب ودولت درادامه مبارزه طبقاتی دراين مرحله درجھت افشا
وطردعناصربورژوازی وھم چنان محوتمام نابرابريھای اجتماعی اقتصادی دردوران سوسياليسم حايزاھميت
است.ازاينرواحزاب کمونيست درقدرت بايد دردوران سوسياليسم به چندين انقالب فرھنگی پرولتاريائی مبادرت کنند.
ھمچنان احزاب کمونيست خارج قدرت ،بايد بامبارزه ايدئولوژيک سياسی ومبارزه بين دوخط حزب کمونيست انقالبی
راازوجودعناصراپورتونيست ورويزيونيست تزکيه کرده وآنرابه لحاظ ايدئولوژی سياسی وتشکيالتی استحکام بخشند.
انقالب فرھنگی پرولتاريائی دراحزاب برسرقدرت ازطريق برانگيختن توده ھای خلق وروشنفکران انقالبی درحزب
وجامعه ودراحزاب خارج قدرت بوسيلۀ کمونيستھای واقعاً انقالبی صورت می گيرد.
تجارب تلخ وناگوارشکست انقالبات پرولتری وديکتاتوری ھای پرولتاريا درقرن بيستم به ھمه کمونيستھای انقالبی
جھان بايد آموخته باشد تا طرق وشيوه ھای نوينی راجستجوکنند که سازمانھا واحزاب کمونيست انقالبی ازخرابکاری
وحملۀ دشمنان درون حزب)عناصربورژوازی( درامان بمانند.البته نبايد لحظه ای ازتوطئه ھا وحمله امپرياليسم وارتجاع
بين المللی نيزغافل بود .حزب کمونيست ھرچه بيشتربايد انقالبی شود؛ بارعايت معيارھای لنينی)بلشويکی( درانتخاب
اعضای حزب ميتوان ازنفوذ ورخنۀ عناصربورژوازی تاحدامکان جلوگرفت .ھمچنان ادامه مبارزه بين دوخط وتصفيه
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حزب ازوجودعناصراوپورتونيست ورويزيونيست که باشکال وخرامھای گوناگون خودرادردرون سازمانھا و احزاب
پرولتری مخفی می کنند ودرموقع مساعد حزب راموردحمله قرارميدھند ،اھميت خاص دارد؛ موضوع ديگرتوجه به
ارتقای سطح آگاھی سياسی ودانش انقالبی طبقه کارگروسھم ھرچه بيشترآن دررھبری حزب ودولت خاصتاً دراحزاب
برسرقدرت يکی ازراه ھای ديگری است که تاحدامکان ميتوان ديکتاتوری پرولتاريا وانقالب راازگزند
عناصربورژوازی نجات داد؛ بعدازپيروزی انقالب دموکراتيک نوين خاصتاً درکشورھای تحت سلطه که قطب بندی
طبقاتی نسبت به کشورھای سرمايه داری پيشرفته پيچيده است؛ بايد توجه جدی به جنبه ارتجاعی اقشارمختلف خرده
بورژوازی وخرده مالک درجامعه صورت گيرد؛ موضوع ديگرتوجه به شيوۀ انقالبی رھبری دراحزاب وسازمانھای
کمونيست انقالبی است؛ ھمچنين عليه روحيه وگرايشات »پدرساالرانه« و»قھرمان پروری« ھای بی مورد دردرون
حزب مبارزه صورت گيرد؛ وبا اعمال رھبری جمعی با رعايت اصل سنتراليزم دموکراتيک وحفظ انضباط آھنين
واستواری روی خط اصولی انقالبی پرولتری است که ميتوان سازمان انقالبی را ازحمله عناصربورژوازی نجات داد؛
اصل ديگرتوجه جدی به رابطه ديالکتيکی بين تئوری وپراتيک وازگفتن تاعمل کردن است که درمورد اعضای حزب
ازباالتاپائين بايد مدنظرقرارگيرد؛ مبارزه عليه بکارگيری شيوه ھای بوروکراتيک درعرصه تشکيالتی درحزب؛
موضوع ديگردربارۀ آن عده افرادی ازطبقات باالئی جامعه است که بافراگيری علم انقالب پرولتاريائی واعتقاد به
ايدئولوژی واصول انقالبی) م ل م( واقعاً ازخصلت وپيوندھای طبقاتی شان گسست کرده وصادقانه درکنارتوده ھای خلق
قرارگرفته وزندگی خودراوقف مبارزه درراه سرنگونی طبقات ارتجاعی ستمگرواستثمارگروپيروزی انقالب مردمی می
کنند؛ نبايد دراين مورد "استثنا رابجای قاعده" قرارداده ودروازه سازمان وحزب انقالبی پرولتری را بروی روشنفکران
بورژوافئودال وعناصربورژوادموکرات قالش بازگذاشت.
شکست انقالبات پرولتری وسقوط دولتھای سوسياليستی وانحراف احزاب کمونيست مختلف خارج قدرت ازخط انقالبی
مارکسيسم -لنينيسم -مائوئيسم درجھان؛ اگرازيکطرف برای خلقھا وکمونيستھای انقالبی ونيروھای مترقی جھان سنگين
وپرھزينه تمام شده است؛ ازطرف ديگربرتجارب آنھا افزوده است تاچگونه درآينده ازحزب وانقالب
دربرابرعناصربورژوازی مخفی شده درحزب صيانت بعمل آورند .شکست انقالبات پرولتری ونابودی دست آورد ھای
مبارزات کارگران انقالبی وخلقھای مترقی جھان توسط مشتی عناصربورژوازی ھرگزروحيه کمونيستھا وپرولتاريای
انقالبی جھان راتضعيف نکرده وآنھاراازانقالب روی گردان نساخته است .کمونيستھا وپرولتاريای آگاه وانقالبی باين
حقيقت باوردارند که تاستم واستثماروبی عدالتی طبقات ارتجاعی عليه خلقھای زحمتکش وتحت ستم جھان
وجوددارد،مبارزه طبقاتی ھم ادامه خواھد يافت.اززمان پيدايش طبقات وجامعه طبقاتی اين مبارزه دردورانھای مختلف
ادامه يافته وازپيچ وخم ھای صعبی گذشته است .ومبارزه طبقاتی ،مبارزه توليدی وآزمونھای علمی چرخ تکامل را به
پيش رانده است.کمونيستھای انقالبی وپرولتاريامانند روشنفکران بورژوازی سرمايه داری را نظام ايده آل نمی دانند ،ويا
ھدف شان تنھا سلطۀ سياسی برطبقات ديگرنيست بلکه ھدف آنھا سرنگونی کامل سلطه سياسی واقتصادی طبقات
ارتجاعی وامپرياليسم واعمارجامعه فارغ ازستم واستثماراست .بادرنظرداشت تاريخ تکامل جوامع بشری وبحکم علم
انقالب پرولتاريائی)مارکسيسم -لنينيسم -مائوئيسم( وديالکتيک ماترياليستی نظام سرمايه داری به لحاظ ماھيت وخصلت
طبقاتی آن نظاميست طفيلی ،گنديده وپوسيده که براستثماروستم خلقھا وملل بنايافته ودرراه کسب سود وثروت ازھيچگونه
جنايت وسبعيتی عليه بشريت روی گردان نيست .سرنگونی وزوال اين نظام منحط ضد بشری بوسيلۀ مبارزۀ انقالبی
پرولتارياوسايرزحمتکشان جھان امريست حتمی .تاريخ سرمايه داری وھمه نظامھای ستمگرواستثمارگرجھان
براستثماروستم،غارتگری ،وحشت وجنايت استواربوده وھستند؛ ازاينرواين نظام ھا سرانجام توسط خلقھا به گورستان
تاريخ دفن می شوند .پيروزی سوسياليسم ورسيدن به جامعه بدون طبقه ،کمونيسم فقط يک آرمان نيست بلکه امرتحقق
يافتنی است .ازپيدايش طبقات وجوامع طبقاتی ھزارھا سال گذشت تا ھرفرماسيون اقتصادی اجتماعی کھنه به فرماسيون
اجتماعی اقتصادی جديدی تغييروتکامل کند .برده داری دربطن جامعه اشتراکی اوليه بوجودآمد ونشوونما يافت؛ ھمچنان
فئوداليسم دربطن نظام برده داری نشوونما نمود؛ وچنانکه سرمايه داری دربطن فئوداليسم بوجودآمده ورشد کرد
وباسرنگونی فئوداليزم بحيث فرماسيون مستقل اجتماعی به تکامل اش ادامه داد وبه عالی ترين وآخرين مرحله تکامل آن
يعنی امپرياليسم رسيد .بورژوازی حدود چھارصد سال عليه فئوداليسم مبارزه کرد تابه پيروزی رسيد .ھمه اين مبارزات
توسط توده ھای خلق ستمکش انجام شد تا مرحله تاريخی کھنه به مرحلۀ جديدی تکامل کرد .بعبارت ديگردرھريک
ازاين دوره ھای تاريخی نيروی مبارزآن توده ھای خلق بودند؛ ليکن طبقات ستمگرواستثمارگرجديدی دررھبری
مبارزات توده ھای خلق قرارگرفته وجای طبقات ستمگرواستثمارگرسابق راگرفتند ودراين ميان فقط شکل استثماروستم
تغييريافت وزنجيراسارت توده ھای خلق عوض شد .ليکن درپيروزی انقالب سوسياليستی است که زحمتکشان ماشين
کھنه دولتی رادرھم شکسته ونظام اجتماعی اقتصادی وحاکميت وديکتاتوری طبقاتی خودرا جايگزين نظام طبقاتی کھنه
کرده وبه سلطه واستثماروستم طبقات ارتجاعی خاتمه می دھند.
کمونيسم انقالبی بعدازتقريباً ھفتاد سال مبارزه عليه ايدئولوژی بورژوازی ونظام سرمايه داری دراخير دھه دوم قرن
بيستم به پيروزی رسيد .بعدازپيروزی انقالب سوسياليستی درروسيه دراخيرجنگ جھانی اول ،انقالبات دموکراتيک توده
ای درويتنام شمالی واروپای شرقی بعدازجنگ جھانی دوم به پيروزی رسيدند.انقالب دموکراتيک نوين دراکتوبرسال
 1949به پيروزی رسيده وبه انقالب سوسياليستی تکامل کرد.ھمچنان انقالب دموکراتيک توده ای دراوايل دھه پنجاه
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ميالدی دربخش شمالی کوريا پيروزشد .نظام سوسياليستی برای مدت سه ونيم دھه درروسيه ومدت دوونيم دھه
درکشورچين برقراربود .ولی برخالف تبليغات امپرياليسم وارتجاع بين المللی باشکست انقالب درچند کشورجھان،
کمونيسم انقالبی نه شکست خورده است ونه ھم »مرده« است .بلکه کمونيسم انقالبی زنده است وامروزبيش ازھرزمانی
تکامل يافته تربوده ودرراه پيروزی می رزمد .آنچه که مرده است کمونيسم دروغين وانواع رويزيونيسم منجمله
رويزيونيسم خروشچفی»،سه جھانی« ودگمارويزيونيسم خوجه ای اند.
با فروپاشی اتحاد شوروی سوسيال امپرياليستی وحزب رويزيونيست حاکم برآن کشوردراوايل سال  1991ميالدی؛
امپرياليسم بين المللی به منظورمغشوش کردن اذھان خلقھای جھان دربارۀ کمونيسم انقالبی ،ديوانه واردست به تبليغات
زھرآگين زد وفروپاشی ابرقدرت سوسيال امپرياليستی شوروی را»مرگ کمونيسم« درجھان اعالم کرد.ھمينکه
امروزامپرياليسم ازحزب کمونيست ودولت سوسياليستی درچين وکوريای شمالی صحبت دارد؛ بازھم به منظورکوبيدن
کمونيسم انقالبی است .درحاليکه اين نظام ھا ارتجاعی ودشمنان خلقھای چين وکوريای شمالی وخلقھا وملل اسيرجھان
ھستند.آنھاييکه نميتوانند باورکنند ويانمی خواھند بدانند که حزب کمونيست چين ديگريک حزب بورژوازی است وچين
ديگريک کشورسوسياليستی نيست ويک کشورسرمايه داری است وبيش ازسی سال است که درراه سرمايه داری روان
است .ھمچنان اگراين عناصردربارۀ تحليل ھا وارزيابی ھای مطبوعات انقالبی ومترقی جھان درمورد ماھيت نظام حاکم
برکشورچين ھم باشک وترديد می نگرند؛ ميتوانند گزارشات مطبوعات کشورھای سرمايه داری رامرورکنند .درمورد
ماھيت وخصلت نظام حاکم فعلی برکشورچين وھم دربارۀ ادعاھای دروغين رھبران چين ودروغھا وخزعبالت
امپرياليستھای جھانی)که چين راکشوری سوسياليستی وحزب حاکم راحزب کمونيست تبليغ می کنند( ،فقط بگوشۀ ازاين
گزارشات توجه کنند :بتاريخ  14ھمين ماه درسايت فارسی بی بی سی چنين ميخوانيم":چين فھرست
ھزارنفرازپولدارترين افراد کشورش را منتشرکرد .درچين اکنون  130نفرھرکدام بيش ازيک ميليارد دالرسرمايه
دارند".
اگرانقالب پرولتری درنپال بوسيلۀ رھبران حزب کمونيست نپال)مائوئيست( به شکست کشانده شد؛ الکن جنگ خلق تحت
رھبری حزب کمونيست ھند) مائوئيست( درکشورپھناورھند جريان دارد .طبق
گزارش منابع جنبش کمونيستی انقالبی جھانی بتاريخ  22جون  2009؛ اکنون  165ولسوالی از 604ولسوالی کشورھند
تحت کنترول مائوئيستھاست ودرھشت ايالت ھند جنگ خلق جريان دارد .بتاريخ 6اکتوبر)2009کريسچن ساينس
مونيتور( ازقول مقامات رسمی ھند نوشت که" :چھارصدھزارکيلومترمربع رقبه خاک ھند وسيعاً توسط مائوئيستھا
کنترول می شود" .ھمچنان جنگ خلق دربخشی ازکشورييرو ودرکردستان شمالی )درترکيه( جنگ خلق تحت رھبری
حزب کمونيست مائوئيست آن جريان دارد .ونيزجنگ خلق درفلپين تحت رھبری حزب کمونيست اين کشورادامه دارد.
ھمه کمونيستھای انقالبی جھان باين حقيقت باوردارند که ھرگاه مبارزات طبقاتی وملی خلقھا بوسيلۀ حزب کمونيست
انقالبی رھبری شود اين مبارزه به پيروزی خلقھا می انجامد .تاريخ مبارزات انقالبی پرولتاريا وسايرزحمتکشان جھان
نشان می دھد که ھرمبارزه انقالبی تاپيروزی ازپيچ وخمھای صعبی می گذرد؛ اين مبارزه فداکاری ،قربانی
وازخودگذری می طلبد .فشارباراين مبارزات بردوش توده ھای خلق زحمتکش ودررأس آنھا طبقه کارگروکمونيستھای
انقالبی است؛ اين طبقه به لحاظ ماھيت وخصلت طبقاتی اش ازھمه طبقات خلق انقالبی تراست ويگانه طبقه ايست که
تاآخرانقالبی است .وميتواند خود وسايرزحمتکشان جھان راازستم واستثمارسرمايه وامپرياليسم نجات دھد .وحزب
کمونيست به لحاظ ماھيت طبقاتی آن متشکل ازبخش پيش آھنگ طبقه کارگراست که توسط انديشه ھای انقالبی نجاتبخش
توده ھای خلق )مارکسيسم -لنينيسم -مائوئيسم( رھبری می شود .ونيزباين نکتۀ مھم بايد توجه داشت که درجوامع طبقاتی
دربين طبقات خلق فقط طبقه پرولتاريا وحزب انقالبی آنست که رسالت دارد تا مبارزات توده ھای خلق را درراه رھائی
آنھا ازسلطه وستم امپرياليسم وارتجاع رھبری کرده وبابراندازی نظم کھن حاکم برجھان )که سراپا ظلم وستم وجنايت
وبی عدالتی است( ،نظم نوين عادالنه مردمی وانسانی را جايگزين آن کند.

زنده باد مارکسيسم -لنينيسم  -مائوئيسم!
پيروزباد مبارزات انقالبی پرولتاريا وخلقھای زحمتکش جھان!
مرگ برانواع رويزيونيسم واپورتونيسم!
مرگ برامپرياليسم وارتجاع بين المللی!
 25اکتوبر2009
گروه پيکاربرای نجات مردم افغانستان) مارکسيست -لنينيست -مائوئيست(
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